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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6066 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന�ജീവി ആ�മണ�ി�� ന�പരിഹാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ

പരിേ��വർ�ം മരണമട��വർ�ം വനം വ��്
നൽ�� ന�പരിഹാരം ലഭി��തിന്
നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 05.04.2018-െല സ.ഉ. (ൈക) 17/2018/വനം ന�ർ
ഉ�രവ് �കാരമാണ് വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ

പരിേ��വർ�ം മരണമട��വർ�ം
ന�പരിഹാരം നൽകിവ��ത്. വന�ജീവി
ആ�മണം �ലം മരണമട�� വ��ിക�െട

ആ�ിതർ�് 10 ല�ം �പ�ം വന�ിന് �റ�്

വ�  ്പാ�കടിേയ�് ജീവഹാനി സംഭവി�ാൽ
ആ�ിതർ�് 2 ല�ം �പ�ം ന�പരിഹാരമായി
അ�വദി��. വന� �ഗ��െട ആ�മണം �ലം
പരി�് ഏൽ�� വ��ികൾ�് ചികി��്

െചലവാ�� �ക പരമാവധി ഒ� ല�ം
�പവെര�ം, �ായിയായ അംഗൈവകല�ം
സംഭവി��വർ�് 2 ല�ം �പ�ം േമൽ
സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി�വ��.
ചികി�ാ െചലവ് അ�വദി��ത് അേപ�കന്
ചികി�ാർ�ം െചലവായ �ക സംബ�ി�്

േകരള സർ�ാർ സർ�ീസിെല സിവിൽ സർജൻ
റാ�ിൽ �റയാ� െമഡി�ൽ ഓഫീസർ നൽ��
സാ��പ��ിൻെറ അടി�ാന�ിലാണ്. പ�ിക
വർ�വിഭാഗ�ാർ�് ചികി�ാർ�ം െചലവാ��
��വൻ �ക�ം നൽ��താണ്. പരി�്
സംഭവി�� േക�കളിൽ അപകടം നട�് 6
മാസ�ിനകം അേപ�കൻ
ന�പരിഹാര�ിനായി അേപ� െതാ����
അ�യേക�ം വഴി ഇ-ഡി�ി�് �േഖന
ഓൺൈലൻ ആയി സമർ�ിേ��താണ്.
മരണെ��� വ��ിക�െട അന�രാവകാശികൾ
മരണം നട�് ഒ� വർഷ�ിനകം ന�പരിഹാരം
ലഭി��തിന് ആവശ�മായ സർ�ിഫി��കൾ
സഹിതം ബ�െ�� െറയി�് േഫാറ�് ഓഫീസർ
/ ഡിവിഷണൽ േഫാറ�് ഓഫീസർ�് അേപ�
സമർ�ിേ��താണ്. െറയി�് ഓഫീസർ /
ഡിവിഷണൽ േഫാറ�് ഓഫീസ�െട �പാർശ
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ലഭി�ാൽ 15 ദിവസ�ിനകം ഡിവിഷണൽ
േഫാറ�് ഓഫീസർ / െറയി�് ഓഫീസർ
�ടരേന�ഷണം നട�ക�ം ആവശ�മായ ഉ�രവ്

15 ദിവസ�ിനകം �റെ��വിേ���മാണ്.
െറയി�് ഓഫീസ�െട �പാർശ ലഭി� േശഷം
ഡിവിഷണൽ േഫാറ�് ഓഫീസർ / െറയി�്
ഓഫീസർ ബ�െ�� വിേ�ജ്  ഓഫീസ�െട പ�ൽ
നി�ം ബ�ത�ം സംബ�ി� സർ�ിഫി��്
ലഭ�മാ���റ�് ന�പരിഹാര�ിൻെറ ആെക
�ക�െട 50% മരണെ��യാ�െട നിയമപരമായ
അവകാശികൾ�് നൽകിവ��. ബാ�ി �ക
അന�രാവകാശ സർ�ിഫി��് ഹാജരാ��
തീയതി �തൽ 7 ദിവസ�ിനകം നൽ��താണ്.
വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ ജീവഹാനി സംഭവി��
വ��ികൾ�്, വന�ജീവി (സംര�ണം) നിയമം
1972, േകരള വനം നിയമം എ�ിവ �കാര��
���ത��ളിൽ ശി�ി�െ��കേയാ
ഉൾെ��കേയാ െച�ാൽ ന�പരിഹാര�ിന്

അർഹതയി�. �ിരം ��വാളികൾ അ�ാ� വനം
���ത��ളിൽ ഉൾെ��ി�� വ��ികൾ വനം
���ത��ിനിടയിൽ അ�ാെത വന�ജീവി
ആ�മണ�ിൽ മരണെ��ാൽ ആയത് ബ�െ��

സർ�ിളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ പരിേശാധി�്
അർഹത�� േക�ിൽ ന�പരിഹാരം
നൽകിവ���്.

(ബി)
വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ വളർ��ഗ�ൾ
ന�െ��ാൽ ന�പരിഹാരം ലഭി��തിന്
നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�ം ന�പരിഹാര �ക
എ�യാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 05.04.2018-െല സ.ഉ. (ൈക) നം. 17/2018/വനം
ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം വന�ജീവി ആ�മണ�ിൽ

വളർ��ഗ�ൾ ന�െ��ാൽ കണ�ാ�െ���
�ക�െട 100%, പരമാവധി 1 ല�ം �പ എ�
നിര�ിൽ ഓേരാ നാശ ന��ി�ം

ന�പരിഹാരമായി നൽകിവ��.

(സി)

ന�പരിഹാര �ക കാേലാചിതമായി
പരി�രി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) വന�ജീവി ആ�മണം �ലം ജീവഹാനി, പരി�്,
�ായിയായ അംഗഭംഗം, �ഷി ക�കാലി
എ�ിവ��ാ�� നാശന��ൾ�് നിലവിൽ
05..04.2018 -െല സ.ഉ. (ൈക) നം.17/2018/വനം
ന�ർ ഉ�രവ് �കാരമാണ് ന�പരിഹാരം
നൽകിവ��ത്. ന�പരിഹാര �ക
പരി�രി��തി�ളള സാധ�ത
പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


