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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 228 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനവി�തി വർ�ി�ി��തിനായി സ�കാര� എേ��കൾ ഏെ���ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ബാലച�ൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ വി ശശി 

Shri. A. K. Saseendran
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

വനവി�തി വർധി�ി�  ്സ�ാഭാവിക വനം

�നഃ�ാപി��തിന് േവ�ി ഏെ����

സ�കാര� എേ��് �മി�് �തിഫലം

നൽ��തിന് വ�വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. റീബിൽഡ്  േകരള ഡവല�്െമൻറ്

പ�തിയിൽ (RKDP) ഉൾെ��ി�� ഉപപ�തിയാണ്

സ�കാര� എേ��ക�െട ഏെ���ൽ. വന�ിനക�്

�ിതി െച�� സ�കാര� എേ��കൾ�് അർഹമായ

ന�പരിഹാരം നൽകി ഏെ���് സ�ാഭാവിക

വന��െട �ന:�ാപനമാണ് പ�തി വഴി

ല��മാ��ത്. േകരള

േഫാറ�് (െവ�ിംഗ് & മാേനെ�ൻറ്  ഓഫ്

ഇേ�ാളജി�ലി െ�ൈജൽ ലാ�്സ്) ആ�്,
2003 െസ�ൻ 4(1) �കാരം ന�പരിഹാരം

നൽകിേയാ, അെ��ിൽ ൈറ�് � െഫയർ

േകാ�ൻേസഷൻ & �ാൻ�രൻസി ഇൻ ലാൻറ്

അക�ിേസഷൻ, റീഹാബിലിേ�ഷൻ & റീെസ�ിൽെമ�്

ആ�് 2013 �കാരേമാ സ�കാര� എേ��കൾ

ഏെ����തിനാണ് അ�മതി ഉ�ത്.

(ബി)

ഈ പ�തിയി�െട സ�കാര� എേ��കൾ

വിെ�ാഴി��തിന് ഉടമകൾ ത�ാറായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� എേ��കൾ ഏെ����തിെ� ഭാഗമായി

ഡിവിഷൻ തല�ിൽ സ�കാര� എേ��് ഉടമക�മായി

�ാരംഭ ചർ�കൾ ആരംഭി�ക�ം ബ�െ��

േരഖക�െട പരിേശാധന�ം നട�ി വ��. സ�കാര�

എേ��കൾ വിെ�ാഴി��തിന് സ��രായ

ഉടമക�െട സ�കാര� എേ��് �മി�െട വിവര�ൾ

ഡിവിഷൻ തല�ിൽ നി�ം േശഖരി� വ��. ടി

െ�ാേ�ാസ�കൾ റീ ബിൽഡ്  േകരള

െഡവല�്െമൻറ്  പ�തി�െട േ��് െലവൽ

എംപേവർഡ്  ക�ി�ി (SLEC) ��ാെക സമർ�ി�്

അംഗീകാരം ലഭ�മാ�� �റ�് �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്.

(സി) സ�കാര��മി ഏെ���െകാ�് വനവി�തി

വർ�ി�ി��തിന് േക� സർ�ാരിെ�

ധനസഹായം ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വയനാട്  വന�ജീവി

സേ�ത�ി�ളളിെല 14 െസൻറിൽെമൻ�കളിൽ

അധിവസി�� 800 ��ംബ�െള വന�ിന്
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�റേ��് മാ�ി താമസി�ി��തി�ളള   80 േകാടി 
�പ�െട േക�ധനസഹായേ�ാ� �ടി�ളള സ�യം

സ�� �നരധിവാസ പ�തി 2011-12 �തൽ നട�

വ��. േയാഗ�ത�ളള   ഓേരാ    ��ംബ�ി�ം

  10  ല�ം �പ വീതം സാ��ിക സഹായം

നൽകിയാണ് പ�തി നട�ാ��ത്. ഈ
പ�തി�ായി 38.94 േകാടി �പ

അ�വദി�തിൽ 37.96 േകാടി �പ

െചലവാ�ക�ം 339 ��ംബ�െള ഇതിേനാടകം മാ�ി

പാർ�ി�ക�ം െച�ി��്.

(ഡി) വനവി�തി വർ�ി�ി��തി�ം വനപരിപാലനം

കാര��മമാ��തി�ം നട�വർഷം

പരിഗണനയി�� പരിപാടിക�െട വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

(ഡി) വനവി�തി വർ�ി�ി��തി�ം വനപരിപാലനം

കാര��മമാ��തി�ം നട�വർഷം നിലവിൽ

െച�വ���ം പരിഗണനയി���മായ

പരിപാടിക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��:
സം�ാന�് വനവി�തി വർ�ി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി പരി�ിതി �ാധാന���

ക�ൽ�ാ�കൾ, �റേ�ാ�കൾ, റിസർ�് വനമായി

�ഖ�ാപി�ാ� വന�മികൾ എ�ിവ റിസർ�്

വനമായി �ഖ�ാപി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ���്. റീബിൽഡ്  േകരള പ�തി�െട

കീഴിൽ വന�ി��ി�ം വന�ിേനാട്  േചർ�്

കിട�� സ�കാര� എേ��കൾ ഏെ����

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ���്. റീബിൽഡ്

േകരള, കിഫ്ബി �ട�ിയ പ�തികൾ �േഖന

ഉൾവന�ളിെല സ�കാര� �മികളിൽ

താമസി��വർ�് മതിയായ ന�പരിഹാരം നൽകി

അർഹരായ ��ംബ�െള സ�യം സ��ത

�കാര�� �നരധിവാസ പ�തി�ം

പരിഗണനയി��്. േശാഷണം സംഭവി�

വനഭാഗ�ളിൽ േശാഷി�െ�� വന��െട

�ന��ീവനം, ��തിദ�വന��െട സഹായ

വനവൽ�രണം എ�ീ പ�തികളി�െട

�ന��ീവി�ി�  ്സ�ാഭാവിക വന�ളാ�ി

മാ��തി�� ഇേ�ാെറേ�ാേറഷൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ���്. വനപരിപാലനം

കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി ��തൽ േഫാറ�്

േ�ഷ�കൾ �ാപി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്. വനപരിപാലന�ി�ം, വനസ��്

കാ�് ��ി��തി�ം കാ�തീ �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ, �ാേ�ഷ�കൾ

ന�പിടി�ി��ം, അവ�െട സംര�ണ

�വർ�ന��ം �ടാെത മെ�ാലി�് തട��തി�ം

ജലസംര�ണ�ി�� പ�തിക�ം

ആവി�രി�ി��്. അധിനിേവശ സസ��െള

ഒഴിവാ�ി തേ�ശീയ ���ൾ

വ�പിടി�ി�ം, �ൽേമ�കൾ സംര�ി�ം
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ൈജവൈവവിധ�സംര�ണം

ഉറ�ാ���്. വന�േദശ�ളിെല നീ�റവകൾ

വ�ിേ�ാ��ത് തട�വാ�ം, വന�ജീവികൾ�്

ജലലഭ�ത ഉറ�ാ�വാ�ം �ള�ൾ, തടയണകൾ

എ�ിവ നിർ�ി�ക�ം ജലേ�ാത�കളിൽ

മാലിന��ം, െചളി�ം നീ�ി സംര�ി�ം വന�െള

��ിെ���ി വ���്. വന�േദശ�ളി�ം

വന�ി��ി�ം പേ�ാളിംഗ് ക�ാ�കൾ, സം��

െറയ്�കൾ,    ൈന�് പേ�ാളിംഗ് എ�ിവ നട�ി�ം

വനസംര�ണ �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ�ിയി��താണ്. വനസംര�ണ

സമിതിക�ം ഇേ�ാ  െഡവലപ്െമൻറ്  ക�ി�ിക�ം

�പീകരി�  ്പ�ാളി� വനപരിപാലനം നട�ാ�ി

വന��ഗേവ� തട��തി�ം സംര�ണം

ഉറ�ാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


