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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 65 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനം, വന�ജീവി സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

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

(എ) സം�ാന�് ��ിരമായ വനപരിപാലനം
ഉറ�വ���തി�ം വന നശീകരണം
തട��തി�ം വനവൽ�രണം
വർ�ി�ി��തി�ം േവ�ി ഈ സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ��ിരമായ വനപരിപാലനം ഉറ�്
വ���തി�ം വനനശീകരണം തട��തി�ം,
വനവൽ�രണം വർ�ി�ി��തി�ം േവ�ി താെഴ
പറ�� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്:- 1.
വനപരിപാലനം ഉറ�് വ���തി നായി
വനാതിർ�ികളിൽ ജ�െക�ി സംര�ി�ൽ
�വർ�ികൾ ��തൽ ഊർ�ിതമാ�ിയി��്. 2.
��തൽ േഫാറ�് േ�ഷ�കൾ �ാപി�്

വനേമഖലയിൽ ശ�മായ പേ�ാളിം�ം നട�ി

വ���്. വനസംര�ണ �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�് ��തായി 10 േഫാറ�്
േ�ഷ�കൾ �ടി �ാപി�ി��്. 3. വനം
���ത��ളിൽ ���ാർെ�തിെര ശ�മായ

നടപടിക�ം സ�ീകരി�  ്വ���്. 4. േശാഷണം
സംഭവി� വനഭാഗ�ളിൽ േശാഷി�െ��
വന��െട �ന��ീവനം, ��തിദ�വന��െട

സഹായ വനവൽ�രണം എ�ീ പ�തികളി�െട
�ന��ീവി�ി�  ്സ�ാഭാവിക വന�ളാ�ി
മാ��തി�� ഇേ�ാെറേ�ാേറഷൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ���്. 5. വനപരിപാലന�ി�ം, വന
സ��് കാ�് ��ി��തി�ം കാ�തീ
�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ, �ാേ�ഷ�കൾ
ന�പിടി�ി��ം, അവ�െട സംര�ണ
�വർ�ന��ം �ടാെത, മെ�ാലി�്
തട��തി�ം ജലസംര�ണ �ി��

പ�തിക�ം ആവി�രി�ി��്. 6. അധിനിേവശ
സസ��െള ഒഴിവാ�ി തേ�ശീയ ���ൾ
വ�പിടി�ി�ം, �ൽേമ�കൾ സംര�ി�ം ൈജവ
ൈവവിധ� സംര�ണം ഉറ�ാ���്.
വന�േദശ�ളിെല നീ�റവകൾ വ�ിേ�ാ��ത്
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തട�വാ�ം, വന�ജീവികൾ�് ജലലഭ�ത
ഉറ�ാ�വാ�ം �ള�ൾ, തടയണകൾ എ�ിവ
നിർ�ി�ക�ം ജലേ�ാത�കളിൽ മാലിന��ം,
െചളി�ം നീ�ി സംര�ി�ം വന�െള
��ിെ���ി വ���്. 7. വന�േദശ�ളി�ം
വന�ി��ി�ം പേ�ാളിംഗ് ക�ാ�കൾ, സം��
െറയ്�കൾ, ൈന�് പേ�ാളിംഗ് എ�ിവ നട�ി�ം

വനസംര�ണ �വർ�ന�ൾ കാര��മ
മാ�ിയി��താണ്. ഇേ�ാ ഡവലപ്െമ�്
ക�ി�ികൾ �പീകരി�  ്പ�ാളി� വനപരിപാലനം
നട�ാ�ി വന��ഗേവ� തട��തി�ം സംര�ണം
ഉറ�ാ��തി�ം സാധി�ി��്. 8. ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് േകാ�യം വനം
ഡിവിഷനിൽ - വനവി�തി വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി േകാ�യം ജി�യിെല േകാ�യം
താ��ിൽെ�� െപ��ായി�ാട്  വിേ�ജിെല
േ�ാ�് 25, സർേ� നം. 172ൽ െ�� 3.7550
െഹ�ർ �ലം 1961 െല േകരള വനം ആ�ിെ�

(1962 - െല 4) െസ�ൻ 4 വ��് �കാരം
"പാറ�ഴ റിസർ�്"   എ�േപരിൽ ഒ� റിസർ�്
വനമായി േകരള വനം വന�ജീവി വ��ിെ�
19.07.2021 െല എസ് .ആർ.ഒ. 680/2021 ന�രായി
വി�ാപനം �റെ��വി�  ്വനമായി സംര�ി�
വ��. 9. ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് േകാ�യം
വനം ഡിവിഷനിൽ - ഇ��ി ജി�യിെല പീ�േമട്
താ��ിെല �മിളി വിേ�ജിൽ സർേ� നം. 46/24 pt,
46/25 pt, 46/26 pt, 45/9 pt  ഉൾെ�� 2.6798
െഹ�ർ �ല�ം, 1961 െല േകരള വനം ആ�ിെ�

(1962 -െല 4) െസ�ൻ 4 വ��് �കാരം �മിളി
റിസർ�് എ� േപരിൽ ഒ� റിസർ�് വനമായി
േകരള വനംവന�ജീവി വ��ിെ� 27.07.2021 െല
എസ് .ആർ.ഒ. 681/2021 ന�രായി വി�ാപനം

�റെ��വി�  ്വനമായി സംര�ി� വ���്.

(ബി) വന�ജീവികെള േവ�യാട�ം സംര�ിത
ജീവിവർ���െട�ം സസ�ജാല��െട�ം
അനധി�തമായ വാ��ം വിൽ��ം രാജ�ാ�ര
കട�ം തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) 1. വന��ഗ േവ� തട��തിന് ഉൾവന�ളിൽ
ആൻറി-േപാ�ിംഗ് ക�ാ�കൾ �ാപി�ം

ഉൾവന�ളി�ം, വനാതിർ�ി �േദശ�ളി�ം,
സം�ാന വനാതിർ�ികളി�ം േറാ�് ��ൽ,
രാ�ികാല പേ�ാളിംഗ് �ട�ിയവ�ം
നട�ിവ��. വന സംര�ണ സമിതിക�ം
ഇേ�ാെഡവലപ്െമൻറ്  ക�ി�ിക�െട�ം
സഹകരണേ�ാെട നിയമ ലംഘകെര
നിരീ�ി��തി�ം, പിടി���തി�ം ഉ�
�വർ�ന�ൾ നട�ി വ���്. 2. വനം
���ത���െട�ം ��വാളിക�െട�ം വിവര�ൾ
േശഖരി��തി�ം, അവേലാകനം
െച��തി�മായി Hostile Activity Watching
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Kernal (HAWK) എ� ഓൺൈലൻ േമാഡ�ൾ
വനം വ��് വികസി�ി�  ്ഉപേയാഗി�  ്വ���്.
ഇത് വനം വ��ിെ� െവബ് ൈസ�ായ
www.wildlife.hawkkerala.forest.in എ�
ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്. ഈ േമാഡ�ളിൽ േശഖരി��
വിവര�ൾ വന�� �ത��ൾ തട��തി�ം
�ിരം ��വാളികെള നിരീ�ി��തി�ം
വനപാലകെര സഹായി��. 3. "ഓ�േറഷൻ
ശി�ാർ" എ� േപരിൽ വനം വ��് നട�ിയ

നീ��ിൽ 18 കാ�ാനക�െട േവ� കെ��ക�ം
73 ��വാളികെള നിയമ�ി� �ൻപാെക െകാ�
വ��തി�ം 479.292 കി.�ാം. ആനെ�ാ�്

രാജ��ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ം
കെ���തിന് സാധി�ക��ായി. 4. േദശീയ
ക�വാ സംര�ണ അേതാറി�ി (NTCA)
വികസി�ിെ��� ആൻേ�ായിഡ്

അടി�ാന�ിൽ �വർ�ി�� േമാണി�റിംഗ്
േസാ�് െവയർ MSTrlPES (Monitoring System
for Tigers – Intensive Protection and Ecological
Status) വനം വ��് ഉപേയാഗി�വ��. ഗ്േളാബൽ
െപാസിഷണിംഗ് സി�ം (GPS), റിേമാ�്
െസൻസിംഗ് (RS), എ�ീ ആ�നിക സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്വിവര�ൾ േശഖരി�്
ഡാ�ാേബസ്  ഉ�ാ�ക�ം Geographic
Information System (GIS) �ാ�ി�ി�ൽ ��കൾ
എ�ിവ ഉപേയാഗി�  ്വിശകലനം െച�്
തീ�മാന�ൾ എ��ക�ം െച� വ��. 5.
വന�ി��ിൽ ക�ാമറാ �ാ�കൾ �ാപി�്

അനധി�തമായി ആ�കൾ വന�ിൽ

�േവശി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ക�ം
�ഗ��െട സ�ാരപഥം നിരീ�ി��തി�ം
കണെ����തിന് ഉപേയാഗി�ക�ം
െച�വ��. 6. �ിൻസി�ൽ ചീഫ് േഫാറ�്
കൺസർേവ�ർ (വിജിലൻസ്) െ� േന�ത��ിൽ

രഹസ� വിവര േശഖരണ�ിൽ പരിശീലനം ലഭി�
ജീവന�ാെര ഉൾെ���ി വനം ഇൻറലിജൻസ്
വിഭാഗം ശ�ി െ���ിയി��്. സംര�ിത
സസ���െട�ം ജീവി വർ���െട�ം അവ�െട
ഉൽ����െട�ം ഓൺൈലൻ ക�വട�ം മ�ം
ഇൻറലിജൻസ്  വിഭാഗം നിരീ�ി�  ്��വാളികെള
പിടി���തിന് ആവശ�മായ സഹായ�ൾ
െടറിേ�ാറിയൽ/ ൈവൽഡ്  ൈലഫ്/ വിജിലൻസ്
വിഭാഗ�ൾ�് നൽകി വ��. 7. ൈവൽഡ്
ൈലഫ് ൈ�ം കൺേ�ാൾ ബ�േറാ�മായി
സഹകരി�  ്സംര�ിത ജീവി വർ���െട�ം
സസ�ജാല��െട�ം അനധി�തമായ വാ��ം
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വിൽ��ം രാജ�ാ�ര കട�ം തട��തി�ം
�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


