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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 528 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഷപാ�കെള പിടി���തിന് ശാ�ീയ പരിശീലനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� ,
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി , 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ 

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

(എ) സം�ാന�് വിഷപാ�കെള പിടി���തിന്
വനം വ��ിെ� േന�ത��ിൽ ശാ�ീയമായ
പരിശീലനം നൽകാ�േ�ാ;

(എ)
ഉ�്.

(ബി) പാ�കെള സംബ�ി� േബാധവൽ�രണ�ി�ം

പാ�ക�െട സംര�ണ�ി�മായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ജനവാസ േമഖലയിൽ എ�ിെ��� പാ�കൾ
�ലം അപകട�ൾ ഉ�ാകാ�� സാഹചര��ളിൽ
ജന��േട�ം പാ�ക�േട�ം �ര� ഉറ�
വ���തിനായി, അ�രം പാ�കെള
ശാ�ീയമായി പിടി�ടി അ�േയാജ�മായ ആവാസ

വ�വ�യിൽ വി�യ��തിന് വിശദമായ മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ ത�ാറാ�ി നട�ിലാ�ി വ���്.
സർ�ാർ അംഗീകരി� ഈ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ
�കാരം സം�ാന�ാെക വനംവ��്
ജീവന�ാ�ം സ�� �വർ�ക�മട�ം 1657
േപർ�് പാ�കെള ൈകകാര�ം െച��തിൽ
ശാ�ീയ പരിശീലനം നൽകി, അതിൽ നി�ം
തിരെ���െ�� 928 േപർ�് അംഗീ�ത
പാ�പി���ാർ�� സർ�ിഫിേ�ഷൻ
നൽകിയി��്. പാ�ക�െട െറസ്ക� സംബ�ി�

വിവര�ൾ ��ി��തിനായി
െപാ�ജന�ൾ�ം, ഉേദ�ാഗ�ർ�ം, സ��
�വർ�കർ�ം ഉപേയാഗി�ാ�� "സർ�" എ�
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ വനം വ��് ത�ാറാ�ി
ഉപേയാഗി�വ��. ഓേരാ ജി�യിേല�ം റസ്ക�
�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തിനായി
അംഗീ�ത റസ്ക�വർമാ�ം, ഉേദ�ാഗ��ം

ഉൾെ�� വാട്സ്ആ�് ��കൾ എ�ാ ജി�കളി�ം
നിലവി��്. റസ്ക� �വർ�ന��െട

ഏേകാപന�ിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം ജി�ാതല
േകാ-ഓഡിേന�ർമാ��്. െ�യിനിം�ക�ം റസ്ക�
�വർ�ന��ം സം�ാനതല�ിൽ

ഏേകാപി�ി��തിനായി േനാഡൽ ഓഫീസേറ�ം
നിയമി�ി��്. വിവിധ ജി�കളിെല �വർ�ന�ൾ
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ഏേകാപി�ി��തിനായി ജി�ാ േകാ-ഓർഡി
േന�ർമാ�െട വാട്സ്ആ�് ��ം "സർ�"
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനിെല എൻ�ികൾ
��മായി നിരീ�ി��തി�ം പാ�കെള
പിടി����മായി ബ�െ�� നിയമ വി��
�വർ�ന�ൾ സഗൗരവം ൈകകാര�ം
െച��തി�മായി േമ�േദ�ാഗ�ർ ഉൾെ��
മാ�ർ െ�യിനർമാ�െട വാട്സ്ആ�് ����്.
പാ�ക�െട സംര�ണ�ം ജന��െട �ര��ം
�തിപാദി�� െച� േബാധ വൽ�രണ
വീഡിേയാകൾ ത�ാറാ�ി സാ�ഹ�മാധ�മ�ൾ
വഴി �ചരി�ി���്. വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ�ം, എൻ.ജി.ഒ കൾ�മായി
ഓൺൈലൻ, ഓൈ�ൻ മാർ��ളി�െട
േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ നട���്.
േകാവിഡ്  േലാക്ഡൗൺ കാല�് അട�ി�ി��
��കൾ �ചീകരി��തിനായി 2021 ഒേ�ാബറിൽ
റസ്ക� േവാള�ിയർമാ�െട സാ�ി��ം എ�ാ
ജി�കളി�ം ലഭ�മാ�ക�ം, �ചീകരണ േവളയിൽ
അനവധി പാ�കെള �ര�ിതമായി പിടി�ടി
മാ�ക�ം െച�ി��്. വനംവ��ിൽ ��തായി
േജാലിയിൽ �േവശി�� എ�ാ സംര�ണ
വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം അവ�െട നിർബ�ിത

പരിശീലനേവളയിൽതെ� പാ�കെള ൈകകാര�ം
െച��തിൽ ശാ�ീയ പരിശീലനം നൽ���്.
പാ�ക�മായി ബ�െ�� ���ത��ൾ
��യിൽെ��ാൽ വന�ജീവി സംര�ണ
നിയമ�കാരം നടപടികൾ സ�ീകരി���്.

(സി) പാ�പി���ാർ�ായി ഇൻ�റൻ�ം
ഓണേററിയ�ം നൽ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി)
നിലവിൽ ഇൻ�റൻ�ം ഓണേററിയ�ം നൽ��
പ�തി ആവി�രി�ി�ി�.

(ഡി)

പാ�കെള നിയമവി�� നടപടികൾ�്
ഉപേയാഗി��ിെ��് ഉറ�് വ���തിന്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ റസ്ക� �വർ�ന��ം

"സർ�" ആ�ിേ�ഷനിൽ േരഖെ���ണം എ�്
നി�ർഷി�തി�െട അനധി�തമായി പാ�കെള
പിടി���തി�ം ൈകവശം വ��തി���
സാധ�തകൾ ഇ�ാതാ��. അംഗീ�ത
റസ്ക�വർമാർ മാ�േമ പാ�കെള പിടി�ടാൻ
പാ�� എ�് കർശന നിർേ�ശം
നൽകിയി��താണ്. പാ�കെള അനധി�തമായി
പിടി��കേയാ ൈകവശം വ�കേയാ െച��ത്
തെ� ��കരമായ നിയമവി��
���ിയാെണ�ിരിെ� അവെയ ഉപേയാഗി��
മ�് നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ ഇതി�െട
തടയാൻ കഴി��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


