II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/III-3
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള- -സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 ഒകകഞബര് 06, ബുധന
നബയമസഭ

രഞവബലലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനലപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള
6 (*61 ) മുതലെലപ്പെഞഴബയബലലെ അപകേടങ്ങള ഒഴബവഞകഞന നടപടബ
മതദബന്ധനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. സജേബ
ലചറബയഞന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, മുതലെലപ്പെഞഴബ ഹഞര്ബര് നബര്മ്മേഞണത്തബലലെ
അപഞകേതകേള
ഹഞർബർ

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്
മുഖത്തക്ക്

കേഴബഞ്ഞ

നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

അഞക്ക്

വർഷത്തബനുളളബൽ
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മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേളഞ്ചാം 2011 മുതല് നഞളബതുവലര അഞ്ചുലതങ്ങക്ക് മുതല് കവളബ
വലരയുള്ള പ്രകദശത്തക്ക് 58-ഓളഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം മരണമടഞ്ഞബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം സഭലയ
അറബയബച്ചു.

അഴബമുഖത്തക്ക്

ഡ്രഡ്ജേബഞ്ചാംഗക്ക്

നടത്തബ

ആഴഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്

2

നടപടബകേളഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

സബരമഞയ

sand bypassing സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

പരബസബതബ ആഘഞത പഠനഞ്ചാം നടത്തഞന നബകയഞഗബച

Ultratech Agency, Kochi-യുലട റബകപ്പെഞർട്ടക്ക് ലെഭബക്കുന മുറയക്ക് തുടര്നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.

മഞര്ചക്ക്-ഏപ്രബല് മഞസങ്ങളബല് ആനസല്

ഡ്രഡ്ജേബഞ്ചാംഗക്ക് നടത്തഞന തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
മുതലെലപ്പെഞഴബ

ഹഞര്ബറുകേളബല്

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം

കേഞസര്കഗഞഡക്ക് , വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം,

അടബയന്തരമഞയബ

ലറസസ

കബഞട്ടപകേടത്തബല് മരണമടഞ്ഞ ആറഞട്ടുപുഴ

പഞഞയത്തബലലെ മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേളലട കുടുഞ്ചാംബങ്ങളകക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം
നല്കുന

വബഷയഞ്ചാം

കേദഞബബനറബലന്റെ

പരബഗണനയഞയബ

സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയഞലണനഞ്ചാം തസ്പീരസഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക് ഇഇൗ വര്ഷഞ്ചാം 1500 കകേഞടബ
രൂപ അനുവദബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങളകക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.
7 (*62) വനദജേസ്പീവബ ആക്രമണ പ്രതബകരഞധഞ്ചാം
വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന) നല്കേബയ
മറുപടബയബല്,

വനദജേസ്പീവബ

ആക്രമണഞ്ചാം

തടയുനതബനക്ക്

വനഞതബര്ത്തബകേളബല്

സഇൗകരഞര്ജ്ജ കവലെബ, ആനപ്രതബകരഞധ മതബലുകേള, കേബടങ്ങുകേള, ക്രഞഷ്ഗഞര്ഡക്ക്
കറഞപ്പെക്ക് ലഫെനസബഞ്ചാംഗക്ക്, ലറയബല് ലഫെനസബഞ്ചാംഗക്ക്, കുങബ സസഞഡുകേള തുടങ്ങബയവയുഞ്ചാം
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മനുഷദ-വനദജേസ്പീവബ സഞ്ചാംഘര്ഷഞ്ചാം ലെഘൂകേരബക്കുനതബനക്ക് ജേനജേഞഗ്രതഞ സമബതബകേള,
വനദമൃഗ സഞനബദദഞ്ചാം മുനകൂട്ടബ അറബയബക്കുനതബനക്ക് ഏര്ളബ വഞര്ണബഞ്ചാംഗക്ക് സബസഞ്ചാം,
നഞട്ടബകലെയബറങ്ങുന

വനദജേസ്പീവബകേലള

കേഞട്ടബകലെയക്ക്

തുരത്തുനതബനക്ക്

റഞപ്പെബഡക്ക്

ലറകസഞണ്സക്ക് ടസ്പീമുകേള എനസ്പീ സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളഞ്ചാം ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനക്ക്
സഭലയ അറബയബച്ചു.
തയഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം

വനദജേസ്പീവബ ആക്രമണഞ്ചാം തടയഞന മഞസര് പഞന

മനുഷദ-വനദജേസ്പീവബ

സഞ്ചാംഘര്ഷഞ്ചാം

ലെഘൂകേരബക്കുനതബനഞയബ

വബശദമഞയ കേര്മ്മേപദതബ തയഞറഞക്കുനതബനക്ക് ലപരബയഞര്, പറമബക്കുളഞ്ചാം ലലടഗര്
കേണ്സര്കവഷന
കൃഷബയബടങ്ങള

ഫെഇൗകണ്ടെഷനുകേലള
നശബപ്പെബക്കുന

നശബപ്പെബക്കുനതുഞ്ചാം
പുറലപ്പെടുവബക്കുകേയുഞ്ചാം

ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

കേഞട്ടുപനബകേലള

സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്

ലവടബവചക്ക്

സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞര്

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.
ലകേഞല്ലുനതുഞ്ചാം
ഉത്തരവക്ക്

കഫെഞറസക്ക് ലസറബല്ലമന്റുകേളബലലെ തഞമസകഞലര സസയഞ്ചാം

സനദ പുനരധബവഞസ പദതബ പ്രകേഞരഞ്ചാം പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംഭവബച

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

കേര്ഷകേര്കക്ക്

വനദജേസ്പീവബ

ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

കകേന്ദ്രമഞനദണ്ഡങ്ങളകനുസൃതമഞയബ മഞത്രകമ

കൃഷബനഞശഞ്ചാം

നല്കേബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

നഷ്ടപരബഹഞരത്തുകേ പുതുകബ

നബശ്ചയബകഞന സഞധബക്കുകേയുള്ളൂലവനഞ്ചാം വനദമൃഗങ്ങളകക്ക് കേഞടബനുള്ളബല്ത്തലന
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ഭക്ഷണവഞ്ചാം ലവള്ളവഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുന നടപടബകേളകക്ക് തുടകഞ്ചാം കുറബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
ഉപകചഞദദങ്ങളകക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.
8 (*63) മതദവബത്തക്ക് ഉലഞദനത്തബല് സസയഞ്ചാംപരദഞപ്തത
മതദബന്ധനഞ്ചാം,

സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,

യുവജേനകക്ഷമ

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. സജേബ ലചറബയഞന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് ഉളനഞടന
മതദക്കൃഷബ വദഞപബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം ഉലഞദനഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം 'ജേനകേസ്പീയ
മതദക്കൃഷബ'

നടപ്പെബലെഞകബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം ഇതബനഞയബ 98 കകേഞടബ രൂപയുലട

ഭരണഞനുമതബ നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

'എവബലടലഞഞ്ചാം ജേലെഞശയഞ്ചാം അവബലടലഞ്ചാം

മതദകൃഷബ' എന ജേനകേസ്പീയ കേദഞമയബനക്ക് തുടകഞ്ചാം കുറബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം സഭലയ
അറബയബച്ചു.

മതദക്കൃഷബകഞവശദമഞയ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനഞയബ

മതദവബത്തബലന്റെ

നബലെവബലുള്ള

ഹഞചറബകേളലട

ഉലഞദനഞ്ചാം

നവസ്പീകേരണത്തബനുഞ്ചാം

പുതബയവയുലട നബര്മ്മേഞണത്തബനുഞ്ചാം വബവബധ പദതബകേള നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം
ഉളനഞടന
ഉളലപ്പെടുത്തബ

മതദകമഖലെ
യഥഞക്രമഞ്ചാം

വബകേസനഞ്ചാം,
50.4

ആര്.ലഎ.ഡബ.എഫെക്ക്.

കകേഞടബ

രൂപയുലടയുഞ്ചാം

എനബവയബല്
37.54

കകേഞടബ

രൂപയുലടയുഞ്ചാം പദതബകേളകക്ക് ഭരണഞനുമതബ നല്കുകേയുഞ്ചാം ഫെബഷ്സസ്പീഡക്ക് ഫെഞമുകേള,
ഹഞചറബകേള,

അകകേസറബയങ്ങള

എനബവയുലട

മതദക്കുഞ്ഞുലഞദന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളകഞയബ 900 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.
മതദവബത്തബലന്റെ

ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുനതബനുഞ്ചാം

മതദകരഞഗ

നബയനണത്തബനുഞ്ചാം

നബകരഞധബത

ആന്റെബബകയഞട്ടബക്കുകേളലട

ഉപകയഞഗഞ്ചാം

ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

അകേസഞട്ടബകേക്ക്

ആനബമല്

ലസന്റെറുകേള

സഞപബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ

ലഹല്ത്തക്ക്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനക്ക്

മനബ

വദക്തമഞകബ.

സഞ്ചാംസഞനലത്ത മുഴുവന ജേലെഞശയങ്ങളബലുഞ്ചാം മതദക്കൃഷബ നടത്തബ മതദസമത്തക്ക്
വര്ദബപ്പെബകഞനഞണക്ക് ലെക്ഷദമബടുനലതനഞ്ചാം തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളമഞയബ
സഹകേരബചക്ക് കുളങ്ങളബലുഞ്ചാം ചബറകേളബലുഞ്ചാം മതദക്കൃഷബ നടത്തുനതഞലണനഞ്ചാം
ഉളനഞടന മതദക്കൃഷബകക്ക് സബ്സബഡബ നല്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങളകക്ക്
മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.

