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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2791 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാവനം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാനെ� ഏെത�ാം ��കളിലാണ്
വിദ�ാവനം പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ�ാ�ാെക 2020-21 വർഷ�ിൽ 14
ജി�കളിലായി 21 വിദ�ാവന�ൾ ന�പിടി�ി�ി��്.
2021-22 വർഷ�ിൽ 14 ജി�കളിലായി 26
വിദ�ാവന�ൾ ന�പിടി�ി�ി��്. (ലി�്
അ�ബ�മായി േചർ��)

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)  വിദ�ാലയ�ളിൽ വളെര ���ിയ �ല�്

സ�ാഭാവിക വന��െട സാദ�ശ��ളള,
അതിസാ�തയിൽ ന�വളർ�ിെയ���

െച�വന�ളാണ് വിദ�ാവന�ൾ. ���ിയ
െചലവിൽ വിഭവ�ൾ ഫല�ദമായി
�േയാജനെ���ി വിദ�ാർ�ികളിൽ

ൈജവൈവവിധ� സംര�ണ േബാധം
വളർ�ിെയ���തി�ം ���ൾ
ന�വളർ��തി�ളള �ാേയാഗിക പരിശീലനം
നൽ��തി�ം ഉേ�ശി�ാണ് വിദ�ാവന�ൾ
നിർ�ി��ത്. േകരള�ിെല െതരെ���െ��

��കളിേല�ം േകാേള�കളിേല�ം േഫാറ�ി
ക്ള�കളി�െട വിദ�ാർ�ിക�െട സജീവ
പ�ാളി�േ�ാെടയാണ് ഈ പരിപാടി�െട
ആ��ണ�ം നട�ി�ം �ടർ�ളള പരിപാലന�ം
വിലയി���ം നിർ�ഹി��ത്. ൈജവ
രീതികളി�െട മ�ിെ� ഫല�യി�ി വർ�ി�ി�ക,
ജല ആഗിരണ േശഷി വർ�ി�ി�ക,
��ാവരണ��െട വിവിധ ത�കളിൽ വ��
തേ�ശീയ ഇന�ളായ ഔഷധികൾ, ��ിെ�ടികൾ,
വളളിെ�ടികൾ, മര�ൾ എ�ിവ
അതിസാ�തയിൽ ന�പിടി�ി�്
പരിപാലി�കയാണ് ഈ പ�തി�െട �േത�കത.
ഇത് �ലം ഉേ�ശ�ം പ�് പതിന�്

വർഷ�ൾ�ളളിൽ�െ� ൈജവ ൈവവിധ�
സ��മായ �ർ� വളർ�െയ�ിയ വന�ൾ
���ിയ �ല�് നിർ�ിെ���ാൻ
സാധി��. തേ�ശിയ സസ��ൾ
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െതരെ���േ�ാൾ �േദശിക കാലാവ��ം

മ�ിെ� ഘടന�ം േയാജി�� ഫല���ൾ�ം
ഔഷധ സസ��ൾ�ം �േത�ക പരിഗണന
നൽ��. 

(സി)

��ത പ�തി ��കളിൽ ഉൾെ����തി��
മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിന് ഒ� വിദ�ാവന�ിന്

ഏ��ം �റ�ത് 5 െസൻറ്  �ലെമ�ി�ം

ആവശ�മാണ് . ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി

ഒ� വിദ�ാവന�ിന് വനം വ��് പരമാവധി 2 ല�ം
�പ വെര െചല�കൾ�ായി നൽ��. ��ത
േഫാറ�ി ക്ള�ക�െട
ഉ�രവാദിത��ിലായിരി�ം വിദ�ാവന��െട
�ടർ�ളള പരിചരണ�ം േമൽ േനാ��ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



hnZymh\w sskäv 2021þ22

{Ia
\¼À

Unhnj³ sdbn©v \¼À Øm]\¯nsâ t]cv
Øew
(െസന്)

ssXIfpsS
F®w

1 Xncph\´]pcw s\¿män³Ic 1 Kh.hn.F¨v.Fkv.Fkv, ]cWnbw, Xncph\´]pcw 5 500
2 sImÃw sImÃw 1 ^m¯na amXm \mjWÂ tImtfPv, sImÃw 3 300

1 Kh.sF.än, Nµ\t¯m¸v 5 500
3 ]¯\wXn« ]¯\wXn« 1 Fkv.F³.hn lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, 

A§mSn¡Â
5 450

1 amÀt¯ma  ോകോോളജ് XncphÃ 5 
4 Be¸pg Be¸pg 1 tZhkzw t_mÀUv sslkv¡qÄ, XpdhqÀ 7 700

sN§¶qÀ 1 hn.hn.F v̈.Fkv, Xmac¡pfw 5 500
5 tIm«bw s]m³Ip¶w 1 skâv tPmÀÖv tImtfPv, Acphn¯d, tIm«bw 5 

1 Fkv.BÀ.Un.F³.Fkv.Fkv kv¡qÄ, tIm«bw 5
6 CSp¡n aq¶mÀ 1 Kh. F v̈.Fkv.Fkv ap¡pSw 6 200

]ocptaSv 1 ]©mb¯v FÂ.]n.Fkv, Ipanep 6 200
7 FdWmIpfw s]cp¼mhqÀ 1 PamA¯v F v̈.Fkv.Fkv,തോണകോട്, s]cp¼mhqÀ 6 100

FdWmIpfw 1 CutÌ¬ bp.]n.Fkv, GeqÀ 6 100
8 XrÈqÀ XrÈqÀ 1 Pn.F¨v.Fkv.Fkv, aW¯e 5 100

Nme¡pSn 1 amÀ AKkvXy³ sat½mdnbÂ sslkv¡qÄ 
(Fw.F.Fw.F v̈.Fkv), sImd«n

5 100

9 ]me¡mSv AKfn 1  മൗണ് ImÀaÂ bp.]n.Fkv, PÃn¸md, AKfn 5 5
a®mÀ¡mSv 1 bp.]n.F.bp.]n. kv¡qÄ, IpണÀ¡p¶v 5 100

10 ae¸pdw \ne¼qÀ 1 {Ikâv bp.]n.Fkv, Ic¸pdw 4
ae¸pdw 1 Imen¡«v bqWnthgvknän 5 

11 tImgnt¡mSv tImgnt¡mSv 1 Pn.F¨v.Fkv.Fkv, \oteizcw, Ip¡w 6 
12 hb\mSv Iev]ä 1 Pn.F¨v.Fkv.Fkv, hmäphm©Â, hb\mSv 5 

Iev]ä 1 PhlÀ \thmZb hnZymeb, ]qt¡mSv hb\mSv 5 
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13 I®qÀ I®qÀ 1 tI{µob hnZymeb, I®qÀ 5 
I®qÀ 1 Pn.F¨v.Fkv.Fkv, മോണരി, I®qÀ 5 

14 ImkÀtKmUv tlmkvZpÀKv 1 Kh. bp.]n. kv¡qÄ Adbn, Im©§mSv 5
tlmkvZpÀKv 1 Pn.bp.]n kv¡qÄ, Iq«m¡\n, ]ffn¡c 5 

BsI 26

hnZymh\w enÌv 2020þ21

{Ia
\¼À

Unhnj³ Øm]\¯nsâ t]cv

1 Xncph\´]pcw Kh._n.]n.Fw   tamUÂ kv¡qÄ, s]c¯nÂ, hÀ¡e 
2 sImÃw tKÄkv sslkv¡qÄ , i¦c മംഗലം, Nhd

3 ]¯\wXn« Kh. t_mbvkv lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, ASqÀ    

4 Be¸pg Fkv.F³ {SÌv lbÀ sk¡âdn, sN§¶qÀ
 

5 tIm«bw  PhlÀ നോവോZb hnZymeb, hSh¯pÀ

6 FdWmIpfw 1. skâv tacnkv sslkv¡qÄ, {Imcntben
2. Fw.än FÂ.]n.Fkv, {Imcntben
3. Kh. bp.]n.Fkv sIm¼\mSv
4. Fkv.BÀ.hn F v̈.Fkv.Fkv, FdWmIpfw

7 CSp¡n 1. tNmäp]md Kh. FÂ.]n. kvIqÄ, Ipanfn
2. Kh. lbÀ sk¡âdn kvIqÄ, IÃmÀ   
3. sF.F¨v.BÀ.Un sSIv\n¡Â lbÀ sk¡âdn kv¡qÄ, ap«w, 

sXmSp]pg
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4. lbÀ sk¡âdn kv¡qÄ, adbqÀ.
8 XrÈqÀ 1. {io. cmaIrjvW KpcpIpe hnZymaµnÀ F¨v.Fkv.Fkv, 

പd\m«pIc
2. tUm. പÂ¸p sat½mdnbÂ bp.]n kv¡qÄ, N¡w]d¼v, tIm«apdn.

9 ]me¡mSv 1. tZhIn sat½mdnbÂ ko\nbÀ ോബknIv kv¡qÄ, I¡nbqÀ
2. Kh. sSIv\n¡Â sslkv¡qÄ, adpX tdmUv, ]me¡mSv.

10 ae¸pdw Kh. lbÀ sk¡âdn kv¡qÄ, ]pÃ³tImSv, \ne¼qÀ

11 tImgnt¡mSv CÃ
12 hb\mSv Pb{io lbÀ sk¡âdn kv¡qÄ, IÃnhbÂ, ]pÂ¸ffn

13 I®qÀ  Kh. sslkv¡qÄ, XhnStÈcnIv, ]¿¡qÀ

14 ImkÀtKmUv F¨v.F¨v. Fkv.sF._n, kzmanPokv lbÀ sk¡âdn kv¡qÄ, 
FUv\oÀ.

                    BsI 26

/home/user/Desktop/Vidyavanam List-2021-22 (1).doc


