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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6067 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വയനാട്  ജി�യിെല വന�ജീവി ആ�മണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ്
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

വയനാട്  ജി�യിൽ വന� �ഗ�ൾ �ഷി
നശി�ി��ത് വ�ാപകമായ സാഹചര��ിൽ

കർഷകർ�് ഓേരാ �ഷി ഇന�ി�ം ലഭി��
ന�പരിഹാര �ക വർ�ി�ി� നൽ��തി� േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(എ) നിലവിൽ വന�ജീവി ആ�മണം �ലം �ഷി നാശം
സംഭവി�� കർഷകർ�് 08.01.2015-െ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���്.
ഇ�കാരം നൽകിവ�� ന�പരിഹാരം,
കണ�ാ�െ��� ന��ിൻെറ 100% പരമാവധി
1 ല�ം �പ എ� നിര�ിൽ ഓേരാ
നാശന��ി�ം നിജെ���ിയി��്.
ഇ�കാര�� ന�പരിഹാരം വർഷ�ിൽ 4
�ാവശ�ം മാ�േമ അ�വദി�ാ�. �ഷി നാശം
ഉ�ായാൽ അേപ�കൻ ന�പരിഹാര�ിനായി 6
മാസ�ിനകം അേപ� െതാ����
അ�യേക�ം വഴി ഇ-ഡി�ി�് �േഖന
ഓൺൈലൻ ആയി സമർ�ിേ��താണ്.
ന�പരിഹാര �ക കാേലാചിതമായി
പരി�രി��തി�� സാ��ത സർ�ാർ
പരിേശാധി� വ��.

(ബി) �സ്  �ത ജി�യിൽ വന� �ഗ�ൾ �ഷി
നശി�ി��ത് തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) വയനാട്  സൗ�് ഡിവിഷനിൽ വന��ഗ�ൾ �ഷി
നശി�ി��ത് തട��തിനായി സൗേരാർ�ക�ി

േവലികൾ, �തിേരാധ കിട�്, �തിേരാധ മതിൽ,
േ�ാൺ പീ�ഡ്  ��് എ�ിവ നിർ�ി�ി��്.
�ടാെത ജനവാസ േമഖലയിൽ ഇറ��
വന��ഗ�െള �ര�ി ഓടി��തിനായി
വാ�ർമാെര നിേയാഗി�ക�ം വന�ിേനാട്

േചർ� േകാളനികളി�ം മ�ം സൗേരാർ� െത�വ്
വിള�കൾ �ാപി�ക�ം െച�ി��്. മ�ഷ�-
വന��ഗ സംഘർഷം �റ��തിന് വന��ഗ
സംഘർഷ േമഖലകളിൽ നിര�ര െപേ�ാളി�ം
��തൽ ആ�നിക �ര� ഉപകരണ�ൾ
വാ��തി��� നടപടിക�ം സ�ീകരി���്.
േനാർ�് വയനാട്  ഡിവിഷ�കീഴിൽ 221.729
കി.മീ. സൗേരാർ�േവലി�ം, 64.366 കി.മീ.



2 of 2

കിട�ക�ം, 2.87 കി.മീ. കടൽഭി�ിക�ം

നിലവി��്. പാൽെവളി�ം �തൽ �ടൽ�ടവ് വെര
6 കി.മീ. �ാഷ്ഗാർഡ്  േറാ�് േവ െഫൻസിം�ിെ�
നിർ�ാണം ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്.
വന��ഗശല�ം �തിേരാധി��തിെ� ഭാഗമായി ഈ
ഡിവിഷന് കീഴിൽ 7 ജനജാ�താ സമിതികൾ
�വർ�ി�വ��. �ടാെത വന��ഗശല�ം
��മായി�� �േദശ�ളിൽ തേ�ശീയരായ
വാ�ർമാെര ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ

നിയമി�ി��്. വയനാട്  ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
ഡിവിഷനിെല േതാ�ാ�ല േഫാറ�് േ�ഷൻ
പരിധിയിൽെ�� കനാൽ �തൽ പ�ർ വെര 605
കി.മീ. നീള�ി�ം �റി��ാട്  െറയി�ിൽ പണയ�ം
�തൽ െവ�െ��് വെര 4.5 കി.മീ. നീള�ി�ം

�ാഷ്ഗാർഡ്  �ീൽ േറാ�് െഫൻസിംഗ്
നിർ�ി��തിനായി KIIFB Phase-II ൽ െ���ി

നിർ�ി��തിന് 5.50 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ടി �വർ�ി�െട

െട�ർ അംഗീകരി�ി��്. 410 മീ�ർ നീള�ിൽ

കൽമതിൽ നിർ�ി��തിനായി KIIFB Phase-I-
ൽെ���ി അ�മതി നൽ�ക�ം 0.574 േകാടി �പ
അ�വദി�ക�ം െച�ി��്. ആയതിൽ 190 മീ�ർ
കൽമതിൽ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്.
ബാ�ി�� 220 മീ�ീർ കൽമതിൽ
നിർ�ാണ�ി�� �ന: ദർഘാസ്  നടപടികൾ
വ��് സ�ീകരി�ി��്. ജനവാസ േക��ളിൽ
ഇറ�� വന�ജീവിക�െട �നരധിവാസ�ി�ം

സംര�ണ�ി�മായി ഈ ഡിവിഷനിെല
�റി��ാ�് െറയി�ിൽ Animal Hospice &
Paliative Care Unit-െ� നിർ�ാണം �േരാഗമി�്
വരികയാണ്. വന�ജീവി സംഘർഷം
തട��തിനായി നിലവിെല ആന�തിേരാധ

മതിലിെ��ം / കിട�ക�െട�ം അ���പണികൾ
�േരാഗമി�വ��. �ടാെത നാ�ിേല�് ഇറ��
വന��ഗ�െള കാ�ിേല�് �ര�ി ഓടി��തിന്
എലിഫൻറ്  സ്ക�ാഡിെല പരിശീലനം നൽകിയ
��ിയാനക�െട േസവന�ം ഉപേയാഗി�്
വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


