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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 518 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

കാ�തീ നിയ�ണ�ിന് �േത�ക സ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി, 

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

�ീ. എ. െക. ശശീ�ൻ 
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േവനൽ �ടിെ� കാഠിന�ം
�ടിവ�� സാഹചര��ിൽ കാ�തീ
ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം തീ നിയ�ണ�ി�ം �േത�ക
സ�ീകരണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് േവനൽ �ടിെ� കാഠിന�ം �ടിവ��
സാഹചര��ിൽ കാ�തീ ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം തീ
നിയ�ണ�ി�ം �േത�ക സ�ീകരണം

ഏർെ���ിയി��്. കാ�തീ ഉ�ാകാ��

സാധ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ വനേമഖലകെള
വിവിധ േ�ാ�കളായി േവർതിരി�് അവ�്

അ�േയാജ�മായ അ�ി �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ ഉൾെ���ി മാേനെ�ൻറ്

�ാ�കൾ ത�ാറാ�ിയി���ം ഇവ�െട

നിർേ�ശ�ൾ���തമാ�ം ഫ�ിെ�

ലഭ�ത��സരി�് അ�ി�തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ സ�ീകരി� വ��. േഫാറ�്
േ�ഷൻ �തൽ സർ�ിൾ തലം വെര ഫയർ
കൺേ�ാൾ ��കൾ �റ�് �വർ�ി�്

�ിതിഗതികൾ നിര�രമായി വിലയി��ി

വ��. ഇവ�െട �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിനായി വനം െഹഡ്ക�ാർേ��ിൽ
േ��് േഫാറ�് ഫയർ േമാണി�റിംഗ് െസൽ
�വർ�ി���്. വനാതിർ�ിയിൽ കാ�തീ

പടരാതിരി�വാനായി കാ�തീ ഉ�ാ�വാൻ

ഇട�� �േദശ�ളിൽ നിരീ�ണ�ിനായി

വനാ�ിതരായ വി.എസ് .എസ്  / ഇ.ഡി.സി.
അംഗ�െള ഫയർ വാ�ർമാരായി

നിേയാഗി�ി���ം ഇ�രം �ല�ളിൽ

ജീവന�ാർ നിര�രം െപേ�ാളിംഗ് നട�ി

വ����്. കാ�തീ സംബ�ി� വിവര�ൾ

അറിയി��തിനായി േടാൾ �ീ ന��ം, ലാൻഡ്
േഫാ�ം വനം വ��് െഹഡ്ക�ാർേ��ിൽ

ഏർെ���ിയി���്.

(ബി) ഫയർ ൈല�ക�ം ഫയർ േ��ക�ം
�പീകരി��തിന് �റെമ നിയ�ിത തീയിടൽ

(ബി) കാ�തീ �തിേരാധന�ിനായി ഫയർ ൈല�ക�ം
ഫയർ േ��ക�ം എ���ത് �ടാെത
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രീതി�ം അ�വർ�ി�് വ��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

ഇ�ന�മത �ടിയ �േദശ�ൾ, എ�ിെ�ടാൻ

��രമായ ഇട�ൾ, െച���ക�ം അടി�ാ�ക�ം
നിറ� പാറെ��കൾ �ട�ിയ �േദശ�ളിൽ
ഫയർ �ാ�കളിൽ നി�ർഷി�ിരി��

മാനദ��ൾ���തമായി നവംബർ മാസം

ആദ�ം �തൽ ജ�വരി പ�തി വെര കൺേ�ാൾ
േബണിംഗ് നട�ി വ��. വന�േദശ�ൾ�്
സമീപ�� വാസ�ല�ളിേല�ം

വനാതിർ�ികളി�ം �േത�കി�് �ൽേമ�കളിൽ

കാ�തീ പടർ�്പിടി�ാതിരി�ാൻ കൺേ�ാൾ

േബണിംഗ് നട���്.

(സി)

വന�ി��ിെല നീ�റവകൾ
വ�ിേ�ാകാതിരി�ാ�ം െച�തടയണകൾ
നിർ�ി�ാ�ം ജലലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�ം

പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വന�ി��ിെല നീ�റവകൾ

വ�ിേ�ാകാതിരി�ാ�ം െച�തടയണകൾ

നിർ�ി�ാ�ം ജലലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�ം ഉത��
പ�തികൾ നിലവിൽ വനംവ��് നട�ിലാ�ി
വ���്. �ീൻ ഇ�� മിഷൻ, േ�ാജ�് ൈടഗർ,
േ�ാജ�് എലിഫൻറ് , Integrated Development of
Wildlife Habitats(IDWH) �ട�ിയ

പ�തികളിെല ഫ�ിെ� ലഭ�ത��സരി�്

നിലവി�� �ള�ൾ, വയ�കൾ, െച�് ഡാ�കൾ
എ�ിവ നവീകരി��തി� �റെമ �ഷ്  �ഡ്
െച�് ഡാ�കൾ ഉൾെ�െട �തിയ െച�്

ഡാ�കൾ നിർ�ി�ക�ം മ�് സംര�ി�് ജലാംശം
നിലനി���തിന് ഗ�ി ��ി�ം നട�ി

വ���്. 

(ഡി) വനസംര�ണ സമിതി, ഇേ�ാ െഡവലപ്െമ�്
ക�ി�ികൾ എ�ിവ�െട �വർ�നം

ഊർ�ിതമാ�ി പ�ാളി�ാധി�ിത കാ�തീ
�തിേരാധ �വർ�നം ഫല�ദമാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) വനസംര�ണ സമിതി, ഇേ�ാ െഡവലപ്െമ�്
ക�ി�ികൾ എ�ിവ�െട �വർ�നം

ഊർ�ിതമാ�ി പ�ാളി�ാധി�ിത കാ�തീ

�തിേരാധ �വർ�നം ഫല�ദമാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി��്.

കാ�തീ �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�ായി��

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി� െകാ�്

സം�ാന വനേമധാവി�െട 24.12.2019-െല
12/19 ന�ർ സർ�ലർ �കാരം 50
ശതമാനേ�ാളം അ�ി �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ പ�ാളി� വന പരിപാലന

തത�മ�സരി�് വനസംര�ണ സമിതി/ ഇേ�ാ
െഡവല�്െമൻറ്  ക��ി അംഗ�ൾ �ഖാ�ിരം
നട�ി വ��.

പ�ാളി� വനപരിപാലന പ�തി�െട ഭാഗമായി
സം�ാനെ�ാ�ാെക 427 വി.എസ് .എസ് , 213
ഇ.ഡി.സി. എ�ിവ �വർ�ി� വ���്. കാ�തീ
�തിേരാധ �വർ�ന�ളായ കൺേ�ാൾ

േബണിംഗ്, ഫയർ േ��് നിർ�ാണം,
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ഫയർൈലൻ നിർ�ാണം എ�ീ �വർ�ികൾ ടി
ഇേ�ാ െഡവല�്െമൻറ്  ക��ി (EDC) / വന
സംര�ണ സമിതി (VSS) വഴി െച�് വ��.
�ടാെത കാ�തീ േനരി��തി�� പരിശീലന�ം
ഇതിെല അംഗ�ൾ�് നൽകി ഫയർവാ�ർമാർ,
ഫയർ ഗ�ാ�കൾ എ�ിവയിൽ നിേയാഗി�ി��്.
�ടാെത ടി സമിതികളിെല അംഗ�െള സജീവമായി
പെ���ി�െകാ�് കാ�തീ േബാധവൽ�രണ

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


