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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2811 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന� �ഗാ�മണ ല�കരണ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 
�ീ ഒ . ആർ. േക� 

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

(എ)

സം�ാന�് ജന�തിനിധികൾ, െപാ�ജന�ൾ,
വ�ത�� േമഖലകളിെല വിദഗ് �ർ �ട�ിയവ�െട
അഭി�ായം ആരാ�് ഫല�ദമായ
വന��ഗാ�മണ ല�കരണ പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(എ) ഉേ�ശി���്. സം�ാന�് ഉയർ� േതാതിൽ
മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം നിലനിൽ��
േമഖലകൾ കെ��ി, നിലവിൽ ഇ�രം

സംഘർഷ�ൾ േനരി��തിനായി അ�വർ�ി�

വ�� �തിേരാധ പരിഹാര മാർ��ൾ
വിശകലനം െച�്, മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം
ല�കരി��തിനായി വിശദമായ ഒ�
കർ�പ�തി ത�ാറാ��തിന്
�മതലെ���ക��ായി. �ടർ�് െവൈ��്,
പ��ൾ, േറഡിേയാ എ�ിവയി�െട
െപാ�ജനാഭി�ായം േത�ക�ം, 1600 ഓളം
അഭി�ായ�ൾ േരഖാ�ലം ലഭ�മാ�ക�ം െച�.
വിശദമായ പഠന��െട�ം ബ�.എം.പിമാർ,
എം.എൽ.എമാർ, ഇതര ജന�തിനിധികൾ,
ശാ��ർ, കർഷക സംഘടനകൾ,
െപാ�ജന�ൾ �ട�ിയവരിൽനി�ം ലഭി�
അഭി�ായ��െട�ം, ഉേദ�ാഗ�തല

ചർ�ക�െട�ം അടി�ാന�ിൽ 5
വർഷേ��� ഒ� സമ� പ�തി ത�ാറാ�ി
�ിൻസി�ൽ ചീഫ് േഫാറ�് കൺസർേവ�ർ
(ൈവൽഡ്  ൈലഫ്) & ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
വാർഡൻ 2021 െസ�ംബറിൽ സമർ�ി�ത്
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി) വന�ജീവിക�െട ആവാസ വ�വ� െമ�െ���ി

അവ നാ�ിലിറ��ത് നി��ാഹെ���ാൻ

നടപടി സീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�ീകരി�ി��്. േ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���്. വനപരിപാലന�ി�ം,
വനസ��് കാ�് ��ി��തി�ം കാ�തീ
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�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ, �ാൻേറഷ�കൾ
ന�പിടി�ി��ം, അവ�െട സംര�ണ
�വർ�ന��ം �ടാെത മെ�ാലി�്
തട��തി�ം ജലസംര�ണ�ി��

പ�തിക�ം ആവി�രി�ി��്. അേ�ഷ�.
��ാലിപ്�സ് , മാ�ിയം, വാ�ിൽ എ�ീ
വിേദശീയ ഇനം േതാ��െള ഘ�ം ഘ�മായി
െവ�ിനീ�ി തേ�ശീയ ���ൾ വ�പിടി�ി�ം,
�ൽേമ�കൾ സംര�ി�ം
ൈജവൈവവിധ�സംര�ണം ഉറ�ാ���്.
വന�േദശ�ളിെല നീ�റവകൾ വ�ിേ�ാ��ത്
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���്.

(സി) കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�� വന� �ഗാ�മണ
ല�കരണ പ�തികൾ കാര��മമായി
�ാവർ�ികമാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം
ഒഴിവാ��തി� േവ�ി വിവിധ വനം
ഡിവിഷ�കളിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

ര�് ഘ��ളിലായി പ�തികൾ നട�ിലാ�ി
വ��. ഒ�ാം ഘ� പ�തിയിൽ �ന�ർ, െത�ല,
തി�വന��രം, മ�ാർ�ാട് , പാല�ാട്  എ�ീ
വനം ഡിവിഷ�കളിലായി 101.50 കി.മീ�ർ �രം
സൗേരാർ�േവലി നിർ�ാണ�ിനായി 1.83
േകാടി �പ�ം, വയനാട്  ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
ഡിവിഷ� കീഴിൽ 0.41 കി.മീ�ർ �ര�ിൽ ആന
�തിേരാധ മതിൽ നിർ�ാണ�ിനായി 0.57 േകാടി
�പ�ം, 10 കി.മീ�ർ �ര�ിൽ െറയിൽ
െഫൻസിങ്  �വർ�ികൾ നട��തിനായി 15
േകാടി �പ�ം വകയി��ിയി���ം, ആയതിന്
ഭരണാ�മതി നൽകി���മാണ്. ര�ാം
ഘ�പ�തിയി�ൾെ���ി �ന�ർ, െത�ല,
തി�വന��രം, മ�ാർ�ാട് , പാല�ാട്  എ�ീ
വനം ഡിവിഷ�കളിലായി 136.70 കി.മീ�ർ
�ര�ിൽ സൗേരാർ�േവലി നിർ�ാണ�ിനായി

2.47 േകാടി �പ�ം പാല�ാട്  വനം ഡിവിഷ�
കീഴിൽ 0.30 കി.മീ�ർ �ര�ിൽ ആന �തിേരാധ
മതിൽ നിർ�ാണ�ിനായി 0.45 േകാടി �പ�ം,
നില�ർ സൗ�്, വയനാട്  സൗ�്, വയനാട്
േനാർ�്, വയനാട്  ൈവൽഡ്  ൈലഫ് എ�ീ വനം
ഡിവിഷ�കളിലായി 48 കി.മീ�ർ �ര�ിൽ �ാഷ്
ഗാർഡ്  �ീൽ േറാപ് െഫൻസിങ്
നിർ�ാണ�ിനായി 24 േകാടി �പ�ം �ടാെത
തി�വന��രം വയനാട്  സൗ�്, ക�ർ എ�ീ
ഡിവിഷ�കളിൽ വന�ി��ിൽ താമസി��
ആദിവാസി ഇതര ��ംബ�െള അവ�െട
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സ�തേ�ാ� �ടി മാ�ി പാർ�ി�ൽ പ�തി�ായി
75.15 േകാടി �പ�ം വകയി��ക�ം ആയതിന്
ഭരണാ�മതി ന�ിയി���മാണ്.

(ഡി)
വന�ിേനാ� േചർ�� �േദശ�ളിൽ �ഷി
സ�ദായ�ിൽ ��മായ മാ��ിന് വനം വ��് 
�ൻൈകെ���േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

(ഡി) ജനജാ�താ സമിതിക�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

വനാതിർ�ി പ�ി�� േമഖലകളിൽ വന�ജീവികെള
ആകർഷി�ാ� തര�ി�ളള �ഷി െച��തിന്
ജന�ളിൽ അവേബാധം വളർ��തിന്
നടപടികെള���താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


