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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 925 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ�പ�ിെയ െകാ�ാൻ കർഷകെര അ�വദി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . സ�ി േജാസഫ് ,
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 

�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

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

(എ)

കാ�പ�ിെയ െകാ�ാൻ കർഷകെര അ�വദി�ാം

എ� നിർേ�ശം േക� സർ�ാർ നൽകിയി�േ�ാ;

(എ) കാ�പ�ിെയ െവർമിൻ ആയി

�ഖ�ാപി��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ

01.11.2020 തീയതിയിൽ സമർ�ി�

അേപ�യിൽ, 1972-െല വന�ജീവി (സംര�ണ)
നിയമ�ിെ� 11 (1) (ബി) വ��് �കാര�ളള

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�ം, ഇതിനായി

പ�ായ�് രാജ്  �ാപന��െട േസവന�ൾ

ഉപേയാഗി�ാ�� സാധ�ത

പരിഗണി�വാ�മാണ് േക�സർ�ാർ 10-12-
2020 തീയതിയിെല ക�് �കാരം നിർേ�ശം

നൽകിയി��ത്.

(ബി) ��ത നിർേ�ശം ലഭി�ി�ം ഈ കാര��ിൽ

തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�പ�ിെയ െകാ�ാൻ കർഷകെര അ�വദി�ാം

എ� സം�ാന സർ�ാരിെ� ഉ�രവ് 2011
�തൽ ഉ�്. 17.06.2011-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം.
265/2011/വനം �കാരം �ഷി�മികളിെല

നാശന���ാ�� കാ�പ�ികെള െവടിെവ�്

െകാ��തി�� അ�മതി അേപ�ി��

കർഷകർ�് നൽകാ��താണ്. �ടർ�്, എ�ാ

വർഷ�ളിേല�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികേളാെട

���ിയ ഉ��കൾ ഇറ�ിയി��്. നിലവിൽ ഈ
ഉ�ര�ക�െട കാലാവധി 17.05.2022 വെര

ദീർഘി�ി�  ്നൽകിയി��്. മ�ഷ� ജീവ�ം,
സ��ി�ം, �ഷി�ം നാശം വ���

കാ�പ�ികെള വേനതര �മികളിൽ നശി�ി�ാൻ

കർഷകർ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം നടപടി

സ�ീകരി�ാ��താണ്. വേനതര �മികളിൽ �ഷി

നശി�ി�� കാ�പ�ികെള നശി�ി��തിനായി

ഡിവിഷണൽ േഫാറ�് ഓഫീസർ, െറയി�്

േഫാറ�് ഓഫീസർ എ�ിവർ�് അേപ�

സമർ�ി�� എ�ാ കർഷകർ�ം അ�മതി

ലഭ�മാ��താണ്. േക� സർ�ാരിെ�
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10.12.2020-െല നിർേ�ശ�ിന് വളെര ��തെ�

സം�ാന സർ�ാർ ഇ�ാര��ിൽ

ഉ�രവായി��താണ്.

(സി)

ഈ കാര��ിൽ േക� സർ�ാർ ത��െട

നിലപാടറിയി�ി�ം കാ�പ�ികെള െവർമിനായി

�ഖ�ാപി�ാ�� ശിപാർശ വീ�ം േക��ിന്

അയ�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�പ�ിെയ െകാ�ാൻ കർഷകെര അ�വദി�ാം

എ� സം�ാന സർ�ാരിെ� ഉ�രവ് 2011
�തൽ ഉ�്. 17.06.2011-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം.
265/2011/വനം �കാരം �ഷി�മികളിെല

നാശന���ാ�� കാ�പ�ികെള െവടിെവ�്

െകാ��തി�� അ�മതി അേപ�ി��

കർഷകർ�് നൽകാ��താണ്. �ടർ�്, എ�ാ

വർഷ�ളിേല�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികേളാെട

���ിയ ഉ��കൾ ഇറ�ിയി��്. നിലവിൽ ഈ
ഉ�ര�ക�െട കാലാവധി 17.05.2022 വെര

ദീർഘി�ി�  ്നൽകിയി��്. മ�ഷ� ജീവ�ം,
സ��ി�ം, �ഷി�ം നാശം വ���

കാ�പ�ികെള വേനതര �മികളിൽ നശി�ി�ാൻ

കർഷകർ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം നടപടി

സ�ീകരി�ാ��താണ്. വേനതര �മികളിൽ �ഷി

നശി�ി�� കാ�പ�ികെള നശി�ി��തിനായി

ഡിവിഷണൽ േഫാറ�് ഓഫീസർ, െറയി�്

േഫാറ�് ഓഫീസർ എ�ിവർ�് അേപ�

സമർ�ി�� എ�ാ കർഷകർ�ം അ�മതി

ലഭ�മാ��താണ്. േക� സർ�ാരിെ�

10.12.2020-െല നിർേ�ശ�ിന് വളെര ��തെ�

സം�ാന സർ�ാർ ഇ�ാര��ിൽ

ഉ�രവായി��താണ്.

(ഡി) കാ�പ�ികൾ �ഷി നശി�ി��� �ലം

�തിസ�ി േനരി�� കർഷകർ�്

ന�പരിഹാരമായി ലഭ�മാ�� പരമാവധി �ക�െട

പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; ��ത പരിധി

വർ�ി�ി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) 23.01.2020-ൽ േ��് േബാർഡ്  ഓഫ് ൈവൽഡ്

ൈലഫ് �ഷിനാശം വ��� കാ�പ�ികെള 

"െവർമിൻ" ആ�ി �ഖ�ാപി��തിനായി േക�

സർ�ാരിേനാട്  അേപ�ി�വാൻ

തീ�മാനി�ി��്. കാ�പ�ികെള ��ജീവികളായി

�ഖ�ാപി��തിന് സം�ാന സർ�ാർ

1/11/2020-ൽ േക� വനം-പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിന് നൽകിയ അേപ�യിൽ 1972-െല

വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമ�ിെ� 11 (1) (ബി)
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��. 2011 �തൽ

പ�ായ�ക�െട േസവനം ഉപേയാഗി�  ്1972-െല

വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമ�ിെ� 11 (1) (ബി)
വ��് �കാര�ളള നടപടികൾ എ��
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വ�ി��െവ�ി�ം, കാ�പ�ി ���ിൽ

കാര�മായ �േരാഗതി ൈകവരി�ാൻ

സാധി�ി��ി�. ഈ സാഹചര��ിൽ

21.12.2020-ൽ ബ�.വനം മ�ി വിളി��്�ിയ

േയാഗ�ിെല തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

കാ�പ�ികെള ��ജീവിയായി

�ഖ�ാപി��തി�� അേപ� സം�ാന

സർ�ാർ 17.06.2021-ാം തീയതിയിെല ക�്

�കാരം വീ�ം േക� സർ�ാരിന്

സമർ�ി�കയാണ് ഉ�ായത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


