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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2771 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഗേവഷണ�വർ�ന�ൾ�ായി വനം വ��ിെ� അ�മതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിെല �ണിേവ�ി�ികളിെല�ം
േകാേള�കളിെല റിസർ�  ്െസ��കളിെല�ം,
ൈജവൈവവിധ��ം ടാേ�ാണമി�മായി ബ�െ��

േ�ാജ�ക�െട ഭാഗമായി�ളള ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ�ായി വനം വ��ിെ� അ�മതി
നൽ��തി�ളള നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇത്
ലഭി��തി�ളള സമയൈദർഘ�ം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�ായി വനം വ��ിെ�
അ�മതി ലഭി��തിന് ഗേവഷകൻ വനം
വ��ിെ� ഔേദ�ാഗിക െവൈ��ിൽ
ലഭ�മാ�ിയി�� നി�ിത മാത�കയി��
അേപ�ാ േഫാറ�ിൽ അേപ�
സമർ�ിേ��താണ്. അേപ�യിൽ
ഗേവഷണ�ിെ� ഉേ�ശല��ം െമ�േഡാളജി,
ലി�േറ�ർ റിവ�, വർ�് പ്ളാൻ, ബഡ്ജ�്, ഫ�ിംഗ്
േ�ാതസ് , ഗേവഷണ�ിെ� �തീ�ി��
പരിണിതഫലം, ഗേവഷണ�ിെ� സമയ
ൈദർഘ�ം, ഗേവഷണം നട�ാ�േ�ശി��

വനേമഖല, േശഖരി�ാൻ ഉേ�ശി�� െ�സിമൻ
എ�ിവ േരഖെ���ി ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
വാർഡന് സമർ�ിേ��താണ്. ഗേവഷകെ�
�ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�റിെ� അേപ��ം,
വനേമഖലകളിേല�് ഗേവഷണ
വിദ�ാർ�ിേയാെടാ�ം അ�ഗമി��
ഗേവഷക�െട അേപ�ക�ം ഗേവഷണ
�ബ��ിെ� ല��പ�ം (Synopsis)
അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ിേ��താണ്.
സംര�ിത വനേമഖലകളിൽ ഗേവഷണം നട�ാൻ

ഉേ�ശി� നൽ�� അേപ�കൾ േക�
സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ �കാരം �പീകരി�
െട�ി�ൽ ക�ി�ിയിൽ വ�  ്അ�മതി
േനേട�താണ്. സ.ഉ.(സാധാ) 188/2008/വനം,
തീയതി 04.04.2008 �കാരം െട�ി�ൽ ക�ി�ി
�പീകരി�  ്ഉ�രവായി��്. ടി ഉ�രവ് �കാരം 3
മാസ�ിൽ ഒരി�െല�ി�ം െട�ി�ൽ ക�ി�ി
േയാഗം േചേര��ം, ടി േയാഗ�ിന് 15 ദിവസം
�ൻപ് വെര ലഭി� അേപ�കൾ
പരിഗണിേ���മാണ്. അവസാനമായി
െട�ി�ൽ ക�ി�ി േയാഗം േചർ�ിരി��ത്
15.09.2021 ന് ആണ്. എ�ാൽ, ശാ�
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സാേ�തിക വ��്, േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയം ബേയാെടേ�ാളജി വ��്, േക�
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട കീഴി�� ശാ�
വ��ക�െട അ�മതി ലഭി� ഗേവഷണ പ�തികൾ
െട�ി�ൽ ക�ി�ിയിൽ വ��തി�.
ഗേവഷണ�ിന് അേപ�ി�� �ാപന�ൾ

5000 �പ�െട ക�തൽ �ക �ഷറി അ�ൗ�ിൽ
ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡെ� േപരിൽ
നിേ�പിേ��താണ്. ഈ �ക
ഗേവഷണ�ി�േശഷം ബാധ�ത ഇ�ാ�പ�ം

തിരിെക നൽ���ം, അ�ാ�പ�ം

ക�െക���മാണ്, േക�-സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട കീഴി�� �ാപന�ൾ�ം,
സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ�ം ക�തൽ �ക
ഒഴിവാ�ിയി��്. േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� മാർ�നിർേ�ശ �കാരം
ഗേവഷണ അ�മതി�ാ�ളള അേപ�കളിേ�ൽ
തീ�മാനം എ���തി�� കാലയളവ്
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി)

വന��െട സംര�ിത േമഖലയിേല�്
ഗേവഷണ�ിന് അ�മതി നൽ��തി�ളള
മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമം 1972, െസ�ൻ 12
(ബി) (സി) ആധാരമാ�ിയാണ് ചീഫ് ൈവൽഡ്
ൈലഫ് വാർഡൻ ഗേവഷണ അ�മതി നൽ��ത്.
ൈജവ സാ�ി�കൾ േശഖരണം െസ�ൻ 12 (സി)
�കാരമാണ് അ�മതി നൽ��ത്. വന�ജീവി
(സംര�ണ) നിയമം 1972 െല െഷഡ�ൾ
പ�ികയിൽ ഉൾെ��ിരി�� എെത�ി�ം ജീവി
വർ��മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ�ിന് േക�
സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി�ം മ�
െഷഡ��കളിൽ ഉൾെ�� (Schedule | to IV)
ജീവവർ��മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ�ിന്

സം�ാന സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി�ം
ആവശ�മാണ് വന�ി��റ�് കാ�� സസ�
ജ�ജാല��മായി ബ�െ��

ഗേവഷണ�ൾേ�ാ, വന�ി� �റ�്

നട�ാ�� ഗേവഷണ�ൾേ�ാ അ�മതി
െകാ��ാറി�.

(സി) നി�ിത സമയപരിധി�ളളിൽ തീർേ��
ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ, വനം വ��ിെ�
അ�മതി ലഭി�ാൻ ൈവ����ലം
നീ�േപാ�� എ� പരാതി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)

��യിൽെ��ി��്.

(ഡി) ഉെ��ിൽ നി�ിത സമയപരിധി�ളളിൽ
�ർ�ീകരിേ�� ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�്

(ഡി) ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡന് ലഭി��
നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ �ർ�ീകരിേ��

ഗേവഷണ�ിനാ�� അേപ�കൾ�് �ൻഗണന
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�സ്  �ത അ�മതി േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തി�ളള
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നൽകി. അവ�് അ�മതി നൽകി�ം,
ഗേവഷണ�ി�� അേപ�കൾ�് അ�മതി
നൽകാൻ ഓൺൈലൻ സംവിധാനം വികസി�ി�ം
അ�മതി േവഗ�ിലാ�ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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ഹ്രസ്വകാല ഗവേ�ഷണങ്ങൾ 
(6   മാസത്തിൽ താഴെ�യുള്ള�  )   

ദീർഘകാല ഗവേ�ഷണങ്ങൾ 
(6   മാസത്തിൽ കൂടുതൽ  )  

ഒരു സംരക്ഷിത
�നപ്രവേദശം മാത്രം
ഉൾഴെ1ടുന്ന ഗവേ�

ഷണങ്ങൾ

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
സംരക്ഷിത �നപ്രവേദശം

ഉൾഴെ1ടുന്ന ഗവേ�
ഷണങ്ങൾ

ഒരു സംരക്ഷിത
�നപ്രവേദശം മാത്രം
ഉൾഴെ1ടുന്ന ഗവേ�

ഷണങ്ങൾ

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
സംരക്ഷിത �നപ്രവേദശം

ഉൾഴെ1ടുന്ന ഗവേ�
ഷണങ്ങൾ

2 മാസം 3 മാസം 3 മാസം 4 മാസം 


