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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2381 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന��ഗ ശല�ം തട��തിന് �ാഷ്  ഗാർഡ്  േറാ�് െഫൻസിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) 2019-20 സം�ാന ബജ�ിൽ വിശദമായ ബജ�്
എ�ിേമ�ക�െട അ�ബ�ം II വാല�ം II
(ഭരണാ�മതിയി�ാ� മരാമ�പണികൾ) േപജ്
ന�ർ 66 �മ ന�ർ 1394 ആയി വഴി�ടവ്,
�േ�ടം, േപാ�ക�്, അമര�ലം, ക�ളായി
പ�ായ�കളിൽ വന��ഗ ശല�ം തട��തിന്
�ാഷ്  ഗാർഡ്  േറാ�് െഫൻസിംഗ് എ� ���ി

ഉൾെ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(എ) 2019-20 സം�ാന ബജ�ിൽ വിശദമായ ബജ�്
എ�ിേമ�ക�െട അ�ബ�ം II വാല�ം II
(ഭരണാ�മതിയി�ാ� മരാമ�പണികൾ) േപജ്
ന�ർ 66 �മ ന�ർ 1394 ആയി വഴി�ടവ്,
�േ�ടം, േപാ�ക�്, അമര�ലം, ക�ളായി
പ�ായ�കളിൽ വന��ഗ ശല�ം തട��തിന്
�ാഷ്  ഗാർഡ്  േറാ�് െഫൻസിംഗ് എ� ���ി

ഉൾെ���ിയി��.

(ബി)

��ത ���ി�െട അട�ൽ �ക എ�െയ�ം
വകയി��ിയ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട അട�ൽ �കയായി
വകയി��ിയി��ത് 10 േകാടി �പയാണ് .
എ�ിേമ�് �ക�െട 20 ശതമാനമായ 2 േകാടി �പ
2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ബജ�ിൽ
വകയി��ിയി��ായി��.

(സി)

ബജ�് എ�ിേമ�ിൽ െമാ�ം അട�ലിെ� ഇ�പത്
ശതമാനം �ക വകയി��� ���ികൾ�്

അതാത് വ��ക�മായി ബ�െ��

ശീർഷക�ിൽ നി�ാേണാ ബി�കൾ
തീർ�ാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബജ�് എ�ിേമ�ിൽ െമാ�ം അട�ലിെ� ഇ�പത്
ശതമാനം �ക വകയി��� ���ികൾ�്

ആവശ�മായ ലം�ം വിഹിതം 5054-80-800-66
ശീർഷക�ിലാണ് വകയി���െത�ി�ം

ബജ�ിൽ ഇ�പത് ശതമാനം �ക നീ�ിവ�ി��
���ിക�െട െചലവ് അതത് വ��ക�െട കീഴിൽ
അ�േയാജ�മായ ശീർഷക�ിൽ നി�മാണ്
വഹി��ത്.

(ഡി) വനം വ��ിന് അ�വദി� ശീർഷക�ിേ�ൽ

���ി നിർ�ഹി��തിനാവശ�മായ �ക തൻ
വർഷം നീ�ിയിരി�േ�ാെയ�ം 20 ശതമാനം �ക
നീ�ിെവ�ി�ം േമൽ ���ി�് ഇ�വെര�ം
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാതിരി��തിെ� കാരണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നട�് സാ��ിക വർഷം േമൽ �വര്�ി്�െട

െചലവിനം വഹി�� ശീർഷക�ിൽ (2406-01-
800-56-PV) 22 േകാടി �പ ബജ�് വിഹിതമായി
വകയി��ിയി��്. ബജ�് ശീര്ഷ8ക�ിൽ

നി�ം െചലവ് വഹി�  ്ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തിനാ�� ശിപാര്ശചകെളാ�ം
ധനവ��ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. എ�ാൽ �േ�ടം

�ാമപ�ായ�ി� കീഴിൽ വ���ം നില�ർ
സൗ�് ഡിവിഷൻ, ക�ളായി െറയി�്, പ��
േഫാറ�് േ�ഷ� കീഴിെല തീ�ടി-�ള��ാറ-
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ന�രിെ�ാ�ി ഭാഗ�് കിഫ്ബി േഫയ്സ്  II- ൽ
ഉൾെ���ി 3.80 കി.മീ �ാഷ്  ഗാർഡ്  േറാ�്
െഫൻസിംഗ് �ാപി��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ്

ന�ർ ജി.ഒ.(എം.എസ്)ന�ർ.46/2018/വനം.
തീ�തി 12.11.2018, ജി.ഒ.(എം.എസ്) ന�ർ.
02/2020/വനം. തീയതി 23.01.2020 എ�ിവ
�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ക�ം, ടി ���ി�് 2
േകാടി 25 ല��ിെ� അട�ൽ പാ�ാ�ി െട�ർ
െച�ക�ം െച�ി��്.

(ഇ)

േമൽ ���ി�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന്
വനം വ��് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി
േതടിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; ഇ�
സംബ�ി� ഫയ�കൾ ഉെ��ിൽ വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഇ) നട�് സാ��ിക വർഷം േമൽ �വര്�ി്�െട

െചലവിനം വഹി�� ശീർഷക�ിൽ (2406-01-
800-56-PV) 22 േകാടി �പ ബജ�് വിഹിതമായി
വകയി��ിയി��്. ബജ�് ശീര്ഷ8ക�ിൽ

നി�ം െചലവ് വഹി�  ്ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ��തിനാ�� ശിപാര്ശചകെളാ�ം
ധനവ��ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. എ�ാൽ �േ�ടം

�ാമപ�ായ�ി� കീഴിൽ വ���ം നില�ർ
സൗ�് ഡിവിഷൻ, ക�ളായി െറയി�്, പ��
േഫാറ�് േ�ഷ� കീഴിെല തീ�ടി-�ള��ാറ-
ന�രിെ�ാ�ി ഭാഗ�് കിഫ്ബി േഫയ്സ്  II- ൽ
ഉൾെ���ി 3.80 കി.മീ �ാഷ്  ഗാർഡ്  േറാ�്
െഫൻസിംഗ് �ാപി��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ്

ന�ർ ജി.ഒ.(എം.എസ്)ന�ർ.46/2018/വനം.
തീ�തി 12.11.2018, ജി.ഒ.(എം.എസ്) ന�ർ.
02/2020/വനം. തീയതി 23.01.2020 എ�ിവ
�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ക�ം, ടി ���ി�് 2
േകാടി 25 ല��ിെ� അട�ൽ പാ�ാ�ി െട�ർ
െച�ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


