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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 521 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനേമഖലയിൽ ആവാസ വ�വ� െമ�െ����തി�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

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

(എ)

��ിര മാനവ വികസന�ിന് ���തി
സംര�ണ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

വനേമഖലയിൽ ആവാസ വ�വ�
െമ�െ����തിന് നട�ിവ��

�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) ��ിര മാനവ വികസന�ിന് ���തി
സംര�ണ�ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

വനേമഖലയിെല ആവാസ വ�വ�
െമ�െ����തിന് േവ�ി നശി�േപായ�ം
േശാഷി� േപായ�മായ വനഭാഗ�ൾ
�ന��ീവി�ി��തിനായി തേ�ശീയ
വന����ം, ഫല����ം വ�പിടി�ി�ക�ം
ഇ�രം വനേമഖലയിൽ ഫലവ�ായ �ചീകരണ
�വർ�ന�ൾ നട�ക�ം െച�ക,
കളനശീകരണം, െപാ�ജന�ൾ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ��� േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ, വന�ജീവിക�െട �ഗമമായ
ചലന�ൾ�ം അവ�െട ദർശന�ി�ം ഉത��
തര�ിൽ വഴിക�ം സമീപ�� �േദശ��ം
��ിയായി ��ി�ൽ, മ�്-ജല സംര�ണ
�വർ�ന�ൾ, വിേദശ കള സസ���െട
ഉൻ�ലനം, വയൽ �ന��ാരണം,
അധിനിേവശസസ� നിർ�ാർ�നം, തേ�ശീയ
സസ��ൾ ന�പിടി�ി�ൽ എ�ിവയി�െട�ം,
കാ�തീ �േഖന�� വനേശാഷണം
ഒഴിവാ��തിനായി അ�ി�തിേരാധ
�വർ�ന�ളായ ഫയർൈലൻ, ഫയർ േ��്
എ�ിവ നിർ�ി�ം, കാ�തീ തട��തിന് കാ�തീ
സീസണ് ��് കരിയില, ഉണ���കൾ
�ട�ിയവെയ നിയ�ിതമായ ക�ി�ൽ

നട�ി�ം വനേമഖലയിെല ആവാസവ�വ�
െമ�െ����തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ���്.

(ബി) സം�ാന�് ബേയാ�ിയർ റിസർ�ക�െട
സംര�ണ�ിന് �ാധാന�ം നൽകി വ��േ�ാ
എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് അഗ��മല ബേയാ�ിയർ റിസർ�്,
നീലഗിരി ബേയാ�ിയർ റിസർ�് എ�ി�െന ര�്
ബേയാ�ിയർ റിസർ�കളാണ് നിലവി��ത്.
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സം�ാനെ� ബേയാ�ിയർ റിസർ�ക�െട
സംര�ണ�ിന് �ാധാന�ം ന�ിവ���്.
േക�ാവി�ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

�ല�വർ�നവിന് സഹായി�� ���ികൾ,
�തന പ�തികൾ നട�ിലാ�ൽ, വാസ�ലം

െമ�െ���� പ�തികൾ, ഭീഷണി േനരി��
ജന�ൾ�ം ആവാസ വ�വ��ം

അ�േയാജ�മായ രീതിയിൽ പരി�ിതി

�ന��ീവി�ി�ൽ, ഇേ�ാ �റീസം വികസനം,
�േദശവാസിക�െട സാ�ഹിക, സാ��ിക

ഉ�മനം, സംര�ണ നട�ാതക�െട
അ���പണികൾ �തലായവയാണ് േമൽ ര�്
ബേയാ�ിയ�കൾ�ം കീഴിൽ �ധാനമാ�ം
വിഭാവനം െച�് നട�ാ�ി വ�� �ധാന
പ�തികൾ.

(സി)

സം�ാനെ� വന��േ�ാ���െട വി�തി
എ�െയ�ം ഇവ�െട പരിപാലന�ിനാ��

�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് 156285.621 െഹ�ർ �േദശ�്

വിവിധ ഇന�ി�� വന��േ�ാ��ൾ

നിലവി��തായി കണ�ാ�ിയി��്. ആയതിൽ
എ�പ�ി ആറായിര�ി എ��റ്  െഹ�ർ േത�്
േതാ�മാണ്. ടി േതാ���െട പരിപാലന�ിനായി

�ാരംഭ ഘ��ിൽ ഒ� �തൽ അ�വെര��
വർഷ�ളിൽ പരിചരണ �വർ�ന�ൾ

നിലവി�� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�ം വർ�ിംഗ്
�ാൻ നിർേ�ശാ�സരണ�ം നട�ിവ���്.
�ടാെത േത�് േതാ��ളിൽ �ത�മായ
ഇടേവളകളിൽ ഇടെവ�് നട�ി മര��െട വളർ�
ത�രിതെ�����്. �ടാെത മ�് ജലസംര�ണ
���ികൾ ഓേരാ േതാ��ിെ��ം

ആവശ�കത��സരി�  ്നട�ിലാ�ി വ���്.
േതാ��ളിെല കാട് , വ�ി�ടർ�കൾ എ�ിവ
നീ�ം െച�ക�ം േതാ��ൾ�് ��ം എ�ാ
വർഷ�ം അ�ി �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ

നട�ിവരിക�ം െച���്.

(ഡി) വിേദശ ഇനം മര�ൾ ഒഴിവാ�ി��
വനവൽ�രണ�ിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) േകരള സർ�ാരിെ� സം�ാന വനനയം 2009
�കാരം വന ����െട ഊർ�ിത

മാേനെ��ി�േവ�ി �പീകരി� റിേവാൾവിംഗ്
ഫ�ിെ� പരിധിയിൽ േത�ം പൾപ് മര��ം
�ടാെത മ�ിന�േള�ം ഉൾെ���ണെമ�ം

വിവിധ ഉേ�ശ��ൾ�ായി ന�പിടി�ി�െ��
വിേദശീയ മര�ൾ�് പകരം തേ�ശീയ ���ൾ
ന�പിടി�ി��ത് േ�ാ�ാഹി�ി�െമ�ം

വ��മാ�ിയി��. ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി�
�ടർനടപടി�െട ഭാഗമായി അേ�ഷ�
ഓറി�ലിേഫാർമിസ് , അേ�ഷ�, മാ�ിയം,
��ാലിപ്�സ് , വാ�ിൽ �ട�ിയ വിേദശയിനം
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സസ��ൾ ന��ത് �ർ�മാ�ം നിലവിൽ
ഒഴിവാ�ിയി��്. കാലാവധി �ർ�ിയായ ടി
ഇന�ളിൽെ�� സസ��ൾ �ഖ�വിളകളായി��
േതാ��ളിൽ ഇേ�ാ റിേ�ാേറഷൻ പ�തിയി�െട
തേ�ശീയ ���ൾ വ� പിടി�ി��തി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


