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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 906 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�റി�കൾ�ായി െന�ാർഡാമിൽ ഒ��ിയി�� സൗകര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

െന�ാർഡാമിൽ �റി�കൾ�ായി
ഏർെ���ിയിരി�� േബാ�് സർവീസിനായി
കാലഹരണെ�� േബാ�കൾ ഉപേയാഗി���്
എ� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത്
പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) െന�ാർ വന�ജീവിസേ�ത�ിൽ വനം വ��ിെ�
കീഴിൽ കാലഹരണെ�� േബാ�കൾ
ഉപേയാഗി��ി�. വർഷാവർഷം �റ�ഖ വ��്
ഉേദ�ാഗ�ർ േബാ�് പരിേശാധി�  ്നൽ��
ഫി�്നസ്  സർ�ിഫി��് അ�സരി�ാണ്
േബാ�കൾ സ�ാര�ിന് ഉപേയാഗി��ത്.
െന�ാർ വന�ജീവി സേ�ത�ിെ� കീഴിൽ െന�ാർ
ഡാം ജലാശയ�ിൽ വനം വ��ിന് നിലവിൽ
അ�് േബാ�കളാ�ളളത്. 23 സീ�ളള അഗ��
േബാ�്, 9 സീ�കൾ വിത�ളള ജലകന�ക, ജലറാണി,
സ�� എ�ീ ��് േബാ�കൾ, 5 സീ�ളള
ചി�ാർമണി േബാ�് എ�ിവയാ�ളളത്. ഇതിൽ
അഗ�� േബാ�് അ����ണികൾ�ായി േഡാ�്
െച�ി�ളള�ം ടി പണികൾ�ായി െകാ�ം �റ�ഖ
വ��് ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ലഭി� 4 ല�ം

�പ�െട അട�ൽ അംഗീകരി�ക�ം െട�ർ
നടപടി �ർ�ിയാ�ി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

(ബി) െന�ാർ ഡാമിൽ  �റി�കൾ�ായി �തിയ േബാ�്
അ�വദി� നൽ��തിനായി സമർ�ി�ി��
അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ, അതിെ�
�േരാഗതി എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന�ാർ വന�ജീവിസേ�ത�ിേല�് എം.എൽ.എ.
ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്24 സീ�ിെ� ഒ� േബാ�്
വാ��തിേല�ായി �ീൽ ഇൻഡ�ീസ്  േകരള
ലിമി�ഡ് , അഴീ�ൽ, ക�ർ എ� സർ�ാർ
�ാപന�ിൽ നി�ം 36,80,841/- �പ�െട
അട�ൽ ലഭ�മാ�ി ടി വിവരം ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
വാർഡൻ െന�ാറിെ� 12/02/2018-െല ഇ-559/18
ന�ർ ക�് �കാരം അ�ഭാവ�ർ�ം
പരിഗണി��തിേല�ായി ബ�.പാറ�ാല
എം.എൽ.എ-�് സമർ�ി�ി��. �ടർ�്
�ിൻസി�ൽ ചീഫ് േഫാറ�് കൺസർേവ�ർ &
െഹഡ്  ഓഫ് േഫാറ�് േഫാ�ിെ� നിർേ�ശ
�കാരം 18/09/2021-ന് ഡയറ�ർ, ജലഗതാഗത
വ��് ആല�ഴ�മായി േസാളാർ/ ൈഹ�ിഡ്
േബാ�ിെ� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�്
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തി�വന��രം ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡൻ,
െന�ാർ അസി�ൻറ്  ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
വാർഡൻ, എ�ിവർ ആല�ഴയിൽ വ�  ്ചർ�
െച�ക�ം ജലഗതാഗത വ��ിെ� കീഴി�ളള
ആദിത�ാ എ� േസാളാർ േബാ�്
പരിേശാധി�ക�ം െച�ി�ളളതാണ്.

(സി)

വനം വ��ിെ� കീഴിൽ �റി�കൾ�ായി
െന�ാർഡാമിൽ ഒ��ിയി�� സൗകര��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത േമഖലകളിെല
�ന��ാരണ�ിനായി കഴി� സർ�ാരിെ�
കാലയളവിൽ എ� �ക െചലവഴി�ി��്
എ��� വിശദാംശം പ�തിക�െട വിവരം
തരംതിരി�  ്അറിയി�ാേമാ;

(സി) െന�ാർ വന�ജീവിസേ�ത�ിെ� കീഴിൽ
േബാ�ിംഗ്, മാൻപാർ�്, �തല പാർ�്, എ�ിവ�്
�റേമ െവ�ി�റി�േകാൺ, േകാ�മൺ�റം,
െകാൈ�, മീൻ��ി എ�ിവിട�ളിൽ ക�ാ�ിഗ്
െക�ിട�ൾ അ����ണികൾ നട�ി

സ�ാരികെള ആകർഷി�ം വിധം
അടി�ാനസൗകര��ം, താമസസൗകര��ം
ഒ��ിയി��്. അടി�ാന സൗകര���െട
�ന��ാരണ�ിനായി കഴി� സർ�ാരിെ�
കാലയളവിൽ താെഴ�റ�ം �കാരം �ക
െചലവഴി�ി��്

(ഡി) െന�ാർഡാം േക�മാ�ി �റിസം വികസന�മായി
ബ�െ��് വനം വ��് ��തായി ഏെത�ി�ം
പ�തികൾ നട�ിലാകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

(ഡി)
നിലവിൽ �തിയ പ�തികെളാ�ം
പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 സ്ഥലല ചചെലവവാകക്കിയ തുക
    രൂപയക്കില

അഗസസ്ത്യ ചകവാകഡയക്കില 
പവാര്കക്ക് 

383549/-

ബബവാടക്ക് ലവാന്റക്കിലഗക്ക് 619983/-

ചവടക്കിമുറക്കിച്ചബകവാണ് 2255805/-

ബകവാമമ്പൈ 720000/-

മമീന്മുടക്കി 572279/-

ബബവാര്ഡുകള 45000/-

ഫര്ണക്കിച്ചര്, പവാത്രങ്ങള, 
ബഡക്ക്ഷമീറക്ക്, ഇലബകവാണക്കികക്ക് 
സവാധവാങ്ങള അടകമുളളവ

1800425/-


