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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 927 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ�പ�ികെള െവർമിനായി �ഖ�ാപി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) കാ�പ�ികെള െവർമിനായി �ഖ�ാപി��ത്
സംബ�ി� സം�ാന സർ�ാരിെ�
നിർേ�ശ�ിന് േക��ിൽ നി�� മ�പടി വനം
വ��് മ�ി�െട ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ)

��യിൽെ��ി��് .

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�െട
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ബി) കാ�പ�ികെള ��ജീവികളായി

�ഖ�ാപി��തിന് സം�ാന സർ�ാർ
1/11/2020, 17/06/2021 എ�ീ തീയതികളിൽ േക�
വനം-പരി�ിതി മ�ാലയ�ിന് ക�് നം.
ഡി2/126/2020/വനം �കാരം അേപ�
നൽകിയി��. സം�ാന സർ�ാരിൻെറ
01.11.2020 തീയതിയിെല അേപ�, 1972-െല
വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമ�ിൻെറ 11 (1) (b)
വ��് �കാര�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�ം,
���ാരായ കാ�പ�ിക�െട കാര��ിൽ

പ�ായ�് രാജ്  �ാപന��െട േസവന�ൾ
ഉപേയാഗി�ാ�� സാധ�ത പരിഗണി�വാൻ
നിർേ�ശി�െകാ�ം േക� സർ�ാർ, എഫ്.നം.8-
31/2020-ഡബ്ളി�.എൽ, തീയതി 10-12-2020-െല
ക�് �കാരം മട�ി നൽകിയി��. ഇതിെന
�ടർ�് സം�ാന സർ�ാർ 17.06.2021-ാം
തീയതിയിെല ക�് �കാരം 2011 �തൽ
പ�ായ�ക�െട േസവനം ഉപേയാഗി�  ്1972-െല
വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമ�ിൻെറ 11 (1) (b)
വ��് �കാര�ളള നടപടികൾ എ��
വ�ി��െവ�ി�ം, കാ�പ�ി ���ിൽ

കാര�മായ �േരാഗതി ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�ി�
എ�് വ��മാ�ി കാ�പ�ികെള ��ജീവിയായി

�ഖ�ാപി��തി�� അേപ� വീ�ം േക�
സർ�ാരിന് സമർ�ി�ക��ായി. ആയതിെന

�ടർ�്, 2011 �തൽ കാ�പ�ിക�െട ശല�ം
ൈകകാര�ം െച��തിന് സം�ാന സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടിക�ം 06-02-2021-ൽ
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F.No.8/60/2020-WL(part-1) ന�ർ അൈഡ�സറി
�കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�ം, അറിയി��തിന്
08-07-2021-െല F.No.8-31/2020-WL എ� ക�്

�ഖാ�ിരം േക� സർ�ാർ
ആവശ�െ��ക��ായി. ആയതി�� മ�പടി
ത�ാറാ�ിയി��്. ആയത് ഉടൻ തെ� േക�
വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിന്

അയ�െകാ���താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 

""ഭരണഭാഷഭരണഭാഷ- - മാ ഭാഷമാ ഭാഷ""

  പതിന ാംപതിന ാം  േകരളേകരള  നിയമസഭനിയമസഭ
    ാംാം  സേ ളനംസേ ളനം

 
നന   ചി മിടാചി മിടാ   േചാദ ംേചാദ ം  നന ർ 927                06/10/2021 ൽ ർ 927                06/10/2021 ൽ മ പടി ്മ പടി ്
 

കാ പ ികെളകാ പ ികെള  െവെവർർമിനായിമിനായി  ഖ ാപി ാഖ ാപി ാൻ ൻ നടപടിനടപടി

േചാദ ം 
േഡാ.േഡാ.  മാതമാത   ഴഴൽൽനാടനാടൻൻ

മ പടി 
ീ.ീ.    എഎ  െകെക  ശശീശശീ ൻൻ

( ( വനംവനം--വന ജീവിവന ജീവി  വ ്വ ്  മ ിമ ി ) )

(എ) കാ പ ികെള െവർമിനായി

ഖ ാപി ത് സംബ ി  സം ാന

സർ ാരിെ  നിർേ ശ ിന് േക ിൽ

നി  മ പടി വനം വ ് മ ി െട

യിൽെ ി േ ാ എ ്

വ മാ േമാ;

(എ) യിൽെ ി ്.

(ബി) ഇ ാര ിൽ സ ീകരി

ടർനടപടിക െട വിശദാംശം നൽ േമാ?

(ബി) കാ പ ികെള ജീവികളായി

ഖ ാപി തിന് സം ാന സർ ാർ

1/11/2020, 17/06/2021 എ ീ തീയതികളിൽ

േക  വനം-പരി ിതി മ ാലയ ിന്

ക ് നം. ഡി2/126/2020/വനം കാരം

അേപ  നൽകിയി . സം ാന

സർ ാരിെ  01.11.2020 തീയതിയിെല

അേപ , 1972-െല വന ജീവി

(സംര ണ) നിയമ ിൻെറ 11 (1) (b)

വ ് കാര ളള നടപടികൾ

സ ീകരി ാ ം, ാരായ

കാ പ ിക െട കാര ിൽ പ ായ ്

രാജ് ാപന െട േസവന ൾ
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രാജ് ാപന െട േസവന ൾ

ഉപേയാഗി ാ  സാധ ത

പരിഗണി വാൻ നിർേ ശി െകാ ം

േക  സർ ാർ, എഫ്.നം.8-31/2020-

ഡ ളി .എൽ, തീയതി 10-12-2020-െല

ക ് കാരം മട ി നൽകിയി .

ഇതിെന ടർ ്, സം ാന സർ ാർ

17.06.2021-◌ാ◌ം തീയതിയിെല ക ്

കാരം 2011 തൽ പ ായ ക െട

േസവനം ഉപേയാഗി ് 1972-െല വന ജീവി

(സംര ണ) നിയമ ിെ  11 (1) (b)

വ ് കാര ളള നടപടികൾ എ

വ ി െവ ി ം, കാ പ ി ിൽ

കാര മായ േരാഗതി ൈകവരി ാൻ

സാധി ി ി  എ ് വ മാ ി

കാ പ ികെള ജീവിയായി

ഖ ാപി തി  അേപ  വീ ം

േക  സർ ാരിന് സമർ ി ക ായി.

ആയതിെന ടർ ്, 2011 തൽ

കാ പ ിക െട ശല ം ൈകകാര ം

െച തിന് സം ാന സർ ാർ

സ ീകരി  നടപടിക ം 06-02-2021-ൽ

F.No..8/60/2020-WL(part-1) ന ർ

അൈഡ സറി കാരം സ ീകരി

നടപടിക ം, അറിയി തിന് 08-07-

2021-െല F.No..8-31/2020-WL എ  ക ്

ഖാ ിരം േക  സർ ാർ

ആവശ െ ക  ായി. ആയതി

മ പടി ത ാറാ ിയി ് ആയത് ഉടൻ

തെ  േക  വനം പരി ിതി
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മ ാലയ ിന് അയ െകാ താണ്.
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