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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 937 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന�ജീവി ആ�മണ�ളിൽ നി�് സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) ആതിര�ി�ി,വാഴ�ാൽ,ചാല�ടിവനേമഖലേയാട�ബ�ി��

ജനവാസേക��ളിൽ അധിവസി��വർ�് വന��ഗ�ളിൽ

നി�ം േനരിേട�ി വ�� ഭീഷണി�ം ജീവഹാനി�ം

�ഷിനാശ�ം സംബ�ി�  ്നിര�രമായി ഉയർ� വ��

പരാതികൾ ഗൗരവ�ിെല��േമാ;

(എ)

ഗൗരവ�ിൽ എ��ി��് .  

(ബി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ളിൽ നി�് ജന�െള

സംര�ി��തിന് നിലവി�� സംവിധാന�ൾ

എെ��ാമാണ്; ജന�െള സംര�ി��തിന് അവ

പര�ാ�മാേണാ; ഇെ��ിൽ െമ�െ�� മാർ��ൾ

അവലംബി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വന�ജീവിക�െട ആ�മണ�ളിൽ

നി�്  ജന �െള സംര�ി��തിന് 
നിലവി�� സംവി ധാന�ൾ �വെട

േചർ��; - വന��ഗ��െട

നാ�ിേല�� �േവ ശനം

തട��തിനായി വനാതിർ�ികളിൽ

സൗേരാർ� േവലി, ആന �തിേരാധ

മതി�കൾ, കിട�കൾ, �
◌ാഷ്ഗാർഡ്   േറാ�്  െഫൻസിംഗ് , െറ

യിൽ െഫൻസിംഗ് , ൈജവേവലി

എ�ിവ നിർ�ി�ക�ം

അ�ക��ണിക ൾ നട�ി

�വർ�ന�മമാ��� �് .
വന��ഗ��െട സാ�ി��ം

�ൻ�റായി അറിയി��തിനായി

ഏർളി വാർണിംഗ്സി�ം

വന�ിേനാട്  േചർ�� ജനവാസ

േമഖലകളിൽ ന ട�ാ�ിയി��് .
നാ�ിേല�്  ഇറ�� വന�ജീവികെള ക
◌ാ�ിേല�്  �ര��തിനായി വിവിധ

� േദശ�ളിൽ 13 �ിരം /
താത്കാലി ക റാ�ിഡ്   െറേ�ാൺസ്  
ടീ�കൾ �വ ർ�ി� വ��.
���ാരായ ആനകെള േറഡിേയാ

േകാളർഘടി�ി�  ് സ�ാരപഥം നിരീ

�ി�  ് വനാതിർ�ിയിെല

താമസ�ാർ�്  ��റിയി�് 
െകാ���തി�ം സംവിധാനം
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ഏർെ���ിയി��് . കാ�ാന ��ം

��മായി�� പാല�ാട്  , വയനാട്  
ജി�കളിൽ ക�ിയാന കെള

ഉപേയാഗി�  ് ���ാരായ കാ�ാ

നകെള തിരി�  ് കാ�ിേല�് 
����തി നായി ��ി ��ാ�ക�ം

�വർ�ി�  ് വ���് . �ിരമായി

ജനവാസ േക��ളിലിറ��

വന�ജീവികെള മയ�്  െവ ടിെവേ�ാ

��കൾ �ാപിേ�ാ പിടി�  ് ജനവാസ

േക��ളിൽ നി�ം അകല െ◌��

വനേമഖലയിേല�്  �നരധിവ

സി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�  ്
വ���് . മ�ഷ� വന�ജീവി

സംഘർഷം ല�കരി��തിന് 
െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട

നടപടികൾ സ�ീകരി��തിനാ യി

തേ�ശിയ�ം ജന�തിനിധിക�ം വനം

ഉേദ�ാഗ��ം േചർ�� 246
ജനജാ�താ സമിതികൾ

�പീകരി�ി��് . േക�

സർ�ാരിെ��ം സം�ാന

സർ�ാരിെ��ം സഹായേ�ാെട

നട�ാ�� പ�തികളിൽെ���ി

വന�ജീവിക�െട ആവാസവ�വ�

അഭി��ിെ����തിന്  മ�് 
ജലസംര �ണ �വർ�ികൾ, െച�് 
ഡാ�ക� െട നിർ�ാണം,
തേ�ശീയമ�ാ� കള ക�െട

നിർ�ാർ�നം, വന�ിനക�്

ജലലഭ�ത ഉറ�്  വ���തിന് 
�ള��െട നിർ�ാണം,
�ന��ാരണം �ട�ിയവ

നട�ിവ�� �് . വന�ജീവികൾ�ം

അവ�െട ആവാ സവ�വ��ം

േദാഷകരമായി ഭവി� � കാ�തീ

തട��തിനായി വനേമഖ ലകളി�ം

വനാതിർ�ി പ�ി�� ജനവാസ

േമഖലകളി�ം കാ�തീ �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ നട���് .
കാ�പ�ികൾ ജനവാസ േമഖലയി�ം,
�ഷിയിട�ളി�ം നാശം വ��ക�ം

മ�ഷ�ർ�്  പരി�് , ജീവഹാനി എ�ിവ

ഉ�ാ�� സാഹചര��ിൽ അവെയ

ഉപാധികേളാെട െവടിവ�  ്
െകാ��തി�ം, നശി�ി��തി�ം
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18.05.2020-െല സ.ഉ. (സാധാ) നം.
111,/ 2020/വനം, 11.01.2021 െല

സ.ഉ. (സാധാ) നം.5/ 2021/വനം,
28.01.2021 െല സ.ഉ. (സാധാ) നം.
25/ 2021/വനം എ�ിവ �കാരം

ഉ�രവായി��് . സ.ഉ. (സാധാ) നം.
159/2021/ വനം തീയതി 29.05.2021
�കാരം േമൽ ഉ�ര �ക�െട

കാലാവധി 17.05.2022 വെര

ദീർഘി�ി�  ് നൽകിയി��് . വന�ജീവി

ആ�മണം �ലം �ഷി നാശം സംഭവി�

കർഷകർ�്  8.01.2015 -െല സ.ഉ.
(ൈക) നം. 2/2015/ വനം,
05.04.2018-െല സ.ഉ . (ൈക) നം.
17/2018/വനം എ�ീ ഉ�ര�കൾ

�കാരം ന� പരിഹാരം നൽകി

വ���് . വന�ജീവി ആ�മണം �ലം

ജീവഹാനി, പരി�് , സ��്നാശം,
അംഗൈവകല�ം എ�ിവ

ഉ�ാ��വർ�്  05.04.2018-െല

സ.ഉ.(ൈക) നം. 17/2018/വനം എ�

ഉ�രവ്  �കാരം ന�പരിഹാരം

നൽകി വ� ��് . വന��ഗശല�ം

��മായ �േദശ�ളി െല േഫാറ�് 
െസ�ിൽെമൻ�കളിെല താമസ�ാെര

സ�യം സ�� �നരധിവാസ പ�തി

�കാരം കാടിന്  �റേ��് 
�നരധിവസി�ി��തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�  ് വ���് .
ജന�െള സംര�ി��തിന്  ��തൽ

െമ�െ�� മാർ��ൾ ഉൾെ���ി

േകരള�ിെല മ�ഷ�- വന�ജീവി

സംഘർഷം ല�കരി��തിനായി 5
വർഷേ��� ഒ� കർ� പ�തി

�ിൻസി�ൽ ചീഫ്  േഫാറ സ്ററ്  
കൺസർേവ�ർ( ൈവൽഡ്   ൈലഫ് )
&, ചീഫ്  ൈവൽഡ്   ൈലഫ്  വാർഡൻ

സമർ �ി�ിട��് . ആയത്  സർ�ാർ

പരിേശാധി�  ് വരികയാണ് .

(സി) വന�ജീവികൾ �ല��ാ�� �ഷിനാശം �േദശെ�

കാർഷിക��ിേയ�ം ജനജീവിതേ��ം ��തൽ

�രിത�ിലാ�ിയിരി�� വ�ത �േത�കം പരിേശാധി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)

പരിേശാധി��താണ് 

(ഡി) ചാല�ടി, വാഴ�ാൽ ഡി.എഫ്.ഒ ഓഫീ�ക�െട പരിധിയിൽ

വന�ജീവി ആ�മണം�ലം  മരണെ��വ�െട ആ�ിതർ��

(ഡി) വിശദമാ�ാം. വിവരം �വെട

േചർ��.
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ന�പരിഹാരം, �ായിയായ അംഗഭംഗം, പരി�്, വീ�ന�ം,
ക�കാലിന�ം, വിളനാശം �ട�ിയവ��

ന�പരിഹാര�ിനാ�� എ� അേപ�കളിൽ  നടപടി

സ�ീകരി�ാ�െ��് ഇനം തിരി�  ്വിശദമാ�േമാ;

(ഇ)

ന�പരിഹാരം അ�വദി��തിന് പര�ാ�മായ ഫ�്

ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(ഇ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

ചാല�ടി, വാഴ�ാൽ ഡിവിഷ�കളിൽ

ന�പരിഹാര �ക ��വനാ�ം

അ�വദി��തിന്  പര�ാ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് .
2021-22 സാ��ിക വർഷം ഈ
ഡിവിഷ�കളിൽ ന�പരിഹാര�ിന് 
അ�വദി� �ക, െചലവാ�ിയ �ക

എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം �വെട

േചർ��:-

െസ�ൻ ഓഫീസർ






