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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2783 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന�മിേയാട്  േചർ�് �ഷി�മി ൈകവശ�ളള കർഷകർ േനരി�� ���ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

വന�മിേയാട്  േചർ�് �ഷി�മി ൈകവശ�ളള
കർഷകർ േനരി�� ���ൾ സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വിലയി��ിയി��്. വന�മിേയാട്  േചർ�്
�ഷി�മി ൈകവശ�� കർഷകർ േനരി��
�ധാന��ം വന��ഗ�ൾ കാരണ��
�ഷിനാശമാണ്. ആയത് തട��തിന് താെഴ
പറ�� �തിേരാധമാർ���ം
പരിഹാരമാർ���മാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്.
േസാളാർ പവർ െഫൻസിംഗ്, കിട�കൾ,
�തിേരാധ മതി�കൾ, ഹാ�ിംഗ് െഫൻസ്
എ�ിവ ഫ�ിെ� ലഭ�ത��സരി�്
നിർ�ി�വ���്. വന��ഗശല�ം �ലം ഉ�ാ��
�ഷി നാശ�ിന് ന�പരിഹാരം ലഭി��തിന്
നിയമാ��തം അേപ� ലഭി�� �റ�് നൽകി
വ���്. വന��ഗ ആ�മണ�ളിൽ ജീവഹാനി
സംഭവി�കേയാ, അംഗൈവകല�ം
സംഭവി�കേയാ ചികി� നടേ��ി വരികേയാ
െച�ാൽ ന�പരിഹാര�ം അേപ� ലഭി��
�റ�് നൽകി വ���്. �ഷിയിട�ളിെല
കാ�പ�ി ശല�ം ഒഴിവാ��തിെ� ഭാഗമായി
സർ�ാർ നിർേ�ശാ�സരണം കാ�പ�ികെള
നിയ�ി��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�വ���്. വന�ജീവികൾ ജലലഭ�ത�ായി
�ഷി �േദശ�ളിൽ �േവശി��ത് തടയാൻ
വന�ിനക�് �ള�ൾ, െച�്ഡാം,
േസാസർപി�് എ�ിവ നിർ�ി�ി���മാണ്.
�ഷിയിട�ളിൽ ഇറ�� വന��ഗ�െള തിരിെക
കാ�ിേല�് കയ�ി വി��തിന് �തകർ�േസന�െട
�വർ�ന�ം, വാ�ർമാ�െട േസവന�ം ലഭ�മാ�ി
വ���്.

(ബി) വന�മിേയാട്  േചർ��ം നിയമാ��തം
േരഖക��� �മിയിൽ ��ത കർഷകർ�്
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട��തിന്

േനരി�� ��ി��് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനാതിർ�ി നിർ�യി�ി���ം വന�മിേയാട്
േചർ��ം നിയമാ��തം േരഖക���
സ�കാര��മിയിൽ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

നട��തിന് വനം വ��ിന് തട�മി�.
വനാതിർ�ി നിർ�യി�ി�ി�ാ��ം വനമാേണാ
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അ�േയാ എ�് തർ��� �മിയി�ം
നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ നട��തിന് റവന� -
വനം വ��ക�െട സർേ�യി�െട പരിേശാധന
നട�ി ��ം പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ
എ��വ���്.

(സി)

��ത കർഷകർ�് സഹായെമ�ി��തിനായി

ഇേ�ാ െഡവല�്െമ�് ക�ി�ിക�െട �വർ�നം

വി�ലെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന�് പ�ാളി� വനപരിപാലന�ി�െട

വനവൽ�രണ വനസംര�ണ �വർ�ന�ൾ

നട�ി വ��തിെ� ഭാഗമായി വനസംര�ണ

സമിതികൾ (VSSs), ഇേ�ാ ഡവലപ്െമൻറ്
ക�ി�ികൾ (EDCs) �പീകരി�  ്�വർ�ി�

വ��. വന�ിെ� അഭി��ി, വനവിഭവ��െട
�ിരലഭ�ത ഉറ�ാ�ക, നിയമാ��ത�ം
നീതി�ർ��മായ വിധം വനവിഭവ�ൾ
വിനിേയാഗി�ക, വന�ൾ സംര�ി�ക,
വന�ി�ം, വനേ�ാട്  േചർ�് താമസി��
ജന��െട സഹകരണേ�ാെട പ�ാളി�
വനപരിപാലനം നട�ക, വനാ�ിത സ�ഹ��െട
സാ��ിക നില െമ�െ���ക, പ�ാളി�
വനപരിപാലന �േദശെ� കേ��ം, കാലിേമ�ിൽ ,
കാ�തീ, േവ�യാടൽ, േമാഷണം എ�ിവയിൽ
നി�ം സംര�ി�ക, �ാമീണർ�് ��തി
സംര�ണ�ിെ��ം വനസംര�ണ�ിെ��ം

�ാധാന�ം മന�ിലാ�ി െകാ��ക
�തലായവയാണ് വന സംര�ണ

സമിതിക�െട�ം, ഇേ�ാ ഡവലപ്െമൻറ്
ക�ി�ിക�െട�ം �ധാന �മതലകൾ, കർഷർ
അട��� വനാ�ിതസ�ഹ�ിന് �ണകരമായ
രീതിയിൽ VSS/EDCക�െട പ�ാളി�
വനപരിപാലന �വർ�ന�ൾ കാലാ��തമായി
വി�ലീകരി�ാ��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി VSS/EDC
ക�െട ��ാ��ണ േരഖകൾ (Micro Plans)
���ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


