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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 389 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

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

(എ) 2016-ൽ ന�ഡൽഹിയിൽ നട� വനം വന�ജീവി
വിദ� സമിതി േയാഗ�ിൽ സംര�ിത
�േദശ�ൾ�് �റ�� എ�ാ മ�ഷ�വാസ
േക��െള�ം ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാ�ക�െട പരിധിയിൽ നി�്
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� 2013-െല സർ�ാരിെ�
കരട്  നിർേ�ശ�ൾ പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം 09-02-2011-ൽ
�സി�ീകരി� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം

ത�ാറാ�ി 2013-ൽ സമർ�ി� കരട്

െ�ാേ�ാസ�കൾ 07-12-2015 �തൽ 29-08-2017
വെര�ളള വിവിധ തീയതികളിലായി േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയം കരട്  വി�ാപനമായി

�സി�ീകരി�ക�ം ടി െ�ാേ�ാസ�കൾ ചർ�
െച��തിനായി േക� സർ�ാർ 2017 െഫ�വരി
27, 28 തീയതികളിൽ സം�ാന ചീഫ് ൈവൽഡ്
ൈലഫ് വാർഡ�ാെര�ടി ഉൾെ���ിെ�ാ�്

വിദ� സമിതി�െട 24-ാംമത് േയാഗം

വിളി�േചർ�ക�ം െച�. സം�ാന�് നി�്
സമർ�ി� െ�ാേ�ാസ�കൾ ചീഫ് ൈവൽഡ്
ൈലഫ് വാർഡൻ ടി േയാഗ�ിൽ

അവതരി�ി�െവ�ി�ം അവ�് വിദ� സമിതി�െട
അംഗീകാരം ലഭി�ി�. ടി െ�ാേ�ാസ�കൾ

േഭദഗതികേളാെട വീ�ം സമർ�ി�വാൻ ടി

േയാഗ�ിൽ നി�് നിർേ�ശം ലഭി�. അേതാെടാ�ം
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� 16-02-
2017-െല ക�് �കാരം ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാൺ �ഖ�ാപന�ിനാ�ളള െ�ാേ�ാസ�കൾ
�തിയ മാ�കയിൽ നി�ിത കളർ േകാഡി�ളള
�പട�ൾ, ജനസംഖ�ാ �പട�ൾ, ഉപ�ഹ

ചി��ൾ, ഓേരാ സംര�ിത �േദശെ��ം.
സസ��ൾ, ജീവികൾ, പ�ികൾ. ഷഡ്പദ�ൾ
എ�ിവ�െട �േത�ക ലി�്, �ാേദശികമായി
മാ�ം കാണെ��� ജീവി വർ���െട �േത�ക
വിവര�ൾ, വംശനാശ ഭീഷണി േനരി��

ജീവിവർ���െട വിവര�ൾ, ജന��െട വ�മാന
േ�ാത�്, വിേ��ക�െട ലി�് എ�ിവ

ഉൾെ���ി സമർ�ി�വാൻ നിർേ�ശി�ക�ം
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െച�. ടി നിർേ�ശ�ൾ �കാരം സം�ാനെ�

എ�ാ സംര�ിത �േദശ�ൾ�് ��ം ഇേ�ാ
െസൻസി�ീവ് േസാൺ �ഖ�ാപി��തി�ളള

െ�ാേ�ാസ�കൾ �തിയ മാ�കയിൽ ടി

വിവര�ൾ ഉൾെ���ിെ�ാ�് ത�ാറാ�ി

സമർ�ി��തി�ളള േരഖകൾ സർ�ിൾ/
ഡിവിഷൻതല ഓഫീ�കളിൽ നി�്

േശഖരി�െകാ�് നടപടികൾ

സ�ീകരി�വരെവയാണ് കരട്

വി�ാപന�ളിേ�ൽ അ�ിമ വി�ാപനം

�സി�ീകരി�ാൻ നി�ിത സമയപരിധിയായ
545 ദിവസ�ൾ�കം കഴിയാതി��തിനാൽ ടി
കരട്  വി�ാപന�ൾ അസാ�വായ വിവരം
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� 19-12-
2017-െല ക�് �കാരം അറിയി�ക�ം വീ�ം
�തിയ െ�ാേ�ാസ�കൾ സമർ�ി�ാൻ

നിർേ�ശി�ക�ം െച�ത്.

(ബി) ആയതിേ�ൽ വിദ� സമിതി ��തൽ
വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം 09-02-2011-ൽ
�സി�ീകരി� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം

ത�ാറാ�ി 2013-ൽ സമർ�ി� കരട്

െ�ാേ�ാസ�കൾ 07-12-2015 �തൽ 29-08-2017
വെര�ളള വിവിധ തീയതികളിലായി േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയം കരട്  വി�ാപനമായി

�സി�ീകരി�ക�ം ടി െ�ാേ�ാസ�കൾ ചർ�
െച��തിനായി േക� സർ�ാർ 2017 െഫ�വരി
27, 28 തീയതികളിൽ സം�ാന ചീഫ് ൈവൽഡ്
ൈലഫ് വാർഡ�ാെര�ടി ഉൾെ���ിെ�ാ�്

വിദ� സമിതി�െട 24-ാംമത് േയാഗം

വിളി�േചർ�ക�ം െച�. സം�ാന�് നി�്
സമർ�ി� െ�ാേ�ാസ�കൾ ചീഫ് ൈവൽഡ്
ൈലഫ് വാർഡൻ ടി േയാഗ�ിൽ

അവതരി�ി�െവ�ി�ം അവ�് വിദ� സമിതി�െട
അംഗീകാരം ലഭി�ി�. ടി െ�ാേ�ാസ�കൾ

േഭദഗതികേളാെട വീ�ം സമർ�ി�വാൻ ടി

േയാഗ�ിൽ നി�് നിർേ�ശം ലഭി�. അേതാെടാ�ം
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� 16-02-
2017-െല ക�് �കാരം ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാൺ �ഖ�ാപന�ിനാ�ളള െ�ാേ�ാസ�കൾ
�തിയ മാ�കയിൽ നി�ിത കളർ േകാഡി�ളള
�പട�ൾ, ജനസംഖ�ാ �പട�ൾ, ഉപ�ഹ

ചി��ൾ, ഓേരാ സംര�ിത �േദശെ��ം.
സസ��ൾ, ജീവികൾ, പ�ികൾ. ഷഡ്പദ�ൾ
എ�ിവ�െട �േത�ക ലി�്, �ാേദശികമായി
മാ�ം കാണെ��� ജീവി വർ���െട �േത�ക
വിവര�ൾ, വംശനാശ ഭീഷണി േനരി��

ജീവിവർ���െട വിവര�ൾ, ജന��െട വ�മാന
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േ�ാത�്, വിേ��ക�െട ലി�് എ�ിവ

ഉൾെ���ി സമർ�ി�വാൻ നിർേ�ശി�ക�ം
െച�. ടി നിർേ�ശ�ൾ �കാരം സം�ാനെ�

എ�ാ സംര�ിത �േദശ�ൾ�് ��ം ഇേ�ാ
െസൻസി�ീവ് േസാൺ �ഖ�ാപി��തി�ളള

െ�ാേ�ാസ�കൾ �തിയ മാ�കയിൽ ടി

വിവര�ൾ ഉൾെ���ിെ�ാ�് ത�ാറാ�ി

സമർ�ി��തി�ളള േരഖകൾ സർ�ിൾ/
ഡിവിഷൻതല ഓഫീ�കളിൽ നി�്

േശഖരി�െകാ�് നടപടികൾ

സ�ീകരി�വരെവയാണ് കരട്

വി�ാപന�ളിേ�ൽ അ�ിമ വി�ാപനം

�സി�ീകരി�ാൻ നി�ിത സമയപരിധിയായ
545 ദിവസ�ൾ�കം കഴിയാതി��തിനാൽ ടി
കരട്  വി�ാപന�ൾ അസാ�വായ വിവരം
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� 19-12-
2017-െല ക�് �കാരം അറിയി�ക�ം വീ�ം
�തിയ െ�ാേ�ാസ�കൾ സമർ�ി�ാൻ

നിർേ�ശി�ക�ം െച�ത്.

(സി) വിദ� സമിതി ആവശ�െ�� വിശദാംശ�ൾ
സമയബ�ിതമായി സമർ�ി��തിന് �ടർ�്
അധികാര�ിൽ വ� സർ�ാരിന്
സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം 09-02-2011-ൽ
�സി�ീകരി� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം

ത�ാറാ�ി 2013-ൽ സമർ�ി� കരട്

െ�ാേ�ാസ�കൾ 07-12-2015 �തൽ 29-08-2017
വെര�ളള വിവിധ തീയതികളിലായി േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയം കരട്  വി�ാപനമായി

�സി�ീകരി�ക�ം ടി െ�ാേ�ാസ�കൾ ചർ�
െച��തിനായി േക� സർ�ാർ 2017 െഫ�വരി
27, 28 തീയതികളിൽ സം�ാന ചീഫ് ൈവൽഡ്
ൈലഫ് വാർഡ�ാെര�ടി ഉൾെ���ിെ�ാ�്

വിദ� സമിതി�െട 24-ാംമത് േയാഗം

വിളി�േചർ�ക�ം െച�. സം�ാന�് നി�്
സമർ�ി� െ�ാേ�ാസ�കൾ ചീഫ് ൈവൽഡ്
ൈലഫ് വാർഡൻ ടി േയാഗ�ിൽ

അവതരി�ി�െവ�ി�ം അവ�് വിദ� സമിതി�െട
അംഗീകാരം ലഭി�ി�. ടി െ�ാേ�ാസ�കൾ

േഭദഗതികേളാെട വീ�ം സമർ�ി�വാൻ ടി

േയാഗ�ിൽ നി�് നിർേ�ശം ലഭി�. അേതാെടാ�ം
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� 16-02-
2017-െല ക�് �കാരം ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ്
േസാൺ �ഖ�ാപന�ിനാ�ളള െ�ാേ�ാസ�കൾ
�തിയ മാ�കയിൽ നി�ിത കളർ േകാഡി�ളള
�പട�ൾ, ജനസംഖ�ാ �പട�ൾ, ഉപ�ഹ

ചി��ൾ, ഓേരാ സംര�ിത �േദശെ��ം.
സസ��ൾ, ജീവികൾ, പ�ികൾ. ഷഡ്പദ�ൾ
എ�ിവ�െട �േത�ക ലി�്, �ാേദശികമായി
മാ�ം കാണെ��� ജീവി വർ���െട �േത�ക
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വിവര�ൾ, വംശനാശ ഭീഷണി േനരി��

ജീവിവർ���െട വിവര�ൾ, ജന��െട വ�മാന
േ�ാത�്, വിേ��ക�െട ലി�് എ�ിവ

ഉൾെ���ി സമർ�ി�വാൻ നിർേ�ശി�ക�ം
െച�. ടി നിർേ�ശ�ൾ �കാരം സം�ാനെ�

എ�ാ സംര�ിത �േദശ�ൾ�് ��ം ഇേ�ാ
െസൻസി�ീവ് േസാൺ �ഖ�ാപി��തി�ളള

െ�ാേ�ാസ�കൾ �തിയ മാ�കയിൽ ടി

വിവര�ൾ ഉൾെ���ിെ�ാ�് ത�ാറാ�ി

സമർ�ി��തി�ളള േരഖകൾ സർ�ിൾ/
ഡിവിഷൻതല ഓഫീ�കളിൽ നി�്

േശഖരി�െകാ�് നടപടികൾ

സ�ീകരി�വരെവയാണ് കരട്

വി�ാപന�ളിേ�ൽ അ�ിമ വി�ാപനം

�സി�ീകരി�ാൻ നി�ിത സമയപരിധിയായ
545 ദിവസ�ൾ�കം കഴിയാതി��തിനാൽ ടി
കരട്  വി�ാപന�ൾ അസാ�വായ വിവരം
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� 19-12-
2017-െല ക�് �കാരം അറിയി�ക�ം വീ�ം
�തിയ െ�ാേ�ാസ�കൾ സമർ�ി�ാൻ

നിർേ�ശി�ക�ം െച�ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


