
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 367 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനം വ��ിെ� അധീനതയി�� �േദശ�ളിെല വിേനാദ സ�ാര േക��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 

�ീ. എം.വിജിൻ, 
�ീ ഒ . ആർ. േക� 

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

(എ)

സം�ാന�് വനം വ��ിെ� അധീനതയി��
ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് വിേനാദ സ�ാര

േക��ൾ �വർ�ി��െത�ം ആയത് വനം
വ��ിെ� മാ�ം നിയ�ണ�ി��താേണാ

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് വനം വ��ിെ� അധീനതയിൽ 29
ഡിവിഷ�കളിലായി 56 ഇേ�ാ �റിസം േക��ൾ
�വർ�ി���്. ആയതിെ� പ�ിക
അ�ബ�മായി േചർ��. ��ത ഇേ�ാ
�റിസം െസ��കൾ എ�ാം തെ� വനം
വ��ിെ��ം വനം വ��ിെ� കീഴി�� വന
വികസന ഏജൻസിക�െട�ം (FDA)
നിയ�ണ�ിലാണ് �വർ�ി��ത്. �ടാെത
വനം വ��് പാ��ിന് നൽകിയ ഗവി, അരി�,
െന�ിയാ�തി, ക�ാർ, ��ാർ, മീശ�ലിമല,
വാഗമൺ എ�ിവിട�ളിൽ േകരള വനം വികസന
േകാർ�േറഷ�ം േത�ടിയിൽ േകരള �റിസം
െഡവല�്െമൻറ്  േകാർ�േറഷ�ം ഇേ�ാ �റിസം
പരിപാടികൾ നട���്. ആയത് നിലവി��
വനനിയമ�ൾ�ം േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയം അംഗീകരി� വർ�ിംഗ് �ാൻ/ ൈടഗർ
കൺസർേവഷൻ �ാൻ/ മാേനെ�ൻറ്  �ാൻ
എ�ിവ�് വിേധയമായി�മാണ് �വർ�ി�

വ��ത്.

(ബി) മേനാഹര�ം പരി�ിതി സൗ�ദ�മായ ഇേ�ാ-
�റിസം േക���െട വികസന�ിനായി വനം
വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്
വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മേനാഹര�ം പരി�ിതി സൗ�ദ�മായ ഇേ�ാ-
�റിസം േക���െട പരിപാലന�ം വികസന�ം
നിലവി�� വനനിയമ�ൾ�ം, അംഗീ�ത
വർ�ിംഗ് �ാൻ/ മാേനെ�ൻറ്  �ാൻ/ ൈടഗർ
കൺസർേവഷൻ �ാൻ എ�ിവ�് അ��തമായി
��തി�് അ�േയാജ�മാം വിധമാണ് നട�ിലാ�ി
വ��ത്. സ�ർശക�െട സൗകര�ാർ�ം

ഓൺൈലനാ�ം അ�ാെത�ം ടി��്
��ിംഗി�� സൗകര�ം, ഇേ�ാ േഷാ�കൾ,
�ചി�റികൾ, ക�ാ�ി�് സൗകര��ൾ, ��്
പാ�കൾ, കഫ�ീരിയ, �ടിെവ� സൗകര�ം,
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർ�കൾ, ��ിംഗ്,
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പരി�ിതി േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ, വാ�്
ടവ�കൾ, താ�ാലിക ഇരി�ിട�ൾ,
സ�ാരിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�
വ���തിേല�� ഹാൻറ്  െറയി�കൾ
�തലായവ പരി�ിതി സൗഹാർ�പരമായ
രീതിയിൽ ഇേ�ാ �റിസം േക��ളിൽ
നട�ിലാ�ി വ���്.

(സി)
വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി���ം

വിേനാദസ�ാര സാധ�തകൾ ഉ��മായ
�ല�് ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന്

�റിസം വ��ിേനാ ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ
കൗൺസിലിേനാ സർ�ാർ അംഗീ�ത
ഏജൻസികൾേ�ാ അ�മതി നൽ��തി��
മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി��

വിേനാദസ�ാര സാ��ത�� �ല�ളിൽ

അതാത് ഡിവിഷ�ക�െട വർ�ിംഗ് �ാൻ/
മാേനെ�ൻറ്  �ാൻ/ ൈടഗർ കൺസർേവഷൻ
�ാൻ എ�ിവ�ം 1980-െല േഫാറ�്
കൺസർേവഷൻ ആ�ി�ം, മ� വനനിയമ�ൾ�ം
വിേധയമായി േക� സർ�ാരിെ� അ�മതിേയാ�
�ടി മാ�മാണ് ഇേ�ാ �റിസം പ�തികൾ
നട�ിലാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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