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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 908 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറാഡരി കിൽ അപകടകരമായി നിൽ�� മര�ൾ �റി�  ്മാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

േറാഡരികിൽ അപകടകരമാ�ം കാ�മറ�ം
നിൽ�� മര�ൾ �റി�  ്മാ�ാ�� നടപടി�മം
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(എ)  േറാഡരികിൽ അപകടകരമായി നിൽ��
മര�ൾ �റി�മാ��തി�ളള അേപ�കളിേ�ൽ

നടപടി സ�ീകരി��ത് അതാത് ജി�ാ േസാഷ�ൽ
േഫാറ�ി വിഭാഗം അസി�ൻറ്  േഫാറ�്
കൺസർേവ�ർമാരാണ്. എൻ.ആർ. നായർ
േവാളിയം േടബിൾ �കാരമാണ് നിൽ�മര�ിെ�

േവാളിയം കെ���ത്. മര��െട വില
നി�യി��ത് കാലാകാല�ളിൽ സർ�ാർ
അംഗീകരി�  ്നൽ�� സീനിയേറജ്  േറ�കൾ
�കാരമാണ്. വനം വ��് നി�യി� �ക�് േലലം
നട�ിെ��ിൽ ര�് �ാവശ�ം േലലം
നട�ാ���ം വനം വ��് നിർ�യി� വില
ലഭി�ാ� പ�ം േലലം നട�� ഉേദ�ാഗ�െ�

െതാ�്�കളിെല ഉേദ�ാഗ�ന് േലലം
�ിരെ���ാ���മാണ്. വനം വ��ിൽ
ഇേ�ാൾ െച�് വ��ത് ഇ�കാരമാണ്.

(ബി)

അ�രം മരം �റി��തിന് അ�മതി നൽ�� ത്
ഏത് സമിതിയാണ് എ�ം ആ സമിതിയിൽ
ആെരാെ�യാണ് അംഗമായി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)  നിലവിൽ സർ�ാർ �ല�ളി�ം മ�് െപാ�
�ല�ളി�ം അപകടാവ�യിൽ നിൽ��
മര�ൾ �റി��തി�ളള അേപ�, മരം നിൽ��
�മി�െട കേ�ാഡിയനായ വ��ിൽ നി�ം
ലഭി�� �റ�് സ.ഉ.(സാധാ) 68/2010/വനം
തീയതി 10.02.2010 �കാര�ളള പരി�ിതി

ക�ി�ി പരിേശാധന നട�ി മരം �റി�വാൻ
അ�മതി നൽകിവ���്. 11.07.2013-ൽ ബ�.
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ�
േയാഗതീ�മാന�കാരം ജീവ�ം സ��ി�ം

ഹാനികരമായി നിൽ�� മര�ൾ അതാത്
വ��തല ഉേദ�ാഗ�ൻമാർ, ബ�െ�� റവന�
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർ/ എ�ിക��ീവ് മജിേ��്
�ൻപാെക അേപ� സമർ�ി�  ്�ടർ�ളള
അ�മതിേയാ��ടി (സി.ആർ.പി.സി.133 �കാരം)
ഉടൻ �റി� മാ�ാെമ�് വ��മാ�ിയി��്.
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(സി) അേപ�കൾ പരിേശാധി�� േവളയിൽ
മര�ിെ� പഴ��ം അപകടസാധ�ത�ം
കണ�ാ�േ�ാൾ േറാഡിെ� അൈലൻെമൻറിൽ
കാ� മറ�� തര�ിലാേണാ ��ത മരം
നിൽ��െത�് എ��ടി പരിേശാധി�ാൻ
സാേ�തിക അറി�� ഗതാഗത വ��ിെ�േയാ
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�േയാ നാ�്പാ�ിെ�േയാ
�തിനിധികൾ ��ത സമിതിയിൽ ഉേ�ാ;
ഇെ��ിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി)  അേപ�കൾ പരിേശാധി�� േവളയിൽ
മര�ിെ� പഴ��ം അപകടസാധ�ത�ം
കണ�ാ�േ�ാൾ േറാഡിെ� അൈലൻെമൻറിൽ
കാ�മറ�� തര�ിലാേണാ ��ത മരം
നിൽ��െത�് എ��ടി പരിേശാധി�ാൻ
സാേ�തിക അറി�ളള ഗതാഗത വ��ിെ�േയാ
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�േയാ നാ�്പാ�ിെ�േയാ
�തിനിധികൾ നിലവി�ളള പരി�ിതി

ക�ി�ിയിൽ ഇ�. ഇ�ര�ിൽ ��ത
�തിനിധികെള�ടി ഉൾെ���വാൻ നിലവിൽ
നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�ി�.

(ഡി) ��ത മര�ൾ േറാഡിേല�് പതി����ല��
അപകട�ളിൽെ���വർ�് ന�പരിഹാര�ിന്

അർഹത�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മര�ൾ േറാഡിേല�് പതി����ല�ളള
അപകട�ളിൽെ���വർ�് വനം വ��്
ന�പരിഹാരം നൽ��ി�.

(ഇ) സ�കാര�വ��ിക�െട പറ�ിൽ നിൽ�� മരം
വീണ് േക�പാ�കൾ സംഭവി�ാൽ അയൽവാസി�്
ന�പരിഹാര�ിന് അർഹത��
സാഹചര��ിൽ െപാ�നിര�ി�� മര�ൾ �ലം
അപകട��ാ�� േവളയി�ം ന�പരിഹാര�ിന്

അർഹത നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഇ)

െപാ�നിര�ി�� മര�ൾ �ലം ഉ�ാ��
അപകട�ൾ�് ന�പരിഹാരം നൽ��ത്
നിലവിൽ വനം വന�ജീവി വ��ിെ�
പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


