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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 936 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന�ജീവി സംഘർഷം നിയ�ി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) വന�ജീവി സംഘർഷം വനാതിർ�ിയിൽ ഉ�
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹായേ�ാെട നിയ�ി��തിന് ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�� സാധ�ത
പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(എ) വന�ജീവി സംഘർഷം വനാതിർ�ിയിൽ ഉ�
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹായേ�ാെട നിയ�ി��തിന് ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�� സാധ�ത
പരിേശാധി��തിനായി 14.09.2021 തീയതിയിൽ
ബ�. തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് മ�ി�െട

സാ�ി���ിൽ ഒ� അടിയ�ര േയാഗം വിളി�
േചർ�ി��. സം�ാനെ� വനാതിർ�ികേളാട്

േചർ�് ഉ�ാ�� മ�ഷ�വന�ജീവി സംഘർഷം
�ല�ളള മരണ�ൾ, �ഷിനാശം എ�ീ
വിഷയ��മായി ബ�െ��് വനം വ��ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ം സം��മായി ആേലാചി�്

�ിതല പ�ായ�ക�െട പ�ാളി�ം

ഉറ�വ��ി, െതാഴി�റ�് പ�തി�ടി
ഉൾെ���ിെ�ാ�് പരിഹാര മാർ��ൾ
സ�ീകരിേ��തിൻെറ ആവശ�കതെയ��ി വനം
വ��് വ��മാ�ിയി��്. ഈ വിഷയ�ിൽ

സത�ര നടപടികൾ ഉ�ാ��തി�ം ഇതിനായി
ജി�തിരി�  ്കാര�നിർ�ഹണ�ിനായി ബ�െ��

അധികാരികെള നിേയാഗി��തി�ം ആവശ�മായ

�രംഭ േയാഗ�ൾ േച��തിെന��ി േയാഗ�ിൽ

ചർ� െച�ി��്. നിലവിൽ വ��് സ�ീകരി�വ��
മാർ��െള��ി പ�ായ�് തല�ിൽ

അവേബാധം നൽകിെ�ാ�് വനം വ��് ഈ
പ�തി നട�ിൽ വ����തി�ം
ജി�ാടി�ാന�ിൽ േയാഗം േച�േ�ാൾ
എം.എൽ.എമാെര�ം, പ�ായ�് �സിഡൻറ് ,
െസ��റി, എ�ിവെര�ം ഉൾെ����തി�ം വനം
വ��ിൽ നി�ം �ിൻസി�ൽ ചീഫ് േഫാറ�്
കൺസർേവ�ർ (പി & ഡി) െയ പ�തി ഏേകാപന
�മതല നൽ��തി�ം േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനമായി��്. മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം
ല�കരി��തിന് വനാതിർ�ി പ�ി��
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പ�ായ�കളിൽ തേ�ശീയ�ം ജന �തിനിധിക�ം
വന ഉേദ�ാഗ��ം േചർ�� ജനജാ�താ
സമിതികൾ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 51/2017/വനം
തീയതി 07.02.2017 �കാരം �പീകരി�  ്2017
�തൽ �വർ�ി�  ്വ���്. �ാമ പ�ായ�്

�സിഡൻറ്  / �നിസി�ൽ െചയർേപ�ൺ
അ����ം, �ാമ പ�ായ�്

ൈവസ്�സിഡൻറ്  / �നിസി�ൽ ൈവസ്
െചയർേപ�ൺ ഉപാ����ം ജി�ാ പ�ായ�്

െമ�ർ, േ�ാ�് പ�ായ�് െമ�ർ എ�ിവർ
അംഗ��മായ 246 ജനജാ�താ സമിതികൾ
നിലവിൽ സം�ാന�് �പീകരി�ി��്.
ജനജാ�താ സമിതികൾ�് മ�ഷ�-വന�ജീവി
സംഘർഷം �റ��തിൽ ഉ� ഉ�രവാദിത���ം

കടമക�ം �വെട േചർ��. വന�ജീവി ആ�മണം

ഉ�ാ�� േമഖലകളിൽ വനം വ��ിൻെറ ജനകീയ
�ഖമായി �വർ�ി�  ്ജന�െള സഹായി�ക.
�േദശ�ിന് ഏ��ം േയാജി� �തിേരാധ
മാർ��െള�റി�  ്വനം വ��ിെന അറിയി�ക.
��് മാസ�ിെലാരി�ൽ േയാഗം �ടി േവ�
�പാർശകൾ വനം വ��് ഡിവിഷണൽ േഫാറ�്
ഓഫീസർ�് നൽ�ക. നിലവിൽ നിർ�ി�ി��
െഫൻസിംഗ് ഉൾെ�െട�� �തിേരാധ
മാർ��ൾ�് േക�പാ�കൾ സംഭവി�ി�െ��ിൽ
ആ വിവരം ബ�െ�� െറയി�് േഫാറ�്
ഓഫീസെറ അറിയി�ക�ം ക��ിയിൽ ചർ�െച�്
പരിഹാര മാർ��ൾ നിർേ�ശി�ക�ം െച�ക.
വന�ജീവി ആ�മണം ഉ�ാ�� പ�ം

�ലെ��ി േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
വനം വ��ിെന സഹായി�ക. വനാതിർ�ി

പ�ി�� േമഖലകളിൽ വന�ജീവികെള
ആകർഷി�ാ� തര�ി�� �ഷി െച��തിന്
ജന�ളിൽ അവേബാധം ��ി�� വ��ിൻെറ
നടപടികളിൽ പ�ാളികളാ�ക. വന�ജീവികൾ
കാടിന് �റേ��് വ��ത് തേ�ശവാസികെള
�ൻ��ി അറിയി��തി��
എസ് .എം.എസ് .അലർ�് സി�ം �ട�ിയ
സംവിധാന��െട �വർ��മത ഉറ�് വ��ക.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


