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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4583 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന�ജീവി ആ�മണം തടയൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

വന�ജീവി ആ�മണം തട��തിന് േസാളാർ
െഫൻസിംഗ് �ാപി��ത് ശാശ�ത
പരിഹാരമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ; േസാളാർ
േവലിക�െട പരിപാലനം െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) വന�ജീവി ആ�മണം തട��തിന് േസാളാർ
െപൻസിംഗ് �ാപി��ത് ഒ� പരിധിവെര
പരിഹാരമാണ്. പരിപാലന �വർ�ികൾ ദിവേസന
െച� വ�� പ�ം േസാളാർ െഫൻസിംഗ്
ഫല�ദമാണ്. എ�ാൽ േസാളാർ െഫൻസിംഗ് ഒ�
ശാശ�ത പരിഹാരമാെണ�് വിലയി��െ��ി�ി�.
14.09.2021-ൽ വനം വ��ം തേ�ശ സ�യം ഭരണ
വ��ം സം��മായി വിളി�  ്േചർ�
േയാഗ�ിൽ മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം�ല��
മരണ�ൾ ,�ഷിനാശം  എ�ീ വിഷയ��മായി
ബ�െ��് വനം വ��ം തേ�ശ സ�യം ഭരണ
വ��ം സം��മായി ആേലാചി�  ്�ിതല
പ�ായ�ക�െട പ�ാളി�ം ഉറ�് വ��ി

െതാഴി�റ�് പ�തി �ടി ഉൾെ���ിെ�ാ�്

പരിഹാര മാർ��ൾ സ�ീകരി�വാൻ
തീ�മാനി�ി��്.

(ബി)

�ഗസംര�ണ വ��മായി േചർ�് മയ�െവടി
െവ��തിൽ പരിശീലനം സി�ി� െവ�ിനറി
േഡാ�ർമാ�െട േസവനം എ�ാ ജി�കളി�ം
ലഭ�മാ�വാൻ വനം വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 13.12.2018 �തൽ 15.12.2018 വെര െവ�റിനറി
േഡാ�ർമാർ�ായി സംഘടി�ി�  മയ�െവടി
ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി��തിെ�
പരിശീലന�ിൽ 27 െവ�റിനറി േഡാ�ർമാർ
പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ിയി��്. ഇേ�ാൾ
സർ�ീസി�ള വ�ം െ�യിനിംഗ്
ലഭി�ി�ി�ാ�വ�മായ സ��രാ�� െവ�റിനറി
േഡാ�ർമാർ�് പരിശീലനം നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാ��താണ്.

(സി) കാ�പ�ി ശല�ം േനരി�വാൻ പ�ായ�കൾ�്

അധികാരം നൽകണെമ�് േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശം ലഭി�ി��േവാ;
എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) കാ�പ�ികെള �ദജീവിയായി �ഖ�ാപി��തിന്
സം�ാന സർ�ാർ 01.11.2020-ന് സമർ�ി�
�പാർശ തിരിെക നൽകിെ�ാ�്, സം�ാന�്

കാ� പ�ിശല�ം പരിഹരി�വാൻ 1972-െല
വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമ�ിെ� 11 (1) (b)
വ��് �കാര�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�ം,
ഇ�ാര��ിൽ പ�ായ�് രാജ്  �ാപന��െട
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േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�വാൻ
നിർേ�ശി�െകാ�ം േക� സർ�ാർ, 10-12-2020
തീയതിയിെല എഫ്.നം.8-31/2020-
ഡബ്ളി�.എൽ. ന�ർ ക�് �കാരം നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. എ�ാൽ േക� സർ�ാരിെ�
10.12.2020 െല േമൽ നിർേ�ശ�ി�ം വളെര
��തെ�, സ.ഉ. (സാധാ) നം. 51/2017/വനം
തീയതി 07.02.2017 �കാരം മ�ഷ�-വന�ജീവി
സംഘർഷം പരിഹരി��തിന് പ�ായ�് /
�ൻസി�ാലി�ി തല�ിൽ ജനജാ�താ സമിതികൾ
�പീകരി�ി��്. �ാമ പ�ായ�് �സിഡ�് /
�നിസി�ൽ െചയർ േപ�ൺ അ����ം, �ാമ
പ�ായ�് ൈവസ്  �സിഡ�് / �നിസി�ൽ
ൈവസ്  െചയർ േപ�ൺ ഉപാ����ം, ജി�ാ
പ�ായ�് െമ�ർ, ബ്േളാ�് പ�ായ�് െമ�ർ
�ട�ിയവർ ജനജാ�താ സമിതിയിൽ
അംഗ��മാണ്. നിലവിൽ 246 ജനജാ�താ
സമിതികൾ സം�ാന��്. സർ�ാർ ഉ�രവ്

(ൈക) നം. 7/2019/വനം തീയതി 16.02.2019
�കാരം, കാ�പ�ികെള െകാെ�ാ���തിൽ
സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�ിൽ, ജനജാ�താ
സമിതി േയാഗം േചർ�് തീ�മാനി�  ്�പാർശ
െച�� �േദശ�ളിെല കാ�പ�ികെള�ം
െകാ�വാനായി പരിഗണിേ��താെണ�്
വ��മാ�ിയി��്. �ഷിയിട�ിൽ നാശം
വ��� കാ�പ�ികെള െവടിവ� െകാ�വാൻ
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 265/2011/വനം തീയതി
17.06.2011 �തൽ അ�മതി��്. 2011 െല ഈ
ഉ�രവിെന �ടർ�് തെ� വന�ജീവി (സംര�ണ)
നിയമ�ിെ� വ��് 11 (1) (ബി) �കാര��
നടപടികൾ േകരള�ിൽ സ�ീകരി� �ട�ിയി��.
�ടർ�് ഈ വിഷയ�ിൽ �റെ��വി� ജി.ഒ
(ആർ.�ി) നം. 281/2011/വനം തീയതി 23.06.2011
ൽ തെ� �ാമ പ�ായ�് അംഗം, �സിഡ�്
എ�ിവ�െട േസവന�ൾ ഉപേയാഗിേ��ത്
�തിപാദി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


