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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4581 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�ഷ��ം വന�ജീവിക�ം ത�ി�� സംഘർഷം തട�� സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) മ�ഷ��ം വന�ജീവിക�ം ത�ി�� സംഘർഷം
തട��തിനായി കഴി� അ�
വർഷ�ാലയളവിൽ ��റിയി�് സംവിധാന�ൾ
എവിെടെയാെ� ഏർെ���ിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(എ) ��റിയി�് സംവിധാന�ൾ സംബ�ി�

വിവര�ൾ താെഴ െകാ���. 1. െകാ�ം സേതൺ
സർ�ിൾ പരിധിയിൽെ��� �ന�ർ
ഡിവിഷൻെറ കീഴി�� പ�നാ�രം, അ�ൽ

െറയി�കളിൽ എസ് .എം.എസ് . അലർ�്
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്. േകാ�ി
ഡിവിഷന് കീഴി�� പാടം േ�ഷനിൽ േസാളാർ
അൾ�ാ േസാണിക് റി��ർ സി��ം
�ാപി�ി��്. 2. േകാ�യം ൈഹേറ�് സർ�ിൾ
പരിധിയിൽ വ�� മറ�ർ ഡിവിഷനിൽ ഏർളി
വാർണിംഗ് അലർ�് സി�ം ഏർെ���ിയി��്.
��ാർ ഡിവിഷനിെല േദവി�ളം െറയി�ിൽെ��

ചി��നാൽ, സി�ക�ം, െച�കെ�ാഴം�ടി,
ബി.എൽ.റാം. എ�ിവിട�ളി�ം ഏർളി വാർണിംഗ്
അലർ�് സി�ം ഏർെ���ിയി��്. 3. ��ർ
െസൻ�ൽ സർ�ിളിൽ വാഴ�ാൽ, ആതിര��ി,
ചാർ�, ഇട�ാനി, വാഴ�ാൽ വന�ീ�് എതിർവശം,
വാഴ�ാൽ േഫാറ�് േ�ഷനിൽ �ളിയില�ാറ
ജംഗ്ഷൻ, വാഴ�ാൽ െറയി�് േമാഹനൻ
പാല�ിന് ��്, സി�ൻേപാ��്, വാ�മ്രം വ�
േപായിൻറ് , വാഴ�ാൽ ഇ��പാലം, 57-ാം
ൈമലി�ം ആന�യം േഫാറ�് േ�ഷ�ം
ഇടയിൽ, വാഴ�ാൽ േഫാറ�് േ�ഷ�ം
�ളിയില�ാറ�ം ഇടയിൽ, �ളിയില�ാറ�ം
�ഴിേമടി�ം ഇടയിൽ, ആന��് ഡ�ിംഗ് ഡിേ�ാ,
��ിംഗ് ��്, േകാടനാട് , ���ിൽ, ��ം�ഴ,
കാലടി, പി��ാറ, െവ�ി�ഴി, ക�ൻ�ഴി, വാളറ,
ചി�ായി, ചാ�ക�തറ, നായര�ാടി, കാരി�ടവ്
ഔ�്േപാ�്, വലിയ�ളം, ചി�ിനി േറാഡ് ,
പ�ില�ാലം, അ��്, ��മ�ം, ച�ി�റ�്,
േകാ�ാ�ി, നായാ���്, താ��ാടം,
ആ�പ�ികാന �ട�ിയ േമഖലകളിൽ
വന�ജീവിക�െട സാ�ി��ം അറിയി��തിന്
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��റിയി�് േബാർ�കൾ �ാപി�ി��്. 4.
പാല�ാട്  ഈേ�ൺ സർ�ിളിൽ പാല�ാട്
ഡിവിഷനിൽ ഒലവേ�ാട് , വാളയാർ
െറയി�കളിൽെ�� ��േ�രി, അകേ��റ,
മല�ഴ, ���രിയാരം, ��ർ എ�ീ
പ�ായ�കളിൽ എസ് .എം.എസ് . അലർ�്
സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ േമഖലകളിൽ
വാ�്സ്  ആ�് ��് സംവിധാന�ം നിലവി��്.
വന��ഗ��െട സാ�ി��ം ഉ�ാകാൻ
സാധ�ത�� മ�ിട�ളിെല�ാം തെ� ��റിയി�്
േബാർ�കൾ �ാപി�ി��്. 5. ക�ർ
േനാർേ�ൺ സർ�ിളിൻെറ പരിധിയിൽ
മ�ഷ��ം വന�ജീവിക�ം ത�ി�� സംഘർഷം
തട��തിനായി �േദശ വാസിക�ം വനം വ��്
ജീവന�ാ�ം േചർ�് സൗ�് വയനാട്
ഡിവിഷനി�ം, കാസർേഗാഡ്  ഡിവിഷനി�ം,
ആറള�ം വാ�്സ്  ആ�് ��കൾ �വർ�ി�്

വ���്. 6. അഗ��വനം ബേയാളജി�ൽ
പാർ�ിൻെറ പരിധിയിൽെ��� െശ��ണി
വന�ജീവി സേ�ത�ിെല ജനവാസ േമഖലകളായ
ക�ിള�ാറ, ഈ��ട�് എ�ിവിട�ളിൽ
എസ് .എം.എസ് . അലർ�് സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി��്. �ടാെത വന�ജീവികൾ
�റ�ിറ�� കാര�ം ��യിൽെ��ാൽ
തേ�ശീയർ�് േഫാൺ �ഖാ�ിര�ം,
അനൗൺെ�ൻറ്  �ഖാ�ിര�ം ��റിയി�്
നൽകിവ��. 7. േകാ�യം ഫീൽഡ്  ഡയറ��െട
പരിധിയിൽവ�� ��ാർ ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
ഡിവിഷൻെറ കീഴിൽെ�� �ല�ളിൽ

നാ�ിലിറ�� ആനക�െട സ�ാരപഥം

തേ�ശവാസികെള അറിയി��തിനായി
എസ് .എം.എസ് . അലർ�് സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി��്. 8. പാല�ാട്  വന�ജീവി
വിഭാഗ�ിൻെറ പരിധിയിൽ മ�ഷ� വന�ജീവി
സംഘർഷം തട��തിനായി എസ് .എം.എസ് .
അലർ�് സംവിധാന�ി�െട�ം, ൈമ�്
അനൗൺെ�ൻറ്  വഴി�ം, മ�ഷ�വാസ��
�ല�ളിൽ േറാഡിൻെറ ഇ�വശ�ളി�ം
��റിയി�് േബാർ�കൾ �ാപി�ം

വന��ഗ��െട സാ�ി��ം തേ�ശീയരായ
ജന�െള അറിയി���്.

(ബി) ഇ�കാരം ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�ൾ
ഫല�ദമാേണാ എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ബി) ഇ�കാരം ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�ൾ
മ�ഷ� വന�ജീവി സംഘർഷം ല�കരി��തിന്
ഒ� പരിധിവെര �േയാജനെ����്. എസ്  എം
എസ്  /ഏർളി വാർണിംഗ് സംവിധാനം
ഏർെ���ിയതി�െട ��ത േമഖലകളിെല
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വന�ജീവി സാ�ിധ�ം �ൻ��ി െപാ�ജന�െള
അറിയി��തി�ം, അപകട�ൾ
ഒഴിവാ��തി�ം സാധി���്. വാട്സ്ആ�്

സംവിധാന�ി�െട വാളയാർ െറയി�ിൻെറ

പരിധിയി�� െറയിൽെവ �ാ�ിൽ കാ�ാന
അട��� വന��ഗ��െട സാ�ിധ�ം �ൻ�റായി
െറയിൽെവ ജീവന�ാെര അറിയി��തി�ം,
അ�വഴി െ�യിൻ ത�ി ആന ഉൾെ�െട��
വന��ഗ�ൾ�് അപായം സംഭവി��ത്
പരമാവധി തട��തി�ം കഴി�ി��്. വന�ജീവി
സാ�ിധ��� േമഖലകളിൽ ��റിയി�്
േബാർ�കൾ �ാപി�തി�െട ഇ�രം

േമഖലകളിൽ ജന�ൾ�് ��തൽ ��േയാെട
വാഹനം ഓടി��തി�ം, ത�ലം വാഹന�ൾ ത�ി
ജന�ൾ�ം, വന�ജീവികൾ�ം
അപകട��ാ��ത് പരമാവധി തട��തി�ം
സാധി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


