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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4558 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനം കേ���ം വനവി�തി�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

പ�് വർഷം �ൻപ് സം�ാനെ� വനവി�തി
എ�യായി��; ആയത് നിലവിൽ എ� എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(എ) വനം വ��ിെ� 2012-13 െല ഭരണ റിേ�ാർ�് 
�കാരം 2011 ൽ സം�ാനെ� വന വി�തി
11,30,947.54 െഹ�ർ (11,309.4754 ച.കി.മീ)
ആണ് . 2018-19 െല ഭരണ റിേ�ാർ�്  �കാരം
31.03.2019 ൽ 11,52,005.8 െഹ�ർ (11,520.058
ച.കി.മീ) ആണ് .

(ബി)
കഴി� പ�് വർഷ�ിനിെട കാ�തീ �ലം എ�
െഹ�ർ വനം നശി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കഴി� പ�്  വർഷ�ിനിെട കാ�തീ �ലം
17696.05 െഹ�ർ വനം ക�ി നശി�തായി
കണ�ാ�ിയി��് .

(സി)
കഴി� പ�് വർഷ�ിനിെട സർ�ാർ
കണ�കൾ �കാരം എ� െഹ�ർ വനം കേ�റി;
ഇതിൽ നാളി�വെര എ� െഹ�ർ വനം കേ��ം
ഒഴി�ി�; ഇനി എ� െഹ�ർ വനം കേ��ം
ഒഴി�ി�ാ��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� പ�്  വർഷ�ിനിടയിൽ ആെക

990.3074 െഹ�ർ വനം കേ�റിയതായി
കണ�ാ�ിയി��് . ഇതിൽ നാളി�വെര 474.3187
െഹ�ർ വനം കേ��ം ഒഴി�ി�. ബാ�ി 515.9887
െഹ�ർ വനം കേ��ം ഒഴി�ി�ാ��് . വിശദാംശം
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ഡി) ഈ സർ�ാർ വ�തി�േശഷം ഇ�ര�ിൽ എ�
െഹ�ർ വനം കേ��ം ഒഴി�ിെ��� എ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി)
ഈ സർ�ാർ വ�തി�േശഷം ഇ�ര�ിൽ

5.572 െഹ�ർ വനം കേ��ം ഒഴി�ിെ���.

(ഇ)
വനം കേ���മായി ബ�െ��് എ� േക�കൾ
നിലവി��്; ഇ�രം േക�കൾ�ായി ശരാശരി
�തിവർഷം എ� �ക വനംവ��ിന്
ചിലവിന�ിൽ വ���്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

(ഇ) വനം കേ���മായി ബ�െ��്  375 േക�കൾ
നിലവി��് ; ഇ�രം േക�കൾ�ായി െചലവഴി�
കണ�കൾ സംബ�ി� വിവരം വനം വ��ിൽ
നിലവിൽ േ�ാഡീകരി�ി�ി�. േക�കൾ
സംബ�ി� വിശദാംശം അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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സര്കക്കിള് കകൈയയ്യേറക്കിയ
വക്കിസ്തൃതക്കി (ഹഹെക്ടര്)

 ഒഴക്കിപക്കിച്ച വക്കിസ്തൃതക്കി
(ഹഹെക്ടര്)

ഒഴക്കിപക്കികക്കാനുള
വക്കിസ്തൃതക്കി  (ഹഹെക്ടര്)

സയതണ് സര്കക്കിള്, 
ഹകൈക്കാലന്ധം 

0 0 0

കഹെയറ  ഞഞ്ച് 
സര്കക്കിള്, യകൈക്കാട്ടയന്ധം

311.3255 291.3255 20

ഹസന്ട്രല് സര്കക്കിള്,
തൃശ്ശൂര് 

2.2476 1.9832 0.2644

ഈയസ്റ്റേണ് സര്കക്കിള്,
പക്കാലകക്കാടഞ്ച്

45.4465 40.7059 4.7406

യനക്കാര്യത്തേണ് 
സര്കക്കിള്, കൈണ്ണൂര്

624.635 137.6573 486.9777

എ.ബക്കി.പക്കി. 
തക്കിരുവനന്തപുരന്ധം

0.78 0.78 0

ഫഫീല്ഡഞ്ച്  ഡയറക്ടര്, 
യകൈക്കാട്ടയന്ധം

4.006 0 4.006 

കവല്ഡഞ്ച്  കലഫഞ്ച്  
സര്കക്കിള്, പക്കാലകക്കാടഞ്ച്

1.8668 1.8668 0

ആഹകൈ 990.3074 474.3187 515.9887
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സര്കക്കിള കകേസുകേളുടടെ എണന്ധം

സകതേണ് സര്കക്കിള, ടകേകൊലന്ധം 8

ഹഹൈകറേഞഞ്ച്  സര്കക്കിള, കകേകൊട്ടയന്ധം 81

ടസന്ട്രല് സര്കക്കിള, തൃശ്ശൂര് 12

ഈകസ്റ്റേണ് സര്കക്കിള, പകൊലകകൊടെഞ്ച് 166

കനകൊര്കത്തേണ് സര്കക്കിള, കേണ്ണൂര് 103

എ.ബക്കി.പക്കി. തേക്കിരുവനന്തപുരന്ധം 0

ഫഫീല്ഡഞ്ച്  ഡയറേക്ടര്, കകേകൊട്ടയന്ധം 1

ഹവല്ഡഞ്ച്  ഹലഫഞ്ച്  സര്കക്കിള, പകൊലകകൊടെഞ്ച് 4

ആടകേ 375

 


