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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 388 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വന�മി സംര�ി��തി�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് ,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ, 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

�ീ . എ . െക . ശശീ�ൻ 
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

വന�മി സംര�ി��തിന് ഇേ�ാ െറേ�ാേറഷൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെ� �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(എ) ഉ�്. സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക) നം. 29/2021/വനം
തീയതി 17.12.2021 �കാരം ഒ� നയേരഖ
അംഗീകരി�് ഉ�രവായി��്.

സർ�ാർ അധീനതയിൽ ഉ� അേ�ഷ�, മാ�ിയം

�ട�ിയ വിേദശയിനം മരേ�ാ��െള

ഘ�ംഘ�മായി മാ�ി തേ�ശയിനം ��ൈ�കൾ

വ�പിടി�ി�് സ�ഭാവിക വനമാ�ി മാ��തി��
പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി NABARD-RIDF പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

12.32 േകാടി �പ�െട പ�തി ��ർ
വട�ാേ�രിയി�ം 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 35.40 േകാടി �പ െചലവിൽ ��ർ,
തി�വന��രം, െകാ�ം, െന�ാറ, നില�ർ,
കാസർേഗാഡ് , േകാ�യം, ��ാർ എ�ിവിട�ളിൽ
അേ�ഷ�, ��ാലിപ്�സ്  േതാ��ൾ മാ�ി
തേ�ശയിനം ��ൈ�കൾ വ�പിടി�ി�്
സ�ാഭാവിക വനമാ��തി�� പ�തികൾ�്
അംഗീകാരം ലഭി�ി��്

(ബി) സർ�ാർ ഉടമ�തയി�� വന�മി സർേ�
നട�ി അതിർ�ി നിർ�യി��തി��
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വനം കേ��ം �ർ�മായി
തട��തി�ം വനം അതിർ�ി

നി�യി��തി�ം വന�മി�െട അതി�കൾ
സർേ� നട�ി �ിരം ജ�കൾ െക�ി
േവർതിരി�� പ�തി വിജയകരമാ�ം
സമയബ�ിതമാ�ം നട�ിലാ�ി വ��. ഇ�രം

�വർ�ികൾ�ായി സർേ� വ��ിെല
സർേ�യർമാ�െട�ം വനം വ��ിെല ബീ�്
േഫാറ�് ഓഫീസർ/ െസ�ൻ േഫാറ�് ഓഫീസർ
എ�ിവെര സർ�ാർ അധീനതയി�� േമാേഡൺ
ഗവൺെമൻറ്  റിസർ�് & െ�യിനിംഗ് െസ�ർ
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േഫാർ സർേ� എ� �ാപനം വഴി േമാേഡൺ
സർെ� രീതികളിൽ, പരിശീലനം നൽകി
വനാതിർ�ി നിർ�യ�ി�� നടപടികൾ�്
ഉപേയാഗെ���ി വ���്.

(സി)

വന�മിയിൽ അവകാശ��യി�് വ��ികൾ

േകാടതി വ�വഹാര�ളിേല�് നീ�� �വണത
വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ േകാടതി
വ�വഹാര�ളിൽ വ�തക�ം നിയമവശ��ം
േബാധ�െ���ി അ��ല വിധികൾ
സ�ാദി��തിന് �േത�ക വിഭാഗെ�
�മതലെ���േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(സി) വന�മിയിൽ അവകാശ��യി�് വ��ികൾ

േകാടതികളിേല�് നീ�� േക�കളിൽ
വനനിയമമ�സരി�് ബ�െ�� പരിധിയിെല
ഡിവിഷണൽ േഫാറ�് ആഫീസർ േകാടതി
വ�വഹാര�ളിൽ ഏർെ��ക�ം ബ�െ��

ഗവൺെമൻറ്  പ്ളീഡർമാർ, അഡ�േ��് ജനറൽ
എ�ിവ�മായി �ടിയാേലാചി�് വ�തക�ം,
നിയമവശ��ം േകാടതിെയ േബാധ�െ���ി

അ��ല വിധികൾ സ�ാദി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ൈഹേ�ാടതി�മായി
ബ�െ�� േക�കളിൽ വനം വ��ിെല വിവിധ
കാര�ാലയ�െള അഡ�േ��് ജനറൽ
കാര�ാലയ�മായി ഏേകാ�ി��തിനായി ഒ�
െലയ്സൺ ആഫീസ�െട േന�ത��ിൽ

അഡ�േ��് ജനറൽ കാര�ാലയ�ിൽ വനം
വ��ിൻെറ �േത�ക വിഭാഗ�ം �വർ�ി���്.
�ടാെത ൈഹേ�ാടതിയിെല വനം േക�കൾ
മാ�ം ൈകകാര�ം െച��തിനായി ര�് �േത�ക
ഗവൺെമ�് പ്ളീഡർമാർമാ�െട േസവന�ം വനം
വ��ിന് ലഭ�മാണ്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


