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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5428 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയപാതയിൽ ക�സ്  മാലിന��ൾ ത��െവ� പരാതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) േദശീയപാതക�െട വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ
വ�ാപകമായി ക�സ്  മാലിന��ൾ ത��ത്
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
ഇ�ര�ി�� ഒ�െ�� സംഭവ�ൾ റിേ�ാർ�്
െച�െ��ി��്.

(ബി)

േദശീയപാത 544-ൽ ���ാട്  മ�ല�ിൽെ��

തേലാർ ബി.ആർ.ഡി.�് എതിർവശ�ായി

നിര�രം ക�സ്  മാലിന��ൾ ത��ത്
സംബ�ി�  ്പ�ായ�ിൽ നി�ം േപാലീസിൽ
നൽകിയ പരാതിയിേ�ൽ ആവശ�മായ

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ർ �റൽ േപാലീസ്  ജി�യിെല ���ാട്
േപാലീസ്  േ�ഷൻ പരിധിയിെല െന�ണി�ര
�ാമപ�ായ�് പരിധിയി�� BRD Car World
ന് എതിർവശ�് േദശീയപാതയിൽ 19.03.2021 ൽ
ക�സ്  മാലിന��ൾ േശഖരി�  ്െകാ�് വ� KL-
59-B-8251 ന�ർ ടാ�ർ േലാറി േറാഡരികിൽ
നിർ�ി ക�സ്  മാലിന�ം നിേ�പി�വാൻ �മി�
കാര��ിന് ���ാട്  േപാലീസ്  േ�ഷൻ ൈ�ം
നം.193/21 u/s 269, 277,278,34 IPC ആയി േകസ്
രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം നട�ി �തികെള
അറ�് െച�ി��്. ഈ �േദശ�് നിര�രം
ക�സ്  മാലിന��ൾ ത��ത് സംബ�ി�്

െന�ണി�ര �ാമപ�ായ�ിൽ നി�്
പരാതികെളാ�ം ���ാട്  േപാലീസ്  േ�ഷനിൽ
ലഭി�ി�ി�. എ�ാൽ ക�സ്  മാലിന�ം നിറ� KL-
10 AA 4290, KL-10 BE 8462, KL-10 AK 2179,
KL-08 AU 0737 എ�ീ വാഹന�ൾ പാലിേയ�ര
ബാഡ്  േബായ്  െപേ�ാൾ പ�ിന് സമീപ��
സർവീസ്  േ�ഷേനാട്  േചർ� െഷഡിൽ
നിർ�ിയി�ിരി��തായി �ാമ പ�ായ�്

അധി�തർ കെ��ക�ം 21.10.2021 ൽ സ�ീഷർ
മഹ�ർ ത�ാറാ�ി പരാതി സഹിതം േ�ഷനിൽ
22.10.2021 തീയതി സമർ�ി�ക�ം അത�സരി�്
���ാട്  േപാലീസ്  േ�ഷൻ ൈ�ം 609/21 u/s
269 IPC ആയി േകസ്  രജി�ർ െച�് അേന�ഷണം
നട�ിവരിക�മാണ്.

(സി) പാതേയാര�ളി�ം മ�ം ക�സ്  മാലിന�ം
ഉൾെ�െട��വ ത�� �ിമിന�കൾെ�തിെര
കർശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം നിലവി��

(സി) 1994 െല േകരള �നിസി�ാലി�ീസ്  ആ�് 340
വ��് �കാരം ചവേറാ മാലിന�േമാ
െപാ��ല�ളിൽ ഇ��തിന് നിേരാധനം
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നാമമാ�മായ പിഴശി� വർ�ി�ി�  ്ജയിൽ ശി�
ഉൾെ�െട ഉറ�് വ���തി�മാവശ�മായ
നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

ഏർെ���ിയി��്. ഈ ആ�് �കാരം ചവേറാ
മാലിന�േമാ െപാ��ല�ളിൽ ഇ�കേയാ
ഇ�വി�േയാ െച�� ആൾെ�തിെര ത�മയം

തെ� 250/- �പയിൽ കവിയാ� �ക
പിഴശി�യായി �മേ���ം, അ�കാരം
�മ�ിയ പിഴ�ക പതിന� ദിവസ�ിനകം

�നിസി�ൽ ഫ�ിൽ അടേ���ം അ�കാരം
അട�ാ� പ�ം അയാ�െട േമൽ െസ��റി
േ�ാസിക�ഷൻ നടപടികൾ സ�ീകരി���മാണ്.
340 (എ)- ◌ാം വ��് �കാരം ചവേറാ മാലിന�േമാ
വിസർ�� വ��േളാ ജലാശയ�ളി�ം ജല
േ�ാത�കളി�ം നിേ�പി ��തിെനതിെര��
നിേരാധനം ഏർെ���ിയി��്. 208 എ വ��്
(1)- ◌ാം ഉപവ��് �കാരം �നിസി�ാലി�ിയിൽ
നി�ി�മായ ഒ� െപാ� ജലമാർ��ിേലാ

ജലാശയ�ിേലാ അ�കാര��
ജലേ�ാത�ിേലാ ചവേറാ മാലിന�േമാ വിസർ��

വ��േളാ നിേ�പി�കേയാ അതിേല�്
മലിനജലം ഒ��കേയാ, മ�് ഏെത�ി�ം
വിധ�ിൽ ജലം �ഷി�ി�കേയാ, അ�രം ഒ�
���ി െച��തിന് ആെരെയ�ി�ം

നിയമി�കേയാ, നിേയാഗി�കേയാ, നിർബ
�ി�കേയാ, േ�രി�ി�കേയാ െച�ാൽ ആ ��ം
െകാഗ് ൈനസിബി�ം ജാമ�ം ഇ�ാ��മാണ്.
�ടാെത ���ാപ�ി�േമൽ പതിനായിരം
�പയിൽ �റയാെത�ം 25000/- �പയിൽ
കവിയാെത��� പിഴ�ം ആറ്  മാസ�ിൽ

�റയാെത�ം ഒ� വർഷ�ിൽ കവിയാെത���
കാലേ��് തട�ം നൽകി ശി�ി��. 340 (എ)
വ��് �കാര�� ഒ� �� �ത�ം െച��തി��
ഉേ�ശേ�ാെട മാലിന�േമാ വിസർജ� വ��േളാ
െപാ� �ല�ൾ വഴി
കട�ിെകാ�േപാ��േതാ, അഥവാ അ�കാരം
നിേ�പി��തിന് ഉപേയാ ഗി�തി�േശഷം
തിരിെക േപാ��േതാ ആെണ�് ന�ായമായി
സംശയി�ാൻ കാരണ�� വാഹനെ� വ��്
340 ( ബി) �കാരം പിടിെ���് നിർ�യി�െ��
�കാര�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േശഷം
അധികാരിത�� സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്  േ��്
��ാെക ഹാജരാ��. അ�കാരം
പിടിെ���െ�� ഒ� വാഹനം, അേന�ഷണം
നട�ി നടപടികൾ സ�ീകരി�േശഷം വി�െകാ
��കേയാ ക�െക�കേയാ െച��. ക�െക��
വാഹന�ൾ േലലം െച�് �ക �നിസി�ൽ
ഫ�ിേല�് �തൽ��ക�ം െച��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


