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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 67 24-02-2022 - ൽ മ�പടി�്

വന�ജീവിക�െട എ��ിെല അനിയ�ിത വർ�നവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

Shri. A. K. Saseendran
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) വന�ജീവിക�െട എ��ി��ാ�� അനിയ�ിത

വർ�നവ് കാരണം അവ തീ��ായി ജനവാസ

േക��ളിൽ കട�കയ���ം മ�ഷ�െര

ആ�മി���ം വളെര വ�ാപകമായ

സാഹചര��ിൽ അവെയ ജനവാസേക��ിൽ

നി�ക��തിൽ ഫല�ദമായ നടപടികൾ

ഉറ�ാ�േമാ;

(എ) വന�ജീവി സംര�ണ നടപടികളാ�ം നിയമ

വ�വ�യാ�ം വന�ജീവിക�െട എ��ിൽ

വർ�നവ് ഉ�ായി��്. വന��ഗ�െള ജനവാസ

േക��ിൽനി�ം അക��തിനായി താെഴ

പറ�� മാർ��ൾ സ�ീകരി�  ്വ�� :-
വനാതിർ�ികളിൽ സൗേരാർ� േവലി,
കിട�കൾ, ആന �തിേരാധ മതി�കൾ,
�ാഷ്ഗാർഡ്  േറാ�് െഫൻസിംഗ്, െറയിൽ

െഫൻസിംഗ് എ�ിവ നിർ�ി�ക�ം

കാലാകാല�ളിൽ അ����ണികൾ നട�ി

�വർ�ന�മമാ����്. നിലവിൽ 2400 ഓളം

കി.മീ�ർ സൗേരാർ� േവലിക�ം 500 ൽപരം

കി.മീ�ർ കിട�ക�ം ഉ�്. യഥാസമയം

പരിപാലി�കയാെണ�ിൽ ഇവ ഫല�ദമാണ്.
�തിയതായി 680 കി.മീ�ർ സൗേരാർ� േവലിക�ം,
132 കി.മീ�ർ കിട�ക�ം നിർ�ിേ���െ��്

കെ��ിയി��്. ഹാ�ിംഗ് േസാളാർ പവർ

െഫൻസ്  നിർ�ി��ത് വളെരയധികം

ഫല�ദമാെണ�് ക�ി��്. ��തായി 685
കി.മീ�ർ ഹാ�ിംഗ് േസാളാർ പവർ െഫൻ�ം

നിർ�ിേ��തായി കെ��ിയി��്.
അ��ിെടയായി പ�ായ�ക�െട ഫ�ക�ം

എം.എൽ.എ ഫ�ം വന��ഗനാശ�ൾ

�തിേരാധി��തി നായി അ�വദി�ി��്.
കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ ജി�ാ-ബ്േളാ�്-�ാമ

പ�ായ�കൾ 3.2 േകാടി �പ അ�വദി�ി��്.
ക�ർ ജി�യിൽ ജി�ാ-ബ്േളാ�്-�ാമ

പ�ായ�കൾ 55 ല�ം �പ അ�വദി�ി��്.
�ൽ�ാൻ ബേ�രി എം.എൽ.എ 1.0 േകാടി

�പ�ം കൽ�� എം.എൽ.എ 20 ല�ം �പ�ം

അ�വദി�ി��്. �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ
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�ട�ിയി��്. വന��ഗ��െട സാ�ി��ം

�ൻ�റായി അറിയി��തിനായി ഏർളി

വാർണിംഗ് സി�ം വന�ിേനാട്  േചർ�� ചില

ജനവാസ േമഖലകളിൽ നട�ാ�ിയി��്.
നാ�ിേല�് ഇറ�� വന�ജീവികെള കാ�ിേല�്

�ര��തിനായി തിരെ��� �േദശ�ളിൽ

13 �ിരം / താത്കാലിക റാ�ിഡ്  െറേ�ാൺസ്

ടീ�കൾ �വർ�ി�വ��. ���ാരായ

കാ�ാനകെള േറഡിേയാ േകാളർ ഘടി�ി�്

സ�ാരപഥം നിരീ�ി�  ്വനാതിർ�ിയിെല

താമസ�ാർ�് ��റിയി�് െകാ���തി�ം

സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്. കാ�ാന ��ം

��മായി�� പാല�ാട് , വയനാട് ,
കാസർേഗാഡ്  ജി�കളിൽ ��ിയാനകെള

ഉപേയാഗി�  ്���ാരായ കാ�ാനകെള തിരി�്

കാ�ിേല�് ����തിനായി ��ി സ്ക�ാ�ക�ം

�വർ�ി�  ്വ���്. �ിരമായി ജനവാസ

േക��ളിലിറ�� വന�ജീവികെള മയ�്

െവടിെവേ�ാ ��കൾ �ാപിേ�ാ പിടി�  ്ജനവാസ

േക��ളിൽ നി�ം അകെല��

വനേമഖലയിേല�് �നരധിവസി�ി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�  ്വ���്. മ�ഷ� വന�ജീവി

സംഘർഷം ല�കരി��തിന് െപാ�ജന

പ�ാളി�േ�ാെട നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിനായി തേ�ശിയ�ം

ജന�തിനിധിക�ം വനം ഉേദ�ാഗ��ം േചർ��

261 ജനജാ�താ സമിതികൾ �പീകരി�ി��്.
േക� സർ�ാരിെ��ം സം�ാന

സർ�ാരിെ��ം സഹായേ�ാെട നട�ാ��

പ�തികളിൽെ���ി വന�ജീവിക�െട

ആവാസവ�വ� അഭി��ിെ����തിന് മ�്

ജല സംര�ണ �വർ�ികൾ, െച�്ഡാ�ക�െട

നിർ�ാണം, തേ�ശീയമ�ാ� കളക�െട

നിർ�ാർ�നം, വന�ിനക�് ജല ലഭ�ത ഉറ�്

വ���തിന് �ള��െട നിർ�ാണം,
�ന��ാരണം �ട�ിയവ നട�ിവ���്.
വന�ളിൽ 30,000 െഹ�േറാളം ��ാലിപ്�സ് ,
അേ�ഷ�, മാ�ിയം, വാ�ിൽ എ�ീ വിേദശയിനം

േതാ��ൾ വ�ാവസായിക ആവശ��ൾ�ായി

ന�പിടി�ി�ി��്. 2018 �തൽ ഈ വിേദശീയ

ഇന��െട നടീൽ നിർ�ലാ�ി. ടി േതാ��െള

ഘ�ം ഘ�മായി സ�ാഭാവിക വന�ളാ�ാ��

നടപടികൾ �ട�ിയി��്. കാ�ാന ഉൾെ�െട��

വന��ഗ�ൾ�് കാ�ിൽ�െ� ��തൽ

ഭ�ണലഭ�ത ഉറ�ാ�വാൻ ടി പരി�ിതി

�ന:�ാപന�ി�െട കഴി�െമ�് �തീ�ി��.
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വന�ജീവികൾ�ം അവ�െട ആവാസവ�വ��ം

േദാഷകരമായി ഭവി�� കാ�തീ തട��തിനായി

വനേമഖലകളി�ം വനാതിർ�ി പ�ി��

ജനവാസേമഖലകളി�ം കാ�തീ �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ നട���്. വന��ഗശല�ം

��മായ �േദശ�ളിെല േഫാറ�്

െസ�ിൽെമൻ�കളിെല താമസ�ാെര സ�യം

സ�� �നരധിവാസ പ�തി �കാരം കാടിന്

�റേ��് �നരധിവസി�ി��തി�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�  ്വ���്.

(ബി) കഴി� ഒ� വർഷം മാ�ം പതിനായിര�ിലധികം

േപർ കാ��ഗ��െട ആ�മണ�ിനിരയാെയ�ം

ഏ�ിൽ �ത�� കാല� 53 േപർ മരിെ����

റിേ�ാർ�് ��ത ���ിെ� ഗൗരവം

വ��മാ��തിനാൽ സത�രമായി വന�ജീവി

ആ�മണം നിയ�ി��തി� മാ�ർ �ാനിെ�

അടി�ാന�ിൽ പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) വർ�ി� വ�� വന�ജീവി സംഘർഷ�ൾ

ല�കരി��തിനായി മാ�ർ പ്ളാൻ

ത�ാറാ�ിയി��്. മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം

ല�കരി��തിനായി 620 േകാടി �പ�െട 5
വർഷേ��� ഒ� �ഹത് പ�തി ത�ാറാ�ി

�ിൻസി�ൽ ചീഫ് കൺസർേവ�ർ ഓഫ് േഫാറ�്

(ൈവൽഡ്  ൈലഫ്) & ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ്

വാർഡൻ സർ�ാരിന് സമർ�ി�ക�ം ഈ
പ�തിെയ�റി�  ്ചർ� െച��തിന് ചീഫ്

െസ��റി�െട അ���തയിൽ 10.01.2022-ൽ
േയാഗം േചർ�ി���ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�്

വ���മാണ്. സം�ാന�് മ�ഷ�-വന�ജീവി

സംഘർഷം ��മായ 25 െടറിേ�ാറിയൽ

ഡിവിഷ�കളിെല�ം 10 ൈവൽ ഡ്  ൈലഫ്

ഡിവിഷ�കളിെല�ം �േദശ�ൾ

കെ��ിയി���ം േസാളാർ പവർ ഹാ�ിംഗ്

െഫൻസ്  (685 കി.മീ), ആന കിട�് (132 കി.മീ)
എ�ിവ �തിയതായി നിർ�ി�വാ�ം

നിലവി��വ�െട പരിചരണ�ം ഇതര പരിഹാര

മാർ���ം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
താെഴ പറ�� �വർ�ന�ളാണ് ഈ
പ�തിയിൽ വിഭാവനം െച�ി��ത്. 1.
വന�ജീവികൾ മ�ഷ��െട വാസ �ല�ളിേല�ം

�ഷിയിട�ളിേല�ം �േവശി��ത്

തട��തിനായി �തിേരാധ സംവിധാന�ൾ

നിർ�ി�ക. 2. മ�ഷ��ം-വന�ജീവിക�ം ത�ി��

സംഘർഷം ഒഴിവാ��തിന് �ൻ�ർ ��റിയി�്

സംവിധാനം അട��� �തന മാർ��ൾ

നട�ിലാ�ക. 3. മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം

ല�കരി��തിനായി ഫല�ദമായ അടി�ാന

സൗകര���ം, മാനവ-വിഭവേശഷി�ം

വികസി�ി�ക. 4. വന�ജീവി �ല��

നാശന��ിന് ന�പരിഹാരം, വിള ഇൻ�റൻസ് ,
ൈലഫ് ഇൻ�റൻസ് , എ�്-േ�ഷ� എ�ിവ

നട�ിൽ വ��ക. 5. ൈലൻ

ഡി�ാർ�്െമൻ�ക�െട േസവനം
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ഉപേയാഗെ���ക. 6.
ജനപ�ാളി�േ�ാെട�� നടപടികൾ

ശ�ിെ���ക. 7. �ൽേമ�ക�ം

ജലേ�ാത�ക�ം ഉൾെ�െട�� ആവാസ

വ�വ� െമ�െ���ി വന�ി��ിൽ ഭ�ണ�ം

െവ��ം ലഭ�മാ�ക. 8. സംഘർഷം �റ��തിന്

ഉത�� അവേബാധം ��ി��തിന്

പരിശീലന��ം ഗേവഷണ��ം നട�ക. മ�ഷ�-
വന�ജീവി സംഘർഷം അ�� 10 വർഷേ��്

ഫല�ദമായി ൈകകാര�ം െച��തിന്

ആവശ�മായ 1150 േകാടി �പ�െട ഒ� പ�തി�ം

�ിൻസി�ൽ ചീഫ് കൺസർേവ�ർ ഓഫ് േഫാറ�്

(ൈവൽഡ്  ൈലഫ്) & ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ്

വാർഡൻ സം�ാന �ാനിംഗ് േബാർഡിന്

25.01.2021-ന് സമർ�ി�ി��്.

(സി) വന�ജീവി ആ�മണം �ല�� മരണ�ളിൽ

��ത�ം വിഷ�ാ�ക�െട

കടിേയ�ാെണ��തിനാൽ ഇവ�െട

അനിയ�ിതമായ വംശവർ�നവ് നിയ�ി��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

(സി) 2012 �തൽ 2021 വെര�� 10 വർഷ�ളിൽ

വന��ഗ�ൾ�ലം േകരള�ിൽ മരണെ��ി��ത്

1088 േപരാണ്. ആയതിൽ 750 േപ�ം (69%)
മരണെ��ി��ത് വിഷ പാ�ക�െട കടിേയ�ാണ്.
എ�ാ പാ�ക�ം 1972-െല വന�ജീവി (സംര�ണ)
നിയമ�കാരം െഷഡ�ൾ I, II, IV എ�ിവയിൽ

ഉൾെ��� സംര�ിതവിഭാഗം വന��ഗ�ളാണ്.
ആകയാൽ ��ത�ാ�� എ� നിയ�ണമാണ്

സാ��മാ��ത്. പാ�കെള ആഹരി�� ജ�-
പ�ിയിന�ൾ, മ� പാ�കെള ഭ�ി�� േചര

േപാ�� പാ�കൾ എ�ിവ െപാ�െവ പാ�ക�െട

വംശവർ�നവ് ��ത�ാ നിയ�ി��.
സർ��ാ�കൾ സംര�ി�െ��കയാെണ�ിൽ

പാ�കൾ�് മ�ഷ�ന് ശല���ാ�ാ� �ര�ിത

വാസ�ലമാ�ം. പാ�വിഷ�ി��

ആൻറിെവനം അ��� ആ�പ�ികളിൽ

ലഭ�മാ�� പ�ം പാ� കടിയിൽനി���

മരണ�ൾ വളെരയധികം ഒഴിവാ�വാൻ

കഴി��താണ്. അകെല�� ആ�പ�ിയിേല�്

പാ�കടിേയ�യാൾ എ�ിേ��േ�ാൾ�െ�

വളെരയധികം സമയന�ം ഉ�ാ��താണ്.
പാ�കൾ അതീവ പാരി�ിതിക �ാധാന���

ജീവിവർ��ളാണ്. എ�ാവിധ

ആവാസവ�വ�യി�ം വിവിധയിനം പാ�കെള

സ�ാഭാവികമായി ക�വ��. സാം�മിക

േരാഗ�ൾ പര���ം വിളകൾ

നശി�ി���മായ എലികൾ േപാെല��

ജീവിക�െട വംശവർ�നവ് തട��തിൽ

പാ�കൾ ��ധാന പ�് വഹി��. ഏ��ം

��ിഹീനമായ സാഹചര��ളിൽ ജീവി��

ജീവികൾ എ� നിലയിൽ േ�ഗ് �ട�ി
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അതി�ഹരേശഷി��, അറിയെ����ം

അ�ാ��മായ ജ�ജന�േരാഗ��ം സാം�മിക

േരാഗ��ം പര�ാൻ എലിക�െട വംശവർ�നവ്

കാരണമാേയ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


