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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2792 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീൻ ഇ�� മിഷൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) �ീൻ ഇ�� മിഷൻ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല��ം
എ�ാണ് എ�് അറിയി�േമാ; സം�ാന�്

എവിെടെയ�ാമാണ് ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(എ) കാലാവ�ാവ�തിയാനം രാജ�െ� വന�ൾ
ഉൾെ�െട�� ��തി സ��ിന് കാതലായ
മാ�ം വ��െമ�ം, സർേ�ാപരി
ജനജീവിതെ��ം ��തി�െട
നിലനിൽ�ിെന�െ��ം സാരമായി
ബാധി�െമ�� തിരി�റിവി�െടയാണ്
കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ� ഫല�ദമായി
േനരി��തിനായി േക� സർ�ാർ വിഭാവനം െച�
എ�് മിഷ�കളി�ൾെ���ി �ീൻ ഇ�� മിഷൻ
എ� പ�തി സം�ാന�് നട�ാ�ി വ��ത്.
രാജ�െ� വനസ��് വർ�ി�ി�ൽ, പരി�ിതി

സംര�ണം, വനവി�തി വർ�നവ്, േസാഷ�ൽ
േഫാറ�ി-അേ�ാ േഫാറ�ി�െട വി�ലീകരണം,
ത�ീർ�ട സംര�ണം എ�ിവയാണ്
പ�തി�െട �ധാന �വർ�ന�ൾ.
അേതാെടാ�ം പ�തി �വർ�ന�ളിെല

പ�ാളി��ി�െട വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ�

ജീവിത നിലവാരം െമ�െ���ക, കാവ്
സംര�ണം, ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം,
�ന�പേയാഗ�മമായ ഇ�ന��െട ഉപേയാഗം
േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ എ�ിവ�ം പ�തി
ല���ളാണ്. നീർ�ടാധി�ിത പ�തിയായി
വിഭാവനം െച�തി�െട ദീർഘകാല
അടി�ാന�ിൽ ത�ീർ�ട��െട�ം, നീർമറി
�േദശ��െട�ം സംര�ണ�ം അതി�െട
വനേമഖലയിൽ ഉൾെ�െട വർഷം ��വൻ ജലലഭ�ത
ഉറ� വ��ാ�ം പ�തി ല��മി��. പ�തി
�വർ�ന�ളിൽ തേ�ശീയരായ വനാ�ിതെര
നിേയാഗി� വ��തി�െട അവ�െട ഉപജീവനം
െമ�െ����തി�ം ജീവിത നിലവാരം
ഉയർ��തി�ം സഹായകരമാ��. �ീൻ
ഇൻഡ�ാ മിഷൻ പ�തി സം�ാനെ� 36 വന
വികാസ ഏജന൯സികൾ (FDAs) വഴി
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സം�ാനെമാ�ാെക നട�ിലാ�ി വ��.      
ഇ�കാരം ലഭി�� ഫ�്  വനാ�ിത
സ�ഹ�ിെ� പ�ാളി�േ�ാ��ടി വന
സംര�ണ സമിതി/ ഇേ�ാെഡവല�്െമ�് 
ക�ി�ികൾ അംഗീ�ത പ�തി �വർ�ന�ൾ

നട��തിനായി വിനിേയാഗി��. ത�ലം
ആദിവാസികളട��� വനാ�ിത സ�ഹ�ിന് 
െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിേനാെടാ�ം വനവൽ�രണ-
വന സംര�ണ�വർ�ികൾ

ജനപ�ാളി�േ�ാ��ടി നട�ിലാ�ാ�ം
കഴി��.

(ബി)

ര�് മഹാ�ളയ��ായി�ം കാലാവ�ാ

വ�തിയാനം ഉയർ�� െവ�വിളികെള
�തിേരാധി�ാൻ സഹായി�� ഈ ഫ�്
സം�ാന�ിന് ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�ാൻ
കഴിയാ� സാഹചര��േ�ാ; എ�ിൽ
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഈ പ�തി
കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ?

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം ഉയർ��
െവ�വിളികെള �തിേരാധി�ാൻ �ീൻ ഇൻഡ�ാ
മിഷൻ പ�തി�ായി അ�ദി�ി�� ഫ�് 
ഉപകാര�ദമാണ് . കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിെ�

ആഘാതം �റ��തിനായി പരമാവധി കാർബൺ
സംഭരണേ�ാെടാ�ം ൈജവൈവവിധ�ം, ജല
സംര�ണം �ട�ിയ പാരി�ിതിക

േസവന�ൾ�്  �ാ�ഖ�ം നൽകിെകാ��
സമ�മായ ഹരിതവത്�രണ�ിന്  ഊ�ൽ
നൽകിെ�ാ�ാണ്  �ീൻ ഇൻഡ�ാ മിഷൻ പ�തി
രാജ��്  നട�ാ�ി വ��ത് . ഈ പ�തി
കാര��മമായി നട�ിലാ��െവ�് 
ഉറ�വ���തിനായി പ�തി �വർ�ന��െട

അവേലാകന േയാഗ�ൾ വിവിധ തല�ളിൽ
യഥാസമയം നട�ക�ം ഭാവി പരിപാടികൾ
ആ��ണം െച�ക�ം, �വർ�ന��െട ഫ�് 
വിനിേയാഗസർ�ിഫി��കൾ ഫീൽഡ്   തല�ിൽ

േശഖരി�  ് േ�ാഡീകരി�  ് യഥാസമയം േക�
സർ�ാരിന്  സമർ�ി��ം, വ�ം വർഷേ���

പ�തി അട�ൽ സമർ�ി�ക�ം െച� വ���് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


