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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 64 24-02-2022 - ൽ മ�പടി�്

വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ നി�ം സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് 

Shri. A. K. Saseendran
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിൽ

നി�ം കർഷക�ൾെ�ട��വെര
സംര�ി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ; ഇ��ലം അവർ�് ഉ�ാ��
നാശന��ൾ�് നൽകി വ�� ന�പരിഹാരം
സംബ�ി� വിവരം നൽകാേമാ;

(എ) വന��ഗ��െട ആ�മണ�ിൽ നി�ം
കർഷക�ൾെ�െട�ളളവെര സംര�ി�വാൻ വനം
വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ �വെട
േചർ��. വന��ഗ��െട സാ�ി��ം �ൻ�റായി
അറിയി��തിനായി ഏർളി വാർണിംഗ് സി�ം
വന�ിേനാട്  േചർ�� ചില ജനവാസ
േമഖലകളിൽ  നട�ാ�ിയി��്. നാ�ിേല�്
ഇറ�� വന�ജീവികെള കാ�ിേല�്
�ര��തിനായി വിവിധ �േദശ�ളിൽ 13
�ിരം / താത്കാലിക റാ�ിഡ്  െറേ�ാൺസ്
ടീ�കൾ �വർ�ി�വ���്. തിരെ���

വനാതിർ�ികളിൽ സൗേരാർ� േവലിക�ം,
കിട�ക�ം, ആന �തിേരാധ മതി�ക�ം,
�ാഷ്ഗാർഡ്  േറാ�് െഫൻസിംഗ് എ�ിവ നിർ�ി�്
പരിപാലി�  ്വ���്. ���ാരായ ആനകെള
േറഡിേയാ േകാളർ ഘടി�ി�  ്സ�ാരപഥം
നിരീ�ി�  ്വനാതിർ�യിെല താമസ�ാർ�്
��റിയി�് െകാ���തി�ം സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. കാ�ാന ��ം ��മായി��
പാല�ാട് , വയനാട്  ജി�കളിൽ ��ിയാനകെള
ഉപേയാഗി�  ്���ാരായ കാ�ാനകെള തിരി�്
കാ�ിേല�് ����തിനായി ��ി സ്ക�ാ�ക�ം
�വർ�ി�  ്വ���്. �ിരമായി ജനവാസ
േക��ളിലിറ�� നാശകാരികളായ
വന�ജീവികെള മയ�് െവടിെവേ�ാ ��കൾ
�ാപിേ�ാ പിടി�  ്ജനവാസ േക��ളിൽ നി�ം
അകെല�� വനേമഖലയിേല�്
�നരധിവസി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�്
വ���്. മ�ഷ� വന�ജീവി സംഘർഷം
ല�കരി��തിന് െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട

നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനായി 261 ജനജാ�താ
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സമിതികൾ വനാതിർ�ി പ�ി��
പ�ായ�കളിൽ �പീകരി�ി��്. സം�ാന�്

കാ�പ�ി അട��ളള വന��ഗ��െട ശല�ം
��മായതിെന �ടർ�് ഇ� സംബ�ി�  ്പഠനം
നട��തി�ം ഇത് പരിഹരി��തിനായി
�സ�കാല പ�തിക�ം ദീർഘകാല പ�തിക�ം
നിർേ�ശി��തിനായി ഒ� ക�ി�ി
�പീകരി�െകാ�് സർ�ാർ 01-02-2011-െല
ജി.ഒ.(എം.എസ്)04/2011/വനം �കാരം
ഉ�രവായി��. ��ത ക�ി�ി�െട 03-05-
2011-െല ശിപാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ നാശം
വ��� കാ�പ�ികെള നിർ�ി� വനം
അധികാരി�െട അ�മതിേയാെട െവടിവ�്
െകാ��തിന് കർഷകർ�് അ�വാദം നൽകി 17-
06-2011-െല സ.ഉ (സാധാ) 265/2011/വനം
�കാരം സർ�ാർ ഉ�രവായി��. ഈ ഉ�രവ്

േഭദഗതികേളാെട �ടർ വർഷ�ളിൽ ���ക�ം
ആയതിൻെറ നിലവിെല കാലാവധി സ.ഉ. (സാധാ)
നം. 159/2021/വനം തീയതി 29.05.2021 �കാരം
17.05.2022 വെര ദീർഘി�ി�ി��്. �ഷി�മികളിൽ
നാശം വ��� കാ�പ�ികെള െവർമിനായി
�ഖ�ാപി�ണെമ� അേപ� സംബ�ി�  ്21-11-
2021-ന് വനം വ�� മ�ി, േക� മ�ി�മായി
േനരി�് ചർ� നട�ിയതിന് േശഷം കാ�പ�ികെള
'െവർമിൻ' ആയി �ഖ�ാപി��തിന് േവ�ി
കാ�പ�ി�െട ആ�മണം ��മായ �േദശ�ൾ
വിേ�ജ്  അടി�ാന�ിൽ ത�ാറാ�ി സം�ാന

സർ�ാർ േക� സർ�ാരിേല�് സമർ�ി�ി��്.
മ�ഷ� - വന�ജീവി സംഘർഷം
ല�കരി���മായി ബ�െ��് േക�
സർ�ാരിൻെറ 06.02.2021-െല F.No.8-60/20 WL
(Part I) അൈഡ�സറി�െട അടി�ാന�ിൽ

വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാെട മ�ഷ�-
വന�ജീവി സംഘർഷം ഫല�ദമായി േനരി��തിന്
േവ�ി േകാർഡിേനഷൻ ക�ി�ികൾ
സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാതല�ി�ം �പീകരി�്
സ.ഉ. (സാധാ) നം.402/2021/വനം തീയതി
09.12.2021 �കാരം ഉ�രവായി���മാണ്.
മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം
ല�കരി��തിനായി �ിൻസി�ൽ ചീഫ്
കൺസർേവ�ർ ഓഫ് േഫാറ�് (ൈവൽഡ്
ൈലഫ്) & ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡൻ
07.09.2021-ന് സമർ�ി� 620 േകാടി �പ�െട 5
വർഷേ��� ഒ� �ഹത് പ�തി ചർ�
െച��തിന് ചീഫ് െസ��റി�െട
അ���തയിൽ 10.01.2022-ൽ േയാഗം
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േചർ�ി���ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ���മാണ്. മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം
അ�� 10 വർഷേ��് ഫല�ദമായി ൈകകാര�ം
െച��തിന് ആവശ�മായ 1150 േകാടി �പ�െട
ഒ� പ�തി�ം ആയതിനായി �പീ�തമായ
എ�്േപർ�് സബ് ��് ത�ാറാ�ി സം�ാന

�ാനിംഗ് േബാർഡിന് 25.01.2021-ന് �ിൻസി�ൽ
ചീഫ് കൺസർേവ�ർ ഓഫ് േഫാറ�് (ൈവൽഡ്
ൈലഫ്) & ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡൻ
സമർ�ി�ി��്. വന�ജീവി ആ�മണം �ലം
�ഷിനാശം സംഭവി� കർഷകർ�് 08.01.2015-െല
സ.ഉ.നം.(ൈക)2/2015/വനം, 05.04.2018-െല
സ.ഉ.നം. (ൈക)17/2018/വനം എ�ീ ഉ�ര�കൾ

�കാരം ന�പരിഹാരം നൽകിവ���്.
05.04.2018-െല സ.ഉ.നം. (ൈക)17/2018/വനം
ഉ�രവ് �കാരം വന�ജീവി ആ�മണം �ലം
ജീവഹാനി, പരി�്, സ��്നാശം, അംഗൈവകല�ം
എ�ിവ ഉ�ാ��വർ�ാണ് നിലവിൽ
ന�പരിഹാരം നൽകിവ��ത്. വന�ജീവി
ആ�മണം �ലം മരണെ��� വ��ിക�െട

ആ�ിതർ�് 10 ല�ം �പ�ം വന�ിന് �റ�്

വ�  ്പാ�് കടിേയ�് ജീവഹാനി സംഭവി�ാൽ 2
ല�ം �പ�ം ന�പരിഹാരമായി അ�വദി��.
വന�ജീവി ആ�മണം �ലം പരിേ�ൽ��
വ��ികൾ�് ചികി��് െചലവാ�� �ക
പരമാവധി ഒ� ല�ം �പവെര�ം �ായിയായ

അംഗൈവകല�ം സംഭവി��വർ�് 2 ല�ം
�പവെര�ം േമൽ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം
അ�വദി�  ്വ��. പ�ിക വർ��ാ�െട
കാര��ിൽ ചികി�ാർ�ം െചലവാ�� ��വൻ
�ക�ം നൽകാ��താണ്. ചികി�ാ ചിലവ്
അ�വദി��ത് അേപ�കന് ചികി�ാർ�ം

െചലവായ �ക സംബ�ി�  ്േകരള സർ�ാർ
സർ�ീസിെല സിവിൽ സർജൻ റാ�ിൽ �റയാ�
െമഡി�ൽ ഓഫീസർ നൽ��
സാ��പ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്.
�ടാെത �ഷി, ക�കാലി, വീ�കൾ/�ടി�കൾ
എ�ിവ��ാ�� നാശന��ൾ�്
കണ�ാ�െ��� �ക�െട 100%, പരമാവധി 1
ല�ം �പ എ� നിര�ിൽ ഓേരാ
നാശന��ി�ം അ�വദി��. ഒ� വ��ി�്

വർഷ�ിൽ 4 തവണവെരയാണ് ന�പരിഹാരം
ലഭി��തിന് അർഹത��ത്.

(ബി) ഇ�കാരം �ഷിനാശം സംഭവി� കർഷകർ�്
ന�പരിഹാരം ന�ിവ��ത് എ�കാരമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; �ഷി�ാർ�് ��ികരമായ

(ബി) വന��ഗ�ൾ �ല��ാ�� �ഷിനാശ�ിന് 08-
01-2015-െല സ.ഉ (ൈക)നം.2/2015/വനം
ഉ�രവിൽ പറ�ം �കാരം ഓേരാ കാർഷിക
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രീതിയി�� ന�പരിഹാര പാേ�ജ്  നിലവി�േ�ാ;
അറിയി�ാേമാ?

വിളകൾ�ം ന�പരിഹാരം അ�വദി�വ���്.
05-04-2018-െല സ.ഉ (ൈക)നം.17/2018/വനം
ഉ�രവ് �കാരം �ഷിനാശ�ിന് കണ�ാെ���
ന��ിെ� 100% (പരമാവധി ഒ� ല�ം �പ)
യാണ് അ�വദി��ത്. ഒ� വ��ി�്

വർഷ�ിൽ നാല് തവണവെരയാണ്
ന�പരിഹാരം ലഭി��തിന് അർഹത�ളളത്.
�ഷി നാശം ഉ�ായി ആറ്  മാസ�ിനകം

അേപ�കൻ ന�പരിഹാര�ിനായി അേപ�
സമർ�ിേ����്. �ഷിവ��ിെ� ഇൻഷ�റൻസ്
�ീമി�ം ഇൻഷ�ർ െച�� കർഷകന് വന��ഗ�ൾ
�ല�� �ഷിനാശ�ിന് ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര�
ലഭി�ാൻ അർഹത��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


