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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 86 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ�പ�ിെയ െകാ�ാൻ കർഷകർ�് അ�മതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . സ�ി േജാസഫ് ,
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 

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

(എ) �ഷി നശി�ി�� കാ�പ�ിെയ െകാ�ാൻ

കർഷകെര അ�വദി�ണെമ�് 2021 �ൈല 23-
ന് ൈഹേ�ാടതി നിർേദശി�തിെന �ടർ�്

സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) WP(C) 21207/2020, WP(C) 12496/2021 എ�ീ

േക�കളിൽ ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി

23.07.2021-ന് ഇട�ാല ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��. ടി ഇട�ാല ഉ�രവിൽ �ഷി

നശി�ി�� കാ�പ�ിെയ േവ� െച�വാൻ

പരാതി�ാർ�് ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡൻ

അ�വാദം നൽകണെമ�് ഉ�രവായി��.
��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ ടി

േക�കളിെല 12 പരാതി�ാർ�് ചീഫ് ൈവൽഡ്

ൈലഫ് വാർഡൻ 10.08.2021 -ാം തീയതി,
KFDHQ/188794/2021-CWW/WL12 ന�ർ

നടപടി ഉ�രവ് �കാരം ടിയാ�ാ�െട �ഷി�ല

�േദശ�് കാ�പ�ികെള േവ� െച��തിന്

അ�മതി നൽകിയി��്. �ടർ�്, WP(C)
No.17801/2021 ന�ർ േകസി�ം, ബ�. േകരള

ൈഹേ�ാടതി 23.07.2021-െല ടി ഉ�രവ്

ബാധകമാ�ിെ�ാ�് 02.09.2021 തീയതിയായി

ഇട�ാല ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ��ത

േകസിെല 10 പരാതി�ാർ�ം ചീഫ് ൈവൽഡ്

ൈലഫ് വാർഡൻ 16.09.2021-ാം തീയതി

KFDHQ/3618/2021-CWW/WL12ന�ർ നടപടി

ഉ�രവ് �കാരം ടിയാ�ാ�െട �ഷി �ല

�േദശ�് കാ�പ�ികെള േവ� െച��തിന്

അ�മതി നൽകിയി��്. �ടാെത,
WP(C)18757/2021 ന�ർ േകസിൽ 16.09.2021
തീയതിയാ�ം, WP(C)18779/2021 ന�ർ േകസിൽ

17.09.2021 തീയതിയാ�ം സമാന രീതിയിൽ ബ�.
േകരള ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവായി��. ടി

േക�കളിെല പരാതി�ാർ�് (WP(C)18757/2021
െല 4 േപർ, WP(C)18779/2021 െല 13 േപർ)
ടിയാൻമാ�െട �ഷി �േദശ�് കാ�പ�ികെള
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േവ� െച��തിന് അ�മതി നൽ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�വ��.

(ബി)

��ത നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വ��്

നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

നൽ�േമാ;

(ബി) േതടിയി��. ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട

23.07.2021-െല ഉ�രവിൻെറ അടി�ാന�ിൽ

സമയ പരിധി��ിൽ സ�ീകരിേ�� നടപടി

അറിയി�വാൻ അഡ�േ��് ജനറലിേനാട്

26.07.2021-ാം തീയതി ക�് �ഖാ�ിരം

�ിൻസി�ൽ ചീഫ് കൺസർേവ�ർ ഓഫ്

േഫാറ�്സ്  (ൈവൽഡ്  ൈലഫ്) & ചീഫ്

ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർ  ഡൻ അേപ�ി�ി��. ടി

ക�ിേനാെടാ�ം കാ�പ�ികെള േവ� െച��തിന്

പരാതി�ാർ�് അ�മതി നൽ��തി�� കരട്

നടപടി ഉ�ര�ം ഉൾെ�ാ�ി�ി��. ടി കരട്

ഉ�രവിൽ വ�േ�� േഭദഗതി

നിർേ�ശി�െകാ�ം, ടി ഉ�രവ്

നൽകാ��താെണ�് അറിയി�െകാ�ം

10.08.2021 തീയതിയായി അഡ�േ��് ജനറൽ

ഓഫീസിെല വനം െ�ഷ�ൽ ഗവൺെമൻറ്  �ീഡർ

മ�പടി നൽകിയി��്.

(സി)

കാ�പ�ിെയ �� ജീവി യായി

�ഖ�ാപി��തിനായി േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിന് സം�ാന സർ�ാർ അേപ�

നൽകിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അേപ� നൽകിയി��. കാ�പ�ികെള

��ജീവികളായി �ഖ�ാപി��തിന് സം�ാന

സർ�ാർ 1/11/2020, 17/06/2021 എ�ീ

തീയതികളിൽ േക� വനം-പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിന് സർ�ാർ ക�് നം.
ഡി2/126/2020/വനം �കാരം അേപ�

നൽകിയി��.

(ഡി) എ�ിൽ ��ത അേപ�യിേ��� േക�

സർ�ാരിെ� മ�പടി െവളിെ���േമാ?
(ഡി) സം�ാന സർ�ാരിെ� 01.11.2020 തീയതിയിെല

ക�ിന്  മ�പടിയായി 1972-െല വന�ജീവി

(സംര�ണ) നിയമ�ിെ� 11 (1) (b) വ��്

�കാര�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�ം,
���ാരായ കാ�പ�ിക�െട കാര��ിൽ

പ�ായ�് രാജ്  �ാപന��െട േസവന�ൾ

ഉപേയാഗി�ാ�� സാധ�ത പരിഗണി�വാൻ

നിർേ�ശി�െകാ�ം േക� സർ�ാർ, എഫ്.നം.8-
31/2020-ഡബ്ളി�.എൽ, തീയതി 10-12-2020-െല

ക�് �കാരം മട�ി നൽകിയി��. ഇതിെന

�ടർ�് സം�ാന സർ�ാർ 17.06.2021-ാം

തീയതിയിെല ക�് �കാരം 2011 �തൽ

പ�ായ�ക�െട േസവനം ഉപേയാഗി�  ്1972-െല

വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമ�ിെ� 11 (1) (b)
വ��് �കാര�ളള നടപടികൾ എ��

വ�ി��െവ�ി�ം, കാ�പ�ി ���ിൽ

കാര�മായ �േരാഗതി ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�ി�

എ�് വ��മാ�ി കാ�പ�ികെള ��ജീവിയായി
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�ഖ�ാപി��തി�� അേപ� വീ�ം േക�

സർ�ാരിന് സമർ�ി�ക��ായി. ആയതിെന

�ടർ�്, 2011 �തൽ കാ�പ�ിക�െട ശല�ം

ൈകകാര�ം െച��തിന് സം�ാന സർ�ാർ

സ�ീകരി� നടപടിക�ം, 06-02-2021-ൽ
F.No..8/60/2020 -WL(part-I)ന�ർ അൈഡ�സറി

�കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�ം, അറിയി��തിന്

08-07-2021-െല F.No.8-31/2020-WL എ� ക�്

�ഖാ�ിരം േക� സർ�ാർ

ആവശ�െ��ക��ായി. േക� സർ�ാർ

ആവശ�െ��

വിശദാംശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ��

മ�പടി�െട  കരട്  ത�ാറാ�ിയി��്. ആയത്

ഉടൻ തെ� േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിന് നൽ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


