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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 903 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എലിഫ�് ഇടനാഴിക�െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിൽ കെ��ിയിരി�� എലിഫ�്
ഇടനാഴിക�െട സംര�ണ�ിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

(എ) േകരള�ിൽ �ധാനമാ�ം ഏഴ്  ആന�ാരകളാണ്

കെ��ിയി��ത്. ഇവ�െട
സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിവരം
�വെട േചർ��. 1. തി�െന�ി-��േ�ാട്
തി�െന�ി-��േ�ാട്  ആന�ാര േകരള�ിേ�ത്

മാ�മായ ഒ� ആന�ാരയാണ്. ഇതിെ� നീളം 6
കി.മീ��ം, വീതി 1 �തൽ 1.5 കി.മീ��ം ആണ്. ഈ
ആന�ാര �ർ�മായി ഏെ���് വി�ാപനം

�റെ��വി�ി���മാണ്. ��ത ആന�ാര

വയനാട്  വന�ജീവി സേ�ത�ി� കീഴിൽ വ��
തി�ൾ��് (ജി.ഒ (പി) ന.56/2015/വനം, തീയതി
15.08.2015 �കാരം വന�ജീവി സേ�തമായി
�ഖ�ാപി�  ്3.53 ഏ�ർ ഏെ���ി��താണ്),
വലിയഎ�ടി (ജി.ഒ (പി) നം.57/2015/വനം, തീയതി
15.08.2015 �കാരം വന�ജീവി സേ�തമായി 6.1
ഏ�ർ ഏെ���ി��താണ്), േകാ��ടി (ജി.ഒ (പി)
ന.58/2015/വനം, തീയതി 15.08.2015 �കാരം
റിസർ�് േഫാറ�് ആയി 8.37 ഏ�ർ
ഏെ���ി��താണ്) േമൽ�റ�
ആന�ാരയിൽെ�� �ല�ൾ വനം വ��്
സംര�ി�  ്പരിപാലി� വ��. 2. നില�ർ
േകാവിലകം-ന�അമര�ലം നില�ർ േകാവിലകം-
ന�അമര�ലം ആന�ാര േകരള�ിേ�ത്

മാ�മായ ഒ� ആന�ാരയാണ്. ഈ ആന�ാര�്

േവ�ി �ലം ഏെ��േ�� ആവശ�മി�. ഇതിെ�
നീളം 1 കി.മീ��ം വീതി 0.5 കി.മീ��ം ആണ്. നില�ർ
േകാവിലകം-ന�അമര�ലം, ആന�ാരയി�െട

കട� േപാ�� നില�ർ, �ഡ�ർ
അ�ർസം�ാന പാതയിൽ നവീകരണ
�വർ�ന�ൾ നട�ിയേ�ാൾ ആന, േറാഡ്
�റി�  ്കട�� �ല�ളിൽ താ� ഭാഗ�ളിൽ
റാ�കൾ ഒ��ി�ം ഉയർ� ഭാഗ�ളിൽ
മൺതി�കൾ നിര�ാ�ി�ം േറാഡിെ�
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പാർശ�ഭി�ി�െട ഉയരം �റ�ം ആനക�െട

സ�ാര�ിന് സൗകര�െമാരി�ിയി��്. �ടാെത
ആനകൾ േറാഡ്  �റി�  ്കട�� �ല�ൾ

കെ��ി െപാ�ജന അവേബാധ�ിന് ��റിയി�്
േബാർ�കൾ �ാപി�ി��്. �ടാെത ആനകൾ

ഉൾ�െട�ളള വന�ജീവിക�െട സ�ാരം

നീരീ�ി��തിന് നി�ിത കാലയള�കളിൽ
നീരീ�ണ ക�ാമറകൾ �ാപി� വ���്. 3.
നില�ർ-അ�ൻകാ� നില�ർ േനാർ�്

ഡിവിഷനിൽ കാ�ാനകൾ മ�ഷ�വാസ �േദശ�്

ഇറ��ത് ഒഴിവാ��തിന് നില�ർ-അ�ൻകാ�
ഇടനാഴി നിർ�ി��തിന് പ�തി
ത�ാറാ�ിയി��്. ��ത ഇടനാഴി നില�ർ
േനാർ�് ഡിവിഷനിെല നില�ർ, വഴി�ടവ്
െറയി�കെള ബ�ി�ി��താണ്. ഈ ഇടനാഴി
േകരള-തമി�ാട്  അ�ർ-സം�ാന

അതിർ�ിയിലാണ് �ിതി െച��ത്. ആനകൾ

സൗ�് വയനാട്  ഡിവിഷനിൽനി�ം തമി�ാ�ിെല
�ഡ�ർ േഫാറ�് ഡിവിഷൻ വഴി നില�ർ സൗ�്

ഡിവിഷനിേല�ം ഈ ഇടനാഴിയി�െട യാ�
െച���്. ഈ ഇടനാഴി�് 0.4 കി.മീ. നീള�ം 0.5
കി.മീ. വീതി���്. ഈ പ�തി�് നില�ർ
േനാർ�് ഡിവിഷനിൽ ഉൾെ��� നില�ർ
താ��ിെല േപാ��ൽ വിേ�ജിൽ സ�കാര�
വ��ിക�െട ൈകവശ�� 6 എേ��കളിൽ
നി�ായി 22.8271 െഹ�ർ �ലം

ഏെ��േ����്. 4. �തമലയ്-നില�ർ "ഒ" വാലി
ഇത് ഒ� അ�ർ-സം�ാന ആന�ാരയാണ്.
ഇതിൽ േകരള സം�ാന�ിെ� ഭാഗം വ��
�ലം ഏെ��േ�� ആവശ�മി�ാ��മാണ്. ഇത്
നില�ർ േനാർ�് ഡിവിഷ�ം തമി�ാ�ിെല
��മൈല ൈടഗർ റിസർ�മായി ബ�െ��ി��

ഒ� ഇടനാഴിയാണ്. ഇതിന് 35 കി.മീ. നീള�ം 0.1
കി.മീ. വീതി�ം ഉ�താണ്. 5. േപര�-പ�ാ�ാളം
ഇത് േകരള�ിെ� ഒ� ആന�ാരയാണ്. ഇതിെ�
നീളം 0.5 കി.മീ��ം, വീതി 0.2 കി.മീ��ം ആണ്. ഈ
ആന�ാര�െട �ലം ഏെ���വാ��്. ഇത്
വയനാട്  േനാർ�് ഡിവിഷനിൽ �ിതി െച��
ഒ� ആന�ാരയാണ്. 6. േബ�ർ-��ഗിരി ഇത്
ഒ� അ�ർ-സം�ാന ആന�ാരയാണ്. ഇതിെ�
നീളം 1 കി.മീ��ം, വീതി�ം 0.8 കി.മീ��ം ആണ്. ഈ
ആന�ാര�െട �ലം ഏെ���ാ��താണ്.
ഇത് േകരള�ിെല വയനാട്  വന�ജീവി സേ�ത�ം
കർ�ാടക�ിെല ��ഗിരി വന�ജീവി സേ�ത�ം,
നാഗർേഹാള ൈടഗർ റിസർ�മാ�ം ബ�െ��്

കിട��. 7. െകാ�ി�ർ-േപരിയ ഇത് േകരള
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സം�ാന�ിെ� ഒ� ആന�ാരയാണ്. ഇതിെ�
നീളം 3 കി.മീ��ം, വീതി 0.1 കി.മീ��ം ആണ്. ഈ
ആന�ാര�െട �ലം ഏെ��േ��തായി��്.
ഇത് ക�ർ ഡിവിഷെ��ം വയനാട്  േനാർ�്

ഡിവിഷെ��ം ഭാഗമായി�� ഒ�
ആന�ാരയാണ്. വനസംര�ണ

�വർ�ന��െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�� കാ�തീ
�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ, വന�മി ൈകേ��ം
തട��തി�ളള �വർ�ന�ൾ, കാ�ാനകൾ��
ആഹാര�ം ജലലഭ�ത�ം ഉറ�വ���തി�ളള

���ികൾ �ട�ിയ ��വൻ �വർ�ന��ം

േമൽ�റ� ആന�ാരകളിൽ നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


