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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4549 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക� ധനസഹായം ലഭി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ്
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) വന�ി��ിെല െസ�ിൽെമ�കളിൽ
അധിവസി��വെര �നരധിവസി�ി��
പ�തി�ം സ�കാര� എേ��കൾ ഏെ����
പ�തി�ം ഒേരതര�ിൽ േക� ധനസഹായം
ലഭി�� പ�തികൾ ആേണാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

(എ) വയനാട്   വന�ജീവി സേ�ത�ി��ിെല 14
െസ�ിൽെമ�കളിൽ അധിവസി�� 800
��ംബ�െള വന�ിന്  �റേ��്  മാ�ി
താമസി�ി��തി�� 80 േകാടി �പ�െട േക�
ധനസഹായേ�ാ��ടി�� സ�യം സ��
�നരധിവാസ പ�തി 2011-12 �തൽ നട�
വ��. േയാഗ�ത�� ഓേരാ ��ംബ�ി�ം 10
ല�ം �പ വീതം സാ��ിക സഹായം
നൽകിയാണ്  പ�തി നട�ാ��ത് . ഈ
പ�തി�ായി ഇ�വെര 38.94 േകാടി �പ
അ�വദി�തിൽ 37.96 േകാടി �പ ചിലവഴി�ി��് .
�ടാെത, സം�ാന സർ�ാരിെ�
ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ി വ��
റീബിൽഡ്   േകരള െഡവലപ്െമ�്  േ�ാ�ാമിെ�
ഭാഗമായി വനം വ��ിന്  കീഴിൽ നട�ിലാ�ി വ��
പ�തി�്  14.11.2019-െല സർ�ാർ ഉ�രവ് 
(ആർ.�ി) 483/2018/പി&ഇഎ ന�ർ �കാരം
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��് . ടി പ�തി�െട കീഴിൽ
വ�� ഉപപ�തികളാണ്  സ�കാര�
െസ�ിൽെമ�ക�െട �നരധിവാസ�ം (291.96
േകാടി �പ), സ�കാര� എേ��ക�െട ഏെ����ം
(385.31 േകാടി �പ). ഇതി� �റേമ, േകരള�ിെല

വന�ി��ിൽ താമസി�� ആദിവാസി ഇതര
��ംബ��െട �മി ന�പരിഹാരം നൽകി
ഏെ����തിന്  23.01.2020-െല ജി.ഒ (എം.എസ്  )
2/2020/വനം വന�ജീവി, 02.08.2021-െല ജി.ഒ
(എം.എസ്  ) 12/2021/വനം വന�ജീവി എ�ീ
ഉ�ര�കൾ �കാരം കിഫ്ബി പ�തി�ം (75.15
േകാടി �പ) അ�മതി ലഭി�ി��് . സ�യം
സ��മാ�� ഒ� അർഹമായ ��ംബ�ിന്  15
ല�ം �പ എ� നിര�ിൽ നൽകി റീബിൽഡ്  
േകരള െഡവലപ്െമ�്  പ�തി�്  കീഴിൽ 4 വനം
ഡിവിഷ�കളിെല 22 െസ�ിൽെമ�കളിലായി 677
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ആദിവാസി ഇതര ��ംബ��െട�ം, കിഫ്ബി
പ�തിയിൽ 3 വനം ഡിവിഷ�കളിെല 10
െസ�ിൽെമ�കളിലായി 501 ആദിവാസി ഇതര
��ംബ�െള�ം വന�ിന്  �റേ��്  മാ�ി
പാർ�ി��താണ്  ഇതി�െട ല��മാ��ത് .
റീബിൽഡ്   േകരള ഡവല�്െമ�്  പ�തിയിൽ
(RKDP) ഉൾെ��ി�� ഉപപ�തിയാണ്  സ�കാര�
എേ��ക�െട ഏെ���ൽ. വന�ിനക�്  �ിതി

െച�� സ�കാര�, എേ��കൾ�്  അർഹമായ
ന�പരിഹാരം നൽകി ഏെ���്  സ�ാഭാവിക
വന��െട �ന:�ാപനമാണ്  പ�തി വഴി
ല��മാ��ത് . ആദ�ഘ��ിൽ 6
ഡിവിഷ�കളിലായി 13 എേ��കളാണ് 
ഉൾെ���ിയി��ത് . േകരള േഫാറ�്  (െവ�ിംഗ് 
& മാേനെ��്  ഓഫ്  ഇേ�ാളജി�ലി ൈ�ൈജൽ
ലാ�്സ്  ) ആ�് , 2003 െസ�ൻ 4(1) �കാരം
ന�പരിഹാരം നൽകിേയാ, ൈറ�്  � െഫയർ
േകാ�ൻേസഷൻ & �ാൻെ�രൻസി ഇൻ ലാ�് 
അക�ിേസഷൻ, റിഹാബിലിേ�ഷൻ & റീെസ�ിൽ
െമ�്  ആ�് 2013 �കാരേമാ സ�കാര� എേ��കൾ
ഏെ����തിനാണ്  ഉേ�ശി��ത് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


