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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 875 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ിൽ മരം �റി അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെല കെ���കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

Shri. A. K. Saseendran
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

24-10-2020 െല റവന� വ��ിെ� ഉ�രവിെ�

മറവിൽ റിസർവ് മര�ൾ �റി�  ്മാ�ിയത്
സംബ�ി�  ്�ിൻസി�ൽ ചീഫ് േഫാറ�്
കൺസർേവ�ർ (വിജിലൻസ്)-െ� േന�ത��ിൽ

നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ� റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്.പ�യ�മിയിെല മരം �റി�മായി ബ�െ��

എ�ാ വിഷയ��ം ഇേ�ാൾ ആഭ��രം, വനം,
വിജിലൻസ്  വ��കൾ േചർ� െ�ഷ�ൽ ഇൻവ�ി
േഗഷൻ ടീമിെ� അേന�ഷണ�ി ലാണ്.ഇ�ാര�ം
സംബ�ി�  ്ലഭി� എ�ാ അേന�ഷണ
റിേ�ാർ�ക�ം 01/07/2021 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 1852/2021/ ആഭ��രം �കാരം
െ�ഷ�ൽ ഇൻവ�ിേഗഷൻ ടീമിന് ൈകമാറാൻ
ഉ�രവായി��്. െ�ഷ�ൽ ഇൻവ�ിേഗഷൻ
ടീമിെ� അ�ിമ അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ലഭി��
�റ�് ഉചിതമായ �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

(ബി)

എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെല �ധാനെ��
കെ���കൾ എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്.പ�യ�മിയിെല മരം �റി�മായി ബ�െ��

എ�ാ വിഷയ��ം ഇേ�ാൾ ആഭ��രം, വനം,
വിജിലൻസ്  വ��കൾ േചർ� െ�ഷ�ൽ ഇൻവ�ി
േഗഷൻ ടീമിെ� അേന�ഷണ�ി ലാണ്.ഇ�ാര�ം
സംബ�ി�  ്ലഭി� എ�ാ അേന�ഷണ
റിേ�ാർ�ക�ം 01/07/2021 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 1852/2021/ ആഭ��രം �കാരം
െ�ഷ�ൽ ഇൻവ�ിേഗഷൻ ടീമിന് ൈകമാറാൻ
ഉ�രവായി��്. െ�ഷ�ൽ ഇൻവ�ിേഗഷൻ
ടീമിെ� അ�ിമ അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ലഭി��
�റ�് ഉചിതമായ �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

(സി) ��ത റിേ�ാർ�ിൽ ഉ�രവാദെ�� വനം വ��്
ഉേദ�ാഗ�ർ ഉൾെ��ി�െ��്
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ; ഇവർെ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) സർ�ാരിേല�് നി�ി�വന മാ�ിയ വീ�ിമര�ൾ
അനധി�തമായി ല�ിടി െച�് േപാ�് വഴി
കട�ിെകാ� േപാകാനിടയാ�ിയ�മായി ബ�
െ��് ഔേദ�ാഗിക �ത� നിർ�ഹണ�ിൽ വീ�
വ��ിയ വനം െച�് േപാ�് ജീവന �ാരായ ഒ�
െസ�ൻ േഫാറ�് ഓഫീസേറ�ം, ഒ� ബീ�്
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േഫാറ�് ഓഫീസെറ�ം ക�ർ ചീഫ് േഫാറ�്
കൺസർേവ��െട ഇ1-3896/2021 തീയതി
28.06.2021 ഉ�രവ് �കാരം അേന�ഷണ
വിേധയമായി േസവന�ിൽ നി�ം മാ�ി
നിർ�ിയി��്. ഇവർ�് ��പ��ം ��േരാപണ
പ�ിക�ം ന�ക�ം ആയതി�� മ�പടി ഇവർ
ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്.

(ഡി)
��ത റിേ�ാർ�ിൽ വനം വ��ിെ� കണ�ിൽ
ഉ�തിേന�ാൾ വളെര ��തൽ മര�ൾ �റി�
മാ�ിയി��് എ� കെ���േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ഡി) വനം വിജിലൻസ്  വിഭാഗ�ിെ� െ�ഷൽ
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ റിേ�ാർ�്�കാരം 1441.751
ല�ം �പ വിലമതി�� 1939.705M3 ആെക

വ�ാ��� 2248 എ�ം േത�് മര�ം 171 എ�ം
ഈ�ി മര�ം �റി�തായി കെ��ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


