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ആമുഖന്റിം

സസജവസസവവനിദദ്ധ്യത്തെഭാല്  സമ്പന്നമഭായ  നനിതദ്ധ്യഹരനിത  വനങ്ങളുസടെ  സചെറുരൂപമഭാണറ

'വനിശുദവനങ്ങള'  അഥവഭാ  കേഭാവുകേള.  സസദ്ധ്യ-ജന്തുജഭാലങ്ങളകറ  അനുകയഭാജദ്ധ്യമഭായ

പരനിസനിതനികയഭാടുകൂടെനിയതന്റിം  സസഭാഭഭാവനികേ   ജല  കസഭാതസ്സുകേള  ഉളസപടുന്നതമഭായ  ഈ

വനശകേലങ്ങള അപൂര്വ്വവുന്റിം ഔഷധ ഗുണമുളളതമഭായ സസദ്ധ്യലതഭാദേനികേള,  വളസരയധനികേന്റിം

കേഭാലപഴകന്റിം  സചെന്ന  വൃക്ഷങ്ങള,  ഉരഗങ്ങള,  പക്ഷനികേള,  സസ്തനനികേള,  ഷഡ്പദേങ്ങള

വനിവനിധയനിനന്റിം  ഉഭയജതീവനികേള  എന്നനിവയുസടെ  ആവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങള  കൂടെനിയഭാണറ.  കേഭാര്ബണ

കശഖരനിച്ചുസവച്ചറ  അന്തരതീക്ഷ തഭാപനനില നനിയനനിക്കുന്നതനിലന്റിം  കേഭാലഭാവസഭാ വദ്ധ്യതനിയഭാനന്റിം,

മസണഭാലനിപറ  തടെങ്ങനിയവ  തടെയുന്നതനിലന്റിം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണത്തെനിലന്റിം  ഇവ

നനിതദ്ധ്യഹരനിത  വനങ്ങസളകപഭാസല  പധഭാന  പങങ്കുു  വഹനിക്കുന്നുണ്ടറ.  ഈ  അര്ത്ഥത്തെനില്

പരനിസനിതനി പുനനഃസഭാപനത്തെനിനുളള ഒരു മനികേച്ച ഉപഭാധനിയഭാണറ സസജവസസവവനിധദ്ധ്യത്തെനിസന

കേലവറയഭായ കേഭാവുകേള. 

മതപരമഭായ  വനിശസഭാസ  അനുഷഭാനങ്ങളനിലൂസടെ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  മനുഷദ്ധ്യന

സന്റിംരക്ഷനിച്ചുകപഭാന്ന കേഭാവുകേളനില് പലതന്റിം ഇന്നറ നഭാകശഭാന്മുഖമഭാകുകേയുന്റിം കേഭാവുകേളുസടെ എണവുന്റിം

വനിസ്തൃതനിയുന്റിം സസദേനന്റിംദേനിനന്റിം കുറഞ്ഞുവരനികേയുമഭാണറ.  കേഭാലഭാവസഭാ വദ്ധ്യതനിയഭാനന്റിം സൃഷനിക്കുന്ന

പകൃതനിദുരന്തങ്ങള  സന്റിംസഭാനന്റിം  തടെര്ച്ചയഭായനി  കനരനിട്ടുസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഈ  കേഭാലഘട്ടേത്തെനില്,

നമ്മുസടെ  സന്റിംസഭാനത്തെറ  അവകശഷനിക്കുന്ന  കേഭാവുകേളുസടെ  പരനിപഭാലനവുന്റിം  സന്റിംരക്ഷണവുന്റിം

മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി നടെപനിലഭാകകണ്ടതസണ്ടന്ന വനിലയനിരുത്തെലനിസന അടെനിസഭാനത്തെനില് കകേരള

നനിയമസഭയുസടെ പരനിസനിതനി സന്റിംബനനിച്ച കേമനിറനി കേഭാവുകേളുസടെ 'സന്റിംരക്ഷണവുന്റിം പരനിപഭാലനവുന്റിം'

സന്റിംബനനിച്ചറ സസതനപഠനന്റിം നടെത്തെഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  പസ്തുത പഠനത്തെനിസന

ഭഭാഗമഭായനി  സന്റിംസഭാനസത്തെ  കേഭാവുകേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവുന്റിം  പരനിപഭാലനവുന്റിം  എന്ന  വനിഷയന്റിം

സന്റിംബനനിച്ചറ സപഭാതസമൂഹത്തെനില് നനിന്നുന്റിം അഭനിപഭായങ്ങളുന്റിം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം ആരഭായുന്നതനിനഭായനി

പത്രക്കുറനിപറ  നല്കേനിയനിരുന്നു.  അതപകേഭാരന്റിം  സമനിതനിയറ  ലഭദ്ധ്യമഭായ  സപഭാതജനഭാഭനിപഭായവുന്റിം

കചെഭാദേദ്ധ്യഭാവലനിയനികന്മേല്  വനന്റിം-വനദ്ധ്യജതീവനി  വകുപറ  ലഭദ്ധ്യമഭാകനിയ  മറുപടെനിയുന്റിം  സമനിതനി

16-9-2021-ല് കചെര്ന്ന കയഭാഗത്തെനില് പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം വനിഷയത്തെനികന്മേല് കൂടുതല് പഠനന്റിം

നടെത്തെനി  ഒരു  പകതദ്ധ്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  തയഭാറഭാകനി  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുന്റിം സചെയ.  10-12-2021-നറ തനിരുവനന്തപുരത്തെറ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചെര്ന്നറ

തകദ്ദേശസസയന്റിംഭരണന്റിം,  റവനന,  പരനിസനിതനി,  വനന്റിം-വനദ്ധ്യജതീവനി എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില് നനിന്നുന്റിം

വനിവരകശഖരണന്റിം  നടെത്തെനി.  കേഭാവുകേസള  സന്റിംബനനിച്ച  വനിഷയങ്ങള  കനരനിട്ടേറ

മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സമനിതനി 15-12-2021-നറ കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിസല  ധര്മടെന്റിം ആണ്ടല്ലൂര് കേഭാവറ,



സതകയഭാട്ടേറ  കേഭാവറ,  സവരതീകരകഭാവറ,  വയകര വനശഭാസ്തഭാകേഭാവറ  എന്നനിവ സന്ദര്ശനിക്കുകേയുന്റിം

ജനില്ലഭാതല  ഉകദേദ്ധ്യഭാഗസരനില്നനിന്നുന്റിം  വനിവരങ്ങള  ആരഭായുകേയുമുണ്ടഭായനി.   തടെര്ന്നറ  സമനിതനി

31-1-2022-ല് തനിരുവനന്തപുരത്തെറ,  ബനസപട്ടേ പധഭാനവകുപ്പുകേളുമഭായനി  അവകലഭാകേന കയഭാഗന്റിം

കചെര്ന്നറ  അഭനിപഭായങ്ങള  സസരൂപനിക്കുകേയുന്റിം  നനിഗമനങ്ങളനില്  എത്തെനികച്ചരുകേയുന്റിം  സചെയ.

പസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളുസടെയുന്റിം സന്ദര്ശനത്തെനിസനയുന്റിം അടെനിസഭാനത്തെനില് തയഭാറഭാകനിയതഭാണറ ഈ

റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022  മഭാര്ച്ചറ  മഭാസന്റിം  16-ാം  തതീയതനി  കൂടെനിയ  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, ഇ. സകേ. വനിജയന,
2022, മഭാര്ച്ചറ 16. അദദ്ധ്യക്ഷന,

പരനിസനിതനി സന്റിംബനനിച്ച കേമനിറനി.
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അവപശേഷറിപ്പുകളുളും   'ആചപ്പോരപരമപ്പോയ  ആവശേത്യങ്ങള്കപ്പോയറി  പക്ഷേത്രങ്ങളുടടെ  അടുപതപ്പോ
അലപ്പോടതപയപ്പോ  മരങ്ങളുളും  മറട  സസത്യലെതപ്പോദറികളുളും  വനത്യജജീവറികളുളും  ഉള്ടപടടെയുള
ജജീവജപ്പോലെങ്ങടളെ ജനസമൂഹപമപ്പോ ആരപ്പോധനപ്പോലെയങ്ങപളെപ്പോ സളുംരക്ഷേറിച്ചുപപപ്പോരുന്ന നറിതത്യഹരറിത
വനങ്ങളുടടെ  ടചറുരൂപങ്ങളുമപ്പോണട'   കപ്പോവുകള  എന്നട  കപ്പോണപ്പോവുന്നതപ്പോണട.  കൂടെപ്പോടത
വന്മരങ്ങള്,  അതറില് ചുററിപടെര്ന്നട  കറിടെക്കുന്ന വളറികളുളും പടെര്പ്പുകളുളും,  ഒപളും നറില്ക്കുന്ന
ടചറുമരങ്ങള്,  ഔഷധറികള്,  ടചറുജജീവറികള്,  പക്ഷേറികള്,  സൂക്ഷ്മ ജജീവറികള് ഇവടയപ്പോടക
പചര്ന്ന  അതറിസമന്നമപ്പോയ  ജജവജവവറിദത്യയറിടെമപ്പോയുളും  വറിവറിധയറിനളും  പക്ഷേറികള്,
സസ്തനറികള്,  ചറിത്രശേലെഭങ്ങള്,  സൂക്ഷ്മപ്പോണുകള് തുടെങ്ങറി സൂക്ഷ്മ-സ്ഥൂലെ ജന-സസത്യലെതപ്പോദറികളുടടെ
ആവപ്പോസ  സ്ഥലെങ്ങളെപ്പോയുളും  കപ്പോവുകടളെ  പരറിഗണറികപ്പോളും.  പ്രകൃതറിടയ  ആരപ്പോധറിചറിരുന്ന
മനുഷത്യന്,  കപ്പോടെറിടന്റെ  മനുഷത്യവപ്പോസയറിടെങ്ങളെറിടലെ  ടചറു  രൂപങ്ങളെപ്പോയ  കപ്പോവുകടളെ
ആചപ്പോരപരമപ്പോയ വറിശേശപ്പോസങ്ങളെറിലൂടടെയുളും  അനുഷപ്പോനങ്ങളെറിലൂടടെയുളും സളുംരക്ഷേറിച്ചു വന്നറിരുന.
ഒരു ടചറുവനതറിടന്റെ പരറിസ്ഥറിതറിപരമപ്പോയ എലപ്പോ സവറിപശേഷതകളുളും  കപ്പോവുകള്ക്കുളതറിനപ്പോല്
ജജവജവവറിദത്യ  സളുംരക്ഷേണതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  കപ്പോവുകടളെ  സശസ്ഥപ്പോന
സളുംരക്ഷേണമപ്പോയറി (in-situ Conservation) കരുതപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

''സമന്നമപ്പോയ  ജജവജവവറിദത്യളും  നറിറഞ്ഞ  ടചറുവനങ്ങളെപ്പോണട  കപ്പോവുകള്''  എനളും
സസത്യ-ജനജപ്പോലെങ്ങള്കട  അനുപയപ്പോജത്യമപ്പോയ  പരറിസ്ഥറിതറിപയപ്പോടു  കൂടെറിയതുളും  സശപ്പോഭപ്പോവറിക
ജലെപസപ്പോതസ്സുകള്  എന്നറിവയുളും  ഉള്ടപടുന്നതപ്പോണട  കപ്പോവുകടളെനമപ്പോണട  മടറപ്പോരു  നറിര്വ്വചനളും.
0.5 മുതല് 500 ടഹക്ടര് വടര വലെറിപമുള വനശേകലെങ്ങടളെ കപ്പോവുകളെപ്പോയറി പരറിഗണറികപ്പോവുന്നതുളും
മതസമൂഹങ്ങളെപ്പോല്  സളുംരക്ഷേറികടപടുന്ന  അപൂര്വ്വയറിനളും  മരങ്ങളുളും  ഔഷധ  സസത്യങ്ങളുളും
വളറിടചടെറികളുളും കുററിടചടെറികളുളും വളെടരയധറികളും കപ്പോലെപഴകളും ടചന്ന മരങ്ങളുളും ഇഴ ജനകളുളും
പക്ഷേറികളുളും  കപ്പോവുകളെറില്  കണ്ടുവരുനണട.  ഇവ  കൂടെപ്പോടത  വറിവറിധയറിനളും  ജലെജജീവറികളുളും
കപ്പോവുകപളെപ്പോടെട ബന്ധടപട  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളെറില് കപ്പോണടപടുന.

പരറിസ്ഥറിതറി  വകുപറിനുകജീഴറില്  പ്രവര്തറിക്കുന്ന  ജജവജവവറിദത്യപബപ്പോര്ഡട
സളുംസ്ഥപ്പോനടത 7058  കപ്പോവുകളുടടെ പഠനളും നടെതറിയറിട്ടുണട.  സളുംസ്ഥപ്പോന വനളും-വനത്യജജീവറി
വകുപട  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണളും  ററിസര്ചട  പപ്രപ്പോജക്ടപ്പോയറി  ഏടറടുതട  വറിവരപശേഖരണളും
നടെതറിവരുന. വനളും വകുപറില് നറിന വറിരമറിച ഉപദത്യപ്പോഗസ്ഥര് ഉള്ടപടുന്ന 'ഇന്സറിററ്റ്യൂഷന്
ഓഫട  ഫഫഫറഫസഴസസ'  എന്ന  സര്കപ്പോപരതര  സ്ഥപ്പോപനളും  വകുപറിനപ്പോയറി  നടെത്തുന്ന
വറിവരപശേഖരണളും  8  ജറിലകളെറില് പൂര്തറിയപ്പോകറിയതപ്പോയുളും  ആയതട ററിപപപ്പോര്ടട  രൂപതറില്
ജറില  തറിരറിചട   8  പുസ്തകങ്ങളെപ്പോയറി  തയപ്പോറപ്പോകറിയതപ്പോയുളും  ഗപവഷണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
ഈ  പുസ്തകങ്ങളെറില്  കപ്പോവുകളുടടെ  ജറി.പറി.എസട.  റജീഡറിളുംഗട,  സ്ഥലെവറിസ്തൃതറി,
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ഓപരപ്പോ  കപ്പോവറിടന്റെയുളും  ശേപ്പോസജീയ-സപ്പോളുംസപ്പോരറിക  പ്രപ്പോധപ്പോനത്യളും,  ജജവജവവറിദത്യളും  എന്നറിവ
സളുംബന്ധറിച വറിവരങ്ങള് ഉള്ടപടുനടവനളും ബപ്പോകറിയുള  6  ജറിലകളെറിടലെ വറിവരപശേഖരണവുളും
പഠനവുളും  നടെനവരറികയപ്പോടണനളും  പഠനളും  പൂര്തറിയപ്പോയ  എടട   ജറിലകളെറില്  മപ്പോത്രളും
7840 കപ്പോവുകള് കടണതറിയറിട്ടുടണനളും  വനളും വനത്യജജീവറി വകുപട സമറിതറിടയ അററിയറിചറിട്ടുണട.
വനളും-വനത്യജജീവറി വകുപട നടെതറിവരുന്ന പഠനതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സളുംസ്ഥപ്പോനടതപ്പോടപ്പോടക
പതറിനപ്പോയറിരതറിപലെടറ കപ്പോവുകള് ഉണപ്പോകപ്പോടമന്നട സമറിതറി അനുമപ്പോനറിക്കുന.  

പകരളെതറിടലെ  ഭൂരറിഭപ്പോഗളും  കപ്പോവുകളുളും   ആചപ്പോരങ്ങളുടടെയുളും  വറിശേശപ്പോസങ്ങളുടടെയുളും
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ആരപ്പോധനപ്പോലെയങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട്ടുളും  സശകപ്പോരത്യ  വത്യകറികളുടടെ  അധജീനതയറി
ലുളവയുമപ്പോണട.  കപ്പോവുകള്  നറിലെനറില്ക്കുന്ന  പ്രപദശേങ്ങളെറിടലെ  അനറിയനറിതമപ്പോയ മരളുംമുററി,
ഇതര  സസത്യങ്ങളുടടെ  കടെനകയറളും,   ജകപയറവുളും  വറിപവചനരഹറിതമപ്പോയ  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃതറികളുളും  കപ്പോവുകളുടടെ  പപ്പോരറിസ്ഥറിതറികമൂലെത്യടത  നപ്പോശേതറിപലെകട  നയറിക്കുന  എന്ന
കപ്പോരത്യതറില് സളുംശേയമറില.   ഈ സപ്പോഹചരത്യതറില്   കപ്പോവുകടളെ   സളുംരക്ഷേറിചട  പരറിസ്ഥറിതറി
പുനനഃസ്ഥപ്പോപനതറിടന്റെ  ആകളും കൂപടണതട  കപ്പോലെഘടതറിടന്റെ  ആവശേത്യമപ്പോണട.  പരറിസ്ഥറിതറി
പുനനഃസ്ഥപ്പോപനതറിനുള  ജജവജവവറിദത്യ   പഹപ്പോടടപസപ്പോട്ടുകള്  കൂടെറിയപ്പോയ  കപ്പോവുകളുടടെയുളും
അനുബന്ധ കുളെങ്ങളുടടെയുളും കപ്പോവുകളെറില് കപ്പോണടപടുന്ന സശപ്പോഭപ്പോവറിക ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുടടെയുളും
സസത്യജനജപ്പോലെ ജജവജവവറിദത്യങ്ങളുടടെയുളും സളുംരക്ഷേണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറില്
സളുംസ്ഥപ്പോന  സര്കപ്പോരറിനട  ഏററിയ  പങട  വഹറികപ്പോനുണട.  സളുംസ്ഥപ്പോനതറിടന്റെ  തനതട
കപ്പോലെപ്പോവസ്ഥ  സളുംരക്ഷേറിചട  നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനുളും  പ്രകൃതറി  ദുരന്തങ്ങള്   തടെയുന്നതറിനുളും
ഉരഗങ്ങള്  ഉള്ടപടടെയുള  അപൂര്വ്വ  ജനജപ്പോലെങ്ങളുടടെയുളും  സസത്യജവവറിദത്യങ്ങളുടടെയുളും
സപങതങ്ങളെപ്പോയ  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സര്കപ്പോര്  ഏടറടുതട
നടെപറിലെപ്പോപകണതട  അനറിവപ്പോരത്യമപ്പോണട.  ഈ പശപ്പോതലെതറിലെപ്പോണട പകരളെ നറിയമസഭയുടടെ
പരറിസ്ഥറിതറി സളുംബന്ധറിച കമറിററി  14-7-2021-ടലെ  പയപ്പോഗതറില്  'കപ്പോവുകളുടടെ സളുംരക്ഷേണവുളും
പരറിപപ്പോലെനവുളും' പഠനവറിപധയമപ്പോകപ്പോന്   തജീരുമപ്പോനറിചതട.  

ചുവടടെ  പചര്തറിരറിക്കുന്ന  വറിഷയങ്ങളെറിലൂന്നറിയപ്പോണട  സമറിതറി  ഈ  ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോസദമപ്പോയ
വറിവരപശേഖരണവുളും  ടതളെറിടവടുപ്പുളും  നടെതറിയറിട്ടുളതുളും  അവയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്
കടണതലുകളെറിപലെയളും നറിഗമനങ്ങളെറിപലെക്കുളും  ശേറിപപ്പോര്ശേകളെറിപലെയളും എതറിപചര്ന്നറിട്ടുളതുളും.

കപ്പോവുകളുടടെ സളുംരക്ഷേണളും-പകന/സളുംസ്ഥപ്പോന നറിയമങ്ങളുളും ചടങ്ങളുളും

ജജവജവവറിദത്യ  സളുംരക്ഷേണളും,  ജജവവറിഭവങ്ങളുടടെ   സുസ്ഥറിപരപ്പോപപയപ്പോഗളും
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുക, ആയവയുടടെ  ഉപപയപ്പോഗതറില് നറിന്നട ലെഭറിക്കുന്ന  പ്രപയപ്പോജനങ്ങളുടടെ
നജീതറിപൂര്വ്വമപ്പോയ പങ്കുവയ്ക്കല്  തുടെങ്ങറിയ  ജജവജവവറിദത്യ നറിയമതറിടന്റെ  (Biodiversity
Act, 2002) മുഖത്യലെക്ഷേത്യങ്ങള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഭപ്പോരതതറില് ത്രറിതലെ സളുംവറിധപ്പോനളും
രൂപജീകരറിചറിട്ടുണട.  പദശേജീയതലെതറില് പദശേജീയ ജജവജവവറിദത്യ അപതപ്പോററിററി  (National
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Biodiversity Authority-NBA)  സളുംസ്ഥപ്പോന തലെതറില്  സളുംസ്ഥപ്പോന  ജജവജവവറിദത്യ
പബപ്പോര്ഡുകള്,(State  Bio  diversity  Boards),  പ്രപ്പോപദശേറികതലെതറില്  ജജവജവവറിദത്യ
പരറിപപ്പോലെന  സമറിതറികള്  (Biodiversity  Management  Committees-BMCs)
എന്നറിവയപ്പോണവ.    ജജവജവവറിദത്യ  പരറിപപ്പോലെനവുളും സളുംരക്ഷേണവുളും പ്രപ്പോപദശേറിക തലെതറില്
നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പ്രവര്തറിക്കുന്ന  BMC കടളെ അവയുടടെ ലെക്ഷേത്യളും  ജകവരറിക്കുന്നതറിനട
പ്രപതത്യക അധറികപ്പോരളും നല്കറിടകപ്പോണട പരറിസ്ഥറിതറി കപ്പോവല് സളുംഘങ്ങള് (Environmental
Watch Groups)  ആയറി  13 -5-2013-ടലെ പരറിസ്ഥറിതറി വകുപറിടന്റെ സ.  ഉ. (അചടെറി)  നമര്
04/2013/പരറി.  നമര് സര്കപ്പോര്  ഉതരവട പ്രകപ്പോരളും പ്രഖത്യപ്പോപറിചറിട്ടുണട.  ഇതനുസരറിചട ഒരു
പ്രപദശേടത  കപ്പോവുകളുള്ടപടടെയുള  ജജവജവവറിദത്യ  പമഖലെകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണളും
ഉറപപ്പോകപ്പോനപ്പോയറി അതപ്പോതട BMC-കള്കട  ഇടെടപടെപ്പോവുന്നതുളും പദതറികള് വറിഭപ്പോവനളും ടചയട
നടെപറിലെപ്പോകപ്പോവുന്നതുമപ്പോണട.   എന്നപ്പോല്  ഇതറിനപ്പോയറി  സളുംസ്ഥപ്പോന  സര്കപ്പോരറിനട  ബന്ധടപട
തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  കൂടെറിയപ്പോപലെപ്പോചറിചട  കപ്പോവുകടളെ   ജജവജവവറിദത്യ
ജപതൃക പകനങ്ങളെപ്പോയറി പ്രഖത്യപ്പോപറിച്ചുടകപ്പോണട ഗസറട വറിജ് ഞപ്പോപനളും  ടചപയണതുടണനളും
തുടെര്ന്നട  നപ്പോഷണല്   ബപയപ്പോജഡപവഴ് സറിററി   അപതപ്പോററിററിയുടടെ  മപ്പോര്ഗ്ഗ  നറിര്പദ്ദേശേളും
അനുസരറിചട   ബന്ധടപട  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനളും  ഇതരളും  പ്രപദശേങ്ങടളെ
ജജവജവവറിദത്യ  ജപതൃക  പകനങ്ങളെപ്പോയറി  പ്രഖത്യപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട   ജജവജവവറിദത്യ
പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോടെട  ആവശേത്യടപടുകയുളും  ടചപയണതുണട എനളും സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.

സളുംസ്ഥപ്പോനടത  മറിക  കപ്പോവുകളുളും  സശകപ്പോരത്യ  വത്യകറികളുടടെപയപ്പോ  ട്രസ്റ്റുകളുടടെപയപ്പോ
ഉടെമസ്ഥതയറിലെപ്പോയതറിനപ്പോല് ഉടെമസ്ഥരുടടെ സമതപതപ്പോടടെ മപ്പോത്രപമ ഇവടയ ജജവജവവറിദത്യ
ജപതൃക  പകനങ്ങളെപ്പോയറി  പ്രഖത്യപ്പോപറികപ്പോനപ്പോവുകയുള്ളുടവനളും  സര്കപ്പോര്  ഉടെമസ്ഥതയറിലുള
കപ്പോവുകള്  ഒരു പരറിധറി വടര   ജജവജവവറിദത്യ നറിയമപ്രകപ്പോരളും  സളുംരക്ഷേറികപ്പോനപ്പോവുടമനളും
സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  കപ്പോവുകള് കൂടുതലെപ്പോയറി കണ്ടുവരുന്നതട ഗപ്പോമങ്ങളെറിലുളും മറ്റു ജനവപ്പോസ
പകനങ്ങളെറിലുമപ്പോടണന്നട  കണ്ണൂര് ജറിലയറിടലെ  പ്രധപ്പോനടപട ചറിലെ കപ്പോവുകള്  സന്ദര്ശേറിചതറില്
നറിനളും  സമറിതറികട  പബപ്പോധത്യമപ്പോയറിട്ടുണട.  പലെ  കപ്പോവുകളുടടെയുളും  ഉടെമസ്ഥതയറില് തര്കളും
നറിലെനറില്ക്കുന്നതപ്പോയുളും  ആയതട  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കട
വറിലെങ്ങുതടെറിയപ്പോകുന്നതപ്പോയുളും സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. 

ഈ സപ്പോഹചരത്യതറില് ജജവജവവറിദത്യ നറിയമപ്രകപ്പോരപമപ്പോ  കപ്പോവുകടളെ  വനമപ്പോയറി
പ്രഖത്യപ്പോപറികപ്പോടത  വനളും-വനത്യജജീവറി  നറിയമ  പ്രകപ്പോരപമപ്പോ  കപ്പോവുകടളെ  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതട
അപ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോടണനളും നറിലെവറിലുള കപ്പോവുകള് സളുംരക്ഷേറികടപടുന്നതറിനുളും കപ്പോവുകളെറിടലെ
ജകപയറളും  തടെഞ്ഞട  ആയവ   പരറിവര്തനളും   ടചയടപടെപ്പോതറിരറികപ്പോനുളും  ആവശേത്യമപ്പോയ
നടെപടെറികള്  സശജീകരറിപകണതുടണനളും  ഇതറിനപ്പോയറി  കപ്പോവുകള്  വനതറിടന്റെ  നറിര്വ്വചനതറില്
ഉള്ടപടുന്നറിടലന്നട പ്രപതത്യകളും പരപ്പോമര്ശേറിക്കുന്നതുളും കപ്പോവുകള് പരറിവര്തനളും ടചയടപടെപ്പോതറിരറികപ്പോന്
പ്രപതത്യകളും വത്യവസ്ഥ ടചയ്യുന്നതുമപ്പോയ നറിയമനറിര്മപ്പോണളും നടെപതണതട അതത്യപ്പോവശേത്യമപ്പോടണനളും
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സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.  കപ്പോവുകളുടടെയുളും അനുബന്ധ ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുപടെയുളും സളുംരക്ഷേണ
പ്രവര്തനങ്ങള് നടെപറില് വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി പ്രപതത്യക  നറിയമ സളുംവറിധപ്പോനമുണപ്പോപകണതട
അനറിവപ്പോരത്യമപ്പോണട.   കപ്പോവട  സളുംരക്ഷേണതറിനട  നറിയമപരമപ്പോയ സപ്പോധുത ജകവരുന്നതു വഴറി
അവ  സളുംരക്ഷേറികടപടുനടണന്നട  ഉറപ്പുവരുതപ്പോനപ്പോകുടമനളും  അതറിനട  തടെസളും
സൃഷറിക്കുന്നവര്ടകതറിടര ഉചറിതമപ്പോയ നറിയമനടെപടെറി ജകടകപ്പോളപ്പോനപ്പോകുടമനളും സമറിതറി കരുതുന.

കപ്പോവുകളുടടെ ഉടെമസ്ഥത

കപ്പോവുകടളെയുളും  കപ്പോവുകള്കട  സമപ്പോനമപ്പോയ  സവറിപശേഷതകളുളതുളും  എന്നപ്പോല്
കപ്പോവുകളെലപ്പോതതുമപ്പോയ  പ്രപദശേങ്ങടളെയുളും  ജപതൃക  പകനങ്ങളെപ്പോയറി  പ്രഖത്യപ്പോപറിക്കുപമപ്പോള്
ആയവയുടടെ   ഉടെമസ്ഥപ്പോവകപ്പോശേടതടചപ്പോലറി  തര്കങ്ങളുളും  പകപ്പോടെതറി  വത്യവഹപ്പോരങ്ങളുളും   ഉണപ്പോകുടമന്നതട
സശപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോണട.   ഇതറിനട   പ്രധപ്പോന കപ്പോരണളും  പലെ കപ്പോവുകളുളും   കൂട്ടുകുടുളുംബ വത്യവസ്ഥ
നറിലെനറിന്നറിരുന്ന  കപ്പോലെളും  മുതല്   പ്രപതത്യക  ജപ്പോതറി/മത  സമൂഹങ്ങളെറില്ടപടവരുള്ടപടുന്ന
വറിവറിധ തപ്പോറവപ്പോടുകളുടടെയുളും അനുബന്ധറിച്ചുള ഇടെതറവപ്പോടുകളുടടെയുളും സശകപ്പോരത്യവത്യകറികളുടടെയുളും
ട്രസസ്റ്റുകളുടടെയുളും  മറ്റുളും  ഉടെമസ്ഥതയറില്ടപടതപ്പോടണന്നതപ്പോണട.  മപ്പോത്രമല ഐതജീഹത്യപരമപ്പോയുളും
പപ്പോരമരത്യപരമപ്പോയ വറിശേശപ്പോസങ്ങളെപ്പോലുളും  പലെയറിടെങ്ങളെറിലുളും  കപ്പോവുകള് പരസരളും  ബന്ധടപടട
കറിടെക്കുന.  എന്നപ്പോല് പദവസശളും പബപ്പോര്ഡുകള്കട  കജീഴറില് വരുന്ന  കപ്പോവുകളുടടെ ഉടെമസ്ഥത
സളുംബന്ധറിചട  ഇതരളും  പ്രശ്നങ്ങള്   ഉണപ്പോകപ്പോനുള  സപ്പോധത്യത  കുറവപ്പോണട  എന്നട  സമറിതറി
അനുമപ്പോനറിക്കുന.  ഉദപ്പോഹരണതറിനട സമറിതറി കണ്ണൂര് ജറിലയറിടലെ പ്രധപ്പോനടപട കപ്പോവുകള്
സന്ദര്ശേറിച   പവളെയറില്  കപ്പോണപ്പോനറിടെയപ്പോയ  തലെപശ്ശേരറി  തപ്പോലൂകറിടലെ  ധര്മടെളും  വറിപലജറില്
സ്ഥറിതറി ടചയ്യുന്ന ആണല്ലൂര് കപ്പോവട മലെബപ്പോര് പദവസശളും പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ഭരണതറിന് കജീഴറില്
വരുന്ന  പക്ഷേത്രപതപ്പോടെനുബന്ധറിചതപ്പോണട.   പക്ഷേത്രതറിടന്റെയുളും  അനുബന്ധ  കപ്പോവുകളുടടെയുളും
പമല്പനപ്പോടളും  വഹറിക്കുന്നതട   പബപ്പോര്ഡട  നപ്പോമനറിര്പദ്ദേശേളും  ടചയ്യുന്ന  മൂന്നട  പപ്പോരമരത്യ
ട്രസറിമപ്പോരുള്ടപടുന്ന  ട്രസറി  പബപ്പോര്ഡട  ആണട.  എന്നപ്പോല്  പ്രസ്തുത  കപ്പോവു  പപപ്പോലുളും
ജകപയറടപടുനടവനളും  കപ്പോവറിടന്റെ  അതറിര്തറികള്  കൃതത്യമപ്പോയറി  നറിര്ണ്ണയറികടപടറിടറിടലനളും
ആണല്ലൂര്  കപ്പോവുകള്  (പമപലെകപ്പോവുളും  തപ്പോപഴകപ്പോവുളും)  പണ്ടുകപ്പോലെങ്ങളെറില്  വൃക്ഷേനറിബറിഡമപ്പോയറിരുടന്നങറിലുളും
മടണ്ണപ്പോലെറിപ്പുമൂലെളും  ധപ്പോരപ്പോളെളും മരങ്ങള് നശേറിച്ചുപപപ്പോയറിട്ടുളതപ്പോയുളും സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.

സശകപ്പോരത്യ  വത്യകറികളുടടെ  ഉടെമസ്ഥതയറിലുള  കപ്പോവുകളുടടെ  അവസ്ഥയുളും  മടറപ്പോന്നല.
കപ്പോവുകള്  വറിശേശപ്പോസതറിടന്റെയുളും  ആചപ്പോരപ്പോനുഷപ്പോനങ്ങളുടടെയുളും  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്
പരറിപപ്പോലെറികടപടുന്നവയപ്പോയതറിനപ്പോല് കപ്പോവുകളുടടെ ഉടെമസ്ഥതയ്ക്കട കൃതത്യമപ്പോയ  പരഖകളുണപ്പോകണടമനളും
ഉടെമസ്ഥത നറിര്ണ്ണയറിക്കുന്നതറിനട വത്യകമപ്പോയ ചടങ്ങളുണപ്പോപകണതട  അനറിവപ്പോരത്യമപ്പോടണനളും
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   കപ്പോവുകളുടടെ  ഉടെമസ്ഥതയറിലുള  സങജീര്ണ്ണത  ഒഴറിവപ്പോകറി
ആയവയുടടെ  സളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടെറി  നടെത്തുന്നതറിനുതകുന്ന  ഒരു  ചടക്കൂടെട
രൂപജീകരറിക്കുന്നതറിനട  വനളും-വനത്യജജീവറി,  പരറിസ്ഥറിതറി  വകുപ്പുകള്ടകപ്പോപളും  റവനറ്റ്യൂ,
തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ വകുപ്പുകള്കൂടെറി  പങട വഹറികണടമന്നപ്പോണട സമറിതറിയുടടെ  അഭറിപ്രപ്പോയളും.
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കപ്പോവുകളുടടെ കണടകടുപ്പുളും വറിവരപശേഖരണവുളും

കപ്പോവുകളുടടെയുളും  അനുബന്ധ  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുടടെയുളും  സളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി
നറിയമനറിര്മപ്പോണതറിപലെകട   കടെക്കുന്നതറിനട  മുമപ്പോയറി   സളുംസ്ഥപ്പോനതപ്പോടകയുള കപ്പോവുകളുടടെ
എണ്ണളും,  വറിസ്തൃതറി,  അവയറിടലെ  ജജവജവവറിദത്യളും  എന്നറിവ  സളുംബന്ധറിചട  ജറിലയുളും
തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനവുളും  തറിരറിച്ചുള  വത്യകമപ്പോയ  കണടകടുപ്പുളും  വറിവരപശേഖരണവുളും
നടെപതണതട  അതത്യപ്പോവശേത്യമപ്പോണട.  മപ്പോത്രമല  കപ്പോലെപ്പോകപ്പോലെങ്ങളെറില്  പ്രസ്തുത  സ്ഥറിതറിവറിവര
കണക്കുകള് പരറിഷ്ക്കരറിപകണതുമുണട എന്നട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. സമറിതറി മുമട നല്കറിയ
നറിര്പദ്ദേശേളും  അനുസരറിചട  കപ്പോവുകളുടടെയുളും  അനുബന്ധകുളെങ്ങളുടടെയുളും  ജജവജവ  വറിദത്യളും
തറിടടപടുത്തുന്നതറിനട ബന്ധടപട വറിവറിധ വകുപ്പുകളുടടെ ഏപകപ്പോപനപതപ്പോടടെ   ജജവജവവറിദത്യ
പബപ്പോര്ഡട   മുപഖന പഠനളും നടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട   തയപ്പോറപ്പോകറിയതപ്പോയുളും   പരറിസ്ഥറിതറി  വകുപട
അററിയറിചറിട്ടുണട.

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരളും  കപ്പോവുകള്  കൂടുതലെപ്പോയുളും  കണ്ടുവരുന്നതട  തപ്പോഴ് ന്ന
പ്രപദശേങ്ങളെറിലെപ്പോടണനളും ഉയര്ന്ന പ്രപദശേങ്ങളെപ്പോയ ഇടുകറി, വയനപ്പോടെട പമഖലെകളെറില് വളെടര കുറചട
കപ്പോവുകപളെ  ഉള്ളൂടവനളും  പകരളെതറില്  തജീരപ്രപദശേളും  കൂടുതലെപ്പോയുള  ആലെപ്പുഴ  ജറിലയപ്പോണട
കപ്പോവുകളുടടെ   എണ്ണതറില്  മുന്നറില്  നറില്ക്കുന്നടതനളും   തജീരപ്രപദശേമുള  ജറിലയപ്പോയ
എറണപ്പോകുളെതപ്പോണട  സളുംസ്ഥപ്പോനടത ഏറവുളും വലെറിയ കപ്പോവപ്പോയ  'ഇരറിപങ്ങപ്പോള്കപ്പോവട'   സ്ഥറിതറി
ടചയ്യുന്നടതനളും മണ്ണപ്പോറശേപ്പോലെ, കലെശേമലെ, പതപവപ്പോട്ടുകപ്പോവട, കപ്പോരകകപ്പോവട  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോണട മറ്റു
പ്രധപ്പോന കപ്പോവുകടളെനളും പ്രതറിപപ്പോദറിചറിട്ടുണട. 

പമല്പറഞ്ഞ പഠനതറിനട പുറടമ പലെപ്പോക ബപ്പോങറിടന്റെ  ധനസഹപ്പോയപതപ്പോടടെ പരറിസ്ഥറിതറി
മനപ്പോലെയതറിനട  കജീഴറിലുള  നപ്പോഷണല്  ടസന്റെര്  പഫപ്പോര്  സസയറിനബറിള്  പകപ്പോസല്
മപ്പോപനജ് ടമന്റെറിടന്റെ എന്ഹപ്പോന്സറിളുംഗട പകപ്പോസല് ആന്ഡട  ഓഷത്യന് ററിപസപ്പോഴട   എഫറിഷത്യന്സറി
(ENCORE)  എന്ന പദതറിയറില്  തജീരപദശേ കപ്പോവുകളുടടെ സളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി  ഒരു കര്മ
പദതറി,  സമയപരഖ,  ഉതരവപ്പോദറിതടപട  ഏജന്സറികള്,  ഫണ്ടുകളുടടെ  പസപ്പോതസ്സുകള്
തുടെങ്ങറിയവ സഹറിതളും  വറിശേദമപ്പോയ മടറപ്പോരു പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോര്ടട  മലെബപ്പോര് ടബപ്പോടപ്പോണറികല്
ഗപ്പോര്ഡടന്റെ   പറിനണപയപ്പോടടെ   തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുടണനളും   ജജവജവവറിദത്യ  പബപ്പോര്ഡട
അററിയറിചറിരുന.   ഇതറില്  പകരളെതറിടലെ  113  തജീരപദശേ  പഞപ്പോയത്തുകളെറിടലെ   കപ്പോവുകളുടടെ
വറിശേദ  വറിവരങ്ങള്   അടെങ്ങറിയറിട്ടുടണനളും   സളുംസ്ഥപ്പോനടത  വറിവറിധ  തജീരപദശേ
പഞപ്പോയത്തുകളെറിലെപ്പോയറി സ്ഥറിതറി ടചയ്യുന്ന 745 കപ്പോവുകള് പഠനകപ്പോലെതട കടണതപ്പോനപ്പോയതപ്പോയുളും
ഇതറിന്പ്രകപ്പോരളും ഏറവുളും കൂടുതല് കപ്പോവുകള് ഉളതട ആലെപ്പുഴയറിലുളും (214 എണ്ണളും) പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട,
തറിരുവനന്തപുരളും ജറിലകളെറിലുമപ്പോണട  എനളും ഏറവുളും കുറവട  കപ്പോവുകളുളതട എറണപ്പോകുളെതപ്പോണട
എനളും  (3  എണ്ണളും)  പഠനങ്ങള് സൂചറിപറിക്കുന.  ഈ പഠനതറിലൂടടെ പമല്പറഞ്ഞ തജീരപദശേ
കപ്പോവുകളെറിടലെ 92 ഇനളും വൃക്ഷേങ്ങള്, 144 ഇനളും കുററിടചടെറികള്, ഔഷധസസത്യങ്ങള് എന്നറിവടയ
കടണതറിയറിട്ടുടണനളും  49  കുടുളുംബങ്ങളെറിലുളും  16  ഓര്ഡറുകളെറിലുമപ്പോയറി  ആടക
111 പക്ഷേറിയറിനങ്ങടളെ തറിരറിചററിഞ്ഞറിട്ടുളതപ്പോയുളും പരറിസ്ഥറിതറി വകുപട അററിയറിചറിരറിക്കുന.
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'ഇന്സറിററ്റ്യൂഷന് ഓഫട പഫപ്പോറപസഴട"  എന്ന സര്കപ്പോപരതര സ്ഥപ്പോപനളും മുപഖന വനളും
വകുപറിടന്റെ  പപ്പോനറിളുംഗട  ആന്ഡട  ടഡവലെപട ടമന്റെട   വറിഭപ്പോഗളും നടെതറി വരുന്ന പഠനതറില്
എറണപ്പോകുളെളും, ഇടുകറി, പപ്പോലെകപ്പോടെട, പതനളുംതറിട, മലെപ്പുറളും, വയനപ്പോടെട എന്നറിവ ഒഴറിടകയുള
ജറിലകളെറിടലെ കപ്പോവുകളുടടെ എണ്ണളും,  ഓപരപ്പോ ജറിലകളെറിപലെയുളും ടമപ്പോതളും കപ്പോവുകളുടടെ വറിസ്തൃതറി,
അവയറില്   പദവസശളും   പബപ്പോര്ഡട,  പബറികട  ട്രസട,  സമറിതറികള്,  സര്കപ്പോര്,  സശകപ്പോരത്യ
കപ്പോവുകള്  എന്നറിങ്ങടന  ഭരണസ്ഥപ്പോപനളും/ഉടെമസ്ഥത  തറിരറിച്ചുള  എണ്ണളും  തുടെങ്ങറിയ
വറിവരങ്ങള് അടെങ്ങറിയ പടറിക വനളും വനത്യജജീവറി വകുപട നല്കറിയറിട്ടുണട.  വനളും വനത്യജജീവറി
വകുപട  നല്കറിയ കപ്പോവുകളുടടെ  പടറികയറില്  പഠനളും  പൂര്തറിയപ്പോകറിയ  എടട  ജറിലകളെറില്
മപ്പോത്രളും  7840  കപ്പോവുകള്  കടണതറിയറിട്ടുളതറിനപ്പോല്  മറട  ആറട  ജറിലകളെറിടലെ  പഠനളും
കൂടെറി  പൂര്തറിയപ്പോകുപമപ്പോള്  സളുംസ്ഥപ്പോനതപ്പോകമപ്പോനളും  പതറിനപ്പോയറിരതറിപലെടറ  കപ്പോവുകള്
കടണതപ്പോനപ്പോപയക്കുളും.  എന്നപ്പോല്  പരറിസ്ഥറിതറി  വകുപട  സളുംസ്ഥപ്പോനതപ്പോകമപ്പോനളും  7058
കപ്പോവുകളെപ്പോണട കടണതറിയറിട്ടുളതട. റവനറ്റ്യൂ (പദവസശളും) വകുപറിനട ലെഭത്യമപ്പോയറിട്ടുളതട പദവസശളും
പബപ്പോര്ഡുകള്കട  കജീഴറിലുള  പക്ഷേത്രങ്ങപളെപ്പോടെട  അനുബന്ധറിച്ചുള  കപ്പോവുകളുടടെ  കണകട
മപ്പോത്രമപ്പോണട.

കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനുപവണറി  നറിയമനറിര്മപ്പോണതറിപലെകട  കടെകണടമങറില്
കപ്പോവുകളുടടെ  എണ്ണളും,  മറ്റു  വറിവരങ്ങള്  എന്നറിവ  സളുംബന്ധറിചട  വത്യകത  ജകവപരണതുണട.
എന്നപ്പോല് നറിലെവറില് കപ്പോവുകളുടടെ എണ്ണളും സളുംബന്ധറിചട വകുപ്പുകള്കറിടെയറില് വത്യതത്യസ്ത അഭറിപ്രപ്പോയളും
നറിലെനറില്ക്കുനടവന്നട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് വനളും,  റവനറ്റ്യൂ,  പരറിസ്ഥറിതറി,
തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണളും  എന്നജീ  വകുപ്പുകള്  വറിവരങ്ങള്  പരസരളും  പങട  വചട   ററിപപപ്പോര്ടട
തയപ്പോറപ്പോകണടമനളും  തുടെര്ന്നട  അവ  പരറിപശേപ്പോധറിചട  കപ്പോവുകളുടടെ  എണ്ണളും  കൃതത്യമപ്പോയറി
തറിടടപടുതണടമനളും സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.

കപ്പോവുകളെറിടലെ പപ്പോരറിസ്ഥറിക പ്രശ്നങ്ങള്, സളുംരക്ഷേണ പ്രവര്തനങ്ങളുളും പദതറികളുളും
ധനലെഭത്യതയുളും 

I. കപ്പോവുകളെറിടലെ പപ്പോരറിസ്ഥറിതറിക പ്രശ്നങ്ങള്

പുരപ്പോതന  വറിശേശപ്പോസങ്ങളെപ്പോലുളും  നപ്പോപടെപ്പോടെറികഥകളെപ്പോലുളും  ആചപ്പോരപ്പോനുഷപ്പോനങ്ങളെപ്പോലുളും
ടകട്ടുപറിണഞ്ഞു  കറിടെക്കുന്ന  കപ്പോവുകടളെ  കൂടുതല്   അടുതററിയുന്നതറിനപ്പോയുളും  അവയുടടെ
പപ്പോരറിസ്ഥറിതറിക  പ്രശ്നങ്ങള്  സളുംബന്ധറിച വറിവരങ്ങള്  പശേഖരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുളും  സമറിതറി കണ്ണൂര്
ജറിലയറിടലെ 'ആണല്ലൂര് കപ്പോവട ' , 'വയകര ശജീ ജദവതപ്പോര് വനശേപ്പോസ്തപ്പോകപ്പോവട ' , 'ആലെപടെമട
പദവറിപയപ്പോടട കപ്പോവട '  (ടതപയപ്പോടടകപ്പോവട),' 'ടവരജീകര ഭഗവതറികപ്പോവട' എന്നറിവറിടെങ്ങള് സന്ദര്ശേറിചറിരുന.

കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  കണ്ണൂര്  സന്ദര്ശേനപവളെയറിലുളും

അലപ്പോടതയുളും  സമറിതറികട   വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  നറിപവദനങ്ങള്  ലെഭറിചറിരുന.

ഇവകൂടെപ്പോടത  പ്രസ്തുത  വറിഷയളും  പഠനവറിപധയമപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  സമറിതറി
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ടപപ്പോതുജനപ്പോഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളുളും  നറിര്പദ്ദേശേങ്ങളുളും  ക്ഷേണറിക്കുകയുമുണപ്പോയറി.  വനപ്രപദശേളും

പപപ്പോടലെതടന്ന പ്രപ്പോധപ്പോനത്യളും  നല്കറി  കപ്പോവുകടളെയുളും  സളുംരക്ഷേറികണടമനളും,   കപ്പോവുകളെറിടലെ

മരങ്ങടളെ  നശേറിപറിക്കുന്ന  ഇഞപടെപ്പുകള്  തുടെങ്ങറിയവടയ  നജീകളും  ടചയ്യുകപയപ്പോ

നറിയനറിക്കുകപയപ്പോ  ടചപയണതപ്പോടണനളും  കപ്പോവുകളുടടെ  അതറിര്തറി  തറിടടപടുതറി

ചുറ്റുമതറിപലെപ്പോ  പവലെറിപയപ്പോ  സ്ഥപ്പോപറിചട  കപയറങ്ങളുളും  മടണ്ണപ്പോലെറിപ്പുളും  തടെയണടമനളും

കപ്പോവുകളെറിടലെ  സശപ്പോഭപ്പോവറിക  ജലെപസപ്പോതസ്സുകടളെ  സളുംരക്ഷേറികണടമനളും  ഇതരളും

പ്രവര്തനങ്ങള്കട  ധനപരവുളും  സപ്പോപങതറികവുമപ്പോയ  സഹപ്പോയങ്ങള്  സര്കപ്പോര്  നല്കണടമനളും

തുടെങ്ങറിയവയപ്പോയറിരുന  നറിപവദനങ്ങളെറിടലെ  പ്രധപ്പോന  ആവശേത്യങ്ങള്.   ഇതറിനുപുറപമ  കപ്പോവട

സളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കട  ഗപവഷണ -വറിദത്യപ്പോഭത്യപ്പോസ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങടളെ

ഉപപയപ്പോഗടപടുതണടമനളും കപ്പോവുകളുടടെ പ്രപ്പോധപ്പോനത്യടത സളുംബന്ധറിചട പബപ്പോധവല്കരണ

പരറിപപ്പോടെറികള് സളുംഘടെറിപറികണടമനളും സളുംരക്ഷേണ പ്രവര്തനങ്ങളെറില് സര്കപ്പോരറിടന്റെയുളും

കപ്പോവുകളുടടെ  ഉടെമസ്ഥരുടടെയുളും  ചുമതലെകള്  വത്യകമപ്പോകണടമനളും  വറികസന  പദതറികള്

നടെപറിലെപ്പോക്കുപമപ്പോള്  റജീ-സര്പവ്വമൂലെളും  കപ്പോവുകള്കട  ഭൂനഷളും  ഉണപ്പോകപ്പോതറിരറികപ്പോന്  നടെപടെറി

സശജീകരറികണടമനളും  സപ്പോമൂഹത്യവനവത്കരണ  പദതറികള്  ഉപപയപ്പോഗടപടുതറി  വറിദഗ്ദ്ധരുടടെ

ആഭറിമുഖത്യതറില്  കപ്പോവുസളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതണടമനളും  കപ്പോവുകളുടടെ

സളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി  നറിയമനറിര്മപ്പോണളും  ആവശേത്യമപ്പോടണനളും തുടെങ്ങറിയ  ടപപ്പോതുജന

അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളുളും സമറിതറികട ലെഭറിചറിരുന.

ഇതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  കണ്ണൂര് ജറിലയറില്  സന്ദര്ശേറിച  കപ്പോവുകളുടടെ  വറിശേദപ്പോളുംശേങ്ങള്

ചുവടടെ പചര്ക്കുന :

(a)  ആണല്ലൂര് കപ്പോവട :-

തലെപശ്ശേരറി  തപ്പോലൂകറിടലെ  ധര്മടെളും  വറിപലജറില്  സ്ഥറിതറിടചയ്യുന്ന  ആണല്ലൂര്

പക്ഷേത്രപതപ്പോടെനുബന്ധറിചട  പമപലെകപ്പോവട,  തപ്പോപഴകപ്പോവട  എന്നറിങ്ങടന  രണട  കപ്പോവുകളെപ്പോണട

സ്ഥറിതറിടചയ്യുന്നതട.  അപൂര്വ്വ മരങ്ങളുടടെ  ഒരു പശേഖരമപ്പോയ ഈ കപ്പോവറില് ബുദഭറിക്ഷുകള്

ബുദമത പ്രചപ്പോരണപ്പോര്തളും കപ്പോവറിനുപുറതട ടകപ്പോണ്ടു നടതപ്പോയറി പറയടപടുന്ന ചറിലെ മരങ്ങള്

ജപപ്പോന്,  ടകപ്പോററിയ  എന്നറിവറിടെങ്ങളെറില്  മപ്പോത്രളും  കണ്ടുവരുന്നതപ്പോടണന്നട  പക്ഷേത്ര  ട്രസട

ഭപ്പോരവപ്പോഹറികള്  സമറിതറിടയ  അററിയറിചറിരുന.  ആണല്ലൂര്  കപ്പോവുകള്  വൃക്ഷേനറിബറിഡ

മപ്പോയറിരുടന്നങറിലുളും നറിലെവറില് ഇവറിടെടത മരങ്ങളെറില് പലെതുളും മടണ്ണപ്പോലെറിപ്പുളും ഇതറിള്കണ്ണറികളുടടെ

പടെര്നകയറവുളുംമൂലെളും  കടെപുഴകറി  വജീണതപ്പോയുളും  കപ്പോവറിടന്റെ  അതറിര്തറികള്  കൃതത്യമപ്പോയറി

തറിടടപടുതറി  പവലെറിടകടറിതറിരറികപ്പോതതുമൂലെളും  ജകപയറങ്ങള്  ഉണപ്പോകുന്നതപ്പോയുളും

സമറിതറികട പനരറിടട മനസറിലെപ്പോകപ്പോന് കഴറിഞ്ഞു.
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(b)  വയകര ശജീ ജദവതപ്പോര് വനശേപ്പോസ്തപ്പോ കപ്പോവട   :-

തളെറിപറമട  തപ്പോലൂകറിടലെ  ശജീകണപ്പോപുരളും  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറില്  ഉള്ടപട  വയകര
പദശേതട സ്ഥറിതറിടചയ്യുന്ന വനശേപ്പോസ്തപ്പോകപ്പോവറിനട 6.8 ഏകര് വറിസ്തൃതറിയുണട.  ഈ കപ്പോവറിടന്റെ
ധപ്പോരപ്പോളെളും  സ്ഥലെളും  അനത്യപ്പോധജീനടപട്ടുപപപ്പോയതപ്പോയറി  കപ്പോവറിപനപ്പോടെനുബന്ധറിച്ചുള  പക്ഷേത്ര
കമറിററികപ്പോരറില് നറിനളും സമറിതറികട പനരറിടട പബപ്പോധത്യമപ്പോയറിട്ടുണട. സന്ദര്ശേനപവളെയറില് കപ്പോവട
നറിലെനറില്ക്കുന്ന  പ്രപദശേടത  നറിവപ്പോസറികളെറില്  നറിനളും  കപ്പോവട  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട നറിപവദനങ്ങളുളും സമറിതറികട ലെഭറിച്ചു.  ആയതറിനപ്പോല് അവപശേഷറിക്കുന്ന കപ്പോവറിടന്റെ
സളുംരക്ഷേണളും  ഏടറടുപകണതട  സമൂഹതറിടന്റെ  ബപ്പോദത്യതയപ്പോടണനളും  ആയതറിനട
സഹപ്പോയകരമപ്പോയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപറിലെപ്പോപകണതട  സര്കപ്പോരറിടന്റെ  കടെമയുളും
ഉതരവപ്പോദറിതവുമപ്പോടണനളും സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.

(c)  ആലെപടെമട പദവറിപയപ്പോടട കപ്പോവട   (  ടതപയപ്പോടട കപ്പോവട  ) :-

പയന്നൂര്  തപ്പോലൂകറിടലെ  ആലെപടെമട  വറിപലജറിടലെ  കപ്പോപങപ്പോല്  ആലെപടെമട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില് സ്ഥറിതറി ടചയ്യുന്ന ആലെപടെമട പദവറിപയപ്പോടട  കപ്പോവട  അഥവപ്പോ ടതപയപ്പോടട
കപ്പോവട  77  ഏകപറപ്പോളെളും  വറിസ്തൃതറിയറില്  വലെറിയ  വനഭൂമറിയപ്പോയറി  സളുംരക്ഷേറിച്ചു  പപപ്പോന്നറിരുന്ന
ജജവജവവറിദത്യയറിടെമപ്പോണട.   ദൃഢമപ്പോയ  വറിശേശപ്പോസ  പ്രമപ്പോണങ്ങളുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്
'മപ്പോവറിലെന്' സമുദപ്പോയതറില്ടപടവര്കട മപ്പോത്രപമ കപ്പോവറിനകപതകട പ്രപവശേനമുള്ളൂ. കപ്പോവറിടന്റെ
അരറികറിലൂടടെപ്പോഴുകുന്ന  പതപ്പോടറില്  ശേശസന  പവരുകളുള  അപൂര്വ്വയറിനളും  സസത്യങ്ങളുമുണട
എന്നറിങ്ങടനയുള കപ്പോവറിടന്റെ സവറിപശേഷതകള് പക്ഷേത്രകമറിററി  ഭപ്പോരവപ്പോഹറികളെറില് നറിനളും
സമറിതറിക്കു  പബപ്പോധത്യമപ്പോയറി.  കപ്പോവറില്  അനത്യസമുദപ്പോയങ്ങളെറില്ടപടവര്കട  പ്രപവശേനളും
അനുവദറികപ്പോതതറിനപ്പോല് മരങ്ങള് വജീണട ഗതറി മപ്പോററിടയപ്പോഴുകുന്ന പതപ്പോടറിടലെ പ്രസ്തുത മരങ്ങളുളും
കപ്പോവറിടലെ മരങ്ങടളെ നശേറിപറിക്കുന്ന ഇഞപടെര്പ്പുകളുളും  നജീകളും ടചയറിക്കുന്ന പ്രവര്തറികള്
പ്രപവശേനപ്പോനുമതറിയുള  സമുദപ്പോയതറില്ടപടവടരടകപ്പോണ്ടുതടന്ന  നടെപറിലെപ്പോപകണതറിടന്റെ  ആവശേത്യകത
സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.

(d)  ടവരജീകര ഭഗവതറികപ്പോവട   :-

പയന്നന്നൂര്  തപ്പോലൂകറിടലെ  ടപരളെളും  വറിപലജറില്  ടകപ്പോഴുമല്  പദശേതട  12  ഏകര്
വറിസ്തൃതറിയുള ടവരജീകര ഭഗവതറികപ്പോവട മലെബപ്പോര് പദവസശളും പബപ്പോര്ഡറിനട കജീഴറിലെപ്പോണട.  ഒരു
തറവപ്പോടറില്ടപട  നപ്പോലെട  കുടുളുംബങ്ങള് പചര്ന്ന ട്രസറി പബപ്പോര്ഡപ്പോണട  കപ്പോവറിടന്റെ പരറിപപ്പോലെന
പ്രവര്തനങ്ങള് നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതട.  ടവരജീകര കപ്പോവറിടന്റെയുളും അതറിര്തറികള് കൃതത്യമപ്പോയറി
ചുറ്റുമതറിപലെപ്പോ  ജജവപവലെറിപയപ്പോ  ടകടറി  തറിരറിചറിടറിടലനളും  കപ്പോവറില്  നശേജീകരണ
പ്രവര്തനങ്ങള് നടെനവരുന്നതപ്പോയുളും സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
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II.  സളുംരക്ഷേണ പ്രവര്തനങ്ങളുളും പദതറികളുളും 

(a)  അതറിര്തറി നറിര്ണ്ണയവുളും സളുംരക്ഷേണവുളും :

സമറിതറി  സന്ദര്ശേറിച കപ്പോവുകളെറിടലെ സ്ഥറിതറിഗതറികളെറില് നറിനളും ജജവജവവറിദത്യപരമപ്പോയ
പ്രപതത്യകതകള് ടകപ്പോണ്ടുളും വറിശേശപ്പോസതറിടന്റെ പപരറിലുളും പരറിസ്ഥറിതറി പ്രവര്തകരുള്ടപടടെ
ധപ്പോരപ്പോളെമപ്പോള്കപ്പോര് കപ്പോവുകടളെ ടനഞറിപലെറ്റുനടണനളും ജജവജവവറിദത്യ പഹപ്പോടട  പസപ്പോട്ടുകളെപ്പോയ
സളുംസ്ഥപ്പോനടത  നപ്പോപശേപ്പോന്മുഖമപ്പോയ  കപ്പോവുകളുടടെ  തനറിമയുളും  ഗരറിമയുളും  വജീടണടുക്കുന്നതറിനുളും
നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനുളും  കപ്പോവുകടളെ  ശേപ്പോസജീയമപ്പോയ  രജീതറിയറില്  ഔഷധ  സസത്യങ്ങള്,
വൃക്ഷേജതകള്  എന്നറിവ  വച്ചുപറിടെറിപറിചട   പുനരുജജീവറിപറിക്കുന്നതറിനുളും  കൃത്രറിമമപ്പോയറി
കപ്പോവുകള്കട  സമപ്പോനമപ്പോയ  സവറിപശേഷതകളുള  പമഖലെകള്  വളെര്തറിടയടുക്കുന്നതറിനുളും
സര്കപ്പോരറിനു  കജീഴറില്  പ്രവര്തറിക്കുന്ന  ഗപവഷണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുടടെ  സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ
പദതറികള് ആവറിഷ്ക്കരറിചട നടെപറിലെപ്പോപകണതട അതത്യപ്പോവശേത്യമപ്പോടണനളും സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ജകപയറകപ്പോരുടടെയുളും  സപ്പോമൂഹത്യവറിരുദരുടടെയുളും ടചയറികള്മൂലെളും  തരറിശേപ്പോയറികറിടെക്കുന്ന
കപ്പോവുകളെറിടലെ ഭൂമറി വജീടണടുതട ഓപരപ്പോ കപ്പോവറിടന്റെയുളും അതറിര്തറി കൃതത്യമപ്പോയറി തറിടടപടുതറി
പവലെറിടകടറി  സളുംരക്ഷേറിപകണതുടണനളും  ഇതറിനപ്പോയറി  പരറിസ്ഥറിതറി,  റവനറ്റ്യൂ  (പദവസശളും),
തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണളും,  വനളും-വനത്യജജീവറി വകുപ്പുകളുളും കൂടെപ്പോടത കപ്പോവുകളെറിടലെ ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുടടെ
സളുംരക്ഷേണതറിനട  ജലെവറിഭവ  വകുപ്പുളും  മുന്ജകടയടുപകണതുടണനളും   സമറിതറി
നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.

എലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകളുളും  മറട  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുളും  പജീപറിള്സട
ബപയപ്പോജഡപവഴറിററി  രജറിസര്  (People's  Biodiversity  Register,  PBR)
തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുടണനളും  1200-ഓളെളും  പ്രസ്തുത രജറിസറുകള് തയപ്പോറപ്പോകറിയ പകരളെതറിടന്റെ
ഓപരപ്പോ പ്രപദശേടതയുളും കപ്പോവുകളെറിപലെതടെകമുള  ഔഷധസസത്യങ്ങളുപപയപ്പോഗറിചട പപ്പോരമരത്യ
ജവദത്യനപ്പോര്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  ഔഷധങ്ങളുടടെ  ഗുണങ്ങളുടടെയുളും  വറിശേദപ്പോളുംശേങ്ങള്  PBR-ല്
ഉള്ടപടറിട്ടുടണനളും  വനളും-വനത്യജജീവറി  വകുപറിടന്റെ  പപ്പോനറിളുംഗട  ആന്ഡട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട
വറിഭപ്പോഗളും  അററിയറിചറിട്ടുണട.   സളുംസ്ഥപ്പോനടത  എലപ്പോ  കപ്പോവുകടളെയുളും  സ്ഥറിരമപ്പോയറി
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി PBR-ല് നറിനളും കപ്പോവുകളുടടെ വറിവരങ്ങള് പവര്തറിരറിടചടുതട കപ്പോവു
സളുംരക്ഷേണ  പ്രവൃതറികള്കപ്പോവശേത്യമപ്പോയ  ധനസഹപ്പോയളും  നല്കുന്നതറിനുള  പദതറികള്
ആവറിഷ്ക്കരറിചട നടെപറിലെപ്പോപകണതുടണന്നട സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.

കപ്പോവുകളെറിടലെ  കപയറങ്ങള്  തടെയുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പ്രശ്നതറില്  അതറിര്തറി
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനട ജജവപവലെറി  (ബപയപ്പോ ടഫന്സറിളുംഗട)  നറിര്മറിക്കുന്നതപ്പോണുചറിതടമനളും
ജനവപ്പോസ  പമഖലെകളെറിലെപ്പോണട  കപ്പോവുകള്കട  പവലെറി  നറിര്മറിക്കുന്നടതനളും  കപ്പോവുകളെറില്
ഇഴ ജനകള്  തുടെങ്ങറിയവയപ്പോണട  കൂടുതലെപ്പോയുളും  കപ്പോണടപടുന്നടതന്നതറിനപ്പോല്  ജവദദ്യുതകമറിപവലെറി
സമ്പ്രദപ്പോയളും  ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോല്  ജനകള്  അതറില്തടറി  അപപ്പോയടപടെപ്പോന്  സപ്പോധത്യതയുളതപ്പോയുളും
274/2022.



10

മുള്ളുപവലെറി,  ഇലറിമുളട  പപപ്പോടലെയുള  ജജവ  പവലെറിയപ്പോണട  ഉചറിതടമനളും  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  എന്നപ്പോല് പകരളെതറിടലെ മറികവപ്പോറുളും  കപ്പോവുകള് പദവസശളും  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെപയപ്പോ
സശകപ്പോരത്യ ട്രസ്റ്റുകള്, വത്യകറികള് തുടെങ്ങറിയവരുടടെപയപ്പോ ഉടെമസ്ഥതയറിലെപ്പോയതറിനപ്പോല് കപ്പോവുകള്
വനതറിടന്റെ  നറിര്വചനതറിന്  കജീഴറില്  ഉള്ടപടെപ്പോത  പ്രപദശേങ്ങളെപ്പോടണന്ന  നറിലെയ്ക്കട
വനളും-വകുപറിനട  ഇകപ്പോരത്യതറില്  ധനസഹപ്പോയ  പദതറികളെറിലൂടടെയലപ്പോടത  ഇടെടപടെപ്പോന്
നറിയമളും  അനുവദറിക്കുന്നറിടലനളതപ്പോണട  യപ്പോഥപ്പോര്തത്യളും.   ആയതറിനപ്പോല്  യൂകപ്പോലെറിപ്റസട
പപപ്പോലുള മരങ്ങടളെ പപ്പോടടെ ഒഴറിവപ്പോകറി ഓപരപ്പോ കപ്പോവറിലുളും തനതപ്പോയറി കപ്പോണടപടുന്ന തപദ്ദേശേജീയ
സസത്യങ്ങള്/വൃക്ഷേങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗറിചട ജജവപവലെറി നറിര്മറിക്കുന്നതപ്പോണട അനുപയപ്പോജത്യടമന്നട
സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

തറിരുവറിതപ്പോളുംകൂര്  പദവസശളും  പബപ്പോര്ഡറിനട  കജീഴറില്  പരറിമറിതമപ്പോയ  രജീതറിയറില്
ബപയപ്പോടഫന്സറിളുംഗട  നടെതറി  കപ്പോവുകടളെ  സളുംരക്ഷേറിച്ചു  പപപ്പോരുനടണനളും  എന്നപ്പോല്
സപ്പോമതറിക പരപ്പോധജീനതകളുളതറിനപ്പോല് മലെബപ്പോര് പമഖലെയറിടലെ പക്ഷേത്രങ്ങള്ക്കുകജീഴജീലുള
വളെടരക്കുറചട  കപ്പോവുകള്  മപ്പോത്രപമ  പവലെറിടകടറി  സളുംരക്ഷേറികപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിട്ടുള്ളൂടവനളും
ഭകജനങ്ങളുടടെ പസപ്പോണ്സര്ഷറിപ്പുളും പദവസശളും പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ തനതട ഫണ്ടുളും ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണട
ഇതട ടചയറിട്ടുളടതനളും മറ്റു കപ്പോവുകളെറില് ബപയപ്പോടഫന്സറിളുംഗട,  മറ്റു സമ്പ്രദപ്പോയങ്ങള് ഒനളും
പ്രപയപ്പോജനടപടുതറിയറിടറിടലനളും  വകുപട  അററിയറിചറിരുന്നതറിടന്റെ  പനര്കപ്പോഴ്ച  കണ്ണൂര്
ജറിലയറിടലെ  കപ്പോവു  സന്ദര്ശേനതറില്  നറിനളും  സമറിതറികട  പബപ്പോധത്യമപ്പോയറിട്ടുണട.   പ്രസ്തുത
കപ്പോവുകളുടടെ സളുംരക്ഷേണതറിനട മറ്റു പരറിമറിതറികളെറിടലങറില് ജജവജവവറിദത്യ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെയുളും
വനളും  വകുപറിടന്റെയുളും  പദതറികള്കൂടെറി  ഉപപയപ്പോഗടപടുതപ്പോവുന്നതപ്പോടണനളും  പദവസശളും
പബപ്പോര്ഡുകളുടടെ കജീഴറിടലെ കപ്പോവുകളുടടെ അതറിര്തറി സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനട സര്കപ്പോര് കൂടുതല്
തുക വകയറിരുപതണതുടണനളും സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.

(b)    ജജവജവവറിദത്യ സളുംരക്ഷേണളും   :

കപ്പോവുകടളെ  ശേപ്പോസജീയമപ്പോയറി  തനറിമ  നഷടപടെപ്പോടത  പുനനഃസൃഷറിക്കുന്നതറിനുളും
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുളും കപ്പോവുകള്കട സമപ്പോനമപ്പോയ ജജവജവവറിദത്യ പമഖലെകള് കൃത്രറിമമപ്പോയറി
വളെര്തറിടയടുക്കുന്നതട  സളുംബന്ധറിച  വറിഷയതറിലുളും  പരറിസ്ഥറിതറി  മനപ്പോലെയതറിടന്റെയുളും
പദശേജീയ ജജവജവവറിദത്യ അപതപ്പോററിററിയുടടെയുളും  UNDP-യുടടെയുളും മറട സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുടടെയുളും
സമഗമപ്പോയ  സഹകരണതറിലൂടടെ  ജജവജവവറിദത്യ  പ്രപ്പോധപ്പോനത്യമുള  തനതട
ആവപ്പോസവത്യവസ്ഥകടളെ കടണതറി മപ്പോപറിളുംഗട ടചയ്യുന്നതറിനുള ശമങ്ങള് പദശേജീയതലെതറില്
നടെനവരുനടവനളും ഈ  പദതറിയുടടെ  (Protected Areas and Other Effective Area-
based  Conservation  Measures-OECMs)  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കപ്പോവുകടളെയുളും  ഇതരളും
പ്രപ്പോധപ്പോനത്യമുള ആവപ്പോസ സ്ഥലെങ്ങളെപ്പോടണന്നട പരറിഗണറിക്കുനടണനളും  ആകയപ്പോല്  പദശേജീയ
ജജവജവവറിദത്യ  അപതപ്പോററിററി  ആവശേത്യടപടതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സളുംസ്ഥപ്പോനടത
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14  കപ്പോവുകടളെ  കടണതറി  OECM-ല്  ഉള്ടപടുതപ്പോന്  ആയവയുടടെ  വറിവരങ്ങള്
ജജവജവവറിദത്യ പബപ്പോര്ഡട പദശേജീയ ജജവജവവറിദത്യ അപതപ്പോററിററികട ജകമപ്പോററിയറിട്ടുടണനളും
ടതളെറിടവടുപട  പവളെയറില്  പരറിസ്ഥറിതറി  വകുപട  സമറിതറിടയ  അററിയറിചറിരുന.  എന്നപ്പോല്
സളുംസ്ഥപ്പോനതപ്പോടകയുള  കപ്പോവുകളുടടെ  കപ്പോരത്യളും  പരറിഗണറിക്കുപമപ്പോള്  ഇതട  ഒട്ടുളും  തടന്ന
പരത്യപ്പോപ്തമടലന്നട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

സമറിതറിയുടടെ മുന്കപ്പോലെ നറിര്പദ്ദേശേളും അനുസരറിചട ടകപ്പോലളും ജറിലയറിടലെ ചടെയമളുംഗലെടത
പപപ്പോപരടെളും  കപ്പോവറിടന  'മപ്പോതൃകപ്പോ  കപ്പോവട'  ആയറി  ഏടറടുതട  Jawaharlal  Nehru  Tropical
Botanic  Garden  and  Research  Institute  (JNTBGRI)  മുപഖന  കപ്പോവറിനുളറിടലെ
2.5  ഏകര് സ്ഥലെതപ്പോയറി  60-ഇനളും മപ്പോമഴജതകള് ടകപ്പോണട  'Mango Conservatory'
നറിര്മറിക്കുകയുളും പ്രസ്തുത കപ്പോവറില് പകരളെതറിടന്റെ തനതട ഫലെവൃക്ഷേങ്ങള് നടട കപ്പോവറിനുചുറ്റുളും
രപ്പോജമലറിടചടെറി  ഉപപയപ്പോഗറിചട  ജജവപവലെറി  നറിര്മറിചട  സളുംരക്ഷേറിചതറിനട  വകുപറിടനയുളും
ജജവജവവറിദത്യ  പബപ്പോര്ഡറിടനയുളും,  ജവഹര്ലെപ്പോല്  ടനഹ്റു പട്രപ്പോപറികല്  ടബപ്പോടപ്പോണറികട
ഗപ്പോര്ഡന് ആന്ഡട ററിസര്ചട ഇന്സറിററ്റ്യൂടറിടനയുളും (JNTBGRI) സമറിതറി അഭറിനന്ദറിക്കുന.

നപ്പോപശേപ്പോന്മുഖമപ്പോയ  കപ്പോവുകളുടടെയുളും  അനുബന്ധ  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുടടെയുളും
സളുംരക്ഷേണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  സര്കപ്പോര്-സര്കപ്പോപരതര  ഗപവഷണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുടടെ
സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  ടകപ്പോലളും,  ആലെപ്പുഴ,  പകപ്പോടയളും,  തൃശ്ശൂര്,  മലെപ്പുറളും,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട,
കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറിലകളെറിടലെ  ഏതപ്പോനുളും  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  പദതറികള്  ആവറിഷ്ക്കരറിചട
നടെപറിലെപ്പോകറി  വരുന്നതപ്പോയറി  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപട  അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഇതുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട  ടകപ്പോലളും  ജറിലയറിടലെ  കടെയ്ക്കല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  2021-22  സപ്പോമതറിക
വര്ഷതറില് ജജവജവവറിദത്യ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ കപ്പോവുകള്കട ജജവപവലെറി
പബപ്പോര്ഡര്  തറിരറികല്,  കപ്പോവുകളെറില്  വൃക്ഷേങ്ങള്  നട്ടുപരറിപപ്പോലെറികല്,  വളറിടചടെറികള്
പടെര്ത്തുന്നതറിനട  ക്രമജീകരണങ്ങള്  ഏര്ടപടുതല്,  കപ്പോവറിടലെ  കുളെളും  സളുംരക്ഷേറികല്
തുടെങ്ങറിയവ  നടെപറിലെപ്പോക്കുടമന്നട സമറിതറി പ്രതജീക്ഷേറിക്കുന.

ഹരറിതപകരളെളും മറിഷടന്റെ കജീഴറില് നടെപപ്പോക്കുന്ന സപ്പോമൂഹത്യവനവത്കരണ പദതറിയറില്
ഉള്ടപടുതറി  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണളും  നടെപപ്പോകറി  വരുന്നതപ്പോയുളും  ഇതറിന്  പ്രകപ്പോരളും
പതനളുംതറിട  ജറിലയറില്  രണട  'പചത്തുരുത്തു'കളുളും  ഒരു  'നക്ഷേത്രവന'വുളും  ഉളതപ്പോയുളും
ടകപ്പോടുമണ്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  കപ്പോവുളുംപപ്പോട്ടുളും  ഏഴളുംകുളെളും  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ
മപ്പോങ്കൂടത്തുമപ്പോയപ്പോണട  പചത്തുരുത്തുകള്  എനളും  ഹറിന്ദുമത  വറിശേശപ്പോസപ്രകപ്പോരമുള
27  നക്ഷേത്രങ്ങടളെയുളും  പ്രതറിനറിധജീകരറിക്കുന്ന  സസത്യങ്ങടളെ  നട്ടുപറിടെറിപറിചട  പരറിപപ്പോലെറിക്കുന്ന
പദതറിയപ്പോണട  'നക്ഷേത്രവനളും'  എനളും  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപട  അററിയറിചറിട്ടുണട.
മറ്റു ജറിലകളെറിടലെ കപ്പോവട സളുംരക്ഷേണ പ്രവൃതറികളുടടെ വറിവരങ്ങള് ചുവടടെ പചര്തറിരറിക്കുന:
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ക്രമ
നമര്

തപദ്ദേശേസ്ഥപ്പോപനളും/ ജറില പദതറി/ഏജന്സറി അനുവദറിച
തുക
₹

വറിനറിപയപ്പോഗറിച
തുക  

₹

1 കപ്പോണകപ്പോരറി
(പകപ്പോടയളും)

ജജവജവവറിദത്യ പപ്പോര്കട
(ജജവജവവറിദത്യ പബപ്പോര്ഡട)

 5,00,000 പ്രപ്പോരളുംഭഘടളും

2 ശജീനപ്പോരപ്പോയണപുരളും
(തൃശ്ശൂര്)

ശേളുംഖുകുളെങ്ങര കപ്പോവട
സളുംരക്ഷേണളും (ജജവ
ജവവറിദത്യ പബപ്പോര്ഡട)

106400 
(2020-21)

106000

3 ടപരുമടെപട (മലെപ്പുറളും) ജജവജവവറിദത്യ പപ്പോര്കട
(ജജവജവവറിദത്യ

പബപ്പോര്ഡട)

5,00,000 പ്രപ്പോരളുംഭഘടളും

തരറിശുനറിലെങ്ങളുളും  പക്ഷേത്ര  ഭൂമറിയുളും  ഭക്ഷേത്യഭദ്രതയളും  സുരക്ഷേറിത  ഭക്ഷേണതറിനുമപ്പോയറി
കൃഷറിപയപ്പോഗത്യമപ്പോക്കുക  എന്ന  ലെക്ഷേത്യപതപ്പോടടെ  ഹരറിത  പകരളെളും  മറിഷന്  തറിരുവറിതപ്പോളുംകൂര്
പദവസശളുംപബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  പചര്ന്നട  വറിഭപ്പോവനളും  ടചയറിട്ടുള  'പദവഹരറിതളും'  പദതറി  പലെ
ജറിലകളെറിലുളും നടെപപ്പോകറിയറിട്ടുളതപ്പോയുളും പരഖകള് വത്യകമപ്പോക്കുന.  എന്നപ്പോല് പ്രസ്തുത പദതറി
കപ്പോവുകപളെപ്പോടെനുബന്ധറിച്ചുളതുളും മുമട   കപ്പോവുകളുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറിരുന്നതുമപ്പോയ തരറിശേട  ഭൂമറിയറില്
നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതട  കപ്പോവട  സ്ഥറിതറി  ടചയ്യുന്ന  സ്ഥലെടത  പരറിവര്തനളും  ടചയട  കൃഷറി
ഭൂമറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  തുലെത്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  പദതറി  പ്രകപ്പോരമുള  പ്രവര്തനങ്ങള്
കപ്പോവുകപളെപ്പോടെട പചര്നള സ്ഥലെതട നടെത്തുന്നതട ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട ഉചറിതടമന്നട സമറിതറി
നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.

കപ്പോവുകള്  വനളും-വനത്യജജീവറി  വകുപറിനട  പനരറിടട  ഇടെടപടട  സളുംരക്ഷേറികപ്പോന്
കഴറിയറിടലങറിലുളും കപ്പോവുകളെറിടലെ ജജവജവവറിദത്യ സളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി 'Conservation of
Biodiversity'  എന്ന ബജറട  ശേജീര്ഷകതറില് സപ്പോമൂഹറിക വനവത്കരണ വറിഭപ്പോഗതറിനട  
അനുവദറിക്കുന്ന  ഫണറില്  നറിനളും  ഓപരപ്പോ  വര്ഷവുളും  അര്ഹമപ്പോയ  കപ്പോവുകളുടടെ
സളുംരക്ഷേണതറിനട  ധനസഹപ്പോയളും  നല്കറിവരുനടണനളും  നറിലെവറില്  ഓപരപ്പോ  വര്ഷവുളും
ജറിലപ്പോടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്ന അഞട കപ്പോവുകള്കപ്പോണട ഇപ്രകപ്പോരളും ധനസഹപ്പോയളും
നല്കറിവരുന്നടതനളും  ഇങ്ങടന  14  ജറിലകളെറിലെപ്പോയറി  70  കപ്പോവുകള്കപ്പോണട  ധനസഹപ്പോയളും
നല്കുന്നടതനളും വനളും വകുപറിടന്റെ സപ്പോമൂഹത്യവനവത്കരണ വറിഭപ്പോഗളും സമറിതറിപയപ്പോഗതറില്
അററിയറിചറിരുന.  പ്രസ്തസ്റ്റുത  ശേജീര്ഷകതറില്  നറിലെവറില്  അനുവദറിച്ചുവരുന്ന  10  പകപ്പോടെറി
രൂപയറില്  'Man Animal Conflict Resolution'  അഥവപ്പോ മനുഷത്യ-വനത്യജജീവറി സളുംഘര്ഷളും
ഒഴറിവപ്പോകലെറിനുള  പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയുള  തുക  കൂടെറി  കടണപതണറിവരുന്നതറിനപ്പോലുളും
കപ്പോവുകള്കട  ധനസഹപ്പോയളും  അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  നറിലെവറിലുള  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങള്



13

പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമലപ്പോതതറിനപ്പോലുളും  നറിലെവറില്  ഓപരപ്പോ  കപ്പോവറിനുളും  25000  രൂപ
(ഇരുപതറിയയപ്പോയറിരളും രൂപ മപ്പോത്രളും) വജീതപമ അനുവദറികപ്പോനപ്പോകുനള്ളുടവനളും  കപ്പോവുകളെറില്
നടെതപ്പോനുള സളുംരക്ഷേണ പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ടചലെവട  കണകറിടലെടുക്കുപമപ്പോള് നറിലെവറില്
ബജററില് അനുവദറിച്ചുവരുന്ന തുക  അപരത്യപ്പോപ്തമപ്പോടണനമപ്പോണട  വനളും വകുപട  (പപ്പോനറിളുംഗട  &
ടഡവലെപ്ടമന്റെട  വറിഭപ്പോഗളും) അററിയറിചറിരറിക്കുന്നതട.

കപ്പോവുകളുടടെയുളും  കപ്പോവുകളുടടെ  സവറിപശേഷതകള്  നറിലെനറില്ക്കുന്ന  എന്നപ്പോല്
നറിയമപ്രകപ്പോരളും   വന  പമഖലെയലപ്പോതയറിടെങ്ങളുടടെയുളും  സളുംരക്ഷേണതറിനട  ഒരു  പ്രപതത്യക
ബജറട ശേജീര്ഷകളും ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല് പതറിനപ്പോയറിരതറില്പരളും കപ്പോവുകളുള സളുംസ്ഥപ്പോനടത
ഓപരപ്പോ  കപ്പോവറിടന്റെയുളും  സളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുന്നതറിനട  മതറിയപ്പോയ  തുക
ലെഭത്യമപ്പോകുന്നറിടലന്നതറിനപ്പോല് ആയതറിനട ഒരു പ്രപതത്യക ശേജീര്ഷകളും ബജററില് അനുവദറിപകണ
തപ്പോടണനളും  ആയതറിനപ്പോവശേത്യമപ്പോയ  നടെപടെറികള്  ധനകപ്പോരത്യവകുപട  സശജീകരറിപകണതപ്പോടണനളും
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ആയതറിനു മുപന്നപ്പോടെറിയപ്പോയറി വറിഷയളും സളുംബന്ധറിചട  ബന്ധടപട
വകുപ്പുകള് വറിശേദമപ്പോയ പഠനളും നടെതറി വനളും-വനത്യജജീവറി വകുപട മുപഖന ധനകപ്പോരത്യ വകുപറിനട
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിപകണതപ്പോടണനളും ആയതട സമര്പറിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട ധനകപ്പോരത്യ വകുപട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി തുടെര്നടെപടെറികള് സശജീകരറികണടമനളും സമറിതറി നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.

9-5-2014-ടലെ സ.ഉ. (ജക.)  നളും.185/2014-റവ നമര് ഉതരവട,  20-5-2017-ടലെ
107/പദവ 2/2017/റവനറ്റ്യൂ  നമര്  സര്ക്കുലെര്  എന്നറിവ  പ്രകപ്പോരളും  സളുംസ്ഥപ്പോനടത
പക്ഷേത്രങ്ങപളെപ്പോടെട  പചര്നള  കപ്പോവുകള്,  കുളെങ്ങള്,  ആല്തറകള്  എന്നറിവ
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്ന  പദതറിയുടടെ  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങള്  പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.  ഉതരവുളും  സര്ക്കുലെറുളും
അനുബന്ധമപ്പോയറി പചര്തറിട്ടുണട.  ഈ പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി  2021-22-ടലെ ബജററില് ഒരു പകപ്പോടെറി
രൂപ  വകയറിരുതറിയറിരുന.   ഈ  വറിഹറിതളും  അപരത്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കപ്പോവുകളുടടെയുളും
കുളെങ്ങളുടടെയുളും സളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി റവനറ്റ്യൂ (പദവസശളും) വകുപറിനുള ബജറട വറിഹറിതളും 10
പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോയറി  വര്ദറിപറിപകണതറിടന്റെ  ആവശേത്യകതയുടണന്നട  പ്രസ്തുത  വകുപട
അററിയറിചറിരറിക്കുന. റവനറ്റ്യൂ (പദവസശളും) വകുപറിനട ബജററില് വകുയറിരുത്തുന്ന തുക ധനകപ്പോരത്യ
വകുപട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  ററിലെജീസട  ടചയപ്പോററിടലനളും  വകുപട  അററിയറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്
സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലുളതട  കപ്പോവുകളുടടെയുളും  അനുബന്ധ  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുടടെയുളും
സളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങളെപ്പോടണനളും  ആല്തറകള്  പക്ഷേത്ര  നറിര്മറിതറികള്
തുടെങ്ങറിയവയുടടെ സളുംരക്ഷേണളും സമറിതറിയുടടെ വറിഷയമടലനളും സമറിതറി സഷമപ്പോക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപളും
പദവസശളും  വകുപറിനുകജീഴറിലുള  കപ്പോവുകളുടടെയുളും  അനുബന്ധ  കുളെങ്ങളുടടെയുളും  സളുംരക്ഷേണ
പ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോവശേത്യമപ്പോയ  ഫണറിളുംഗട  സളുംബന്ധറിചട  റവനറ്റ്യൂ  (പദവസശളും)  വകുപട
വറിശേദമപ്പോയ  പഠനളും  നടെതറി  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കട  ആയതറിനുള  ബജറട
ടപ്രപ്പോവറിഷന്  കൂട്ടുന്നതട  സളുംബന്ധറിച  തുടെര്നടെപടെറികള്  ധനകപ്പോരത്യ  വകുപട
സശജീകരറിപകണതപ്പോടണന്നട നറിരജീക്ഷേറിക്കുകയുളും ടചയ്യുന.
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ബന്ധടപട  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്  പരറിപശേപ്പോധറിചട  എസറിപമറട
സമര്പറിക്കുന്നതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറിലെപ്പോണട  സശകപ്പോരത്യ  പക്ഷേത്രങ്ങള്കട  ധനസഹപ്പോയളും
നല്കുന്നതട.  സശകപ്പോരത്യ പക്ഷേത്രങ്ങപളെപ്പോടെട അനുബന്ധറിച്ചുള കപ്പോവുകളുടടെ സളുംരക്ഷേണതറിനുളും
പ്രസ്തസ്റ്റുത തുകയപ്പോണട ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവരുന്നടതന്നട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  

സളുംസ്ഥപ്പോനടത  കപ്പോവുകളെറിടലെ  ജജവജവവറിദത്യളും  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
'കപ്പോലെപ്പോവസ്ഥപ്പോ വത്യതറിയപ്പോന അനുരൂപ കൃഷറിരജീതറികള്' എന്ന പദതറി ശേജീര്ഷകതറിന് കജീഴറില്
തപദ്ദേശേജീയമപ്പോയതുളും  സളുംരക്ഷേണ  പ്രധപ്പോനത്യമുളതുമപ്പോയ  വൃക്ഷേങ്ങളുളും,  ഔഷധസസത്യങ്ങളുളും
'മറിയപ്പോവപ്പോകറി'  വനവത്കരണ  രജീതറിയറില്  വച്ചുപറിടെറിപറിചട  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുള  രണട
പദതറികള്  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോന്ധറി  സര്വ്വകലെപ്പോശേപ്പോലെ-പകപ്പോടയളും,  കൃഷറി  വറിജപ്പോന  പകനളും-
പടപ്പോമറി, പപ്പോലെകപ്പോടെട എന്നജീ സ്ഥലെങ്ങളെറില് നടെപറിലെപ്പോകറിവരുനടണന്നട പരറിസ്ഥറിതറി വകുപട
അററിയറിചറിരുന.  തപദ്ദേശേജീയമപ്പോയ  സസത്യങ്ങടളെ  മപ്പോത്രമുപപയപ്പോഗറിചട  കപ്പോവട  സളുംരക്ഷേണളും
നടെത്തുന്ന  ഈ  രജീതറി  സളുംസ്ഥപ്പോന  വത്യപ്പോപകമപ്പോയറി  നടെപപ്പോകപ്പോവുന്നതപ്പോടണനളും  ഇടതപ്പോരു
മപ്പോതൃകപ്പോ  പദതറിയപ്പോയറി  നടെപറില് വരുത്തുന്നതറിനട  പരറിസ്ഥറിതറി,  റവനറ്റ്യൂ(പദവസശളും),  വനളും-
വനത്യജജീവറി  വകുപ്പുകള്  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപറിടന്റെ  ആഭറിമുഖത്യതറില്  നടെപടെറി
സശജീകരറിക്കുന്നതട  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനട  ഒരു  പുതറിയ  മപ്പോനളും  നല്കുന്നതറിനട
ഉപകരറിക്കുടമനളും എന്നപ്പോല് ഈ പദതറി നടെപറിലെപ്പോക്കുപമപ്പോള് തപദ്ദേശേജീയമപ്പോയ സസത്യങ്ങള്
മപ്പോത്രപമ ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനള്ളുടവന്നട ഉറപ്പുവരുതണടമനളും സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.

(c)  പുറപമപ്പോക്കു ഭൂമറിയറിടലെ കപ്പോവുകള്:

ടകപ്പോലളും  ജറിലയറിടലെ  ടവളെറിയളും,  വറിളെക്കുടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളെറില്  പുറപമപ്പോകട
ഭൂമറിയറില് കപ്പോവുകള് സ്ഥറിതറി ടചയനടണനളും ഇതരളും കപ്പോവുകളുടടെ പുനരുജജീവനതറിനട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  നടെപടെറി  സശജീകരറിച്ചുവരുനണട  എനളും  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപട
അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഇതറിനുപുറപമ  ആലെപ്പുഴ  ജറിലയറിടലെ  ആരത്യപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്
കപ്പോവുകള്  പുറപമപ്പോകട ഭൂമറിയറില് സ്ഥറിതറി ടചയ്യുനടണനളും പ്രസ്തുത കപ്പോവുകള്കട  2015-16
കപ്പോലെഘടതറില് പദശേജീയ ഗപ്പോമജീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട   പദതറിയറിലുള്ടപടുതറി  ടടജവപവലെറി
നറിര്മറിചറിട്ടുടണനളും  മറട  ജറിലകളെറില്  പുറപമപ്പോകട  ഭൂമറിയറില്  കപ്പോവുകള്  സ്ഥറിതറി
ടചയ്യുന്നതപ്പോയറി ശദയറില്ടപടറിടറിടലനളും വകുപട അററിയറിചറിട്ടുണട.  

പരറിസ്ഥറിതറി,  റവനറ്റ്യൂ  (പദവസശളും)  വകുപ്പുകളുടടെ  ശദയറില്  വന്നറിട്ടുളതറിലുളും
പരറിപപ്പോലെറിച്ചുവരുന്നതറിലുളും  കൂടുതല്  കപ്പോവുകള്  സളുംസ്ഥപ്പോനതട  പുറപമപ്പോകട  ഭൂമറിയറില്
സ്ഥറിതറിടചയ്യുനണപ്പോകപ്പോടമന്നട സമറിതറി അനുമപ്പോനറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇതരളും കപ്പോവുകള്
കടണത്തുന്നതറിനുളും അവടയ ഏടറടുതട സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുളും റവനറ്റ്യൂ, തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ
വകുപ്പുകളുടടെ  ആഭറിമുഖത്യതറില്  ബന്ധടപട  വകുപ്പുകള്  പചര്ന്നട  പദതറി  ആവറിഷ്കരറിചട
നടെപറിലെപ്പോപകണതട  അതത്യപ്പോവശേത്യമപ്പോടണനളും  കപ്പോവുകളെറിടലെ  കപയറളും  തടെയുന്നതറിനുളും
പുറപമപ്പോകട  ഭൂമറിയറില്  സ്ഥറിതറി  ടചയ്യുന്ന  കപ്പോവുകടളെ  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുളും  സര്പവ്വ
വകുപറിടന്റെ പസവനളും നപ്പോമമപ്പോത്രമപ്പോടണനളും സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.
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(d)   കപ്പോവുകപളെപ്പോടെനുബന്ധറിച്ചുള ജലെപസപ്പോതസ്സുകള് :

കപ്പോവുകപളെപ്പോടെനുബന്ധറിച്ചുള കുളെങ്ങള്, പതപ്പോടുകള് മറ്റു ജലെപസപ്പോതസ്സുകള് എന്നറിവയുടടെ
സളുംരക്ഷേണളും  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണളും  പപപ്പോടലെതടന്ന  പ്രപ്പോധപ്പോനത്യളും  അര്ഹറിക്കുന.
വനളും വകുപട നറിലെവറില് സര്കപ്പോര് ഉതരവട സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.) നളും.485/2016/വനളും  തജീയതറി
24-12-2016  പ്രകപ്പോരളും  നടെപപ്പോകറിവരുന്ന കപ്പോവട  സളുംരക്ഷേണ  പദതറിയറില്  കപ്പോവുകളെറിലൂടടെ
ഒഴുകുന്ന  പതപ്പോടുകള്  പപപ്പോലുള  സശപ്പോഭപ്പോവറിക  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനുളും
ധനസഹപ്പോയളും അനുവദറിക്കുനടണന്നട വനളും വനത്യജജീവറി വകുപട അററിയറിചറിരറിക്കുന. 

കപ്പോവുകളെറിടലെ സശപ്പോഭപ്പോവറിക ജലെപസപ്പോതസ്സുകള് ആയവയറിടലെ ജലെ ജജീവറികളുള്ടപടടെയുള
ജജീവജപ്പോലെങ്ങള് ജലെതറിനപ്പോയറി ആശയറിക്കുന്ന ഏകപസപ്പോതസപ്പോണട. എന്നപ്പോല് കപ്പോവുകളെറിടലെ
ജജീവജപ്പോലെങ്ങളുടടെ  ജജീവനപ്പോഡറിടയന്നട  വറിപശേഷറിപറികപ്പോവുന്ന  ഇതരളും  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുടടെ
തനറിമ  നറിലെനറിര്തറി  മപ്പോലെറിനത്യമുകമപ്പോയറി  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനട  ഫലെപ്രദമപ്പോയ  പദതറികള്
ജലെവറിഭവ, തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ വകുപ്പുകളുടടെ കജീഴറില് ഉളതപ്പോയറി റവനറ്റ്യൂ (പദവസശളും) വകുപട
അററിയറിചറിട്ടുളതുമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്  ബന്ധടപട  വകുപ്പുകള്  ജലെവറിഭവ  വകുപ്പുമപ്പോയറി
പചര്ന്നട  പദതറികള്  ആവറിഷ്കരറിചട  നടെപറിലെപ്പോകറി  ഇതരളും  ജലെപസപ്പോതസുകടളെ
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതട  പപ്പോരറിസ്ഥറിതറിക  സനലെനപ്പോവസ്ഥ  നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനട  കൂടുതല്
അനുപയപ്പോജത്യമപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  എന്നപ്പോല്  കുളെങ്ങള്
പപപ്പോലുളവയുടടെ  കപ്പോരത്യതറില്  അനുവദറിക്കുന്ന  ഫണട  പരത്യപ്പോപ്തമപ്പോകണടമങറില്  ആദത്യളും
കുളെങ്ങളുടടെ  പൂര്ണ്ണമപ്പോയ  വറിസ്തൃതറി  കണകപ്പോകറി  പ്രവൃതറിയുടടെ  മപ്പോസര്  പപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോകറി
സമര്പറിചട  ഫണട  അനുവദറികണടമന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.   ഇപ്രകപ്പോരളും
അനുവദറിചട  ലെഭറിപകണതുക  പരത്യപ്പോപ്തമപ്പോകുന്നതറിനട  ധനകപ്പോരത്യ  വകുപട  അവധപ്പോനതപയപ്പോടടെ
പ്രവര്തറിപകണതട അനറിവപ്പോരത്യമപ്പോടണന്നട സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.  കൂടെപ്പോടത അനുവദറിചട
ലെഭറിക്കുന്ന തുകയുടടെ വറിനറിപയപ്പോഗതറില് വജീഴ്ചകളുണപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനട ബന്ധടപട വകുപട
പ്രപതത്യക ശദ പുലെര്പതണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന. 

(e) കപ്പോവുകളെറിടലെ മപ്പോലെറിനത്യനറിര്മപ്പോര്ജനളും:

മഴകപ്പോലെപൂര്വ്വ  ശുചജീകരണതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കപ്പോവുകള്  വൃതറിയപ്പോക്കുനടണന്നട
തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപട  അററിയറിചറിട്ടുണട.  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപട  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്ന
മപ്പോലെറിനത്യ  നറിര്മപ്പോര്ജന  പദതറി  ശപ്പോഘനജീയമപ്പോടണങറിലുളും  പബപ്പോധവല്കരണവുളും
പരറിശേജീലെനവുളും ലെഭറിച ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളെറികടളെടകപ്പോണ്ടു  കപ്പോവുകളെറിടലെ മപ്പോലെറിനത്യളും നറിര്മപ്പോജനളും
ടചയറിക്കുന്നതപ്പോണട  കൂടുതല് ഉചറിതടമനളും   കപ്പോവുകളെറില്   തളടപടുന്ന മപ്പോലെറിനത്യതറിടന്റെ
നറിര്മപ്പോര്ജനളും ആണട കപ്പോവുകളെറില് ആവശേത്യടമനളും സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
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III. സമറിതറിയുടടെ മറ്റു കടണതലുകള് :

കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണവുളും  പരറിപപ്പോലെനവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  സമറിതറിയുടടെ
ശദയറില്ടപട ചറിലെകപ്പോരത്യങ്ങള് ചുവടടെ പചര്ക്കുന:

• കപ്പോവുകളെറില് കണ്ടുവരുന്ന പുരപ്പോതനവുളും നൂറപ്പോണ്ടുകള് പഴകമുളതുമപ്പോയ മരങ്ങളെറില്
പലെതുളും  മടണ്ണപ്പോലെറിപ്പുമൂലെളും  കടെപുഴകറി  വജീണുളും  ഇതറിള്കണറികള്  പടെര്നളും
നശേറിച്ചുപപപ്പോകുനടണങറിലുളും  ഇതരളും  മരങ്ങളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനട  പ്രപതത്യകമപ്പോയറി
പദതറികടളെപ്പോനളും വകുപ്പുകള്ക്കു കജീഴറില് ഇടലന്നട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്
ഇതരളും  മരങ്ങള്  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനട  അടെറിയന്തര  പ്രധപ്പോനത്യളും  നല്കണടമന്നട  സമറിതറി
നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.  ഹരറിത പകരളെളും മറിഷടന്റെ 'ടടപതൃകളും' പദതറിയറില് ഉള്ടപടുതറി ഇതരളും
മരങ്ങളുടടെ ടടതകള് ഉല്പപ്പോദറിപറിചട അനത്യളുംനറിന പപപ്പോകപ്പോടത സളുംരക്ഷേറിക്കുന്ന രജീതറിയപ്പോണട
നറിലെവറിലുളടതനളും  എന്നപ്പോല്  വലെറിപളും  ടചന്ന  വന്മരങ്ങള്  കടെപുഴകറി  വജീഴപ്പോടത
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതട ഇഇൗ പദതറിയുടടെ കജീഴറില് വരുന്നറിടലനളും സമറിതറി കരുതുന. 

• കപ്പോവുകളെറില്  തരറിശേപ്പോയറികറിടെക്കുന്ന  സ്ഥലെങ്ങളെറില്  ആരപ്പോധനപ്പോവശേത്യങ്ങള്ക്കുള
സ്ഥലെങ്ങള്  ഒഴറിടകയുള  ഭപ്പോഗതട,  പ്രപദശേടത  മണ്ണറിനട  അനുപയപ്പോജത്യമപ്പോയതുളും
തപദ്ദേശേജീയമപ്പോയതുമപ്പോയ  വൃക്ഷേലെതപ്പോദറികള്  മപ്പോത്രളും  ഉപപയപ്പോഗടപടുതറിയുള  വനവത്കരണളും
സപ്പോധത്യമപ്പോക്കുകവഴറി  കപ്പോവറിനട  കപ്പോലെപ്പോന്തരതറില്  പഴയ  പ്രഇൗഢറി  വജീടണടുതട
നല്കപ്പോനപ്പോവുടമന്നട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

• കപ്പോവുകപളെപ്പോടെനുബന്ധറിച്ചുളതുളും  എന്നപ്പോല്  കപ്പോവട  ഭരണ  സമറിതറിയുടടെ
കജീഴറിലുളതലപ്പോതതുമപ്പോയ  കണല്കപ്പോടുകടളെ  ഭൂമറി  ഏടറടുപതപ്പോ  അലപ്പോടതപയപ്പോ
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതട ഉചറിതമപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നട സമറിതറി കരുതുന. 

• സര്വ്വകലെപ്പോശേപ്പോലെകളുടടെയുളും  കലെപ്പോലെയങ്ങളുടടെയുളും  അടുതപ്പോയറി  സ്ഥറിതറി  ടചയ്യുന്ന
കപ്പോവുകളെറിടലെ  ടടജവടടവവറിദത്യടതപററി  പ്രസ്തുത  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളെറിടലെ  സസത്യശേപ്പോസ-
ജനശേപ്പോസ വറിഭപ്പോഗങ്ങള് ബന്ധടപട  BMC-കള് മുപഖന പഠനളും നടെത്തുക വഴറി  കൂടുതല്
കപ്പോവുകടളെ  സര്കപ്പോരറിടന്റെ  വറിവറിധ  സളുംരക്ഷേണ  ഏജന്സറികളുടടെ  ശദയറില്ടകപ്പോണ്ടു
വരപ്പോവുന്നതുളും  അതുവഴറി  ഒഇൗപദത്യപ്പോഗറിക  കണകറില്ടപടെപ്പോത   കൂടുതല്  കപ്പോവുകള്കട
സളുംരക്ഷേണളും നല്കപ്പോനപ്പോകുടമനളും സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. 

• കപ്പോവുകളുടടെ  പ്രപ്പോധപ്പോനത്യളും  ടപപ്പോതുജനങ്ങള്കട  മനസറിലെപ്പോകറിടകപ്പോടുക്കുന്നതറിനട
കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണളും  ഉറപപ്പോകറിടകപ്പോണ്ടുള  പരറിസ്ഥറിതറി  സഇൗഹൃദ  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര
പരറിപപ്പോടെറികള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതട  നലതപ്പോടണങറിലുളും  കപ്പോവറിനുളറിപലെകട  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോരറികള്
പ്രപവശേറിക്കുന്നതട  ഉചറിതമടലനളും  വറിപനപ്പോദ  സഞപ്പോരറികള്  കപ്പോവറിനട  പുറത്തുനറിന്നട
വജീക്ഷേറിക്കുന്നതപ്പോണട  ഉചറിതടമനളും  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.   എന്നപ്പോല്  പഠനപ്പോവശേത്യങ്ങളുമപ്പോയറി
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ബന്ധടപടട  സ്കൂള്  കുടറികള്  കപ്പോവട  സന്ദര്ശേറികപ്പോറുളതറിനപ്പോല്  പ്രപവശേനപ്പോനുമതറിയുള
കപ്പോവുകളെറിടലെ  വൃക്ഷേങ്ങളുടടെയുളും  മറട  സസത്യലെതപ്പോദറികളുടടെയുളും  ജനകളുടടെയുളും  പപരുവറിവരങ്ങള്,
കപ്പോവറിടന്റെ ചരറിത്ര വസ്തുതകള് എന്നറിവ എഴുതറി പ്രദര്ശേറിപറിക്കുന്നതട കുടറികള്കട കപ്പോവുകടളെ
സളുംബന്ധറിചട  അവപബപ്പോധളും  ഉണപ്പോകുന്നതറിനട  ഉപകരറിക്കുടമനളും  ആയതറിനട  പരറിസ്ഥറിതറി,
തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ, വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വകുപ്പുകള്കട നടെപടെറി സശജീകരറികപ്പോവുന്നതപ്പോടണനളും
സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന. 

• സശകപ്പോരത്യ  വത്യകറികളുടടെയുളും  കുടുളുംബങ്ങളുടടെയുളും  ഉടെമസ്ഥതയറിലുള  കപ്പോവുകടളെ
സര്കപ്പോര്/  പദവസശളും  ഉടെമസ്ഥതയറിലുള  കപ്പോവുകള്കട  തുലെത്യമപ്പോയ  പരറിഗണന  നല്കറി
സളുംരക്ഷേറിപകണതുടണന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

• കപ്പോവുകള്  മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയറി  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്ന  പരറിസ്ഥറിതറി  പ്രവര്തകര്ക്കുളും
സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കുളും  പപ്രപ്പോതപ്പോഹനമപ്പോയറി  പ്രപതത്യക  അവപ്പോര്ഡുകടളെപ്പോനളും  ഏര്ടപടുതറിയറിടറിടലനളും
നറിലെവറില്  13  ഇനങ്ങളെറിലെപ്പോയറി  'ഹരറിത  അവപ്പോര്ഡുകള്'  നല്കറിവരുനടണനളും
ടടജവടടവവറിദത്യ  പബപ്പോര്ഡട  സമറിതറിടയ  അററിയറിചറിരുന.  പ്രസ്തുത  സപ്പോഹചരത്യതറില്
ഹരറിത  അവപ്പോര്ഡുകളെറില്  പരറിഗണറിക്കുന്ന  ഇനങ്ങളെറില്  'കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണളും'  കൂടെറി
ഉള്ടപടുത്തുന്നതുളും  കപ്പോവട  സളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി  പ്രപതത്യക  അവപ്പോര്ഡട  ഏര്ടപടുത്തുന്നതുളും
കപ്പോവട സളുംരക്ഷേകര്കട സളുംരക്ഷേണ പ്രവര്തനങ്ങളെറില് ഏര്ടപടുന്നതറിനട കൂടുതല് ഉഇൗര്ജളും
പകരുടമന്നട സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന. 

• പുരപ്പോവസ്തു  വകുപറിടന്റെ  പൂര്ണ്ണ  ഉടെമസ്ഥതയറിലുള  സപ്പോരകങ്ങളെറിടലെയുളും
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളെറിടലെയുളും  കപ്പോവുകളുടടെ  പരറിപപ്പോലെനളും   ഇവയറിടലെ  മരങ്ങളുളും  ടചടെറികളുളും
നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനപ്പോവശേത്യമപ്പോയ  ജദനളുംദറിന  പരറിപപ്പോലെനളും  എന്നറിവ  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതട
പ്രസ്തുത വകുപ്പുതടന്നയപ്പോടണനളും  എന്നപ്പോല് സളുംരക്ഷേറിതമപ്പോയറി പ്രഖത്യപ്പോപറികടപടതുളും ഇതര
ഉടെമസ്ഥതയറിലുളതുമപ്പോയ സപ്പോരകങ്ങളെറിടലെ കപ്പോവുകള് പ്രസ്തുത വകുപല പരറിപപ്പോലെറിക്കുന്നടതനളും
ഭരണ  വകുപപ്പോയ  സപ്പോളുംസപ്പോരറികകപ്പോരത്യ  വകുപട  അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഈ  സപ്പോഹചരത്യതറില്
പുരപ്പോവസ്തു  വകുപറിടന്റെ  ഉടെമസ്ഥതയറിലുളതലപ്പോത  കപ്പോവുകള്  പവണവറിധളും  സളുംരക്ഷേറിക
ടപടുനപണപ്പോടയന്നട  പരറിപശേപ്പോധറിചട തുടെര്നടെപടെറി സശജീകരറിപകണതട അനറിവപ്പോരത്യമപ്പോണട.

• കപ്പോവുകളുടടെ  പ്രപ്പോധപ്പോനത്യവുളും  അവ  സളുംരക്ഷേറിപകണതറിടന്റെ  ആവശേത്യകതയുളും
സളുംബന്ധറിച ഭപ്പോഗങ്ങള് പപ്പോഠത്യപദതറിയറില് ഉള്ടപടുത്തുന്നതട ഭപ്പോവറി തലെമുറയ്ക്കട അവപബപ്പോധളും
സൃഷറികപ്പോന്  ഉപകപ്പോരപ്രദമപ്പോയറിരറിക്കുടമനളും  ആയതറിനപ്പോല്  കപ്പോവുകടളെ  സളുംബന്ധറിച
പപ്പോഠങ്ങള്  ടപപ്പോതുവറിദത്യപ്പോഭത്യപ്പോസ  പപ്പോഠത്യപദതറിയറില്  പ്രപതത്യകമപ്പോയറി  ഉള്ടപടുത്തുകയുളും
പകപ്പോപളെജട  വറിദത്യപ്പോര്തറികളുടടെ  പപ്പോഠത്യപദതറിയറിടലെ  പരറിസ്ഥറിതറിശേപ്പോസ  വറിഭപ്പോഗതറില്
കപ്പോവുകടളെ സളുംരക്ഷേറിപകണതറിടന്റെ ആവശേത്യകത സളുംബന്ധറിച പപ്പോഠങ്ങള് ഉള്ടപടുത്തുകയുളും
ടചയ്യുന്നതട  ഉചറിതമപ്പോകുടമന്നട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. 

274/2022.
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• പടറികജപ്പോതറി  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടവര്കട  പരമരപ്പോഗതമപ്പോയറിട്ടുള  പക്ഷേത്രളും/കപ്പോവട
നവജീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2015-16  വര്ഷളും  മുതല്  ആയവ  സ്ഥറിതറി  ടചയ്യുന്ന  ബന്ധടപട
പബപ്പോകട  പടറികജപ്പോതറി  വറികസന  ഓഫജീസറുടടെയുളും  ജറിലപ്പോ  പടറികജപ്പോതറി  വറികസന
ഓഫജീസറുടടെയുളും ശേറിപപ്പോര്ശേയുടടെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ബന്ധടപട തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ വകുപട
എഞജീനറിയറുടടെ  ടടപ്രസട  പസപ്പോഫട  ടവയററില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  എസറിപമററിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് വര്കറിളുംഗട ഗ്രൂപട അളുംഗജീകപ്പോരപതപ്പോടടെ ഒരു പക്ഷേത്രളും/കപ്പോവറിനട  5  ലെക്ഷേളും
രൂപ  വടര  ധനസഹപ്പോയളും  നല്കുനണട.  പ്രസ്തുത  തുക  ജറിലപ്പോ  പടറികജപ്പോതറി  വറികസന
ഓഫജീസര്കട  അനുവദറിക്കുകയുളും  ആവശേത്യമപ്പോയ  തുക  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപട
എഞജീനറിയര് തയപ്പോറപ്പോകറിയ എസറിപമററിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ബന്ധടപട തപദ്ദേശേസശയളും ഭരണ
ടസക്രടററികട  ടടകമപ്പോറുകയുളും  ടസക്രടററി  തനതട  സപ്പോമതറിക  വര്ഷളും  തടന്ന  തുക
ടചലെവഴറിചട പദതറി നറിര്വ്വഹണളും പൂര്തറിയപ്പോകറി വറിനറിപയപ്പോഗ സര്ടറിഫറികറട പടറികജപ്പോതറി
വറികസന വകുപറിനട ലെഭത്യമപ്പോക്കുന്ന രജീതറിയപ്പോണട അവലെളുംബറിചട വരുന്നടതനളും ടെറി പദതറികട
പകപ്പോര്പസട  ഫണറില്  (2225-01-800-57)  നറിനമപ്പോണട  തുക  അനുവദറിക്കുന്നടതനളും
ഇതറിനപ്പോയറി പ്രപതത്യകറിചട തുക പകപ്പോര്പസട ഫണറില് വകയറിരുതറിയറിടറിടലനളും പരത്യപ്പോപ്തമപ്പോയ
തുക ഉള പക്ഷേളും ധനസഹപ്പോയളും അനുവദറിക്കുനടണനളും ഭരണ വകുപപ്പോയ പടറികജപ്പോതറി-
പടറികവര്ഗ്ഗ വറികസന വകുപട സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 2017-18-ല് ക്ഷേണറിച വറിജപ്പോപന
പ്രകപ്പോരമുള അപപക്ഷേകളെറിപനലുള നടെപടെറിയപ്പോണട ഇപപപ്പോഴുളും നടെക്കുന്നടതനളും 2019-20 -ല്
പരത്യപ്പോപ്തമപ്പോയ തുക ഉളതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത സപ്പോമതറിക വര്ഷളും 83 പക്ഷേത്രളും/കപ്പോവുകള്കപ്പോയറി
മൂന്നട  പകപ്പോടെറി  ടതപ്പോണ്ണൂറട  ലെക്ഷേളും  രൂപ  ധനസഹപ്പോയളും  അനുവദറിചറിരുടന്നനളും  വകുപട
അററിയറിചറിട്ടുണട.  പദതറിയുടടെ സുഗമമപ്പോയ നടെതറിപറിനട പകപ്പോര്പസട ഫണറില് നറിനളും തുക
കടണതപ്പോനപ്പോവപ്പോത  സപ്പോഹചരത്യളും  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  ആവശേത്യടമങറില്  കൂടുതല്   തുക
വകയറിരുപതണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി കരുതുന. 

• കപ്പോടെറിപനപ്പോടുളും  കപ്പോവുകപളെപ്പോടുളും  കൂടുതല്  അടുതറിടെപഴകുന്ന  വറിഭപ്പോഗങ്ങളെപ്പോണട
പടറികവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗങ്ങടളെങറിലുളും  പ്രസ്തുത  വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുടടെ  കപ്പോവുകള്  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനട
പദതറികടളെപ്പോനളും  നറിലെവറിലെറില  എന്നപ്പോണട  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറികസന  വകുപട
അററിയറിചറിരറിക്കുന്നതട.  ആയതറില്  സമറിതറി  അതൃപ്തറി  പരഖടപടുത്തുകയുളും  പടറികവര്ഗ്ഗ
വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടവരുടടെയുളും  കപ്പോവുകള്കട  ധനസഹപ്പോയളും  ലെഭത്യമപ്പോകുന്ന  വറിധതറില്
നറിലെവറിടലെ മപ്പോനദണ്ഡങ്ങള് പരറിഷ്ക്കരറികണടമന്നട നജീരജീക്ഷേറിക്കുകയുളും ടചയ്യുന. 

• സളുംസ്ഥപ്പോനടത  കപ്പോവുകളുടടെയുളും  അനുബന്ധ  ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുടടെയുളും
സളുംരക്ഷേണവുളും  പരറിപപ്പോലെനവുളും  ഒരു  വകുപറിനുകജീഴറില്  ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുകടയന്നതട  വളെടര
പ്രപ്പോധപ്പോനത്യമര്ഹറിക്കുന്ന  വറിഷയമപ്പോണട.  ആയതറിനട  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണവുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട എലപ്പോ വകുപ്പുകടളെയുളും ഏപകപ്പോപറിപറിച്ചുടകപ്പോണട ഒരു കമറിററിയുടടെ പനതൃതശതറില്
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പഠനളും നടെതണടമനളും കപ്പോവുകളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പ്രവര്തനങ്ങള് നറിയനറിക്കുന്നതറിനട
ഒരു  അപതപ്പോററിററി  രൂപജീകരറിക്കുന്നതട  ഉള്ടപടടെയുള  കപ്പോരത്യങ്ങള്  ഉള്ടകപ്പോളറിച്ചുടകപ്പോണട
നറിയമനറിര്മപ്പോണളും നടെതണടമനളും സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന. 

• സമറിതറി നടെതറിയ ചര്ചകളുടടെയുളും നറിരജീക്ഷേണങ്ങളുടടെയുളും കടണതലുകളുടടെയുളും
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സളുംസ്ഥപ്പോനടത  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനുളും  പരറിപപ്പോലെനതറിനുളും
ഉതകുന്നതപ്പോയറി സമറിതറിയ്ക്കട പബപ്പോദത്യടപട കപ്പോരത്യങ്ങള് ശേറിപപ്പോര്ശേകളെപ്പോയറി ചുവടടെ പചര്ക്കുന:

ശേറിപപ്പോര്ശേകള്

1. കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനട  'കപ്പോവട  '  എന്ന
വപ്പോകറിനട  സമഗമപ്പോയ  നറിര്വ്വചനളും  ആവശേത്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  വനളും  -  വനത്യജജീവറി  വകുപറിടന്റെ
ആഭറിമുഖത്യതറില്  ബന്ധടപട  വകുപ്പുകള്/ഏജന്സറികളുമപ്പോയറി  കൂടെറിയപ്പോപലെപ്പോചറിചട  'കപ്പോവട  '
എന്ന  വപ്പോകറിനട  സമഗവുളും  സമ്പൂര്ണ്ണവുമപ്പോയ  നറിര്വ്വചനളും  തയപ്പോറപ്പോകണടമന്നട  സമറിതറി
ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന. 

2. കപ്പോവുകടളെ  വനമപ്പോയറി  പ്രഖത്യപ്പോപറികപ്പോടത  വനളും-വനത്യജജീവറി  നറിയമ  പ്രകപ്പോരപമപ്പോ,
ഉടെമസ്ഥരുടടെ  സമതപതപ്പോടടെയലപ്പോടത  ടടജവടടവവറിദത്യ  നറിയമ  പ്രകപ്പോരപമപ്പോ  കപ്പോവുകടളെ
സളുംരക്ഷേറികപ്പോനപ്പോകറിടലന്നട സമറിതറി നറിരജീക്ഷേറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ബന്ധടപട വകുപ്പുകള്
പചര്ന്നട ഒരു കമറിററി രൂപജീകരറിചട പ്രസ്തസ്റ്റുത കമറിററിയുടടെ ആഭറിമുഖത്യതറില് സളുംസ്ഥപ്പോനടത
കപ്പോവുകടളെ സളുംബന്ധറിചട വറിശേദമപ്പോയ കണടകടുപ്പുളും വറിവരപശേഖരണവുളും പഠനവുളും നടെതറി
ആയതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി  ഒരു  വകുപറിടന
പ്രപതത്യകമപ്പോയറി  ചുമതലെടപടുതണടമനളും  പ്രസ്തുത  വകുപറിനട  കജീഴറില്  കപ്പോവുകളുടടെയുളും
അനുബന്ധ ജലെപസപ്പോതസ്സുകളുപടെയുളും  സളുംരക്ഷേണ പ്രവര്തനങ്ങള്,  പദതറികള് എന്നറിവ
നറിയനറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഒരു  അപതപ്പോററിററി  രൂപജീകരറിക്കുന്നതറിനട  വത്യവസ്ഥ  ടചയ്യുന്ന
സമഗമപ്പോയ നറിയമനറിര്മപ്പോണളും നടെത്തുന്നതറിനട  ആവശേത്യമപ്പോയ നടെപടെറികള് സശജീകരറികണടമനളും
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

3.  ഏടതപ്പോരു  ഭൂമറിക്കുളും  വസ്തുവറിനുടമന്ന  പപപ്പോടലെ  കപ്പോവുകളുടടെ  ഉടെമസ്ഥത
ടതളെറിയറിക്കുന്നതറിനട  വറിപലജട  ഓഫജീസറുടടെ  ടടകവശേപ്പോവകപ്പോശേ  സര്ടറിഫറികറ്റുളും  പടയ
പരഖയുളും  കരമടെച  രസജീതുളും  പ്രമപ്പോണവുളും  ആണട  സശജീകരറികപ്പോവുന്ന  പരഖകടളെന്നട  വറിവറിധ
വകുപ്പുകള് അററിയറിചറിരറിക്കുന. എന്നപ്പോല് പലെ കപ്പോവുകളുളും പപ്പോരമരത്യമപ്പോയറി തറവപ്പോടുകളുടടെയുളും
ട്രസ്റ്റുകളുടടെയുളും  മറ്റുളും  കജീഴറില് വരുന്നതപ്പോയുളും  പലെ കപ്പോവുകളുടടെയുളും  ഉടെമസ്ഥതയറില് തര്കളും
നറിലെനറില്ക്കുന്നതപ്പോയുളും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഇഇൗ  സപ്പോഹചരത്യതറില്  പമല്പറഞ്ഞ
പരഖകള് മപ്പോത്രളും കപ്പോവുകളുടടെ സളുംരക്ഷേണതറിനട പരത്യപ്പോപ്തമടലന്നതറിനപ്പോല് ഉടെമസ്ഥതയറിലുള
സങജീര്ണ്ണത  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുളും  കപ്പോവറിടന്റെ  സളുംരക്ഷേണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
മുപന്നപ്പോട്ടുടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുന്നതറിനുളും  പരത്യപ്പോപ്തമപ്പോയ  മറ്റു  പരഖകള്  എടന്തപ്പോടകയപ്പോയറിരറികണടമന്നട
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തജീരുമപ്പോനറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  റവനറ്റ്യൂ  വകുപറിടന്റെ  പമല്പനപ്പോടതറില്  വനളും-വനത്യജജീവറി,
പരറിസ്ഥറിതറി,  സപ്പോളുംസപ്പോരറിക,  പുരപ്പോവസ്തു,  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപ്പുകള്  പചര്ന്നട
ആവശേത്യമപ്പോയ നടെപടെറികള് സശജീകരറികണടമന്നട സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

4. സളുംസ്ഥപ്പോനതപ്പോടകയുള  കപ്പോവുകളുടടെ  എണ്ണളും  സളുംബന്ധറിച  കണകറില്
വകുപ്പുകള്കറിടെയറില്  വത്യതത്യസ്ത  അഭറിപ്രപ്പോയളും  നറിലെനറില്ക്കുന്നതറിനപ്പോല്  വനളും-വനത്യജജീവറി,
റവനറ്റ്യൂ(പദവസശളും),  പരറിസ്ഥറിതറി,  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണളും എന്നജീ വകുപ്പുകള് പഠനളും നടെതറി
ഓപരപ്പോ  വകുപറിടന്റെയുളും  കജീഴറിലുള  കപ്പോവുകളുടടെ  എണ്ണളും  സളുംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
തയപ്പോറപ്പോകണടമനളും പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട വനളും വകുപറിടന്റെ പമല്പനപ്പോടതറില്  പക്രപ്പോഡജീകരറിചട
കപ്പോവുകളുടടെ  എണ്ണളും  കൃതത്യമപ്പോയറി  കണകപ്പോകണടമനളും  വനളും-വനത്യജജീവറി  വകുപറിപനപ്പോടെട
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

5. സളുംസ്ഥപ്പോനടത മറിക കപ്പോവുകളുളും അതറിര്തറി നറിര്ണ്ണയറിചട  സളുംരക്ഷേറികപ്പോതതുമൂലെളും
ടടകപയറടപടുകയുളും തന്മൂലെളും കപ്പോവുകളെറിടലെ ഭൂമറി നഷടപട്ടുപപപ്പോകുന്നതപ്പോയുളും പരറിവര്തനളും
ടചയടപടുന്നതപ്പോയുളും  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഇകപ്പോരണതപ്പോല്  കപ്പോവുകളുടടെ
ടടജവടടവവറിദത്യളും  നഷടപട്ടുടകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  കപ്പോവുകളെറില്  നറിനളും
നഷടപടട  പപപ്പോയ ഭൂമറി  വജീടണടുതട  അതറിര്തറികള് കൃതത്യമപ്പോയറി  നറിര്ണ്ണയറികണടമനളും
കപ്പോവുകളെറില് തപദ്ദേശേജീയമപ്പോയ സസത്യങ്ങളുളും വൃക്ഷേങ്ങളുളും ഉപപയപ്പോഗറിചട ടടജവപവലെറി സ്ഥപ്പോപറിചട
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനട വനളും-വനത്യജജീവറി, റവനറ്റ്യൂ(പദവസശളും), പരറിസ്ഥറിതറി, തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ
വകുപ്പുകള് ആവശേത്യമപ്പോയ നടെപടെറി സശജീകരറികണടമനളും  സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

6. പദവസശളും  പബപ്പോര്ഡുകളുടടെ  അധജീനതയറിലെപ്പോയറിരുന്ന കപ്പോവുകളെറിപലെതുള്ടപടടെയുള
ഭൂമറി റജീ സര്പവ്വയറിലൂടടെ സര്കപ്പോര് ഭൂമറിയപ്പോയറി ടതറപ്പോയറി ഇനളും മപ്പോറടപടതറിനപ്പോല് പദവസശളും
പബപ്പോര്ഡുകള്കട  ഭൂനഷമുണപ്പോയറിട്ടുളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഇതട  പദവസശളും
പബപ്പോര്ഡുകള്കട  കപ്പോവുകടളെ  സളുംരക്ഷേറിചട  നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനട  ഒരു  വറിലെങ്ങുതടെറിയപ്പോയറി
നറില്ക്കുന.  ഇഇൗ  സപ്പോഹചരത്യതറില്  പദവസശളും  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കജീഴറിടലെ  ഭൂമറി  സര്കപ്പോര്
ഭൂമറിയപ്പോയറി  ടതറപ്പോയറി  ഇനളും  മപ്പോറടപടറിട്ടുപണപ്പോടയന്നട  പുനനഃപരറിപശേപ്പോധറിചട  ഉടണങറില്
പറിഴവുകള് തറിരുതണടമന്നട റവനറ്റ്യൂ വകുപറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

7. വനളും-വനത്യജജീവറി  വകുപട  നറിലെവറില്  കപ്പോവുസളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി  പണളും
കടണത്തുന്നതട  'Conservation  of  Biodiversity'  എന്ന  ബജറട  ശേജീര്ഷകതറില്
അനുവദറിക്കുന്ന തുകയറില് നറിനമപ്പോണട.  എന്നപ്പോല് ഇപ്രകപ്പോരളും അനുവദറിക്കുന്ന തുക മറട പലെ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകൂടെറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  സളുംസ്ഥപ്പോനടതപ്പോടപ്പോടകയുള കപ്പോവുകളുടടെ
സളുംരക്ഷേണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുന്നതറിനട  പ്രസ്തുത തുക അപരത്യപ്പോപ്തമപ്പോടണന്നട സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  പ്രസ്തുത  സപ്പോഹചരത്യതറില്  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനുള
ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി ബജററില് ഒരു പുതറിയ ശേജീര്ഷകളും ഏര്ടപടുത്തുന്നതറിനട വറിശേദമപ്പോയ
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പഠനളും  നടെതറി  ധനകപ്പോരത്യ  വകുപറിനട  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറികപ്പോന്   സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശേറിക്കുന.  പ്രസ്തുത  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  ലെഭറിക്കുന്ന  മുറകട  പുതറിയ  ബജറട  ശേജീര്ഷകളും
ആരളുംഭറിക്കുന്നതറിനുളും  തുടെര്  നടെപടെറി  സശജീകരറിക്കുന്നതറിനുളും  ആയതറില്  പവണത്ര  തുക
വകയറിരുതണടമന്നട  ധനകപ്പോരത്യ  വകുപറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി  ശേറിപപ്പോര്ശേ  ടചയ്യുന.  ബജററില്
വകയറിരുതറിയ  തുകയ്ക്കട  ഭരണപ്പോനുമതറി  ലെഭറിക്കുന്നതറിനനുസരറിചട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുളും  ററിലെജീസട
ടചയ്യുന്നതറിനട  ധനകപ്പോരത്യ  വകുപട  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സശജീകരറികണടമനളും  സമറിതറി
ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

8.  കപ്പോവുകടളെ  കടണതറി  ടടജവടടവവറിദത്യ  ടടപതൃക  പകനങ്ങളെപ്പോകറി
പ്രഖത്യപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ടടജവടടവവറിദത്യ  പബപ്പോര്ഡറിനട  ശേറിപപ്പോര്ശേ  ടചയ്യുന്നതറിനുളും  ബപയപ്പോ
ടടഡപവഴറിററി  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  കമറിററികള്  (BMC)  മുപഖന  ലെഭത്യമപ്പോകുന്ന  പകനഫണട
വറിനറിപയപ്പോഗറിചട  BMC-കളുടടെ  പമല്പനപ്പോടതറില്  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുളും  സളുംസ്ഥപ്പോനടത
എലപ്പോ തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുളും ഫലെപ്രദമപ്പോയ നടെപടെറികള് സശജീകരറികണടമന്നട
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

9.  കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനട  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  വനളും-വനത്യജജീവറി  വകുപറിനട  കജീഴറില്
ധനസഹപ്പോയ  പദതറിയുടണന്നടതപ്പോഴറിചപ്പോല്  വറിവറിധ  വകുപ്പുകള്കട  കജീഴറില്  കപ്പോവുകളെറില്
പനരറിടറിടെടപടട  സളുംരക്ഷേണളും  നല്കുന്നതറിനട  സര്കപ്പോരറിനട   പദതറികള്  യപ്പോടതപ്പോനളും
നറിലെവറിലെറില.  നറിലെവറില്  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്   'ഹരറിത  പകരളെളും  മറിഷന്'
മുപഖന നടെപറിലെപ്പോക്കുന്ന ഏതപ്പോനുളും സപ്പോമൂഹത്യ വനവത്കരണ പദതറികള് മപ്പോത്രമപ്പോണട കപ്പോവട
സളുംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുന്നതട.  എന്നപ്പോല്  പചത്തുരുതട,  നക്ഷേത്രവനളും
തുടെങ്ങറിയ  പ്രസ്തുത  പദതറികള്  സളുംസ്ഥപ്പോനടത  എലപ്പോ  കപ്പോവുകളുളും  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനട
ഉതകുന്നതല.  ആയതറിനപ്പോല്  സളുംസ്ഥപ്പോനടത  ബന്ധടപട  ഗപവഷണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുടടെ
ആഭറിമുഖത്യതറില് പജീപറിള്സട ബപയപ്പോടടഡപവഴറിററി രജറിസററിടലെ വറിവരങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗടപടുതറി
കപ്പോവുകളുടടെ  സളുംരക്ഷേണതറിനട  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  ഒരു  പ്രപതത്യക  ബൃഹതട  പദതറി
ആവറിഷ്കരറിക്കുന്നതറിനുളും പ്രസ്തുത പദതറിയുടടെ കജീഴറില് ആവശേത്യമപ്പോയ തുക ലെഭത്യമപ്പോകറി ഇഇൗ
പമഖലെയറില് പ്രവര്തറിച്ചുവരുന്ന വറിദഗ്ധരുടടെ സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ  സളുംസ്ഥപ്പോനടത എലപ്പോ
കപ്പോവുകളുടടെയുളും  സളുംരക്ഷേണളും ഉറപപ്പോകണടമന്നട  പരറിസ്ഥറിതറി,  വനളും-വനത്യജജീവറി  വകുപ്പുകപളെപ്പോടെട
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

10.   ജനവപ്പോസ  പമഖലെപയപ്പോടെട  പചര്ന്നട  നറിലെടകപ്പോള്ളുന്ന  കപ്പോവുകളെറിടലെ  വൃക്ഷേങ്ങളുടടെ
പവരുകള്,  വളറി  പടെര്പ്പുകള്  എന്നറിവ  സമജീപടത  വജീടുകളെറിപലെകട  പടെരുന്ന
സപ്പോഹചരത്യതറില് ആയവ മുററിചട മപ്പോറ്റുന്നതറിനട ആവശേത്യടമങറില് ബന്ധടപട വജീട്ടുടെമസ്ഥര്കട
പവണ  സഹപ്പോയളും നല്കണടമന്നട  സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.
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11.  'വറിദത്യപ്പോവനളും'  പപപ്പോലുള പദതറികള് മുപഖന സ്കൂള്-പകപ്പോപളെജട വറിദത്യപ്പോര്തറികള്കട
കപ്പോവുകളുടടെ പ്രപ്പോധപ്പോനത്യവുളും  അവ സളുംരക്ഷേറിപകണതറിടന്റെ ആവശേത്യകതയുളും സളുംബന്ധറിചട  
സളുംസ്ഥപ്പോന വത്യപ്പോപകമപ്പോയറി പബപ്പോധവല്കരണളും  നടെപറിലെപ്പോകണടമന്നട  സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ
ടചയ്യുന.

12.  കപ്പോവുകളുടടെ സളുംരക്ഷേണവുളും ആയതറിടന്റെ പ്രപ്പോധപ്പോനത്യവുളും സളുംബന്ധറിച പപ്പോഠങ്ങള്
ടപപ്പോതുവറിദത്യപ്പോഭത്യപ്പോസ-ഉന്നതവറിദത്യപ്പോഭത്യപ്പോസ  പപ്പോഠത്യപദതറികളെറില്  ഉള്ടപടുത്തുന്നതുവഴറി
വറിദത്യപ്പോര്തറികടളെ  പബപ്പോധവത്കരറിക്കുന്നതറിനട  ടപപ്പോതുവറിദത്യപ്പോഭത്യപ്പോസ-ഉന്നതവറിദത്യപ്പോഭത്യപ്പോസ
വകുപ്പുകള് ആവശേത്യമപ്പോയ നടെപടെറി സശജീകരറിക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

13.  പുരപ്പോവസ്തു  വകുപറിനട  കജീഴറില്  സളുംരക്ഷേറിച്ചു  പപപ്പോരുന്ന  ടകപ്പോടപ്പോരങ്ങള്  പപപ്പോലുള
ചരറിത്രനറിര്മറിതറികളുടടെ വളെപറില് സ്ഥറിതറിടചയ്യുന്ന കപ്പോവുകള് സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനട  ടടജവ-
ടടവവറിദത്യ  പബപ്പോര്ഡട,  പകരളെപ്പോ  പഫപ്പോറസട  ററിസര്ചട  ഇന്സറിററ്റ്യൂടട  (KFRI)  തുടെങ്ങറിയ
ഗപവഷണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുടടെ സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ പദതറികള് ആവറിഷ്കരറിചട നടെപറിലെപ്പോകണടമന്നട
സപ്പോളുംസപ്പോരറിക കപ്പോരത്യ വകുപറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

14. കപ്പോവുകള്  സളുംരക്ഷേറിച്ചുവരുന്ന  പദതറി  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്ക്കുകൂടെറി
ലെഭത്യമപ്പോകതക  വറിധതറില്  പരറിഷ്കരറികപ്പോനുളും  ആയതട  സളുംബന്ധറിചട  അപപക്ഷേകള്
സമര്പറിപകണടതങ്ങടനടയന്നതട  സളുംബന്ധറിചട  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കട
പബപ്പോധവല്കരണളും നല്കുന്നതറിനുളും പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗ വകുപട ആവശേത്യമപ്പോയ നടെപടെറി
സശജീകരറികണടമന്നട  സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

15.  കപ്പോവുകളെറില്  കണ്ടുവരുന്ന  നൂറപ്പോണ്ടുകള്  പഴകമുള  വന്മരങ്ങള്  അനത്യളുംനറിന
പപപ്പോകപ്പോടത  ടടതകള്  ഉല്പപ്പോദറിപറിചട  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപളും  മടണ്ണപ്പോലെറിപ്പുളും
ഇതറിള്കണ്ണറികളുടടെ  പടെര്ന  കയറവുളുംമൂലെളും  നറിലെവറില്  കപ്പോവുകളെറില്  നറിലെനറില്ക്കുന്ന
മരങ്ങള്  കടെപുഴകുന്നതറില്  നറിനളും  ആയവടയ  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുളും  വനളും-വനത്യജജീവറി,
പരറിസ്ഥറിതറി,  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപ്പുകള്  ആവശേത്യമപ്പോയ  നടെപടെറികള്  സശജീകരറികണ
ടമന്നട സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

16.  കപ്പോവുകളെറില്  കണ്ടുവരുന്ന  സശപ്പോഭപ്പോവറിക  ജലെപസപ്പോതസ്സുകള്  മലെറിനമപ്പോകപ്പോടത
സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുളും തനറിമ നറിലെനറിര്ത്തുന്നതറിനുളും  ആയവയറില് കപ്പോവുകള്കട പുറപതകട
ഒഴുകുന്ന  ഉറവകള്,  പുഴകള്  തുടെങ്ങറിയവ  ജലെപസചനതറിനട  കൂടെറി  ഉപപയപ്പോഗടപടുന്ന
വറിധതറില് പരറിരക്ഷേറിക്കുന്നതറിനുളും തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ,  ജലെവറിഭവ വകുപ്പുകള് പദതറികള്
ആവറിഷ്കരറിചട നടെപറിലെപ്പോകണടമന്നട   സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

17.  കപ്പോവുകള്  സളുംരക്ഷേറിക്കുന്നവര്കട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഹരറിത  അവപ്പോര്ഡുകള്
ഏര്ടപടുതണടമനളും  വറിവറിധ  ഇനങ്ങളെറില്  കപ്പോവട  സളുംരക്ഷേണതറിനട  പ്രപതത്യകമപ്പോയറി
അവപ്പോര്ഡട  ഏര്ടപടുതറി  സളുംരക്ഷേകര്കട  പപ്രപ്പോതപ്പോഹനളും  നല്കുന്നതറിനുളും  പരറിസ്ഥറിതറി
വകുപട ആവശേത്യമപ്പോയ നടെപടെറി സശജീകരറികണടമന്നട   സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.
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18.  കപ്പോവുകളെറിപലെകട   പുറളുംതള്ളുന്ന  പപ്പോസറികട  ഉള്ടപടടെയുള  ടടജവ-അടടജവ
മപ്പോലെറിനത്യങ്ങള്  നറിര്മപ്പോര്ജനളും  ടചയ്യുന്നതറിനട  സളുംസ്ഥപ്പോന  മലെറിനജീകരണ  നറിയനണ
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  പമല്പനപ്പോടതറില്  പ്രപതത്യക  പരറിശേജീലെനളും  ലെഭറിച  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളെറികടളെ
ഉപപയപ്പോഗടപടുതറി  വണ്-ടടടെളും  കജീനറിളുംഗട  പപ്രപ്പോഗപ്പോളും  നടെത്തുന്നതറിനട  പവണ  നടെപടെറികള്
പരറിസ്ഥറിതറി,  തപദ്ദേശേസശയളുംഭരണ  വകുപ്പുകള്  സശജീകരറികണടമന്നട  സമറിതറി  ശേറിപപ്പോര്ശേ
ടചയ്യുന.

19.  കപ്പോവുകള്  പകനജീകരറിചട  എപകപ്പോ  ടൂററിസവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടുതറി,  'അപരപ്പോമ
ടൂററിസളും' പപപ്പോടലെയുള  അനുപയപ്പോജത്യമപ്പോയ  വറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  പദതറികള്  ആവറിഷ്കരറിചട
നടെപറിലെപ്പോകണടമന്നട സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

20.  അന്തര്പദശേജീയ  തലെതറില്  കണല്കപ്പോടുകളുടടെ  ദറിവസമപ്പോയറി  (International
Mangrove Day) പ്രഖത്യപ്പോപറിചറിട്ടുള ജൂടടലെ 26-നട  സളുംസ്ഥപ്പോനടത കപ്പോവുകള് സളുംരക്ഷേറിചട
പരറിപപ്പോലെറിപകണതറിടന്റെ  ആവശേത്യകതയുളും  പ്രപ്പോധപ്പോനത്യവുളും  സളുംബന്ധറിചട  സ്കൂള്/പകപ്പോപളെജട
തലെങ്ങളെറില്  പ്രപതത്യക  പരറിപപ്പോടെറികള്/പബപ്പോധവല്കരണ  കപ്പോസുകള്/ടസമറിനപ്പോറുകള്/
പ്രദര്ശേനങ്ങള്/കപ്പോവുകളെറിപലെയ്ക്കട  പഠന  യപ്പോത്രകള്  തുടെങ്ങറിയവ  സളുംഘടെറിപറികണടമന്നട
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

21.  നപ്പോഷണല്  ഗജീന്  പകപ്പോര്പട  -ഇപകപ്പോ  കബട  പപ്രപ്പോഗപ്പോമറില്  ഉള്ടപടുന്ന
സളുംസ്ഥപ്പോനടത  സ്കൂളുകള്/പകപ്പോപളെജുകള്  നടെത്തുന്ന  പരറിസ്ഥറിതറി  സളുംബന്ധമപ്പോയ
പരറിപപ്പോടെറികളെറില്  സമജീപമുള കപ്പോവുകടളെയുളും  ഉള്ടപടുതപ്പോന്  നടെപടെറി  സശജീകരറിയ്ക്കണടമന്നട
സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

22. കപ്പോവുകളെറില് കപ്പോണടപടുന്ന അപൂര്വ്വയറിനളും വൃക്ഷേ സസത്യലെതപ്പോദറികളുടടെ ഒരു ജജീന്
ബപ്പോങട   (gene  bank)  ഉണപ്പോകണടമനളും ആയതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് നപ്പോപശേപ്പോന്മുഖമപ്പോകപ്പോന്
സപ്പോധത്യതയുളവടയ സളുംരക്ഷേറികപ്പോന് നടെപടെറികള് സശജീകരറികണടമനളും സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ
ടചയ്യുന.

23.  സളുംസ്ഥപ്പോനടത കപ്പോവുകളുടടെ വറിസ്തൃതറി,  ടലെപ്പോപകഷന്,  അവയറിലുള ജജീവറികള്,
വൃക്ഷേങ്ങള്,  സസത്യലെതപ്പോദറികള്,  ജലെപസപ്പോതസ്സുകള്  എന്നറിവ  സളുംബന്ധറിച  വറിവരങ്ങള്
പശേഖരറിചട പ്രസ്തുത വറിവരങ്ങള് ഉള്ടകപ്പോള്ളുന്ന ഒരു സമഗ ഇന്ഫര്പമഷന് മപ്പോപനജ് ടമന്റെട
സറിസളും  രൂപജീകരറികണടമനളും  പ്രസ്തുത  സളുംവറിധപ്പോനളും  കപ്പോവുകളുടടെ  വറികസന-സളുംരക്ഷേണ
പ്രവര്തനങ്ങള്കട ഉപയുകമപ്പോകണടമനളും സമറിതറി ശേറിപപ്പോര്ശേ ടചയ്യുന.

തറിരുവനന്തപുരളും ഇ. ടക. വറിജയന്,
2022, മപ്പോര്ചട 16. അദത്യക്ഷേന്,

പരറിസ്ഥറിതറി സളുംബന്ധറിച കമറിററി.


