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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2793 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാേവായി�് സാ�ി���� വനേമഖലയിെല സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) മാേവായി�് സാ�ി���� വന�േദശ��െട
പ�ികയിൽ നില�ർ സൗ�്, നില�ർ േനാർ�്

േഫാറ�് േ�ഷ�കൾ ഉൾെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം വന�േദശ�ളിലാണ്
മാേവായി�് സാ�ി��ം �ിരീകരി�െത�ം

െവളിെ���േമാ;

(എ) ചീഫ് േഫാറ�് കൺസർേവ�ർ, ഈേ�ൺ

സർ�ിൾ, ഒലവേ�ാട്  സമർ�ി� റിേ�ാർ�്
�കാരം നില�ർ സൗ�്, നില�ർ േനാർ�്

ഡിവിഷ�കളിൽ മാേവായി�് സാ�ി��ം
�ിരീകരി� വന�േദ-ശ��െട പ�ിക
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ഈ േമഖലയിൽ മാേവായി�് സാ�ി��െ�
െച���തിന് വനം വ��് നട�ിലാ��
പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി േകാളനികളിൽ മാേവായി�്
സാ�ി��ം അ�ഭവെ���തിനാൽ, വനം വ��ം
ആദിവാസി സ�ഹ�ം ത�ിൽ നെ�ാ� ബ�ം

െക�ി����തിന് ആദിവാസി

േ�മ�വർ�ന��ം അടി�ാന

സൗകര�വികസന �വർ�ന��ം വിവിധ
വ��ക�െട സഹായസഹകരണേ�ാെട

നട�ാ�ി വ���്. ഓേരാ ആദിവാസി ഊരി�ം
ഊ�മി� പ�തിയിൽ ഒ� വനം ഉേദ�ാഗ�െന

നിയമി�ി��്. അേ�ഹം ��ത ഊരിെല
ജന�ൾ�് ആവശ�മായ അടി�ാന േരഖക�ം മ�്
ആ��ല���ം ലഭ�മാ��തിന് സഹായം
െച�വ���്. ആദിവാസി ഊ�കളിൽ
വനസംര�ണ സമിതികൾ �പീകരി�  ്അവെര
വനസംര�ണ �വർ�ന�ളിൽ

ഭാഗഭാ�ാ�ക�ം െച���്. ആദിവാസി

�വാ�െള ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ

േഫാറ�് വാ�ർമാരായി നിേയാഗി�ി��്.
ആദിവാസി �വാ�െള ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസർ,
വാ�ർ എ�ീ ത�ികകളിൽ നിയമി�ി��്.
മാേവായി�് സാ�ി��ം കെ��ിയാൽ ഉടനടി
േമലധികാരികെള�ം േപാലീസിെന�ം
അറിയി�ക�ം േപാലീസ്  വ��ിെ� േസവനം
ലഭ�മാ�ി വ�ക�ം െച���്. മാേവായി�്
സാ�ിധ�ം ഉ� േമഖലയിൽ േജാലി െച�വ��
ജീവന�ാർ�് മതിയായ വാഹന സൗകര���ം
ആ�ധ��ം ഉറ�വ���തി�� നടപടികൾ
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സ�ീകരി� വ���്. വനസംര�ണ
�വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിന് വയർലസ്
സംവിധാനം ശ�ിെ���ക�ം വനഭാഗ�ളിൽ
സംര�ണ വാ�ർമാെര നിേയാഗി�ക�ം
െച�ി��്.

(സി)
ഇ�രം വനേമഖലയിെല ആദിവാസി

േകാളനികളിൽ വന സംര�ണ സമിതികൾ �േഖന
�േത�ക വികസന പാേ�ജ്  നട�ാ�ാൻ വനം
വ��ിന് സാധി�േമാ; മാേവായി�് സാ�ി��ം
�തിേരാധി��തി�� േക� ഫ�് ഈ
േമഖലയിൽ ഉപേയാഗെ����േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം വനേമഖലയിെല ആദിവാസി

േകാളനികളിൽ വനസംര�ണ സമിതികൾ
�പീകരി�ക�ം ��ത സമിതികളിൽ ജനറൽ
േബാഡി, എ�ിക��ീവ് ക�ി�ികളിൽ ഉ��ിരി��

തീ�മാന�ൾ �കാരം ആവശ�മായ വികസന
�വർ�ന�ൾ നട�ിവ���്. മാേവായി�്
സാ�ിധ�ം �തിേരാധി��തി�� േക� ഫ�്
വനം വ��ിൽ ലഭ�മ�.

(ഡി) നില�ർ േനാർ�്, സൗ�് വനം
ഡിവിഷ�കൾ�് കീഴിൽ �ര�ാ ഭീഷണി��
വനം വ��് ജീവന�ാർ�് േപാലീസ്  േസനയിെല
േപാെല �േത�ക സംര�ണ പാേ�ജ്
പരിഗണി��തിന് സ��മാ�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി)

തൽ�ാലം പരിഗണനയിലി�

(ഇ) ഇ�രം േമഖലകൾ �േത�കമായി പരിഗണി�്
താൽ�ാലിക വാ�ർമാർ�് ഓേരാ മാസ�ം
ഇ�പത് ദിവസെ� മ�ർ േറാൾ എ�ി�ം
ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ��ാൻ നിർേ�ശം
നൽ�േമാ?

(ഇ)

വനം വ��ിൽ ലഭ�മായ ഫ�ിെ�
ലഭ�ത��സരി�  ്നടപടി സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

ക്രമ
നം.

ഡിവിഷന െറെയിഞ്ച് ോഫോറെസ്റ്റ് സ്റ്റോസ്റ്റഷന പ്രദോദേശങ്ങള

1. നിലമ്പൂര് സ്റ്റോനോര്ത്ത് നിലമ്പൂര് കോഞ്ഞിരപ്പുഴ െചെമ

വോണിയമ്പുഴ വോണിയമ്പുഴ, സ്റ്റ
കുമ്പളപ്പോറെ
തരിപ്പെപ്പോടി

വഴിക്കടവ് െനല്ലിക്കുത്ത് പുഞ്ചെക്കോല്ലി, സ്റ്റഅളക്കല, സ്റ്റമരുത, സ്റ്റ
കല്ലോയിെപ്പോട്ടി

എടവണ അകമ്പോടം നോയോടുംെപോയില

2. നിലമ്പൂര് സ്റ്റസൗത്ത് കരുളോയി പടുക്ക പൂളക്കപ്പോറെ

കോളികോവ് ചെക്കിക്കുഴി ടി.െക.ോകോളനി


