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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 888 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനേമഖലകളിൽ താമസി��വർ�് പ�യം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

മണിമല, െപാ�ൻ�ഴ, േകാ�ാ�ൽ, േമേല�വല
ഭാഗ�ളിൽ വനേമഖല�് സമീപം
താമസി��വർ�് പ�യം നൽ��ത്
സംബ�ി� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്; പ�യം ലഭി��തിനായി നിലവിൽ
എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േമൽ �ല�ൾ റാ�ി, േകാ�യം വനം
ഡിവിഷെ� വനേമഖലയിൽ ഉൾെ��വ��
ഭാഗ�ളാണ്. റാ�ി ഡിവിഷെ� പരിധിയിൽ
വ�� െപാ�ൻ�ഴ വനേമഖലയിൽ 01.01.1977
ന് ��ായി വന�മി കേ�റിയതായി വനം-റവന�
വ��കൾ സം�� പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയ െപ���ി വിേ�ജിെല സർേ� ന�ർ
283/1-എ -യിൽെ�� 01.01.1977 ന് ��് വനം
കേ��ം നട�ി സം�� പരിേശാധന
ലി�ി�ൾെ�� 414 ��ംബ��െട ൈകവശ��
104.73 െഹ�ർ വന�മി �മീകരി�  ്പ�യം
നൽ��തി�� െ�ാേ�ാസൽ 1980-െല
േഫാറ�് കൺസർേവഷൻ ആ�് അ�സരി�്
േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി���ം ആയതിെ�

ഭാഗമായി േക� സർ�ാർ �തിനിധികൾ
01.01.1977 -� ��� കേ�� �േദശ�ൾ
15.01.2021, 16.01.2021 തീയതികളിലായി
സ�ർശി�ി���മാണ്. പ�യം ലഭ�മാ��തി��
അേപ�കൾ ൈകകാര�ം െച��ത് റവന�
വ��ാണ്.                േകാ�യം ഡിവിഷെ�
പരിധിയിൽ വ�� മണിമല െപാ�ൻ�ഴ
വനേമഖലയിൽ 01.01.1977 ന് ��ായി വന�മി
കേ�റിയതായി വനം-റവന� വ��കൾ നട�ിയ

സം�� പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ

�ല�ളിെല ബ�െ�� ൈകവശ�ാർ�് പ�യം
നൽ��ത് തട�് ബ�. ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്

നിലവി��്.               

(ബി) െപാ�ൻ�ഴ വനേമഖലയിെല ചില �േദശ��െട
അവകാശ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം േകസ്
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത േകസിെ�
നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ൻ�ഴ േമഖല�മായി വ�� വലിയകാവ്
റിസർ�ിെ� അവകാശവാദ�മായി ബ�െ��്

�ീമതി. രാജ� ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി
��ാെക ഫയൽ െച�് WP(C) 890/2013 ന�ർ
േകസ്  ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട
പരിഗണനയിലാണ്. �ടാെത MSA 1/1981 ന�ർ



2 of 2

േകസിൽ ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി 10.01.2018
ൽ �റെ��വി� വിധിെ�തിെര സർ�ാർ ബ�.
��ീം േകാടതി ��ാെക ഫയൽ െച�ി�� SLP
2291/19 ന�ർ േകസിൽ 03.07.2019
തീയതിയായി statusquo ഉ�രവായി��താണ്.

(സി) �ർണമാ�ം വനേമഖലയി�� ��ത �ലം

സംബ�ി� േക�ം �റ്  വർഷ�ിലധികമായി

ജന�ൾ വീട്  െക�ി താമസി�� മ�്
േമഖലകളിെല പ�യം അേപ��ം ത�ിൽ
എെ��ി�ം ബ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
��ത േകസ്  പ�യം നൽ��തിന് തടസം
��ി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വലിയകാവ് റിസർ�് വന േമഖലയിൽെ��
�ല�ളിെല പ�യം നൽ��ത് സംബ�ി�്

േക� സർ�ാർ ��ാെക��
െ�ാേ�ാസലിേ��� അ�മതി�െട�ം ബ�.
േകാടതിക�െട ��ാെക�� വിവിധ േക�ക�െട
തീ�മാന�ിെ��ം അടി�ാന�ിൽ മാ�േമ
അ�ിമ തീ�മാനം എ��ാൻ സാധി�ക��.

(ഡി)

ജനവാസ േമഖലകളി��വ�െട അേപ�
പരിഗണി�  ്പ�യം ലഭ�മാ��തിന് നടപടികൾ
ത�രിതെ���ാേമാ?

(ഡി) 06.08.2021 ന് വനം വ��് മ�ി�െട

അ���തയിൽ �ടിയ േയാഗതീ�മാനം
അ�സരി�  ്പ�നംതി� ജി�യിെല 01.01.1977
� ��് വന�മി കേ�റിയവ�െട പ�യം
നൽ���മായി ബ�െ��് േക�സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയിലിരി�� െ�ാേ�ാസലിേ���
നടപടികൾ അടിയ�രമായി �ർ�ിയാ�വാൻ

വനം വ��ിൽ നി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
വന�മി�് �റ��വർ�് പ�യം നൽ��തി��
നടപടി സ�ീകരിേ��ത് റവന� വ��ാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


