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12-07-2022-  ലലെ നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട ചചചോദദന നമ്പര്   2(*212)-  ലന
ബചോകചിഭചോഗന

സനരക്ഷചിത  ചമഖലെയ്ക്കുചുറന  ഒരു  കചിചലെചോമമീറ്റര്  ഇചകചോ  ലസന്സചിറ്റമീവവ

ചസചോണ്  ചവണലമന്ന  വദവസ്ഥയചില്  ചകരളതചിനവ  പ്രചതദക  ഇളവവ

ചവണലമന്നവ ചകന്ദ്ര വനന വകുപ്പുമനചി ശമീ.  അശശ്വനചി കുമചോര് ചചൗലബചയചോടവ

18-06-2022-ല് നടന്ന ചര്ച്ചയചില് ചകരള വനന വകുപവ ആവശദലപട്ടചിരുന.

ഇതര  സനസ്ഥചോനങ്ങളചില്നചിന്നവ  വദതദസ്തമചോയ  സചോഹചരദമചോണവ

ചകരളതചിചനലതനന  ആയതചിനചോല്  ജനവചോസ  ചമഖലെകലള

ഒഴചിവചോകചിലകചോണവ  തയചോറചോകചിയതന  നചിലെവചില്  ചകന്ദ്ര  വനന-പരചിസ്ഥചിതചി

മനചോലെയതചിലന  പരചിഗണനയചിലുളളതമചോയ  പരചിഷ്കരചിച്ച  ശചിപചോര്ശകള

പരചിഗണചിച്ചവ  അനചിമ  വചിജചോപനന  ഇറകണലമനന  ചകന്ദ്ര  വനന

വകുപ്പുമനചിചയചോടവ  സനസ്ഥചോന  വനന  വകുപവ  അഭദര്തചിക്കുകയന  വചിദഗ

സമചിതചി  ചയചോഗങ്ങളുളലപലടയള്ളവ  പൂര്തചിയചോകചിയചോണവ  ശചിപചോര്ശ

നല്കചിയലതനന അവചലെചോകന ചയചോഗതചില് വനന വകുപവ  ബഹുമചോനലപട്ട

ചകന്ദ്ര വനന വകുപ്പുമനചിലയ അറചിയചിക്കുകയന ലചയചിട്ടുണവ.

ബഹുമചോനലപട്ട  സുപ്രമീന  ചകചോടതചിയലട  വചിധചിയചിചന്മേല്  ചകരളതചിലലെ

പ്രചതദക സചോഹചരദങ്ങള കണകചിലലെടുതവ ചമചോഡചിഫചിചകഷന് ലപറ്റമീഷന്



ഫയല് ലചയ്യുന്നതചിനുളള നചിര്ചദ്ദേശന  24-06-2022-ല് സനസ്ഥചോന സര്കചോര്

അഡശ്വചകറ്റവ  ജനറലെചിനവ  നല്കുകയന  റചിവവ/ചമചോഡചിഫചിചകഷന്  ലപറ്റമീഷന്

ഫയല് ലചയ്യുന്നതചിനചോവശദമചോയ വചിവരങ്ങള  29-06-2022-ല് അഡശ്വചകറ്റവ

ജനറലെചിനവ  കകമചോറുകയന  ലചയചിട്ടുണവ.  സനസ്ഥചോനലത  പ്രചതദക

സചോഹചരദതചില്  ജനവചോസ  ചമഖലെകലള  ഒഴചിവചോകചിലകചോണവ  നചിലെവചില്

സമര്പചിച്ചചിട്ടുളള  ലപ്രചോചപചോസലുകള  അനഗമീകരചിച്ചവ  ഇചകചോ  ലസന്സചിറ്റമീവവ

ചസചോണ്  പ്രഖദചോപചിക്കുന്നതചിനുളള  നടപടചികളകചോയചി  ചകന്ദ്ര  എനപചവര്ഡവ

കമചിറ്റചിലയയന ബഹുമചോനലപട്ട സുപ്രമീന ചകചോടതചിലയയന സമമീപചികണലമന്നവ

സനസ്ഥചോന  സര്കചോര്  ചകന്ദ്ര  വനന-പരചിസ്ഥചിതചി  മനചോലെയചതചോടവ

അഭദര്തചിക്കുകയന  ലചയചിട്ടുണവ.  ബഹുമചോനലപട്ട  മുഖദമനചി  തലെതചില്

30-06-2022-നവ  ഉന്നതതലെ  ചയചോഗന  ചചര്ന്നവ  വചിഷയന  വചിശദമചോയചി  ചര്ച്ച

ലചയ്യുകയണചോയചി.  അപ്രകചോരന  നചിയമനചിര്മചോണതചിനുളള  സചോധദതകൂടചി

പരചിചശചോധചികചോന്  അഡശ്വചകറ്റവ  ജനറലെചിചനചോടവ  നചിര്ചദ്ദേശചിച്ചചിട്ടുണവ.  കൂടചോലത,

ചയചോഗതമീരുമചോനപ്രകചോരന  ബഹുമചോനലപട്ട  സുപ്രമീന  ചകചോടതചിയചില്  ഫയല്

ലചയ്യുന്ന  ചമചോഡചിഫചിചകഷന്  ലപറ്റമീഷലന  ആവശദചോര്തന  പ്രസക്തമചോയ

അടചിസ്ഥചോന  വചിവരങ്ങള  (ഡചോറ്റചോസവ)  ചശഖരചിക്കുന്നതചിനചോയചി  4-7-2022-ല്

റവനവ,  തചദ്ദേശസശ്വയനഭരണന,  വനന  എന്നമീ  വകുപ്പുചദദചോഗസ്ഥരുലട  ചയചോഗന

വചിളചിച്ചുചചര്തവ  സമയബനചിതമചോയചി  വചിവരങ്ങള  ലെഭദമചോകചോന്



ആവശദലപട്ടചിട്ടുണവ.  ചമചോഡചിഫചിചകഷന് ലപറ്റമീഷന് ഫയല് ലചയ്യുന്നതചിനുളള

നടപടചികള  അനചിമഘട്ടതചിലെചോണവ.  ഇതരതചില്  കചോരദക്ഷമമചോയ

ഇടലപടലുകള സനസ്ഥചോന സര്കചോര് നടതചിയചിട്ടുണവ.

(സചി) ശദ്ധയചില്ലപട്ടചിട്ടുണവ.

(ഡചി)  ബഹുമചോനലപട്ട  സുപ്രമീന  ചകചോടതചിയലട,  03-06-2022-ലലെ

വചിധചിയലട  അടചിസ്ഥചോനതചില്,  ബഹുമചോനലപട്ട  വനന  വകുപവ  മനചിയലട

അദ്ധദക്ഷതയചില്  08-06-2022-നവ  ഉന്നത  ഉചദദചോഗസ്ഥരുലട  ചയചോഗന

ചചരുകയന ബഹുമചോനലപട്ട സുപ്രമീന ചകചോടതചിയലട വചിധചിയചില് നചിര്ചദ്ദേശചിക്കുന്ന

പ്രകചോരന,  സനരക്ഷചിത  പ്രചദശങ്ങളുലട  ഒരു  കചിചലെചോമമീറ്റര്  പരചിധചിയചിലുളള

സ്ഥചോപനങ്ങള,  വമീടുകള,  മറ്റവ  നചിര്മചോണങ്ങള,  വചിവചിധ  പ്രവര്തനങ്ങള

എന്നചിവ  സനബനചിച്ച  വചിവരങ്ങള,  വചിവചിധ  സര്കചോര്  ഏജന്സചികളുലട

സഹചോയന  ചതടചിലകചോണവ  ചശഖരചിക്കുന്നതചിനുന  നചിലെവചില്  ചകന്ദ്ര  വനന-

പരചിസ്ഥചിതചി  മനചോലെയതചിലന  മുമ്പചോലകയളള  ഇചകചോ  ലസന്സചിറ്റമീവവ

ചസചോണ്  ലപ്രചോചപചോസലുകള,  ബഹുമചോനലപട്ട  സുപ്രമീന  ചകചോടതചിയലട

ശദ്ധയചില്ലപടുതചി  അനഗമീകചോരന  ലെഭദമചോക്കുന്നതചിനചോയചി  ചകന്ദ്ര

സര്കചോരചിചനചോടവ  ആവശദലപടുന്നതചിനുന  ബഹുമചോനലപട്ട  സുപ്രമീന

ചകചോടതചിയലട  ഉതരവചിചന്മേല്,  റചിവവ  ലപറ്റമീഷന്  സമര്പചിക്കുന്നതചിനുന



ചകരളതചിലന  പ്രചതദക  സചോഹചരദങ്ങള,  ചകന്ദ്ര  സര്കചോരചിലനയന  ചകന്ദ്ര

എനപചവര്ഡവ  കമചിറ്റചിലയയന  ബഹുമചോനലപട്ട  സുപ്രമീന  ചകചോടതചിലയയന

ചബചോദ്ധദലപടുത്തുന്നതചിനുളള നടപടചികള സശ്വമീകരചിക്കുന്നതചിനുന തമീരുമചോനചിച്ചു.

ബഹുമചോനലപട്ട  സുപ്രമീന  ചകചോടതചിയലട  വചിധചിയചിചന്മേല്  ചകരളതചിലലെ

പ്രചതദക  സചോഹചരദങ്ങള  കണകചിലലെടുതവ  റചിവവ  ലപറ്റമീഷന്  ഫയല്

ലചയ്യുന്നതചിനുളള  നചിര്ചദ്ദേശന  24-06-2022-ല്  സനസ്ഥചോന  സര്കചോര്

അഡശ്വചകറ്റവ  ജനറലെചിനവ  നല്കുകയന  റചിവവ/ചമചോഡചിഫചിചകഷന്  ലപറ്റമീഷന്

ഫയല് ലചയ്യുന്നതചിനചോവശദമചോയ വചിവരങ്ങള  29-06-2022-ല് അഡശ്വചകറ്റവ

ജനറലെചിനവ  കകമചോറുകയന  ലചയചിട്ടുണവ.  സനസ്ഥചോനലത  പ്രചതദക

സചോഹചരദതചില്  ജനവചോസ  ചമഖലെകലള  ഒഴചിവചോകചിലകചോണവ  നചിലെവചില്

സമര്പചിച്ചചിട്ടുളള  ലപ്രചോചപചോസലുകള  അനഗമീകരചിച്ചവ  ഇചകചോ  ലസന്സചിറ്റമീവവ

ചസചോണ്  പ്രഖദചോപചിക്കുന്നതചിനുളള  നടപടചികളകചോയചി  ചകന്ദ്ര  എനപചവര്ഡവ

കമചിറ്റചിലയയന ബഹുമചോനലപട്ട സുപ്രമീന ചകചോടതചിലയയന സമമീപചികണലമന്നവ

സനസ്ഥചോന  സര്കചോര്  ചകന്ദ്ര  വനന-പരചിസ്ഥചിതചി  മനചോലെയചതചോടവ

അഭദര്തചിക്കുകയന ലചയചിട്ടുണവ.


