II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-8
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 ഒകകഞബര് 13, ബുധന
നബയമസഭ

രഞവബലലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനലപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
21 (*211 ) വന സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക് നൂതന സഞകങ്കേതബകേവബദദ
വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ വകകുുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന) നല്കേബയ
മറുപടബയബല്,
രസ്പീതബയബലെഞണക്ക്

വനഞശബത

സമൂഹത്തബനക്ക്

പ്രതബസനബ

സൃഷബകഞത്ത

വന സഞ്ചാംരക്ഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പെബലെഞകബവരുനലതനഞ്ചാം

പങ്കേഞളബത്ത വനപരബപഞലെനത്തബലന്റെ ഭഞഗമഞയബ കദശസ്പീയ വനവല്കരണഞ്ചാം,
ഇകകഞ ടൂറബസഞ്ചാം, ലചറുകേബട വനവബഭവ കശഖരണഞ്ചാം, ഗ്രസ്പീന ഇനദഞ മബഷന,
കേഞട്ടുതസ്പീ പ്രതബകരഞധഞ്ചാം തുടങ്ങബയ പദതബകേളുള്ലപ്പെലട വബവബധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച. വനഞ്ചാം കറ്റകൃതദങ്ങള് സഞ്ചാംബനബച
വബവരങ്ങള് കശഖരബക്കുനതബനക്ക് HAWK (Hostile Activity Watching Kerala)

2

എന

ഓണ്ലലലെന

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

വബകേസബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

കേഞട്ടുതസ്പീ

കേലണ്ടെത്തുനതബനഞ്ചാം പ്രതബകരഞധബക്കുനതബനഞ്ചാം കഫഞറസക്ക് ഫയര് അലെര്ട്ടക്ക് സബസഞ്ചാം,
ഫയര്

കമഞണബറ്ററബഞ്ചാംഗക്ക്

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം
GIS

(Geographic

ഭൂപടങ്ങള്

ലസല്,

ഫയര്

കേണ്കടഞള്

റഞ്ചാം,

എനബവ

വന സഞ്ചാംരക്ഷണ വബഭഞഗഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് Geo Portal,
Information

ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം

system)

വനഭൂമബയലട

ഉപകയഞഗബചക്ക് തയഞറഞകബയ
അതബരുകേള്

സര്കവ്വേ

ലചയക്ക്

ഡബജേബറ്റലലലെസക്ക് ലചയ്യുന നടപടബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുലണ്ടെനക്ക് മനബ
വദക്തമഞകബ.

വനദജേസ്പീവബ ആക്രമണങ്ങള് തടയനതബനക്ക് വനഞതബര്ത്തബകേളബല്

സസൗകരഞര്ജ്ജ കവലെബ, ലഫനസബഞ്ചാംഗക്ക്, ആനകബടങ്ങുകേള്, ആനമതബല് തുടങ്ങബയവ
ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

വനദജേസ്പീവബ ആക്രമണങ്ങള്ക്കുള്ള നഷപരബഹഞരഞ്ചാം

തഞമസഞ്ചാംവബനഞ നല്കലമനഞ്ചാം വനകമഖലെയലട സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക് ശഞസസ്പീയവഞ്ചാം
ഫലെപ്രദവമഞയ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം ജേനജേഞഗ്രതഞ സമബതബകേളുലട
പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം ശക്തബലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം വനദമൃഗങ്ങള്കക്ക് കേഞടബനള്ളബല്ത്തലന
ഭക്ഷണവഞ്ചാം ലവള്ളവഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുന നടപടബകേള്കക്ക് തുടകഞ്ചാം കറബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
കേഞസര്കഗഞഡക്ക് ജേബല്ലയബല് കഫഞറസക്ക് കസഷന അനവദബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം ധനകേഞരദ
വകപ്പെബലന്റെ

പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം

മുട്ടബല്

മരഞ്ചാംമുറബകകസബലലെ

3

കറ്റകഞര്ലകതബലര കേര്ശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്
മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
22 (*212) എല്ലഞ വസ്പീടുകേളബലഞ്ചാം ശുദജേലെഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക് പുതബയ പദതബകേള്
ജേലെവബഭവ വകപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കറഞഷബ അഗസബന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്
ഗ്രഞമസ്പീണ കമഖലെയബലലെ എല്ലഞ വസ്പീടുകേള്ക്കുഞ്ചാം കടബലവള്ള കേണക്ഷന ലെഭദമഞകബ
ശുദജേലെ

ലെഭദത

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്

നടപ്പെബലെഞകബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

ഇസൗ

'ജേലെജേസ്പീവന

പദതബയബല്

മബഷന
2020-21,

പദതബ'
2021-22

വര്ഷങ്ങളബല് 4 ലെക്ഷഞ്ചാം വസ്പീതഞ്ചാം കടബലവള്ള കേണക്ഷനകേള് നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
2024-ഓലട ഗ്രഞമസ്പീണ കമഖലെയബലലെയഞ്ചാം 2026-ഓലട നഗരകമഖലെയബലലെയഞ്ചാം
മുഴുവന

കടുഞ്ചാംബങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

ലെക്ഷദമബട്ടബരബക്കുനലതനഞ്ചാം

കടബലവള്ളഞ്ചാം

സഭലയ

അറബയബച.

പ്രതബവഞര പുകരഞഗതബ ലവബക്ക്ലലസറ്റബല്

ലെഭദമഞകഞനഞണക്ക്

കടബലവള്ള പദതബകേളുലട

അപക്ക്കലെഞഡക്ക് ലചയ്യുകേയഞ്ചാം പദതബ

നബര്വ്വേഹണത്തബലലെ തടസങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് കപ്രഞജേകക്ക് മഞകനജേക്ക്ലമന്റെക്ക്
യൂണബറ്റുകേള്

മുഖഞനരഞ്ചാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

കടബലവള്ളത്തബലന്റെ ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം പരബകശഞധബചക്ക്
ജേലെമഞണക്ക്

ലപഞതുജേനങ്ങള്കക്ക്

ലെഭബക്കുനലതനക്ക്

ലചയ്തുവരുനണ്ടെക്ക് .

ശുദവഞ്ചാം സുരക്ഷബതവമഞയ
ഉറപ്പുവരുത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം

4

38

പുതബയ സബക്ക് ജേബല്ലഞ ലെഞബുകേള്ക്കുഞ്ചാം

ശഞലെയബല്

'തത്സമയ

ആലവ, ലനട്ടൂര് ശുദസ്പീകേരണ

ഗുണനബലെവഞര

നബരസ്പീക്ഷണ

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം'

ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനഞ്ചാം അനമതബ നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം വഞട്ടര് അകതഞറബറ്റബയലട
കസറ്റക്ക്

ലറഫറല്

ഇനസബറ്ററ്റ്യൂട്ടബനഞ്ചാം

8

ജേബല്ലഞ

ലെഞബുകേള്ക്കുഞ്ചാം

NABL

അക്രഡബകറ്റഷന ലെഭദമഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ. 'ജേലെജേസ്പീവന മബഷന
പദതബ'

നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനക്ക്

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

എല്ലഞ
ശുദജേലെ

ഉറപ്പുവരുത്തബയതബനകശഷഞ്ചാം മഞത്രകമ
കേണക്ഷന

പഞഞയത്തുകേള്ക്കുഞ്ചാം
വബതരണത്തബലന്റെ

കസഞഴക്ക്

ജേലെജേസ്പീവന മബഷനബലൂലട

പുതബയ

അനവദബക്കുകേയള്ളൂലവനഞ്ചാം

അടബസഞനസസൗകേരദങ്ങള്
സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം

വഞട്ടര്

അകതഞറബറ്റബയലട

ലമചലപ്പെടുത്തുനതബനഞവശദമഞയ

ഭരണഞനമതബ

അനമതബ

ലെഭബച

പദതബകേള്

നടപടബ
എഗ്രബലമന്റെക്ക്

കേഞലെഞവധബക്കുള്ളബല് പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനഞ്ചാം 30 വര്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം പഴകമുള്ള
ലലപപ്പുകേള്

മഞറ്റബസഞപബക്കുനതബനഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
പ്രവര്ത്തബക്കുന

കേസഞളബറ്റബ
ലെഞബുകേളബല്

ലചയ്യുനതബനഞ്ചാം

കേണ്കടഞള്
കേബണര്

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

കേര്ശന

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

വബഭഞഗത്തബന

കേസ്പീഴബല്

ലവള്ളഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുനതബനക്ക്

തബരുവനനപുരഞ്ചാം നഗരത്തബലലെ

5

ശുദജേലെ വബതരണവമഞയബ ബനലപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
23 (*213) കേടല് മത്സദബനനത്തബകലെര്ലപ്പെടുനവരുലട സുരക്ഷ
മത്സദബനനഞ്ചാം,

സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,

യവജേനകക്ഷമ

വകപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. സജേബ ലചറബയഞന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് കേടല്
മത്സദബനനത്തബകലെര്ലപ്പെടുനവരുലട

സുരക്ഷ

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്

എഫക്ക്.ആര്.പബ. (ലലഫബര് റസ്പീഇഞ്ചാംകപഴക്ക്ഡക്ക് പഞസബകേക്ക്) വള്ളങ്ങള്, ലലലെഫക്ക്
ജേഞകറ്റുകേള് എനബവയഞ്ചാം വഞര്ത്തഞ വബനബമയഞ്ചാം സഞധദമഞക്കുനതബനക്ക് 'നഞവബകേക്ക് ',
കഗഞബല് സഞറ്റലലലെറ്റക്ക് കഫഞണ് എനബവയഞ്ചാം

അനവദബചബട്ടുലണ്ടെനക്ക് സഭലയ

അറബയബച. കഗഞബല് ലപഞസബഷന സബസഞ്ചാം, ഡബസ്ട്രസക്ക് അലെര്ട്ടക്ക് ടഞനസബറ്റര്,
ലവസല് കമഞണബറ്ററബഞ്ചാംഗക്ക് സബസഞ്ചാം, ലവസല് ടഞകബഞ്ചാംഗക്ക് സബസഞ്ചാം എനബവയ്ക്കുപുറലമ
കേടല്

രക്ഷഞപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ

ആഞ്ചാംബുലെനസുകേള്,
മത്സദബനന

കബഞട്ടുകേള്

യഞനങ്ങള്കക്ക്

മത്സദലത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

സസ്പീ

റസറ്റ്യൂ

തുടങ്ങബയവയഞ്ചാം

ഇനഷസറനസക്ക്
കേഞലെഞവസഞ

സസഞഡുകേള്,

മലലറന

സജ്ജമഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പരബരക്ഷ
മുനറബയബപ്പെക്ക്

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം
നല്കനതബനക്ക്

കേണ്കടഞള് റമുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം SMS സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം
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ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

കേടലെബല്

കപഞകകേയഞ്ചാം

തബരബലകേ

വരബകേയഞ്ചാം

ലചയ്യുന

മത്സദലത്തഞഴബലെഞളബകേളുലട വബവരഞ്ചാം കരഖലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് 'സഞഗര' ലമഞലലബല്
ആപബകകഷനക്ക്

രൂപഞ്ചാം

ലകേഞടുത്തബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്

സബ.സബ.ടബ.വബ.

നടപ്പെബലെഞകബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

പ്രധഞന

കേദഞമറകേള്

മനബ

ഹഞര്ബറുകേള്

സഞപബക്കുന

വദക്തമഞകബ.

പദതബ

ലതരലഞ്ഞെടുത്ത

60

മത്സദഗ്രഞമങ്ങളബല് കേടല് രക്ഷഞ സസഞഡുകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം 'സഞഗര് മബത്ര'
പദതബയബല് നഞളബതുവലര

17067 കപര് രജേബസര്

ലചയ്യുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

തുടര് ചബകേബത്സഞ സഹഞയഞ്ചാം ലെഭദമഞകേത്തക രസ്പീതബയബല് 'തസ്പീരഞകരഞഗദഞ്ചാം' പദതബ
പുനനഃക്രമസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ലപഞഴബയൂര്,

ലകേഞല്ലഞ്ചാംകകേഞടക്ക്, പൂവഞര് പ്രകദശഞ്ചാം

കകേന്ദ്രമഞകബ ഫബഷറസ്പീസക്ക് കസഷന ആരഞ്ചാംഭബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം ധനകേഞരദ വകപ്പെബലന്റെ
പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം

ഹഞര്ബറുകേളബല്

അടബയനരമഞയബ

ലറസറ്റ്യൂ

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ
അറബയബച.

