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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 533 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ബഫർേസാണി��ിെല നിർ�ിതികൾ സംബ�ി� വിദ� സമിതി റിേ�ാർ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

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

(എ) വന�ജീവി സേ�ത�ൾ�ം േദശീേയാദ�ാന�ൾ�ം
���� ഒ� കിേലാമീ�ർ ബഫർേസാണി��ിെല
നിർ�ിതികൾ സംബ�ി�് വിദ� സമിതി
അ�ിമ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
��ത റിേ�ാർ�് പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) ബ�. ��ീംേകാടതി�െട W.P (C) 202/1995 നം
േക�ിെല   I.A. 1000/ 2003 ന�ർ ഹർ�ിയിെല

03.06.2022െല ഉ�രവിെല ഖ�ിക 44 (സി)
യിൽ നിർേ�ശി�� രീതിയി�� വിവര േശഖരണം
ഉപ�ഹ ചി���െട സഹായേ�ാെട KSREC
�േഖന നട�ിയി��. 

               ബ�. �ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ 29-
08-2022-ൽ ഈ വിഷയം സംബ�ി�് േചർ�
ഓൺൈലൻ േയാഗ�ിൽ േകരള സം�ാന

റിേമാ�് െസൻസിങ്  ആൻറ്  എൻവേയാൺെമൻറ്
െസൻറർ (KSREC) ലഭ�മാ�ിയ കരട്  പഠന
റിേ�ാർ�് വിശദമായി പരിേശാധി�ക�ം �ടർ�്
െപാ�ജന അഭി�ായം �ടി കണ�ിെല��

െകാ�് ഉപ�ഹചി���െട

സഹായേ�ാെട�ളള സർേ��് �റെമ ഭൗതിക
�ലപരിേശാധന �ടി നട�ി വിശദമായ

വിവര�ൾ േശഖരി��തിന് തീ�മാനി�ക�ം
െച�. ആയതിനായി 30-09-2022-െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് (സാധാ) നം.424/2022/വനം �കാരം
ജ�ീസ്  േതാ��ിൽ രാധാ��ൻ െചയർമാനായ
ഒ� വിദ� സമിതി�ം സാേ�തിക വിദ��െട
സമിതി�ം �പീകരി�. 

         28.12.2022 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (സാധാ)
നം. 580/2022/വനം ന�ർ �കാരം വിദഗ്ധ
സമിതി�െട കാലാവധി 28.02.2023 വെര

ദീർഘി�ി� നൽകി. വിദഗ്ധ സമിതി െപാ�ജന
പ�ാളി�േ�ാെട ജനവാസ േമഖലകൾ

സംബ�ി� ഭൗതിക �ല പരിേശാധ

�ർ�ിയാ�ി 01.03.2023-ൽ അ�ിമ റിേ�ാർ�്
സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്. ��ത റിേ�ാർ�്
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സംബ�ി� �ടർ നടപടികൾ സർ�ാർ തല�ിൽ

സ�ീകരി� വരികയാണ്. 

(ബി)

അ�ിമ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമായി
െപാ�ജന�ളിൽ നി�് അഭി�ായ��ം
പരാതിക�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭൗതിക �ല പരിേശാധന നട��തിനായി
സർ�ാർ �പീകരി� വിദഗ്ധ സമിതി െപാ�ജന
പ�ാളി�േ�ാെടയാണ് ജനവാസ േമഖലകൾ
സംബ�ി� പരിേശാധന നട�ി റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ിയി��ത്. 

               ആയതിനായി േകരള സം�ാന റിേമാ�്
െസൻസിങ്  ആൻറ്  എൻവേയാൺെമൻറ്

െസൻറർ ത�ാറാ�ിയ �ാഥമിക റിേ�ാർ�ിെ�
സം�ി�  �പം സർ�ാർ െവബ്  ൈസ�ിൽ
�സി�ീകരി�ി��. �ടർ�് െപാ�ജനാഭി�ായം
കണ�ിെല�� െകാ�് ജനസാ�ത �ടിയ

�േദശ�െള�ം സർ�ാർ/അർ� സർ�ാർ/
െപാ��ാപന�െള�ം ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്

ത�ാറാ�ി സം�ാന സർ�ാർ േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയ�ിന് സമർ�ി��ം,
നിലവിൽ േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ�

പരിഗണനയി�ളള�മായ കരട്

െ�ാേ�ാസ�കളിെല �പട�ൾ സർേ� ന�ർ
ഉൾെ���ിെകാ�് െവബ്  ൈസ�ിൽ ��ീകരി�.
െപാ�ജന�ൾ�് ഇത് സംബ�ി�് പരാതികൾ/
നിർേ�ശ�ൾ അറിയി�ാ�ളള െ�ാേഫാർമ�ം
സർ�ാർ െവബ്  ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി�ി��.
െപാ�ജന�ൾ�് ഇത് സംബ�ി�ളള

പരാതികൾ നിർ�ി� െ�ാേഫാർമയിൽ

പ�ായ�് / നഗരസഭാതല�ിൽ ആരംഭി�
െഹൽ�് െഡ�കളിൽ ജ�വരി 7-നകം
അറിയി��തിനാണ് അവസരം നൽകിയി��ത്.
ഫീൽഡ്തല വിലയി��ലിനായി ജിേയാ ടാഗിംഗ്
നട�ി െമാൈബൽ ആ�് �േഖന വിവര�ൾ അപ്
േലാഡ്  െച��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിൽ നി�ം വനം വ��ിൽ നി�ം
നിേയാഗി�െ��വർ�് ഓൺൈലനായി

പരിശീലനം നൽ�ക�ം ജന�ളിൽ നി�ം

ലഭി�� വിവര�ൾ പ�ായ�്

അടി�ാന�ിൽ തരം തിരി�് പരിശീലനം ലഭി�
ജീവന�ാർ �േഖന െവരിഫിേ�ഷൻ നട�ി

വിദ� സമിതി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഇ�കാരം ലഭി� 63,615 പരാതികൾ�് പരിഹാരം
കാ�ക�ം േകരള സം�ാന റിേമാ�് െസൻസിങ്
ആൻറ്  എൻവേയാൺെമൻറ്  െസൻററിെ�

(KSREC) അ��് മാ�ർ ആ�് �േഖന 81258
അ��കൾ അപ്  േലാഡ്  െച�ി��്. 
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(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി��
�ടർനടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഭൗതിക �ല പരിേശാധന നട��തിന്

�പീകരി� വിദഗ്ധ സമിതി�െട റിേ�ാർ�്

01.03.2023ൽ സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്. ��ത
റിേ�ാർ�് സർ�ാർ തല�ിൽ

പഠനവിേധയമാ�ിെ�ാ�് ബ�.��ീം
േകാടതിയിൽ സമർ�ിേ����്.
അേതാെടാ�ംതെ� സംര�ിത വനേമഖല���ം
ഇേ�ാ െസൻസി�ീവ് േസാൺ നി�യി�േ�ാൾ
സം�ാനെ� �േത�ക സാഹചര��ൾ

കണ�ിെല��് ജനവാസ േമഖലകൾ ഒഴിവാ�ി
ലഭി��തിനാ�� ഭരണപര�ം നിയമപര�മായ
നടപടിക�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� വരികയാണ്.
ജനസാ�ത �ടിയ �േദശ��ം സർ�ാർ / അർ�
സർ�ാർ / െപാ��ാപന�ൾ ഉൾെ���
�േദശ��ം ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് സം�ാന�

നി�് േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയ�ിന്

സമർ�ി��ം നിലവിൽ േക� വനം-പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� പരിഗണനയി���മായ

െ�ാേ�ാസ�കൾ അംഗീകരി�് ലഭി��തി��
നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��ത്.
അതിനായി ബ�.��ീം േകാടതിയിൽ സം�ാന

സർ�ാർ 17.08.2022-ൽ തെ� ഡയറി നം.
25588/2022 ആയി �ന:പരിേശാധനാ ഹർ�ി

ഫയൽ െച�ി��്. ബ�. ��ീം േകാടതി�െട
03.06.2022 െല വിധിയിൻ േമൽ േക� സർ�ാർ
സമർ�ി� േമാഡിഫിേ�ഷൻ/�ാരിഫിേ�ഷൻ
ഹർ�ിയിൽ സം�ാന സർ�ാരിന് ക�ി

േച��തി�� അേപ� (ഐ.എ.നം.
5764/2023) ബ�. ��ീം േകാടതിയിൽ

സമർ�ി�ി��്. ബ�. ��ീം േകാടതി

16.01.2023ൽ ആയത് പരിഗണി�ക�ം,
�ടർവാദം ��ംഗ ബ�് േകൾ��തിന്

ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


