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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 76 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം ഒഴിവാ�ാൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ ,
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ, 
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

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

(എ) സം�ാന�് മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം
ഒഴിവാ��തി�േവ�ി കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം
ഒഴിവാ��തി�േവ�ി വിവിധ വനം
ഡിവിഷ�കളിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

ര�് ഘ��ളിലായി പ�തികൾ നട�ിലാ�ി
വ��. ഒ�ാം ഘ� പ�തിയിൽ �ന�ർ, െത�ല,
തി�വന��രം, മ�ാർ�ാട് , പാല�ാട്  എ�ീ
വനം ഡിവിഷ�കളിലായി 101.50 കി.മീ�ർ �രം
സൗേരാർ�േവലി നിർ�ാണ�ിനായി 1.83
േകാടി �പ�ം, വയനാട്  ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
ഡിവിഷ� കീഴിൽ 0.41 കി.മീ�ർ �ര�ിൽ ആന

�തിേരാധ മതിൽ നിർ�ാണ�ിനായി 0.57 േകാടി
�പ�ം, 10 കി.മീ�ർ �ര�ിൽ െറയിൽ
െഫൻസിങ്  �വർ�ികൾ നട��തിനായി
15.00 േകാടി �പ�ം വകയി��ിയി���ം,
ആയതിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി���മാണ്.
ര�ാം ഘ� പ�തിയി�ൾെ���ി �ന�ർ,
െത�ല, തി�വന��രം, മ�ാർ�ാട് , പാല�ാട്
എ�ീ വനം ഡിവിഷ�കളിലായി 136.70 കി.മീ�ർ
�ര�ിൽ സൗേരാർ�േവലി നിർ�ാണ�ിനായി

2.47 േകാടി �പ�ം പാല�ാട്  വനം ഡിവിഷ�
കീഴിൽ 0.30 കി.മീ�ർ �ര�ിൽ ആന �തിേരാധ
മതിൽ നിർ�ാണ�ിനായി 0.45 േകാടി �പ�ം,
നില�ർ സൗ�്, വയനാട്  സൗ�്, വയനാട്
േനാർ�്, വയനാട്  ൈവൽഡ്  ൈലഫ് എ�ീ വനം
ഡിവിഷ�കളിലായി 48 കി.മീ�ർ �ര�ിൽ �ാഷ്
ഗാർഡ്  �ീൽ േറാപ് െഫൻസിങ്
നിർ�ാണ�ിനായി 24.00 േകാടി �പ�ം �ടാെത
തി�വന��രം വയനാട്  സൗ�്, ക�ർ എ�ീ
ഡിവിഷ�കളിൽ വന�ി��ിൽ താമസി��
ആദിവാസി ഇതര ��ംബ�െള അവ�െട
സ�തേ�ാ� �ടി മാ�ി പാർ�ി�ൽ പ�തി�ായി
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75.15 േകാടി �പ�ം വകയി��ക�ം ആയതിന്

ഭരണാ�മതി നൽകിയി���മാണ്.

(ബി)
ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെത�ി�ം
ഏജൻസിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; ��ത
പ�തി നട�ിലാ��തിന് കാലാവധി
നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. വന വികസന ഏജൻസി (State Forest
Development Agency) െയ ആണ് ഈ പ�തി
നട�ി�ിെ� െ�ഷ�ൽ പർ�സ്  െവഹി�ിൾ
(SPV) ആയി �മതലെ���ിയിരി��ത്.
വനംവ��് ഏെ��� നട�� പ�തികൾ�്
നി�ിത കാലാവധി നി�യി�ി�ി�.

(സി)

വന�ി��ിൽ താമസി�� ��ംബ�െള
മാ�ിപാർ�ി��തി�� പ�തി ഇതിൽ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; ഇവർ�് വനവിഭവ�ൾ
േശഖരി��തി�ം വന�ിേല�്

കട��തി��� നിയ�ണ�ൾ പ�തിയിൽ
നിർേ�ശി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) വന��ഗ ശല�ം ��തലായി അ�ഭവെ���
തി�വന��രം, വയനാട്  സൗ�്, ക�ർ എ�ീ
വനം ഡിവിഷ�കളിൽ കീഴിൽ വന�ി��ിൽ

താമസി�� ആദിവാസി ഇതര ��ംബ�െള
അവ�െട സ�തേ�ാ��ടി അർഹമായ ഒ�
��ംബ�ിന് 15 ല�ം �പ എ� നിര�ിൽ
ന�പരിഹാരം നൽകി മാ�ി പാർ�ി��തിനായി
കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
തല�റകളായി വന�ി��ിൽ താമസി� വ��
പ�ിക േഗാ�വർ���െട വനാവകാശ�ൾ
�ാപി� നൽ��തി�ം, പര�രാഗതമായി
വന�ിൽ ജീവി� േപാ��വർ�് വന�മി�ം
വനവിഭവ�ൾ�ം േമൽ സ�ാത���ം
നിബ�നകേളാ� �ടി അവകാശ�ളായി
അംഗീകരി� െകാ��� നിയമമാണ് 2006-െല
വനാവകാശ നിയമം. എ�ാൽ ആദിവാസി ഇതര
��ംബ��െട കാര��ിൽ ടി നിയമ �കാരം
വനവിഭവ�ൾ േശഖരി��തിന് അ�വദി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


