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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4578 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന��ഗ ആ�മണ�ിൽ ന�പരിഹാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര വന��ഗ��െട
ആ�മണം �ലം എ�േപർ�് പരി�്
പ�ിയി�െ��ം എ� േപർ മരണെ��ി�െ��ം
ജി� തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 2016 �തൽ നാളി�വെര വന��ഗ��െട
ആ�മണം �ലം പരി�് പ�ിയവ�െട�ം
മരണെ��വ�െട�ം ജി� തിരി�� വിവരം
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി)

ഇവ�െട ��ംബ�ൾ�് മതിയായ ന�പരിഹാരം
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അർഹതെ�� ന�പരിഹാരം എ�ാ േക�കളി�ം
�ർ�മാ�ം നൽ�വാൻ കഴി�ി�ി�. 05.04.2018
െല സ.ഉ. (ൈക) നം. 17/2018/വനം ഉ�രവ്

�കാരം മരണമട��വ�െട ആ�ിതർ�് 10
ല�ം �പ�ം വന�ി� �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�ം,
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

ചികിൽസാ �ക ��വനാ�ം നൽകി വ���്.
വിശദാംശം അ�ബ�ം 2ആയി േചർ�� .
െകാ�� തീർ�വാൻ അവേശഷി��
ന�പരിഹാര �കകൾ കാലതാമസം �ടാെത
നൽ��താണ്.

(സി) ഇെ��ിൽ മതിയായ ന�പരിഹാരം നൽ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അർഹതെ�� ന�പരിഹാരം എ�ാ േക�കളി�ം
�ർ�മാ�ം നൽ�വാൻ കഴി�ി�ി�. 05.04.2018
െല സ.ഉ. (ൈക) നം. 17/2018/വനം ഉ�രവ്

�കാരം മരണമട��വ�െട ആ�ിതർ�് 10
ല�ം �പ�ം വന�ി� �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�ം,
പരിേ�ൽ��വർ�് സർ�ാർ െമഡി�ൽ
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ഓഫീസ�െട സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ

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

ചികിൽസാ �ക ��വനാ�ം നൽകി വ���്.
വിശദാംശം അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ�� .
െകാ�� തീർ�വാൻ അവേശഷി��
ന�പരിഹാര �കകൾ കാലതാമസം �ടാെത
നൽ��താണ്.

(ഡി)

��ത കാലയളവിൽ വന��ഗ�ളാൽ
�ഷിയിട�ളിൽ എ� �ക�െട
നാശന��ളാണ് ഉ�ായി��െത�്
അറിയി�േമാ; ഇ�ര�ിൽ നാശന���ായ
കർഷകർ�് മതിയായ ന�പരിഹാരം
നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ജി� തിരി�  ്വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അർഹതെ�� ന�പരിഹാരം എ�ാ േക�കളി�ം
�ർ�മാ�ം നൽ�വാൻ കഴി�ി�ി�.
08.01.2015-െല സ.ഉ.(ൈക) നം. 02/2015/വനം
ഉ�രവ് �കാരം നി�യി�ി�� നിര�ിൽ 27
ഇനം കാർഷികവിളകൾ�് ന�പരിഹാരം
നൽകിവ��. ഇ�കാരം നൽകിവ��
ന�പരിഹാരം, കണ�ാ�െ��� ന��ിെ�

100% പരമാവധി 1 ല�ം �പ എ� നിര�ിൽ
ഓേരാ നാശന��ി�ം 05.04.2018 തീയതിയിെല
സ.ഉ. (ൈക) നം. 17/2018/വനം ഉ�രവ് �കാരം
നിജെ���ിയി��്. ഇ�കാര�� ന�പരിഹാരം
വർഷ�ിൽ 4 �ാവശ�ം മാ�േമ അ�വദി��ള�.
ജി� തിരി�� നൽകിയി�� ന�പരിഹാര
�ക�െട വിശദാംശം അ�ബ�മായി 3
േചർ��. വന�ജീവി ആ�മണം �ലം
�ഷിനാശ�ി�� ന�പരിഹാര �ക
വർ�ി�ി��തി�� സാ��ത
പരിേശാധി��താണ്. െകാ�� തീർ�വാൻ
അവേശഷി�� ന�പരിഹാര �കകൾ
കാലതാമസം �ടാെത നൽ��താണ്.

(ഇ) ഇെ��ിൽ മതിയായ ന�പരിഹാരം നൽ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) അർഹതെ�� ന�പരിഹാരം എ�ാ േക�കളി�ം
�ർ�മാ�ം നൽ�വാൻ കഴി�ി�ി�.
08.01.2015-െല സ.ഉ.(ൈക) നം. 02/2015/വനം
ഉ�രവ് �കാരം നി�യി�ി�� നിര�ിൽ 27
ഇനം കാർഷികവിളകൾ�് ന�പരിഹാരം
നൽകിവ��. ഇ�കാരം നൽകിവ��
ന�പരിഹാരം, കണ�ാ�െ��� ന��ിെ�

100% പരമാവധി 1 ല�ം �പ എ� നിര�ിൽ
ഓേരാ നാശന��ി�ം 05.04.2018 തീയതിയിെല
സ.ഉ. (ൈക) നം. 17/2018/വനം ഉ�രവ് �കാരം
നിജെ���ിയി��്. ഇ�കാര�� ന�പരിഹാരം
വർഷ�ിൽ 4 �ാവശ�ം മാ�േമ അ�വദി��ള�.
ജി� തിരി�� നൽകിയി�� ന�പരിഹാര
�ക�െട വിശദാംശം അ�ബ�മായി 3
േചർ��. വന�ജീവി ആ�മണം �ലം
�ഷിനാശ�ി�� ന�പരിഹാര �ക
വർ�ി�ി��തി�� സാ��ത
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പരിേശാധി��താണ്. െകാ�� തീർ�വാൻ
അവേശഷി�� ന�പരിഹാര �കകൾ
കാലതാമസം �ടാെത നൽ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                              അനുബനന്ധം - 1



ക്രമ
നമ്പര

സരകക്കിള 2016 മുതല
മരണപപ്പെട്ടവരുപട

ആശക്കിതരകക
പരക്കികകറ്റവരകക

നഷ്ടപരക്കിഹഹാരമഹായക്കി
അനുവദക്കിച്ച തുക

1. സകതണ് സരകക്കിള, പകഹാലക 67.00
2. ഹഹപറെയക്കിഞഞ്ച് സരകക്കിള, കകഹാട്ടയക 244.27
3. പസന്ട്രല സരകക്കിള, തൃശ്ശൂര 427.73
4. ഈകസ്റ്റേണ് സരകക്കിള, പഹാലകഹാടഞ്ച് 738.17
5. കനഹാരകത്തേണ് സരകക്കിള, കണ്ണൂര 610.05
6. ഹവലഡഞ്ച് ഹലഫഞ്ച് സരകക്കിള, കകഹാട്ടയക 56.31
7. ഹവലഡഞ്ച് ഹലഫഞ്ച് സരകക്കിള, പഹാലകഹാടഞ്ച് 88.375

ആപക 2231.905
അനുബനക   -   2


