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ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4545 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറ�ാല മ�ല�ിെല കാവ് സംര�ണ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

2016-21 കാലയളവിൽ തി�വന��രം ജി�യിെല
ഏെത�ാം കാ�കൾ സംര�ി�ാൻ ഫ�്
അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�േമാ; ഇതിേല�ായി
എ� �ക വകയി��ിയി��്; നിേയാജക
മ�ലാടി�ാന�ി�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) സാ�ഹിക വനവൽ�രണ പ�തി �കാരം
കാ�ക�െട സംര�ണ�ി�ം

പരിപാലന�ി�മായി ധനസഹായം നൽകി
വ��. ടി പ�തി �കാരം വർഷം േതാ�ം ഓേരാ
ജി�യി�ം െതരെ���െ��� 5 കാ�കൾ�്
പരമാവധി ഒ� ല�ം �പ വെര ഗ��ളായി
ധനസഹായം നൽകി വ��. തി�വന��രം
ജി�യിൽ 2016 �തൽ 2021 വെര ഫ�്
അ�വദി�ി�� കാ�ക�െട വിവരം അ�ബ�ം 1
ആയി േചർ��.

(ബി)
��ത കാലയളവിൽ പാറ�ാല മ�ല�ിെല

ഏെത�ി�ം കാ�കൾ സംര�ി��തിനായി

അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;
പ�ായ�് തിരി�� വിശ ദാംശം നൽകാേമാ?

(ബി) 2016-2021 കാലയളവിൽ കാ�ക�െട
സംര�ണ�ിന് ധനസഹായ�ിനായി പാറ�ാല
നിേയാജക മ�ല പരിധിയിൽ നി�ം ലഭി� 8
അേപ�കളിൽ നിർ�ി� മാനദ��ൾ

പാലി�� കാ�കൾ ഒ�ം തെ�
ഉൾെ��ി��ി�. അേപ�ക�െട വിവരം
അ�ബ�ം II ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 അനബനന I
{Ia
\w

hÀjw Imhnsâ t]cv \ntbmPI
aWvUew

XpI 
(  രപ )

1 2016þ 17

{io`{Z Imfnt£{Xw, ]m¨eqÀ 
Xpt¼mSv tImhfw 20,000

{ioAgI³ X¼pcm³ Imhv , 
h«¸md

s\Spa§mSv 20,000

InSmc¡pgn CSnhngp¶hnf 
{io\mKc½³ Imhv

tImhfw 20,000

h¡wIpf§c {ioZpÀ¤mtZhn t£
{Xw, h¡w

Nndbn³Iogv 20,000

Rmd\oen tZho£t{Xw, 
CeªnaqSv hma\]pcw 20,000

2 2017þ18

]pXp]pcbv¡Â \mKcpImhv h¡w Nndbn³Iogv 16,000

\mKcptImhnÂ A½hoSv Imhv 
s]cp´m¶n, hÅ¡Shv

Xncph\´]pcw 25,000

h«hnf Ip¶pw]ÅntIm\w 
\mKcpImhv sNÃawKew, ]
m§¸md

Ig¡q«w 17,000

{ioIp¶pwIpfw `KhXnt£{Xw 
{SÌv sNt©cn, \mem©nd

Xncph\´]pcw 20,000

IÃobqÀ {io \mKc½³ Imhv t\aw 20,000

3 2018þ19

sImÃw¼pg amcmgvNImhv 
,sImÃw¼pg Bän§Â 20,000

KpcpXoÀ°w Imhv, 
FIvÊÀÆokvsa³ tImf\n ]¨, 

]mtemSv
hma\]pcw 20,000/þ

{io ]g©nd tZho t£{Xw 
ap«¯d

Xncph\´]pcw 20,000/þ

Iq\bnÂ Imhv t]m¯³tImSv Xncph\´]pcw 20,000/þ

tImS¦c \mKcpImhv, sImÃbnÂ s\¿män³Ic 20,000/þ



4 2019þ20

Xr¸\t§mSv  Ceb¸³  
imkvXmt£{Xw IÃ¼ew hÀ¡e 20,000 

hgpX\apIÄ ]ghn«phnf 
NmapWvUo t£{Xw, ]qh¨Â Im«m¡S 20,000

tIm«qÀ DSb³]md `{ZImfn 

t£{XImhv tIm«qÀ Im«m¡S 20,000

sh¬]meh«w {io`KhXot£{Xw
B\bd Ig¡q«w 20,000

5 2020þ21

]pfn¡Â `KhXnt£{Xw {SÌv 
t]m§paqSv, saUn¡Â tImtfPv Xncph\´]pcw

Ig¡q«w

ssat{Im¹m³
tiJcn¨v 
[\klmbw 
\ÂIp¶Xn\
pÅ 
\S]SnIÄ 
kzoIcn¨phc
p¶p.

IÃdhnf {io\mKcpImhv, 

]m§¸md Ig¡q«w

ioZpÀ¤mtZhot£{Xw Imhv,  
IpS¸\aqSv hÀ¡e

Nm¯n\mÀ {ioZpÀ¤m tZhnt£
{Xw, ]gbIS, Xncp]pdw s\¿män³Ic

Nnebd¯e {ioNmaqWvUo 
tZhot£{Xw,  s\¿män³Ic s\¿män³Ic



അനബനന II
   

    പപറശപല മണലതതൽ നതനന ലഭതച അപപകകൾ 

hÀjw At]-£I-fpsS
F®w

Imhnsâ t]cv, Øew,- hn-tÃPv

201-5-þ16 2
{io\n-e-tI-i-n t£-{X {SÌv, amcm-b-ap«w

\oemÀ¯e `K-h-Xn-¡mhv,  amcm-b-ap«w

2016þ17 1 Icn-¡-Sn-¨m³ ]md {io [À½-im-kvX-t£-{Xw, 
tIm-hn-eqÀ IpS -̧\-aqSv ]n.H

2017þ18 CÃ

2018-þ19 3

Bbn-c-hÃn X¼p-cm³Imhv I®w-Xn-«, A¼qcn 

tImW-¯p-Im-hn-e½ ,s]-cp-¦-S-hnf ]n.H

t]mt¦mSv tZhn-a-e-¡m-hv, sNdn-b-sIm-Ã, 
shÅdS]n.H 

2019þ20 2
s\Ã-¶qÀ  {io\m-K-cm-P-t£-{Xw,  FÅp-hnf
Ip¶-¯p-ImÂ ImhnÂ {io-h-\-ZpÀ¤m \mK-cm-P-
t£{Xw, shÅ-dS ]n.H 

2020þ21 CÃ


