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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4569 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�യം സ�� �നരധിവാസ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) സ�യം സ�� �നരധിവാസ പ�തി �കാരം

േഫാറ�് െസ�ിൽെമ�കളിെല താമസ�ാരായ

എ� േപെര കഴി� അ� വർഷ�ാലയളവിൽ

�നരധിവസി�ി�ാൻ സാധി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(എ) റീബിൽഡ്  േകരള ഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാമിെ�

ഭാഗമായി വനം വ��ിന് കീഴിൽ നട�ിലാ�ി വ��

ഒ� ഉപപ�തിയാണ് ആദിവാസി ഇതര

െസ�ിൽെമ�ക�െട �നരധിവാസം.
വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം ��ി���

��ംബ��െട �മി ന�പരിഹാരം നൽകി

ഏെ����തിന് സർ�ാർ, കിഫ്ബി പ�തി�ം

നട�ിലാ�ി വ��. സ�യം സ��മാ�� ഒ�

അർഹമായ ��ംബ�ിന് 15 ല�ം �പ എ�

നിര�ിൽ നൽകി റീബിൽഡ്  േകരള െഡവല�്െമ�്

പ�തി�് കീഴിൽ 4 വനം ഡിവിഷ�കളിെല 22
െസ�ിൽെമ�കളിലായി 677 ആദിവാസി ഇതര

��ംബ�െള�ം, കിഫ്ബി പ�തിയിൽ 3 വനം

ഡിവിഷ�കളിെല 10 െസ�ിൽെമ�കളിലായി 501
ആദിവാസി ഇതര ��ംബ�െള�ം വന�ിന്

�റേ��് മാ�ി പാർ�ി��തിനാണ്

പ�തിയി�െട ല��മാ��ത്. കിഫ്ബി

പ�തിയിൽ സ�കാര� െസ�ിൽെമ�ക�െട

�നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് തി�വന��രം

വനം ഡിവിഷനിെല ച�മല െസ�ിൽെമ�ിെല 10
അർഹതെ�� ��ംബ�ൾ�് 15 ല�ം �പ വീതം

ആെക 1.5 േകാടി �പ നൽകി 1,3109 െഹ�ർ �മി

വനം വ��് ഏെ���ി��്. ഇതി��റെമ, േക�

സർ�ാരിെ� ധനസഹായേ�ാെട വയനാട്

വന�ജീവി സേ�ത�ിൽ സ�യം സ��

�നരധിവാസ പ�തിയിൽ കഴി� അ�

വർഷ�ി�ളളിൽ, �റി��ാട്  െസ�ിൽെമ�ിൽ 106
അർഹതെ�� ��ംബ�െള�ം, െച��ാല�ർ

െസ�ിൽെമ�ിൽ 101 അർഹതെ��

��ംബ�േള�ം ന�പരിഹാരം നൽകി വന�ിന്

�റേ��് മാ�ി പാർ�ി�ി��്. �ടാെത, ��വൻ

ന�പരിഹാരം നൽകിയ 28 അർഹതെ��
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��ംബ�െള മാ�ി പാർ�ി�� നടപടികൾ

�േരാഗമി��.

(ബി)

ഏെതാെ� േഫാറ�് െസ�ിൽെമ�കളിൽ

നി�ാണ് ഇ�കാരം �നരധിവാസം

നട�ിയി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ബി) റീബിൽഡ്  േകരള ഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാമിെ�

ഭാഗമായി വനം വ��ിന് കീഴിൽ നട�ിലാ�ി വ��

ഒ� ഉപപ�തിയാണ് ആദിവാസി ഇതര

െസ�ിൽെമ�ക�െട �നരധിവാസം.
വന�ജീവിക�െട ആ�മണം �ലം ��ി���

��ംബ��െട �മി ന�പരിഹാരം നൽകി

ഏെ����തിന് സർ�ാർ, കിഫ്ബി പ�തി�ം

നട�ിലാ�ി വ��. സ�യം സ��മാ�� ഒ�

അർഹമായ ��ംബ�ിന് 15 ല�ം �പ എ�

നിര�ിൽ നൽകി റീബിൽഡ്  േകരള െഡവല�്െമ�്

പ�തി�് കീഴിൽ 4 വനം ഡിവിഷ�കളിെല 22
െസ�ിൽെമ�കളിലായി 677 ആദിവാസി ഇതര

��ംബ�െള�ം, കിഫ്ബി പ�തിയിൽ 3 വനം

ഡിവിഷ�കളിെല 10 െസ�ിൽെമ�കളിലായി 501
ആദിവാസി ഇതര ��ംബ�െള�ം വന�ിന്

�റേ��് മാ�ി പാർ�ി��തിനാണ്

പ�തിയി�െട ല��മാ��ത്. കിഫ്ബി

പ�തിയിൽ സ�കാര� െസ�ിൽെമ�ക�െട

�നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് തി�വന��രം

വനം ഡിവിഷനിെല ച�മല െസ�ിൽെമ�ിെല 10
അർഹതെ�� ��ംബ�ൾ�് 15 ല�ം �പ വീതം

ആെക 1.5 േകാടി �പ നൽകി 1,3109 െഹ�ർ �മി

വനം വ��് ഏെ���ി��്. ഇതി��റെമ, േക�

സർ�ാരിെ� ധനസഹായേ�ാെട വയനാട്

വന�ജീവി സേ�ത�ിൽ സ�യം സ��

�നരധിവാസ പ�തിയിൽ കഴി� അ�

വർഷ�ി�ളളിൽ, �റി��ാട്  െസ�ിൽെമ�ിൽ 106
അർഹതെ�� ��ംബ�െള�ം, െച��ാല�ർ

െസ�ിൽെമ�ിൽ 101 അർഹതെ��

��ംബ�േള�ം ന�പരിഹാരം നൽകി വന�ിന്

�റേ��് മാ�ി പാർ�ി�ി��്. �ടാെത, ��വൻ

ന�പരിഹാരം നൽകിയ 28 അർഹതെ��

��ംബ�െള മാ�ി പാർ�ി�� നടപടികൾ

�േരാഗമി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


