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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6059 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡ്  നിലവി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സ.ഉ.(പി)12/2016/വനം തീയതി 26.10.2016
�കാരം 26.10.2016-ലാണ് സം�ാന വന�ജീവി
േബാർഡ്  അവസാനമായി �പീകരി�ത്. ഇതിെ�
കാലാവധി 25/10/2019-ൽ അവസാനി�.

(ബി) േബാർഡിെ� ഘടന�ം ഇത് സംഘടി�ി��
രീതി�ം എ�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമം 1972
െസ�ൻ (6) �കാരമാണ് സം�ാന വന�ജീവി
േബാർഡ്  �പീകരി��ത്. വന�ജീവി (സംര�ണ)
നിയമം 1972 െസ�ൻ 6 (1) �കാരം ഇതിെ�
ഘടന താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്. �ഖ�മ�ി -
െചയർ േപ�ൺ വനം വ��് മ�ി - ൈവസ്  െചയർ
േപ�ൺ ഇത് �ടാെത ഔേദ�ാഗിക അംഗ�ൾ�്
�റെമ സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡിേല�്
താെഴ�റ�� അംഗ�െള സം�ാന സർ�ാർ
േനാമിേന�് െചേ����്. 1. സം�ാന

നിയമസഭയിെല ��് അംഗ�ൾ 2. വന�ജീവി
വിഷ��മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ

നട�� സർ�ാർ ഇതര സംഘടനക�െട
(എൻ.ജി.ഒ) ��് �തിനിധികൾ. 3. പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ�� ര�് അംഗ�ൾ. 4. �ശ�രായ
കൺസർേവഷണി�്, ഇേ�ാളജി�്,
എൻവേയാൺ െമൻറലി�് എ�ിവരിൽ നി�്
പ�് അംഗ�ൾ. ഔേദ�ാഗിക അംഗ�ൾ 1.
ഗവൺെമൻറ്  െസ��റി (വന�ജീവി വിഭാഗം) -
െമ�ർ 2. വനംവ��് േമധാവി - െമ�ർ 3.
ഗവൺെമൻറ്  െസ��റി (പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വികസനം) - െമ�ർ 4. ഡയറ�ർ -�ഗസംര�ണ
വ��് - െമ�ർ 5. ഡയറ�ർ - മൽസ� വ��് -
െമ�ർ 6. ൈവൽഡ്  �ിസർേവഷൻ ഡയറ�ർ
നിർേ�ശി�� ഒ� �തിനിധി - െമ�ർ. 7.
ൈവൽഡ്  ൈലഫ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇ��,
െഡറാഡ�ണിെല ഒ� �തിനിധി 8. �േവാളജി�ൽ
സർേ� ഓഫ് ഇ���െട ഒ� �തിനിധി 9.
െബാ�ാണി�ൽ സർേ� ഓഫ് ഇ���െട ഒ�
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�തിനിധി 10. ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡൻ -
സ�ാന വന�ജീവി േബാർഡിെ� െമ�ർ
െസ��റിയായി �വർ�ി��. േകരള ൈവൽഡ്
ൈലഫ് (െ�ാ��ൻ) �ൾസ്  1978 ച�ം (3)
�കാരം സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡിെ�
കാലാവധി �പീകരണം �തൽ ��് വർഷമാണ്.

(സി)

േബാർഡിെ� െചയർമാ�ം മ�് അംഗ��ം
ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമം 1972
െസ�ൻ (6) �കാരമാണ് സം�ാന വന�ജീവി
േബാർഡ്  �പീകരി��ത്. വന�ജീവി (സംര�ണ)
നിയമം 1972 െസ�ൻ 6 (1) �കാരം ഇതിെ�
ഘടന താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്. �ഖ�മ�ി -
െചയർ േപ�ൺ വനം വ��് മ�ി - ൈവസ്  െചയർ
േപ�ൺ ഇത് �ടാെത ഔേദ�ാഗിക അംഗ�ൾ�്
�റെമ സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡിേല�്
താെഴ�റ�� അംഗ�െള സം�ാന സർ�ാർ
േനാമിേന�് െചേ����്. 1. സം�ാന

നിയമസഭയിെല ��് അംഗ�ൾ 2. വന�ജീവി
വിഷ��മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ

നട�� സർ�ാർ ഇതര സംഘടനക�െട
(എൻ.ജി.ഒ) ��് �തിനിധികൾ. 3. പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ�� ര�് അംഗ�ൾ. 4. �ശ�രായ
കൺസർേവഷണി�്, ഇേ�ാളജി�്,
എൻവേയാൺ െമൻറലി�് എ�ിവരിൽ നി�്
പ�് അംഗ�ൾ. ഔേദ�ാഗിക അംഗ�ൾ 1.
ഗവൺെമൻറ്  െസ��റി (വന�ജീവി വിഭാഗം) -
െമ�ർ 2. വനംവ��് േമധാവി - െമ�ർ 3.
ഗവൺെമൻറ്  െസ��റി (പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വികസനം) - െമ�ർ 4. ഡയറ�ർ -�ഗസംര�ണ
വ��് - െമ�ർ 5. ഡയറ�ർ - മൽസ� വ��് -
െമ�ർ 6. ൈവൽഡ്  �ിസർേവഷൻ ഡയറ�ർ
നിർേ�ശി�� ഒ� �തിനിധി - െമ�ർ. 7.
ൈവൽഡ്  ൈലഫ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇ��,
െഡറാഡ�ണിെല ഒ� �തിനിധി 8. �േവാളജി�ൽ
സർേ� ഓഫ് ഇ���െട ഒ� �തിനിധി 9.
െബാ�ാണി�ൽ സർേ� ഓഫ് ഇ���െട ഒ�
�തിനിധി 10. ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ് വാർഡൻ -
സ�ാന വന�ജീവി േബാർഡിെ� െമ�ർ
െസ��റിയായി �വർ�ി��. േകരള ൈവൽഡ്
ൈലഫ് (െ�ാ��ൻ) �ൾസ്  1978 ച�ം (3)
�കാരം സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡിെ�
കാലാവധി �പീകരണം �തൽ ��് വർഷമാണ്.

(ഡി) േബാർഡിെ� �വർ�ന ല���ം ഉേ�ശ��ം
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന വിന�ജീവി േബാർഡ്  താെഴ�റ��
കാര��ളിൽ സം�ാന സർ�ാരിന് ഉപേദശ�ൾ
നൽേക�താണ്. 1. ഒ� �േത�ക വന�േദശം
സംര�ിത വനമായി �ഖ�ാപി��തിേല�ായി
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സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡിന് ഉപേദശം
നൽകാ��താണ്. 2. ഒ� �േത�ക
വന�ജീവി�െടേയാ സസ���െടേയാ പരിപാലന�ം
സംര�ണ�മായി ബ�െ�� കാര��ളിൽ
വന�ജീവി േബാർഡിന് ഉപേദശം നൽകാ��താണ്.
3. വന�ജീവിക�െട സംര�ണ�മായി ബ�െ��്

സം�ാന സർ�ാരിന് വന�ജീവി േബാർഡിൽ
നി�ം േനരി�് ഉപേദശ�ൾ സ�ീകരി�ാ��താണ്.
വന�ജീവി േബാർഡ്  വർഷ�ിൽ ര�് �ാവശ�ം
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ �േട�താണ്.
�ാധാന��ളള വിഷയ�ൾ സം�ാന വന�ജീവി
േബാർഡിെ� പരിഗണനയിൽ ഉൾെ���ി ചർ�
െച�് ആവശ�െമ�ിൽ ��ത വിഷയ�ൾ
ബ�.�ധാനമ�ി അ���നായ നാഷണൽ
ൈവൽഡ്  ൈലഫ് േബാർഡിന്
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ാ��താണ്.

(ഇ)

വർഷ�ിൽ എ� �ാവശ�ം േബാർഡിെ�
േയാഗ�ൾ േചരാ�െ��ം അവസാനം േചർ�
േയാഗം എേ�ാഴായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;
േബാർഡിെ� കാലാവധി എ�യാെണ�ം
നിലവി�� േബാർഡ്  �നഃസംഘടി�ിേ��ത്
എേ�ാഴാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡിെ� േയാഗ�ൾ
വർഷ�ിൽ ര�് �ാവശ�െമ�ി�ം �ടണം
എ�ാണ് നി�ർഷി�ി�ളളത്. സം�ാന വന�ജീവി
േബാർഡിെ� അവസാന േയാഗം �ഖ�മ�ി�െട
അ���തയിൽ 23/01/2020-ലാണ് �ടിയത്.
േകരള വന�ജീവി (സംര�ണ) നിയമം 1978-െല
ച�ം (3) �കാരം വന�ജീവി േബാർഡിെ�
കാലാവധി ��് വർഷമാണ്. നിലവിെല
േബാർഡിെ� കാലാവധി 25/10/2019-ൽ
അവസാനി�ി��. സം�ാന വന�ജീവി േബാർഡ്
ഉടൻ �ന:സംഘടി�ി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


