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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2561 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആദിവാസി േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ),
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തീകരി�ാ�
അ�പ�ിനാല് ആദിവാസി േകാളനിക�െട
ൈവദ�തീകരണ�ിന് ഡി.പി.ആർ.
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ��ത പ�തി�െട
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� 64 ൈവദ�തീകരി�ാ�
ആദിവാസി േകാളനികളിൽ 47 േകാളനിക�െട
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്. ��ത േഗാ�വർ�
ഊ�കൾ വനാ�ർ ഭാഗ� �ിതി െച�� വി�ര
േകാളനികളായതിനാൽ ഈ �േദശെ�
ൈവദ�തീകരണ�ി� വന�ിൽ �ടി ൈലൻ
വലി��തി� വനം വ��ിെ� അ�മതി
ആവശ�മായി വ���ം വളെര �റ�  ്കണ�ൻ

നൽ�വാനായി ��തൽ �ക െചലവഴിേ��തായി
വ���ം ഈ �േദശ�ളിൽ �ിഡ്  ൈവദ�തി
എ�ി��തി�ളള െവ�വിളിയാണ്. അതിനാൽ
ൈവദ�തീകരണ �വർ�നം േവഗ�ിലാ�

�തിനായി സം�ാന ജി�ാതല സമിതികൾ
�പീകരി�ി��്. പ�ിക വർ� വികസന വ��ിൽ
നി�ം ൈവദ�തീകരണ�ി� ആവശ�മായ �ക
ലഭ�മാ�� �റ�് േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം
�ർ�ിയാ�ാ��താണ്. ൈവദ�തി കണ�ൻ

ഇ�ാ�� കാരണം ഓൺൈലൻ പഠനം �ട��
വിദ�ാർഥിക�െട വീ�കളിൽ ൈവദ�തി കണ�ൻ

നൽ��തിനായി എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ,
പാല�ാട്  ജി�യിെല ��ർ പ�ായ�് ൈസല�്
വാലി േദശീയ ഉദ�ാന�ിന��് �ിതി െച��,
ആനവായി���� ത��ിയിെല ആദിവാസി

ഊ�കളിൽ ��ി�ഴയിേല�് വ�� അ�വിയിൽ
ൈമേ�ാ ജലൈവദ�ത പ�തി നട�ിലാ�ി
ൈവദ�തി എ�ി�ാ�� �ാഥമിക പഠന റിേ�ാർ�്
പാല�ാട്  ജി�ാ കള�ർ�് നൽ�ക�ം,
അതിെന�ടർ�് സർേവ�േവ�ി�� �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ക�ം െച�. നിലവിൽ
പ�തി�മായി ബ�െ��് ൈസെല�് വാലി
�േദശ�് േവ� ഇൻെവ�ിേഗഷൻ/ സർേ�
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�വർ�ന�ൾ�ായി അ�മതി നൽകാൻ വനം
വ��ിന് അേപ� സമർ�ി�ിരി�കയാണ്. സർേ�
അ�മതി ലഭി�� �റ�് ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ി
പ�തി�മായി �േ�ാ�് േപാ�വാൻ ഇ.എം.സി
ത�ാെറ��ി��്.

(ബി)

��ികൾ�് ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ ഉൾെ�െട
ന�െ��� സാഹചര��ിൽ ഈ േകാളനികളിൽ
ൈവദ�തി എ�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(ബി) സം�ാനെ� 64 ൈവദ�തീകരി�ാ�
ആദിവാസി േകാളനികളിൽ 47 േകാളനിക�െട
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്. ��ത േഗാ�വർ�
ഊ�കൾ വനാ�ർ ഭാഗ� �ിതി െച�� വി�ര
േകാളനികളായതിനാൽ ഈ �േദശെ�
ൈവദ�തീകരണ�ി� വന�ിൽ �ടി ൈലൻ
വലി��തി� വനം വ��ിെ� അ�മതി
ആവശ�മായി വ���ം വളെര �റ�  ്കണ�ൻ

നൽ�വാനായി ��തൽ �ക െചലവഴിേ��തായി
വ���ം ഈ �േദശ�ളിൽ �ിഡ്  ൈവദ�തി
എ�ി��തി�ളള െവ�വിളിയാണ്. അതിനാൽ
ൈവദ�തീകരണ �വർ�നം േവഗ�ിലാ�

�തിനായി സം�ാന ജി�ാതല സമിതികൾ
�പീകരി�ി��്. പ�ിക വർ� വികസന വ��ിൽ
നി�ം ൈവദ�തീകരണ�ി� ആവശ�മായ �ക
ലഭ�മാ�� �റ�് േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം
�ർ�ിയാ�ാ��താണ്. ൈവദ�തി കണ�ൻ

ഇ�ാ�� കാരണം ഓൺൈലൻ പഠനം �ട��
വിദ�ാർഥിക�െട വീ�കളിൽ ൈവദ�തി കണ�ൻ

നൽ��തിനായി എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ,
പാല�ാട്  ജി�യിെല ��ർ പ�ായ�് ൈസല�്
വാലി േദശീയ ഉദ�ാന�ിന��് �ിതി െച��,
ആനവായി���� ത��ിയിെല ആദിവാസി

ഊ�കളിൽ ��ി�ഴയിേല�് വ�� അ�വിയിൽ
ൈമേ�ാ ജലൈവദ�ത പ�തി നട�ിലാ�ി
ൈവദ�തി എ�ി�ാ�� �ാഥമിക പഠന റിേ�ാർ�്
പാല�ാട്  ജി�ാ കള�ർ�് നൽ�ക�ം,
അതിെന�ടർ�് സർേവ�േവ�ി�� �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ക�ം െച�. നിലവിൽ
പ�തി�മായി ബ�െ��് ൈസെല�് വാലി
�േദശ�് േവ� ഇൻെവ�ിേഗഷൻ/ സർേ�
�വർ�ന�ൾ�ായി അ�മതി നൽകാൻ വനം
വ��ിന് അേപ� സമർ�ി�ിരി�കയാണ്. സർേ�
അ�മതി ലഭി�� �റ�് ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ി
പ�തി�മായി �േ�ാ�് േപാ�വാൻ ഇ.എം.സി
ത�ാെറ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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