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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 894 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഫല���ൾ ന�പിടി�ി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

സാ�ഹിക വനവത്കരണ�ിെ� ഭാഗമായി
െപാ� �ല�ളി�ം ക�ാ��കളി�ം
ന�പിടി�ി�ി�� മാ�ിയം, അേ�ഷ� മ�് പാഴ്
���ൾ എ�ിവ ഒഴിവാ�ി ഫല����ം
ഈ�� ����ം ന��തിെന�റി�്
വനംവ��് ആേലാചി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ)  അേ�ഷ�, മാ�ിയം, ��ാലിപ്�സ്  എ�ീ
വിേദശീയ ����� േതാ��ൾ
�റി�മാ�േ�ാൾ െതരെ���

വന�േദശ�ളിൽ വിവിധയിനം തേ�ശീയ ഫല-
ഔഷധ ���ൾ ന�പിടി�ി�� വിഷയം വനം
വ��് പരിഗണി���്. ഏകവിളേ�ാ��ൾ

�ല��ാ�� പാരി�ിതിക പരിമിതികൾ
മറികട�ാനായി തേ�ശീയ ��ൈ�കൾ

ഉപേയാഗി�  ്സ�ാഭാവിക വനം �നർ�നി�ി�ക,
ഈ �േദശെ� ൈജവൈവവിധ� സംര�ണം
ഉറ�ാ�ക, ���� �േദശെ� മ�്-ജല
സംര�ണ ��ിയ�് സഹായകരമാ�ക
എ�ിവ ല��മി��.  

(ബി)

െപാ��ല�ളിൽ അപകടാവ�യി��

പാ�ര�ൾ �റി�  ്മാ��തി� നിലവി��
നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�ാൻ കഴി�േമാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി വിഭാഗം നി�യി� �ക�്
േലലം നട�ിെ��ിൽ �ടർ േലലം
നട�ാ���ം, വനം വ��് നിർ�യി� വില
ലഭി�ാ� പ�ം േലലം നട�� ഉേദ�ാഗ�ന്

ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ി േലലം
�ിരെ���ാ���മാണ്. ഈ രീതിയിൽ
നടപടി �മ�ൾ ല�കരി�ാ��താണ്.
അപകടകരമായ മര�ൾ �റി�മാ��തിന് റവന�
ഡിവിഷൻ ഓഫീസർ�് അ�മതി
നൽകാ��താണ്.

(സി) വനവൽ�രണം പ�തിയിൽ കാർഷിക വിളകൾ
�ടി ഉൾെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)
വനവൽ�രണ പ�തിയിൽ കാർഷിക വിളകൾ
�ടി ഉൾെ���� കാര�ം പരിഗണനയിലി�.

(ഡി) ഈ�ി, േത�്, മഹാഗണി �ട�ിയ ഈ��

���ൾ വ�പിടി�ി��തിന് �േത�ക
പരിപാടികൾ വനം വ��ിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ ഈ�ി, േത�്, മഹാഗണി �ട�ിയ
ഈ�ളള ���ൾ വ�പിടി�ി��തിന് �േത�ക
പരിപാടികൾ പരിഗണനയിൽ ഇ�.
എ�ി��ാ�ം ഹരിതേകരളം പ�തി �കാരം
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ഈ�ി, േത�്, മഹാഗണി �ട�ിയ
��ൈ�കൾ വിതരണം െച�വ��.

(ഇ)

പാ�വ�വ� യിെല വന�മി കാലാവധി കഴി�ം

അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി���
തിര�പിടി��തി� സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�ര�ി�� എ� െഹ�ർ
വന�മി തിരിെക പിടി�ി��് എ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് പാ�വ�വ�യിൽ നൽകിയ
വന�മിയിൽ 13,003.8026 െഹ�ർ �മി
പാ�കാലാവധി ���ാെത സർ�ാർ
�ാപന��ം/ െപാ�േമഖല �ാപന��ം/ മ�
ഏജൻസിക�ം/ സ�കാര� വ��ിക�ം

അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ി��്. ഈ
വിഷയ�ിൽ സ.ഉ(സാധാ) നം. 104/2018/വനം
തീയതി 01.03.2018, സ.ഉ(സാധാ) നം.
133/2018/വനം തീയതി 16.03.2018 എ�ിവ
�കാരം പാ��ിന് നൽകിയ വന�മി�െട
സർേ� നട�ി അധിക�മി കെ��ിയാൽ

തിരി� പിടി��തി�ം പാ��ാലാവധി
����തി��� നടപടി സ�ീകരി� വ���്.
��ത സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം വന�മി
ൈകവശം വ�ിരി�� എ�ാ സർ�ാർ
�ാപന��ം/ െപാ�േമഖല �ാപന��ം/ മ�
ഏജൻസിക�ം വനം വ��് ഉേദ�ാഗ��െട

സാ�ി���ി�ം സ��ം െചലവി�ം 3
മാസ�ിനകം അതിർ�ി നിർ�യം
നട�ണെമ�ം പാ��രാർ ഒ�് വ�ണെമ�ളള
നിർേ�ശ�ം നൽകിയി��താണ്.       27.04.2020
െല സ.ഉ (സാധാ) നം. 83/2020/വനം ന�ർ
സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം െമ. ഹി��ാൻ

ന�സ്  �ിൻറ്  ലിമി�ഡ്  ക�നി�് പാ��ിന്

നൽകിയി�� ക�ാപ്�ീവ് �ാേ�ഷൻ �മിയായ
3036.3955 െഹ�ർ �മി ഉൾെ�െട ലഭ�മായ
കണ�കൾ �കാരം ഇ�ര�ി�� 3382.7485
െഹ�ർ വന�മി സം�ാനെ� വിവിധ വനം
സർ�ി�കളിലായി തിരിെക
ഏെ���ി�ളളതാണ്.

(എഫ്)
നഗര/�ാമ�േദശ�ളിെല െപാ� ഇട�ളിൽ
മിയാവാ�ി മാ�കയി�� വന�ൾ എ�
ആശയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) വനം വ��് 'മിയാവാ�ി ' �െട തത��ൾ
ഉൾെ�ാ�ി�  ്അതിസാ� 'നഗരവന'��ം,
വിദ�ാലയ�ളിൽ 'വിദ�ാവന'��ം
നട�ിലാ�ിവ���്. ഇ�വെര 47
വിദ�ാവന��ം 13 നഗരവന��ം
നട�ിലാ�ിയി��്.

(ജി) വന�മി ൈകേയ�ം തട��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ജി) 1) വനം കേ��ം തട��തിനായി വനാതിർ�ി

�നർനിർ�യം നട�ി �ിരം ജ�കൾ
�ാപി�ം സംര�ണ �വർ�ന�ൾ

ഊർ�ിതമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�
വ���്. സം�ാനെ� വനാതിർ�ി ഉേ�ശം
16,846 കിേലാമീ�റാണ്. 2016-17 �തൽ ജ�
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നിർ�ാണ�ിൽ കാര�മായ �േരാഗതി
ൈകവരി�ാനായി. 2016-17 ൽ 12,500 ജ�ക�ം
(ഉേ�ശം 550 കി.മീ. വനാതിർ�ി), 2017-18 ൽ
14,416 ജ�ക�ം (ഉേ�ശം 680 കി.മീ.
വനാതിർ�ി), 2018-19 ൽ 14,618 ജ�ക�ം
(ഉേ�ശം 700 കി.മീ. വനാതിർ�ി)
നിർ�ി�ക��ായി. 2019-20 ൽ 11,779
ജ�കൾ (ഉേ�ശം 530 കി.മീ. വനാതിർ�ി)
നിർ�ി�ക��ായി. 2020- 21 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 16,993 ജ�കൾ (ഉേ�ശം 700 കി.മീ
വനാതിർ�ി) നിർ�ി� കഴി�ി��്. 2) �തിയ
വനം കേ�� �മ�ൾ അ�േ�ാൾ തെ�
തട�ക�ം ഇ�കാര�� �തിയ കേ���ൾ
ഒഴി�ി�  ്കേ���ാർെ�തിെര കർശന നിയമ
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ����്. 3) ��തൽ
േഫാറ�് േ�ഷ�കൾ �ാപി�ം സംര�ണ
ജീവന�ാ�െട എ�ം വർ�ി�ി�ം
വനസംര�ണ �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
വനസംര�ണ �വർ�ന�ൾ കാര��മമായി
നട�ിൽ വ���തിന് 26.05.2018
തീയതിയിെല ജി.ഒ. (എം.എസ്) നം. 21/2018-
വനം ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം
സം�ാന�് ��ല, ഏഴം�ളം, കടമാൻപാറ,
�ംഭാ���ി, ക�യം, െപ�വ�ാ�ഴി, �ൽ��ി,
ൈവ�ിരി, ���യം നരി�ടവ് എ�ി�െന 10
േഫാറ�് േ�ഷ�കൾ ��തായി അ�വദി�്
ഉ�രവായ�ൾെ�െട ആെക 124 േഫാറ�്
േ�ഷ�കൾ ആണ് നിലവി��ത്. ��തൽ
വാഹന��ം, വയർല�് േ�ഷ�ക�ം
അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�ം
സംേയാജി�ി�  ്സംര�ണ �വർ�ന�ൾ

ഊർ�ിതമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


