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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2787 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ�വനവൽ�രണ �വർ�ന��െട കണ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�വനവൽ�രണ�മായി
ബ�െ��് കഴി� പ�് വർഷെ� �ധാന
�വർ�ന��ം െചലവാ�ിയ �ക�ം
എ�േ�ാളം വനവൽ�രണം നട�ി എ��ം
സംബ�ി� കണ�് വർഷം തിരി�  ്ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)  1)  ഹരിതേകരളം പ�തിവഴി  ��ൈ�കൾ

ഉൽപാദി�ി�  ്  വിതരണം െച� വ��. 2)
കാ�കൾ സംര�ി��തിനായി ഉടമകൾ�്
ധന         സഹായം നൽകിവ��. 3) ക�ൽ
വന�ൾ വ�പിടി�ി�  ്സംര�ണം നൽ��വർ�്
േ�ാ�ാഹന ധനസഹായം   നൽകിവ��.
�ടാെത         അ�േയാജ�മായ �ല�ളിൽ 
ക�ൽെചടികൾ വ�പിടി�ി��തിന്
ക�ൽെചടികൾ        ഉൽപാദി�ി�  ്നൽകിവ��.
4) കടേലാരം, കായേലാരം, �ഴേയാരം,
കനാൽതീരം, പാതേയാര�ൾ, െറയിൽേവ�െട
അധീനതിയി�ളള �മി, മ�് െപാ�േമഖലാ
�ാപന��െട തരിശായ �ലം

എ�ിവിട�ളിൽ         ��ൈതകൾ
വ�പിടി�ി���്. 5) കടലാമ സംര�ണം,
പ�ിസംര�ണം എ�ീ �വർ�ന�ൾ സ��
സംഘടനക�െട സഹകരണേ�ാെട

നട�ാ�ിവ��. 6) പരി�ിതി സംര�ണ
�വർ�ന�ൾ േ�ാൽസാഹി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി എ�ാ വർഷ�ം വനമി� �ര�ാരം
നൽകിവ��. 7. സ�കാര� �മികളിൽ
തടി�ൽപാദനം വർ�ി�ി��തിനായി  10 ഇനം
��ൈ�കൾ വ�പിടി�ി��വർ�്
േ�ാൽസാഹന ധനസഹായം നൽകിവ��. 8.
സ�� സംഘടനക�െട  സഹകരണേ�ാെട

ജലാശയ   �ന��ാരണ�ം മ�് പരി�ിതി

��ീകരണ �വർ�ന��ം നട�ാ�ിവ��. 9.
�ൾ, േകാേളജ്  തല�ിൽ േഫാറ�ി ��കൾ
�പീകരി�ി��്. ��കൾ േക�ീകരി�  ്   വിദ�ാവനം
എ� പ�തി നട�ിലാ�ിവ��. ഔഷധ സസ�  
ഉദ�ാനം, ചി�ശലഭപാർ�്      എ�ിവ ��ിെ�
ഭാഗമായി   ചില �ാപന�ൾ വ�പിടി�ി�ി��്.
10. േന�ർ �ഡിെസൻറർ     കാലടിയിൽ
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മംഗളവനം പ�ിസേ�തം േസാഷ�ൽ
േഫാറ�ി�െട കീഴിൽ �വർ�ി�വ��. 11.
വിദ�ാർ�ികൾ, ��ംബ�ീ �വർ�കർ,
റസിഡൻസ്    അേസാസിേയഷൻ അംഗ�ൾ 
എ�ിവർ�് പരി�ിതി സംര�ണം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �ാ�ക�ം, ക�ാ�്,   
െസമിനാർ, എ�ിബിഷൻ എ�ിവ�ം
നട�ിവ��. 12. ��കൾ േക�ീകരി�്
വിദ�ാവനം എ� പ�തി നട�ി ലാ�ിവ��. 13.
െപാ�ജന�െള�ം         വിദ�ാർ�ികെള�ം
പരി�ിതി സംര�ണം, വനം വന�ജീവി  
സംര�ണം എ�ിവ�െട      �ാധാന�െ���ി

േബാധവൽ�രി��തിനായി അരണ�ം   മാസിക
�സി�ീകരി�  ്വ��.   സം�ാന�് സാമ�ഹ�
വനവത്�രണ�വർ�ന��മായി ബ�െ��്

െചലവാ�ിയ �ക അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��.

(ബി)

ഈ കാലയളവിൽ ��ത
വനൽ�രണ�വർ�നം നട�ാെത

േകാൺ�ാ�ർമാർ വഴി സർ�ാരിെ� പണം
��പേയാഗം െച��ത് സംബ�ി� എ�
പരാതികൾ ഓേരാവർഷ�ം ലഭ�മായി; അതിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി)  വനം വ��ിൽ കരാർ വ�വ� നിലവിൽ
വ�തി�േശഷം    െകാ�ം േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി
റീജിയന് കീഴി�ളള ആല�ഴ േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി
ഡിവിഷനിൽ ഒ� പരാതി ലഭി�ി��്. ആയത്
�ന�ർ ഫ്ൈളയിംഗ് സ്ക�ാഡ്
വിഭാഗംഅേന�ഷണം നട�ി പരാതി
വ�ാജമാെണ�് കെ��ിയി��്.      �ടാെത
േകാഴിേ�ാട്  റീജിയന് കീഴി�ളള മല�റം േസാഷ�ൽ
േഫാറ�ി ഡിവിഷനിൽ 2018-ൽ ഒ� പരാതി
ലഭി�ി��്. ഈ പരാതിയിൽ േകാഴിേ�ാട്
ഫ്ളയിംഗ് സ്ക�ാഡ്  ഡി.എഫ്.ഒ. അേന�ഷണം
നട�ക�ം അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം
െച�ി��്. ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ന�റികൾ
നിർ�ി�ാെത െവ�െ�ാ��ിൽ ൈതകൾ
ന�െ�� എ�    പറ�െകാ�് ത�ി�്
നട�ിയി�ി� എ�് കെ��ിയി��്.

(സി) ഇ�കാരം ന�െ�� ധനം വീെ���െത�;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി)  വനം വ��ിൽ കരാർ വ�വ� നിലവിൽ
വ�തി�േശഷം    െകാ�ം േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി
റീജിയന് കീഴി�ളള ആല�ഴ േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി
ഡിവിഷനിൽ ഒ� പരാതി ലഭി�ി��്. ആയത്
�ന�ർ ഫ്ൈളയിംഗ് സ്ക�ാഡ്
വിഭാഗംഅേന�ഷണം നട�ി പരാതി
വ�ാജമാെണ�് കെ��ിയി��്.      �ടാെത
േകാഴിേ�ാട്  റീജിയന് കീഴി�ളള മല�റം േസാഷ�ൽ
േഫാറ�ി ഡിവിഷനിൽ 2018-ൽ ഒ� പരാതി
ലഭി�ി��്. ഈ പരാതിയിൽ േകാഴിേ�ാട്
ഫ്ളയിംഗ് സ്ക�ാഡ്  ഡി.എഫ്.ഒ. അേന�ഷണം
നട�ക�ം അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം
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െച�ി��്. ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ന�റികൾ
നിർ�ി�ാെത െവ�െ�ാ��ിൽ ൈതകൾ
ന�െ�� എ�    പറ�െകാ�് ത�ി�്
നട�ിയി�ി� എ�് കെ��ിയി��്.  

െസ�ൻ ഓഫീസർ



hÀjw sNehm¡nb
XpI

2011 þ 12 774.72
2012 þ 13 973.92
2013 þ 14 956.75
2014 þ 15 968.01
2015 þ 16 931.21
2016 þ 17 1075.03
2017 þ 18 1205.19
2018 þ 19 1023.24
2019 þ 20 1201.02
2020 þ 21 1341.43
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