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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 387 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ് ,
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ , 

�ീമതി.ഉമ േതാമസ്  

�ീ . എ . െക . ശശീ�ൻ 
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

23.10.2019-െല േകരള മ�ിസഭാ േയാഗ�ിൽ

എ�ാ വന�ജീവി സേ�ത�േളാ�ം േദശീയ
ഉദ�ാന�േളാ�ം േചർ�് കിട��
മ�ഷ�വാസേക��ൾ ഉൾെ�െട��
േമഖലകൾ�് ഒ� കിേലാമീ�ർ ��ളവ് ഇേ�ാ
െസൻസി�ീവ് േസാണിൽ ഉൾെ���ാ��ായ

സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2018 �ൈല-ആഗ�് മാസ�ളിൽ േകരളം
അഭി�ഖീകരി� �ളയ െക�തി പാരി�ിതിക

�ര�മായി വിലയി��െ��താണ്. പരി�ിതി

േലാല/ �ർ�ലമായ വനേമഖല�െട സമീപ�മായ

�േദശ�ളിെല ഖനന�ം അനിയ�ിതമായ
നിർ�ാണ �വർ�ന��ം െക�തികൾ�് ആ�ം

��ിയി��. �ടർ�ളള മൺ�ൺ കാല�്

ഉ�ായ മ�ിടി�ി�ം മ� വിപ�ക�ം ഇത്
അടിവരയി�ം. അതിനാൽ അനധി�ത നിർ�ാണം,
�തിയ മലിനീകരണ വ�വസായ�ൾ, ജനവാസ
േമഖലകളിൽ അനിയ�ിതമായ ക�ാറി �ട�ിയവ
നിയ�ി��തിന് ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാണിെന �റി�� �തിയ തീ�മാന�ൾ
എ�േ��തായി വ�. സർ�ാർ ഈ കാര�ം
വിശദമായി പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

േകരള�ിൽ മ�ഷ�ജീവൻ
ന�െ����ൾെ�െട�ളള ��തരമായ
പാരി�ിതിക �ര��ൾ ഉ�ാ��ത്
കണ�ിെല��ാണ് സംര�ിത �േദശ�ൾ�
��ം 0 �തൽ 1 കി.മീ. വെര ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാൺ ആയി തത��ിൽ നി�യി�െകാ�് കരട്
വി�ാപന നിർേ�ശ�ൾ ത�ാറാ��തിന്
മ�ിസഭാ േയാഗ തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ 31-10-2019-െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ  29/2019/വനം �കാരം
അംഗീകാരം നൽകിയത്

(ബി) മ�ഷ�വാസ േക��െള ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാ�ക�െട പരിധിയിൽ നി�്
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് േക� വനമ�ാലയ�ിന്

നിർേ�ശ�ൾ നൽകാ�� 2013-ൽ അ�െ�
സർ�ാരിെ� തീ�മാനം മാ�ാ��ായ സാഹചര�ം

(ബി) 2018 �ൈല-ആഗ�് മാസ�ളിൽ േകരളം
അഭി�ഖീകരി� �ളയ െക�തി പാരി�ിതിക

�ര�മായി വിലയി��െ��താണ്. പരി�ിതി

േലാല/ �ർ�ലമായ വനേമഖല�െട സമീപ�മായ

�േദശ�ളിെല ഖനന�ം അനിയ�ിതമായ
നിർ�ാണ �വർ�ന��ം െക�തികൾ�് ആ�ം
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എ�ായി��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

��ിയി��. �ടർ�ളള മൺ�ൺ കാല�്

ഉ�ായ മ�ിടി�ി�ം മ� വിപ�ക�ം ഇത്
അടിവരയി�ം. അതിനാൽ അനധി�ത നിർ�ാണം,
�തിയ മലിനീകരണ വ�വസായ�ൾ, ജനവാസ
േമഖലകളിൽ അനിയ�ിതമായ ക�ാറി �ട�ിയവ
നിയ�ി��തിന് ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാണിെന �റി�� �തിയ തീ�മാന�ൾ
എ�േ��തായി വ�. സർ�ാർ ഈ കാര�ം
വിശദമായി പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

േകരള�ിൽ മ�ഷ�ജീവൻ
ന�െ����ൾെ�െട�ളള ��തരമായ
പാരി�ിതിക �ര��ൾ ഉ�ാ��ത്
കണ�ിെല��ാണ് സംര�ിത �േദശ�ൾ�
��ം 0 �തൽ 1 കി.മീ. വെര ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാൺ ആയി തത��ിൽ നി�യി�െകാ�് കരട്
വി�ാപന നിർേ�ശ�ൾ ത�ാറാ��തിന്
മ�ിസഭാ േയാഗ തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ 31-10-2019-െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് (ൈക) ന�ർ  29/2019/വനം �കാരം
അംഗീകാരം നൽകിയത്

(സി) 2019-െല ഉ�രവ് പിൻവലി�െകാ�്
മ�ഷ�വാസ േക��െള ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാ�ക�െട പരിധിയിൽ നി�്
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� �തിയ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

(സി) 2019-െല സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം
ഇേ�ാെസൻസി�ീവ് േസാൺ നിജെ���ിയതിൽ

ജന�ൾ��ായ ആശ�കൾ

പരിഹരി��തിനായി 28-09-2020-ൽ വനം വ��്
മ�ി�െട അ���തയിൽ േയാഗം േച�ക�ം
ഇേ�ാെസൻസി�ീവ് േസാണിൽ നി�ം
ജനസാ�ത�ടിയ േമഖലകെള�ം സർ�ാർ/
അർ� സർ�ാർ/െപാ� �ാപന�ൾ

ഉൾെ��� �േദശ�െള�ം ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്
കരട്  േഭദഗതി നിർേ�ശം േക� വനം-പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� പരിഗണന�് സമർ�ി�വാൻ
തീ�മാനി�ക�ം െച�. ടി തീ�മാന�ിെ�

െവളി��ിൽ ജനസാ�ത �ടിയ േമഖലകെള�ം,
സർ�ാർ/അർ� സർ�ാർ/െപാ� �ാപന�ൾ

ഉൾെ��� �േദശ�െള�ം പരമാവധി
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�ാണ് മലബാർ, ഇ��ി, ആറളം,
െകാ�ി�ർ, െശ�രിണി, തേ��ാട് , െപരിയാർ,
വയനാട് , ൈസല�് റ�ാലി, പറ�ി�ളം, െന�ാർ,
േപ�ാറ, �ല�ർ, പീ�ി എ�ീ 14 വന�ജീവി
സേ�ത�ൾ�് ���ളള പരി�ിതി സംേവദക
േമഖലയിൽ ഉൾെ��േ��� �േദശ��െട
���ിയ �പടേ�ാട്  �ടി�ളള കരട്  േഭദഗതി
നിർേ�ശം േക� സർ�ാരിേല�് വീ�ം
സമർ�ി�ി��ത്. ആയതിേ��ളള �ടർ
നടപടികൾ േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം
സ�ീകരി�വ�ക�മാണ്. ബാ�ി വന�ജീവി
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സേ�ത��െട കാര��ിൽ ജനവാസ േമഖലകൾ
ഉൾെ��ി�ി�ാ�തിനാൽ കരട്  േഭദഗതി നിർേ�ശം
ആവശ�മി�ാ�താെണ�് കെ��ി��താണ്.
ജനസാ�ത �ടിയ േമഖലകെള�ം, �ഷി
�ല�െള�ം പരമാവധി ഒഴിവാ�ിയാണ്
���ിയ െ�ാേ�ാസൽ േക� വനം-പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിന് സമർ�ി�ി��ത്. ഈ
െ�ാേ�ാസ�കൾ�് അംഗീകാരം നൽ��തിെ�
ഭാഗമായി വിദ� സമിതി േയാഗ�ൾ േച�ക�ം
ആവശ�െ�� അധിക വിവര�ൾ  സമർ�ി�ക�ം
െച�ി��്. ജനസാ�ത �ടിയ േമഖലകൾ
ഉൾെ��ി�ി�ാ� ഇരവി�ളം, ചി�ാർ,
�റി�ിമല, പാ�ാ�ംേഷാല, ആന�ടിേഷാല,
തേ��ാട്  എ�ിവ�െട െ�ാേ�ാസ�കൾ�്
അംഗീകാരം നൽ��തിന് വിദ� സമിതി
േയാഗ�ിൽ തത��ിൽ തീ�മാനമായ�മാണ്. 

 േമൽ സാഹചര��ിൽ, 2019-െല ഉ�രവ് �നഃ
പരിേശാധി��തി�� സാധ�തകൾ സർ�ാർ
പരിേശാധി� വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


