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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4559 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നില�രിെല വനം വ��ിന് കീഴി�� വിേനാദ സ�ാര േക��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)
നില�ർ താ��ിൽ വനം വ��ിന് കീഴി��
വിേനാദ സ�ാര േക��ൾ ഏെതാെ�;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) നില�ർ താ��ിൽ വനം വ��ി� കീഴിൽ നില�ർ
േനാർ�് ഡിവിഷനിൽ കേനാലി-ചാലിയാർ ഇേ�ാ
�റിസം േക��ം നില�ർ സൗ�് ഡിവിഷനിൽ
െന��യം ഇേ�ാ �റിസം േക��ം �വർ�ി�

വ��.

(ബി)

വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ല�ളിൽ

�റിസം വ�േ�ാ ജി�ാ �റിസം വികസന
കൗൺസിേലാ നിർേ�ശി�� പ�തികൾ�് വനം
വ��് െപർമിസീവ് സാംഗ്ഷൻ
അ�വദി�ാ�േ�ാ; ഇതി�� നടപടി �മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി)  വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�ളള �ല�ളിൽ

�റിസം വ�േ�ാ, ജി�ാ �റിസം വികസന
കൗൺസിേലാ നിർേ�ശി�� പ�തികൾ�് വനം
വ��് െപർമിസീവ് സാംഗ്ഷൻ അ�വദി�ാറി�.
നിലവി�� വനനിയമ�ൾ�ം, േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയം അംഗീകരി� അതാത്
ഡിവിഷ�ക�െട വർ�ിംഗ് �ാൻ/ ൈടഗർ
കൺസർേവഷൻ �ാൻ/ മാേനെ�ൻറ്  �ാൻ
എ�ിവ�് വിേധയമായി�മാണ് ഇേ�ാ �റിസം
�വർ�ി��ത്.

(സി) വനം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� ഏെറ �റിസം
സാ��ത���ം വ��ി� വ�മാനം
ലഭി�ാ���ം ആയ �ല�ളിൽ �റിസം
വികസന�ിനായി �േത�ക ഫ�്
അ�വദി��തി� വനം വ��ി� സാധി�േമാ
എ�് അറിയി�േമാ; മേ�െത�ി�ം വ��കൾ
ഫ�് അ�വദി�� പ�ം ആയതിന് വിശദമായ
പ�തി േരഖ ത�ാറാ��തിന് (ഡി.പി.ആർ.)
വനം വ��് അ�മതി നൽ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വനം വ��ിെ� നിലവി�� ഇേ�ാ �റിസം
േക��ളിൽ ��തി�് അ�േയാജ�മായ
രീതിയിൽ സ�ർശകർ�് അടി�ാന സൗകര�ം
ഒ���തി�ം, പരിപാലന�ി�മായി 4406-01-
800-91 ഇേ�ാ �റിസം (�ാൻ) എ� ബഡ്ജ�്
ശീർഷക�ിൽ �ക അ�വദി�വ��. 2021-22 
സാ��ിക വർഷം "ഇേ�ാ �റിസം- XXXIV-
4406-01-800-91 " എ� ബഡ്ജ�് ശീർഷക�ിൽ

500.00 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്.
നിലവി�� വന നിയമ�ൾ�ം, േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയം അംഗീകരി� അതാത്
ഡിവിഷ�ക�െട വർ�ിംഗ് �ാൻ/ മാേനെ�ൻറ്
�ാൻ/ ൈടഗർ കൺസർേവഷൻ �ാൻ എ�ിവ�്
അ��തമായി ഇേ�ാ �റിസം േക���െട
�വർ�ന�ൾ�് അടി�ാന സൗകര��ൾ
ഒ���തിനായി �റിസം വ��ിെ�േയാ ജി�ാ
�റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിലിെ�േയാ തനത്
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ഫ�്  വനം വ��ിേനാ വനവികസന
ഏജൻസികൾേ�ാ   ലഭ�മാ�ാ��താണ്.

(ഡി)

നില�ർ കേനാലി േ�ാ�ിൽ �ഡ്  ഇൻഡ�ീസ്
�വർ�ി�ി�� �ല�ൾെ���ി�� ഇേ�ാ
�റിസം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി കാരിയിംഗ് ക�ാസി�ി
പഠനം, േകാ�് ബനഫി�് അനാലിസിസ്  എ�ിവ
നട�ിയി�േ�ാ; ��ത പ�തി എ�്
�ർ�ീകരി�ം എ��ൾ�െട�� വിശദമായ
വിവര�ൾ അറിയി�ാേമാ?

(ഡി)  നില�ർ �ഡ്  ഇൻഡ�ീസ്  �വർ�ി�ി��

�ല�് ഇേ�ാ-�റിസം പ�തി
നട�ാ��തിനായി ലിക�ിേഡ�് െച�െ��
KESWIL �േദശം ഉൾെ���ി കാരീയിംഗ്
ക�ാസി�ി പഠനം, േകാ�് െബനിഫി�്
അനാലിസിസ്  എ�ിവ നട�ിയി��്.  KESWIL
�േദശ�ം കേനാലി ഇേ�ാ-�റിസം േക��ം സമീപ
�േദശ�ളായതിനാൽ ഇതിെന ഒ�ായി
കണ�ാ�ി "കേനാലി ഇേ�ാ �റിസം േ�ാജ�്"
എ� േപരിൽ, 2019 ആഗ�് മാസ�ിെല

�ളയ�ിൽ േക�പാ�കൾ സംഭവി� കേനാലി
േ�ാ�ിേല�� ��പാല�ിെ�  �ന��ാരണം
�ടി ഉൾെ���ിയ പ�തി �പേരഖ അംഗീകരി�  ്
ആയതിന് 1.97 േകാടി �പ അ�വദി�ി��്. 
ഇതിൽ കേനാലി ��പാല�ിെ�

�ന��ാരണ�ിന് 1.60 േകാടി �പ
വകയി��ിയി��്. ��പാലം
�നർനിർ�ി��തിനായി െടൻഡർ നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�  ്സർ�ാർ അംഗീ�ത ഏജൻസിയായ
SILK-െന �മതലെ���ിയി��്. ഇതിെ�
ഭാഗമായി േസായിൽ െട�ിംഗ് നട�ിയി��്.
ഇേ�ാ �റിസം േക��ിെ� അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി നട�ാത�െട നിർ�ാണം,
കഫ�ീരിയ, എൻ�ി & എ�ി�് േഗ�്, ബ�ർഫ്ൈള
ഗാർഡൻ �ട�ിയവ�െട ���ികൾ വിവിധ
ഘ��ളിലായി �േരാഗമി�െകാ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


