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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 924 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന�ജീവി ആ�മണ�ിന് ഇരയായവർ�� നഷ്  ടപരിഹാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ിന് വിേധയരായി
��തരമായി പരിേ��വർ�ം ജീവഹാനി
േനരി�വർ�ം നൽ�� ന�പരിഹാര�ക ഏത്
കാലയളവി���വെര നൽകിയി�െ��്
െവളിെ���ാേമാ;

(എ) അഗ��വനം സർ�ിളിന് കീഴിെല തി�വന��രം
വന�ജീവി സേ�ത�ിൽ 2021-22 കാലയളവിൽ
പാ�കടിേയ�ം ആന�െട ആ�മണ�ി�ം

െകാ�െ�� 2 േക�കളിൽ ബാ�ി
ന�പരിഹാര�ക നൽകാ��്. േമൽ
അേപ�കളിൻേമൽ അടിയ�ര സഹായം
ലഭ�മാ�ിയി��്. പാല�ാട്  വന�ജീവി വിഭാഗം
സർ�ിളിന് കീഴിൽ വന�ജീവി ആ�മണം�ലം

പരിേ��വർ�ം, ജീവഹാനി േനരി�വർ�ം 6/2021
വെര�� അേപ�കളിൽ ന�പരിഹാരം
നൽകിയി��്. ഫീൽഡ്  ഡയറ�ർ, േകാ�യം
സർ�ിളി� കീഴിൽ പരിേ��വർ�ം, ജീവഹാനി
േനരി�വർ�ം അേപ�കളിൽ ��വൻ ന�പരിഹാര
�ക�ം നൽകിയി��്. െകാ�ം സേതൺ
സർ�ിളിന് കീഴിെല റാ�ി, േകാ�ി, �ന�ർ,
തി�വന��രം എ�ീ ഡിവിഷ�കളിൽ 05/2021
വെര�� അേപ�കൾ തീർ�ാ�ിയി��്. മ�
ഡിവിഷ�കളിൽ ��വൻ ന�പരിഹാര �ക�ം
നൽകിയി��്. ക�ർ േനാർേ�ൺ സർ�ിളിന്
കീഴിൽ, േനാർ�് വയനാട്  ഡിവിഷനിൽ എ�ാ
അേപ�ക�ം തീർ�ാ�ിയി��്. സൗ�് വയനാട്
ഡിവിഷനിൽ പരിേ��വർ�് 04/2019 വെര�ളള
ന�പരിഹാര �ക�ം, ജീവഹാനി സംഭവി�
േക�കളിൽ 02.04.2021 വെര ആ�ിതർ�്

അടിയ�ര ധനസഹായം നൽകിയി��്.
േകാഴിേ�ാട്  ഡിവിഷനിൽ 12/2020 വെര��
അേപ�കൾ തീർ�ാ�ക�ം, �ടർ�് ലഭി� ഒ�
അേപ�യിൻേമൽ അടിയ�ിര സഹായ�ം
ലഭ�മാ�ിയി��്. കാസർേഗാഡ്  ഡിവിഷനിൽ
03/2021 വെര�� അേപ�കൾ
തീർ�ാ�ിയി��്. ക�ർ ഡിവിഷനിൽ
പരിേ��വ�െട അേപ�കൾ 12/2019 വെര�ം,
മരണെ��വ�െട ആ�ിതർ�ളള അടിയ�ിര
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ധനസഹായം 09/2021 വെര�ം, പാ�് കടിേയ�്
മരണെ��വ�െട ആ�ിതർ�് 03/2019 വെര��
അേപ�കൾ തീർ�ാ�ിയി��്. ��ർ െസൻ�ൽ
സർ�ിളിന് കീഴിെല ചാല�ടി, മലയാ�ർ
ഡിവിഷ�കളിൽ പരിേ��വർ�ം, ജീവഹാനി
േനരി�വർ�ം യഥാ�മം 06/2020, 10/2020
വെര�� കാലയളവിെല ന�പരിഹാര �ക
നൽകിയി��്. ��ർ ഡിവിഷനിൽ പരിേ��വർ�്
07/2021 വെര�ം, മരണെ��വർ�് 10/2020
വെര�� ന�പരിഹാര �ക നൽകിയി��്.
വാഴ�ാൽ ഡിവിഷനിൽ നാളി�വെര��
അേപ�കളിൽ ഒെ�ാഴിെക�� എ�ാ
അേപ�ക�ം തീർ�ാ�ിയി��്. തീർ�ാ�ാ��
അേപ�യിൻേമൽ അടിയ�ര സഹായം
ലഭ�മാ�ിയി��്. ജീവഹാനി സംഭവി�വർ�്
നില�ർ േനാർ�് & സൗ�് ഡിവിഷ�കളിൽ
08/2021 വെര�ം, മ�ാർ�ാട്  ഡിവിഷനിൽ
09/2020 വെര�ം, പാല�ാട്  ഡിവിഷനിൽ
05/2021 വെര�ം, െനൻമാറ ഡിവിഷനിൽ 04/2021
വെര�ം ന�പരിഹാര �ക നൽകിയി��്.
��തരമായി പരിേ��വർ�് നില�ർ േനാർ�്

ഡിവിഷനിൽ 03/2021 വെര�ം, നില�ർ സൗ�്

ഡിവിഷനിൽ 08/2021 വെര�ം, മ�ാർ�ാട്
ഡിവിഷനിൽ 07/2020 വെര�ം, പാല�ാട്
ഡിവിഷനിൽ 05/2021 വെര�ം, െനൻമാറ
ഡിവിഷനിൽ 02/2021 വെര�ം ന�പരിഹാര �ക
നൽകിയി��്. േകാ�യം ൈഹേറ�് സർ�ിളിന്
കീഴിൽ േകാതമംഗലം, മാ�ളം, േകാ�യം, മറ�ർ
എ�ീ ഡിവിഷ�കളിൽ യഥാ�മം 06/2020,
08/2021, 02/2021, 09/2021 എ�ീ കാലയളവ്
വെര�� പരിേ��വ�െട�ം ജീവഹാനി സംഭവി�
അേപ�കളിൻേമൽ ന�പരിഹാര �ക
നൽകിയി��്. ��ാർ ഡിവിഷനിൽ
മരണെ��വ�െട ആ�ിത�െട അേപ�കളിൽ
05/2019 വെര�ം, പരി�് പ�ിയവ�െട
അേപ�യിൻേമൽ 08/2020 വെര��
കാലയളവിൽ ന�പരിഹാര �ക നൽകിയി��്.

(ബി) മരണെ��വർ�ം പരി�പ��വർ�ം നൽ��
�ക�െട േതാത് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 05.04.2018-െല സ.ഉ.(ൈക)നം. 17/2018/വനം
ഉ�രവ് �കാരം വന�ജീവി ആ�മണം �ല��
നാശന��ൾ�് ന�പരിഹാരം നൽകിവ���്.
വന�ജീവി ആ�മണം �ലം മരണമട��വ�െട
ആ�ിതർ�് 10 ല�ം �പ�ം വന�ിന് �റ�്

വ�  ്പാ�കടിേയ�� മരണ�ിന് 2 ല�ം �പ�ം
ന�പരിഹാരമായി അ�വദി�  ്വ��. വന�ജീവി
ആ�മണ�ിൽ പരിേ��് �ായിയായ

അംഗഭംഗം സംഭവി��വർ�് 2 ല�ം �പ�ം
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പരിേ�ൽ��വർ�് സർ�ാർ െമഡി�ൽ
ഓഫീസ�െട സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ

പരമാവധി 1 ല�ം �പ വെര�ം ന�പരിഹാരം
നൽകി വ���്. പ�ികവർ��ാ�െട കാര��ിൽ

ചികി�ാ�ക ��വനാ�ം നൽകി വ���്.

(സി) �ക നൽകാൻ അവേശഷി��വർ�്
ന�പരിഹാര �ക�െട �ടി�ിക എ�േ��്

നൽകാൻ സാധി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി)
അവേശഷി��വർ�� ന�പരിഹാര �ക
കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം െച��താണ്.

(ഡി)

വന�ജീവികൾ�ലം �ഷിനാശം സംഭവി�വർ��
�ടി�ിക �ക നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) വന�ജീവികൾ �ലം �ഷിനാശം സംഭവി�വർ�ളള
��ിക �ക കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം
െച��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി� വ���്.
മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം
ല�കരി��തിനായി 5 വർഷേ��� ഒ�
�ഹത്പ�തി �ിൻസി�ൽ ചീഫ് േഫാറ�്
കൺസർേവ�ർ (ൈവൽഡ്  ൈലഫ്) & ചീഫ്
ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡൻ സർ�ാരിൽ
ലഭ�മാ�ിയി��്. ഈ പ�തിയിൽ
വന��ഗാ�മണ�ാൽ ഉ�ാ��
നാശന��ൾ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തിനായി
83.75 േകാടി �പ വകയി��ിയി��്. ലഭി�ി��
അേപ�കളിൽ �ൻഗണനാ�മ�ിൽ

ന�പരിഹാരം വിതരണം െച��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


