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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6057 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനാതിർ�ികളിൽ താമസി��വർെ�തിെര�� േക�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) വനസംര�ണം കാര��മമാ��തിന് ആ�നിക

സാേ�തികവിദ�കൾ വനംവ��്

ഉപേയാഗെ����േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(എ)  വനസംര�ണം കാര��മ മാ��തിന് വനം

വ��് നിലവിൽ താെഴ പറ�� സാേ�തിക

വിദ�കൾ ഉപേയാഗെ���ി വ���്:- വിവര

സാേ�തിക വിദ�ാ ധി�ിതമായി  HAWK ( Hostile
Activity watching Kernel)  എ� ഒ�

ഓൺൈലൻ   െമാഡ�ൾ വികസി�ി� വ��.  ഈ
സംവിധാന�ിൽ  െപാ� ജന��െട �ടി 
സഹകരണേ�ാ� �ടി വനം ���ത��ൾ

സംബ�ി� വിവര�ൾ േശഖരി��തി�ം,
���ത��ൾ, �ിരം ��വാളികൾ  എ�ിവെയ

സംബ�ി� േഡ�േബ�ം ലഭ�മാ��താണ്. 
സർ� എ� േപരിൽ  ഒ� ആൻേ�ായ്ഡ്

െമാൈബൽ ആ�് നിലവിൽ  ലഭ�മാ�ി യി��്.
ഈ സൗകര�ം  �േഖന  െപാ�ജന�ൾ�്

പാ�കെള  ക�ാൽ ആ വിവരം ടി െമാൈബൽ

ആ�ി�െട റിേ�ാർ�്  െച�ാ��താണ്. �ടാെത,
ഒേരാ �ലേ��ം �മതലെ��  ഉേദ�ാഗ�െ� 
വിവര��ം ലഭ�മാ��� മാണ്.  �ടാെത, 
പാ�ിെ� ശല��� �േദശ�് പാ�്

പിടി��തിന് പരിശീലനം ലഭി� ആ�ക�െട 
വിവര��ം ഈ  ആ�് �േഖന െപാ�ജ ന�ൾ�് 
ലഭി���മാണ്. വനം വ��്  ഐ.�ി. മിഷെ�

സഹായേ�ാെട ലഭ�മാ�ി യി��

ജിേയാേപാർ�ൽ എ�  സംവിധാനം Geographic
information system   ഉപേയാഗെ���ി വനം

വ��് ത�ാറാ�ിയി�� �പട�ൾ വനസംര

�ണ�ിനായി  വനം സംര�ണവിഭാഗം ജീവന

�ാർ�് ലഭ�മാ�ിയി��്. കാ�തീ

�തിേരാധ�ി�ം, ക�ാവ് �ഷി വനം

കേ���ൾ  എ�ിവ യഥാസമയം കെ���

തി�ം േ�ാൺ ഉപേയാഗ െ����തി���

സാധ�ത കൾ പരിേശാധി� വ���്. മ�ഷ�-
വന�ജീവി  സംഘർഷ�� �േദശ��ി�ം   േ�ാൺ
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ഉപേയാഗെ��� �തി��� സാധ�തകൾ

പരിേശാധി� വ���് കാ�തീ യഥാസമയം

കെ���തി�ം  �തിേരാധ നടപടികൾ

സ�ീകരി�� തി�ം  ഉപ�ഹ സഹായേ�ാെട 
�വർ�ി��  േഫാറ�്  ഫയർ അലർ  �് സി�ം

േഫാറ�്  സർെ� ഓഫ്  ഇൻഡ�  വികസി�ി�  ്
�വർ�ന�മമാ�ിയി��താണ്. ഈ
സംവിധാനം  േകരള വനംവ��ം  ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി� വ���്.  വന പരിേശാധന�്

േപാ�� ജീവന�ാർ�് ഫീൽഡ്  വിവര�ൾ

ലഭി��തിന്     M STrIPES എ� േസാ�്

െവയർ ഡൗൺേലാഡ്  െച�് ഉപേയാഗി� വ��.
��ത േസാ�് െവയറിൽ വിവര �ൾ േശഖരി�്

വിശകലനം നട�ി�ം വ���്. േകാ�ൻേസ�റി

അേഫാറ േ�ഷൻ �വർ�ന�ൾ, �ാൻേറഷൻ

�വർ�ന�ൾ �ട�ിയവ േരഖെ��� �തി�ം

ഇ-�ീൻ വാ�  ്േപാർ�ൽ �േഖന സൗകര�ം

ഒ��ിയി��്. േഫാറ�് കൺസർേവഷൻ ആ�്

1980 �കാരം വന�മി വേനതര ആവശ��ൾ�്

ലഭ�മാ��തിന് Parivesh എ� ഓൺൈലൻ

സൗകര�ം ഒ��ിയി��്.

(ബി)

വനാതിർ�ികളിൽ താമസി��വർ വന�മി

കേ�റി എ�തിെ� േപരിൽ വനം വ��്

പീഡി�ി���ം, അവർെ�തിെര വ�ാജമായി

േകസ്  എ����ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;
ഇ�കാരം എ��ി�� േക�കൾ പരിേശാധി�

വ�ാജേക�കൾ ഒഴിവാ�വാൻ നിയമാ��തമായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) വനാതിർ�ികളിൽ താമസി��വെര വന�മി

കേ�റി എ�തിെ�  േപരിൽ വനം വ��്

പീഢി�ി���ം വ�ാജേക�കൾ എ���താ�ം

��യിൽ െ��ി�ി�. എ�ാൽ, വനം കേ��ം

നട�ിയവർ ത�ൾെ�തിെര നടപടികൾ

ഉ�ാ�േ�ാൾ വനം വ��ിെനതിെര ഇ�രം

വ�ാജവാർ�കൾ നൽ��തായി

��യിൽെ��ി��്. അനധി�ത വനം

കേ���ൾ യഥാസമയം ഒഴി�ി�ക�ം

കേ���ാർ െ�തിെര നിയമാ��ത നടപടിക�ം

യഥാസമയം സ�ീകരി� വ����്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


