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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 364 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

നാഷണൽ മിഷൻ േഫാർ �ീൻ ഇൻഡ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ 

�ീ . എ . െക . ശശീ�ൻ 
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ�

പാരി�ിതികാഘാതം ല�കരി�കെയ�
ല��േ�ാെട�� നാഷണൽ മിഷൻ േഫാർ �ീൻ
ഇൻഡ� പ�തി �കാരം സം�ാന�് നട��
�വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം പരി�ിതി�്,
�േത�കി�്  വന�ൾ�്  ഉ�ാകാ��

േദാഷവശ�ൾ�്  പരിഹാരം കാ�കെയ�

ല��േ�ാെട സം�ാന�്  നട�ാ�ി വ��
പ�തിയാണ്  �ീൻ  ഇൻഡ�  മിഷൻ പ�തി. �ീൻ
ഇൻഡ� മിഷൻ പ�തി �വർ�ന�ൾ 5
ഉപദൗത��ളായി �മീകരി�്  നട�ാ�ി വ��.

             കാലിേമ�ിൽ, വിറക്  േശഖരണം �തലായ
വനാ�ിത �വർ�ന�ൾ വന��െട

േശാഷണ�ിന്  കാരണമാ��. ഇവ പരിഹരി�് 
നിലവി�� വന��െട സംര�ണം, വനസാ�ത
െമ�െ���ൽ, നീർ�ാ�ക�െട സംര�ണം,
നീർ�റി �േദശ�ളിെല മ�് -ജല സംര�ണം,
മെ�ാലി�്  നിയ�ണം എ�ിവ�ം, വന�ൾ�
�റ�്  ��ാവരണം വർ�ി�ി��തിനായി  
��ൈ�ക�െട ഉൽപാദനം, വിതരണം,
�ന�പേയാഗ�മമായ ഇ�ന ഉപേയാഗം,
ഉ�ാദന�മത�� കാലി വളർ�ൽ, തീ��ൽ
�ഷി വ�ാപി�ി�ൽ, കളനിയ�ണം,   മെ�ാലി�് 
തട��തിന്  സഹായകരമായ മര�ൾ

വ�പിടി�ി�ൽ, തടയണ നിർ�ാണം, ഗ�ി

പ്ളഗിംങ്  , മന�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം

�റ��തി�� നടപടികൾ �ട�ിയ

�വർ�ന�ളാണ്  ഉപദൗത��ളി�െട നട�ാ�ി
വ��ത് . �ീൻ   ഇൻഡ� മിഷൻ പ�തി�െട
കീഴിൽ 2016-17 �തൽ 2021-22 വെര��
കാലയളവിൽ ആെക ലഭി�       3156.514 ല�ം
�പയിൽ 2719.094 ല�ം �പ വിനിേയാഗി�് 
17968.31 െഹ�ർ വന�േദശ�്    മിഷൻ

വനവൽ�രണ-വനസംര�ണ �വർ�ന�ൾ
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നട�ിയി��്. ബാ�ി �ക   വിനിേയാഗി�്   7340
എ�ം വിവിധ ��തി സൗ�ദ-
�ന�പേയാഗ�മ�ളായ ഇ�ന ഉപേയാഗ

മാർ��ൾ ആദിവാസികൾ ഉൾെ�െട��

വനാ�ിതർ�്  വിതരണം െച�ി��്.

(ബി)

പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് കാർഷിക
വനവൽ�രണ�ം സാ�ഹ� വനവൽ�രണ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട��
�വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വന�ി��ി�ം വന�ിന്  �റ�ം ��ാവരണം
വർ�ി�ി�ക എ�ത്  �ീൻ ഇൻഡ� മിഷൻ
പ�തി�െട �ധാന ല���ളിൽ ഒ�ാണ് . �ീൻ 
ഇൻഡ� മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി കർഷകർ�് 
അവർ െച�� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം,
വിളക�െട ഉൽ�ാദന�മത വർ�ി�ി��തി�ം
അ�േയാജ�മായ വിവിധ ഫല���ൾ

ഇടവിളയായി ന�വളർ��തിനാവശ�മായ

നടപടികൾ സീകരി� വ��. കർഷക�െട

�മിയിെല മ�് -ജല സംര�ണ �വർ�ന��ം,
കർഷകർ�്  വനവൽ�രണ�ിൽ താൽപര�ം

വർ�ി�ി��തി�� േബാധവൽ�രണ

പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി� വ���് . 

(സി) സം�ാന�് വനാ�ിത സ�ഹ�ിെ�

ജീവേനാപാധികൾ െമ�െ����തി�ം വന
വിഭവ��െട പരിപാലന�ി�ം ��ിര

വിനിേയാഗ�ി�മായി ��ത പ�തി �േഖന
നട�ിലാ�� കാര��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പ�ാളി� വനപരിപാലന�ിൻ കീഴിൽ

നട�ാ�� ഒ� പ�തിയാണ്  �ീൻ ഇൻഡ� മിഷൻ
പ�തി. നിലവി�� വന��െട സംര�ണം,
വനസാ�ത െമ�െ���ൽ, നീർ�ാ�ക�െട

സംര�ണം, നീർ�റി�േദശ�ളിെല മ�്  ജല
സംര�ണം, മെ�ാലി�്  നിയ�ണം, വന�ൾ�
�റ�്  ��ാവരണം വർ�ി�ി��തിനായി

��ൈ�ക�െട   ഉൽപാദന�ം വിതരണ�ം,
പ�തി �വർ�ന�ളിൽ വിഭാവനം െച�ി��
കാ�തീ �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ,
ഉൽപാദന�മത�� കാലി വളർ�ൽ, തീ��ൽ
�ഷി വ�ാപി�ി�ൽ, കള നിയ�ണം, മെ�ാലി�് 
തട��തിന്  സഹായകരമായ മര�ൾ

വ�പിടി�ി�ൽ, തടയണ നിർ�ാണം, ഗ�ി

പ്ളഗിംങ് , മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം

�റ��തി�� നടപടികൾ �ട�ിയ

�വർ�ന�ൾ എ�ാം തെ� വന സംര�ണ
സമിതികൾ (VSS), ഇേ�ാ െഡവല�്െമ�് 
ക�ി�ികൾ (EDC), പാർ�ിസിേ��റി ഹരിത

സമിതികൾ (PHS) വഴിയാണ്  നട�ാ�ി വ��ത് .
ഇത്  വനവിഭവ��െട ��ിര പരിപാലന   
വിനിേയാഗം ഉറ�ാ��േതാെടാ�ം സമിതി

അംഗ�ൾ�്  ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ

ലഭി��തി�ം, വ�മാനവർ�നവി�ം അ�കാരം
അവ�െട ജീവിത നിലവാരം ഉയർ��തി�ം
സഹായകരമാ��. �ടാെത

ഇ�നാവശ��ിനായി വനെ�  ആ�യി��ത് 
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ല�കരി��തിനായി േസാളാർ അ��കൾ,
ബേയാഗ�ാസ്   പ്ളാ�കൾ   �ട�ിയ ��തി
സ�ദ-�ന�പേയാഗ�മ�ളായ ഇ�ന

ഉപേയാഗ മാർ���ം ആദിവാസികൾ

ഉൾെ�െട�� വനാ�ിതർ�്  നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


