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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2781 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന�േദശ�ളിൽ മാലിന�ം നിേ�പി�� �വണത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

വന�േദശ�ളിൽ വൻേതാതിൽ മാലിന�ം
നിേ�പി�� �വണത വർ�ി� വ��
സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വന�േദശ�ളിൽ മാലിന�ം നിേ�പി��
�വണത ��യിൽെ��ി��്. േകരള�ിെല

വന�ി�െട കട� േപാ�� േറാ�കളിൽ
മാലിന��ൾ നിേ�പി�� 121-ഓളം �ല�െള

മാ�് െച�ി��് (പ�ിക അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��).

(ബി) നിലവിെല വനനിയമ �കാരം വനേമഖലയിൽ
മാലിന�ം നിേ�പി��തിെനതിെര നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ പര�ാ�മ�ാ�തിനാൽ 1961 െല
േകരള വനനിയമം െസ�ൻ 27ൽ േഭദഗതി
വ��� കാര�ം സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ? വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)
നിലവിെല വനനിയമം വനേമഖലയിൽ മാലിന�ം
നിേ�പി��തിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ാൻ
പര�ാ�മ�ാ�തിനാൽ 1961-െല േകരള
വനനിയമം െസ�ൻ 27-ൽ േഭദഗതി വ���
കാര�ം പരിേശാധി��താണ്.

(സി)

നിലവിൽ നിേ�പി�െ�� മാലിന�ം
നീ�ംെച��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകരള�ിെല വന�ി�െട കട�േപാ��
േറാ�കളിൽ മാലിന��ൾ നിേ�പി�� 121-
ഓളം �ല�െള മാ�് െച�ി��്. േ�ാജ�് �ീൻ
�ാ�് പ�തി വഴി വനസംര�ണ സമിതി/ഇേ�ാ
െഡവലപ്െമ�് ക�ി�ി അംഗ�ൾ �േഖന ടി
�ല�ളിൽ നിേ�പി�െ�� മാലിന�ം േശഖരി�്
ശാ�ീയമായി ഖരം, ൈജവം, �ാ�ിക്
എ�ി�െന തരം തിരി��. ഇ�െന തരം
തിരി�വയിൽ �ാ�ിക് മാലിന��ൾ അതാത്
പ�ായ�കൾ�് ൈകമാ�ക�ം ബാ�ി��വ
ശാ�ീയമായി സം�രി�ക�ം െച��. തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��്, �ചിത� മിഷൻ, �റിസം വ��്,
െപാ�മരാമ�് വ��് �ട�ി മ�് സർ�ാർ
വ��ക�െട സഹായേ�ാെടയാണ് ടി പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��ത്. ഈ പ�തി �കാരം വനം
വ��് വനേമഖലയിൽ നി�ം 31.08.2021 വെര
1875 ടൺ മാലിന�ം നീ�ം െച�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം
േകേരളത്തിലെലെ വനത്തിലലൂടെടെ കേടെന്നു േപോകുന്ന േറോഡുകേളിലല് മോലെിലനയങ്ങള് നിലേക്ഷേപിലക്കുന്ന

സ്ഥലെങ്ങള് മോപ്പ് െചെയ്തതിലെന്റെ പട്ടിലകേ

ക്രമ
നമ്പര

സരക്കിലളിലെന്റെ േപര് ഡിലവിലഷന മോലെിലനയ നിലേക്ഷേപം
കേെണ്ടെത്തിലയ

സ്ഥലെങ്ങളുടെടെ എണ്ണം

1.

സേതണ് സരക്കിലള്, െകേോല്ലം

തിലരുവനന്തപുരം 12

2. െതന്മലെ 8

3. പുനലൂടര 6

4. േകേോന്നില 2

5. റോന്നില 11

ആകെകേ 39

6. ൈഹൈറേറഞ്ച് സരക്കിലള്, 
േകേോട്ടയം

േകേോട്ടയം 13

7. േകേോതമംഗലെം 5

8. മൂന്നോര 16

ആകെകേ 34

9.
െസനട്രല് സരക്കിലള്, തൃശ്ശൂര

മലെയോറ്റൂര 2

10. ചെോലെക്കുടെില 11

11. തൃശ്ശൂര 5

ആകെകേ 18

12.

ഈസ്റ്റേസ്റ്റേണ് സരക്കിലള്, 
പോലെക്കോടെ്

നിലലെമ്പൂര േനോരത്ത് 7

13. മണ്ണോരക്കോടെ് 1

14. പോലെക്കോടെ് 6

15. െനന്മോറ 1

ആകെകേ 15

16. േനോരേത്തണ് സരക്കിലള് േകേോഴിലേക്കോടെ് 14

ആകെകേ 14

17. ൈവല്ഡ് ൈലെഫ് 
സരക്കിലള്, പോലെക്കോടെ്

പീച്ചില 1

ആകെകേ 1

ആകെകേ 121


