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മമ  .    സസ്പീക്കര: ഓരഡര....ഓരഡര.....ഇനന്ന് വവെളളമയയാഴ്ചയയാണന്ന്, 12.30-നന്ന്

നമുക്കന്ന്  സഭ  പമരമയയണ്ടതുണ്ടന്ന്.  അതമനുയശേഷഷം  3.00  മണമക്കന്ന്

നമയമനമരമയാണതമനയായമ  സഭ  വെസ്പീണഷം  യചേരുകയയാണന്ന്.  രയാവെമവലെ  രണ്ടന്ന്

ധനവെമനമയയയാഗ  ബമല്ലുകളുവടെ  പരമഗണനയഷം  വഷഡഡ്യൂള്  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.   ഇഇ

സയാഹചേരര്യതമല്  ഇനയതയന്ന്  വഷഡഡ്യൂള്  വചേയമരമക്കുന  34

സബ്മമഷനുകള്  അവെതരമപമച്ചതയായമ  കണക്കയാക്കുന.  മറുപടെമകള്

യമശേപ്പുറതന്ന്  വെയ്യക്കണ്ടതുഷം  ബന്ധവപട്ട  അഷംഗങ്ങള്ക്കന്ന്

ലെഭര്യമയായക്കണ്ടതയാവണനഷം അറമയമക്കുന.*  

* അനുബന്ധമയായമ യചേരതമരമക്കുന
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അനുബന്ധഷം

1)  ശസ്പീ  .    ആര  .    രയാമചേന്ദ്രന  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള
മുഖര്യമനമയവടെ മറുപടെമ

സഷംസയാനതന്ന്  ഭരണഭയാഷ  പൂരണ്ണമയായഷം  മലെയയാളമയാക്കുനതമനുള

ഉഇരജമത നടെപടെമകളയാണന്ന് സരക്കയാര സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുളതന്ന്.  യകന്ദ്ര സരക്കയാര,

വെമയദേശേരയാജര്യങ്ങള്  എനമവെയമയായള  കതമടെപയാടുകള്,  നമയമപ്രകയാരഷം

ഒഴമവെയാക്കയാന  കഴമയയാത  സയാഹചേരര്യങ്ങള്  എനമവെയന്ന്  ഇഷംഗസ്പീഷന്ന്

ഉപയയയാഗമക്കുനവതയാഴമവക  ഭരണഭയാഷ  മലെയയാളമയായമരമക്കണവമനന്ന്  എലയാ

വെകുപ്പുകള്ക്കുഷം  സയാപനങ്ങള്ക്കുഷം  കരശേന  നമരയദ്ദേശേഷം  നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

സരക്കയാര  സരവസ്പീസമല്  പ്രയവെശേമക്കുനവെര  മലെയയാള  ഭയാഷ  വവകകയാരര്യഷം

വചേയയാന പ്രയാപ്തരയാവണനന്ന് ഉറപ്പുവെരുത്തുനതമനുഷം നടെപടെമ സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

പ്ലസന്ന് ടു തലെഷം വെവര അടെമസയാന യയയാഗര്യതയള എലയാ പരസ്പീക്ഷകള്ക്കുഷം

യകരള  പബമകന്ന്  സരവസ്പീസന്ന്  കമസ്പീഷന  മലെയയാളതമലെയാണന്ന്  യചേയാദേര്യയപപര

തയയാറയാക്കുനതന്ന്.   കൂടെയാവത,  നഴ്സറമ  സ്കൂള് ടെസ്പീച്ചര  ഉള്വപവടെ  വവഹസ്കൂള്തലെഷം

വെവരയള  അദര്യയാപക  തസമകകള്ക്കുഷം  യചേയാദേര്യയപപര  മലെയയാളതമലെയാണന്ന്.

സയായങ്കേതമക  പരമജയാനഷം  ആവെശേര്യമുള  തസമകകള്ക്കന്ന്  ഇഷംഗസ്പീഷമലെയാണന്ന്

യചേയാദേര്യങ്ങള് തയയാറയാക്കമവെരുനതന്ന്.
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സയായങ്കേതമക  വെമഷയങ്ങള്  ഉള്വപവടെ  ഉയരന  യയയാഗര്യതകള്ക്കന്ന്

പഠനമയാധര്യമഷം  ഇഷംഗസ്പീഷന്ന്  ആയതമനയാല്  മലെയയാളതമല്  യചേയാദേര്യയപപര

തയയാറയാക്കുനതമനന്ന്  പ്രയായയയാഗമക  ബുദമമുട്ടുണ്ടന്ന്.   ഇതന്ന്  പരമഹരമക്കുനതമനന്ന്

വെമവെമധ സരവകലെയാശേയാലെയാ വവവെസന്ന് ചേയാനസലെരമയായരയാ അവെര നമരയദ്ദേശേമക്കുന

സമരഷം  പ്രതമനമധമകയളയാ  അഷംഗങ്ങളയായഷം  ഭയാഷയാ  ഇനസമറഡ്യൂട്ടന്ന്  ഡയറക്ടര

കണ്വെസ്പീനറയായഷം  ഉപസമമതമ  രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.   ഇഷംഗസ്പീഷമവലെ സയായങ്കേതമക

പദേങ്ങള്ക്കന്ന്  തുലെര്യമയായ  മലെയയാള  പദേയാവെലെമ  തയയാറയാക്കുനമുറയന്ന്  കൂടുതല്

പരസ്പീക്ഷകള് മലെയയാളതമല് നടെതയാന കഴമയനതയാണന്ന്.

വക.എ.എസന്ന്.  പരസ്പീക്ഷയമല്  യചേയാദേര്യയപപര  ഇഷംഗസ്പീഷമലെയാവണങ്കേമലഷം

മലെയയാളതമലഷം  ഉതരവമഴുതയാവുനതയാണന്ന്.   ഇയതയാവടെയാപഷം  30  മയാരക്കമവന

യചേയാദേര്യഷം  മലെയയാളതമല്തവന  ഉതരവമഴുയതണ്ടതുമയാണന്ന്.  ഡമഗമ

തലെതമലള  എലയാ  വപയാതുപരസ്പീക്ഷയമലഷം  15  ശേതമയാനഷം  യചേയാദേര്യഷം

മലെയയാളതമല് മയാത്രമുളതുഷം അതമല് മയാത്രഷം ഉതരവമഴുയതണ്ടതുമയാണന്ന്.

വഎഎഎസന്ന്/വഎപമഎസന്ന്/വഎഎഫന്ന്എസന്ന്  തുടെങ്ങമയ  അഖമയലെനര്യയാ

സരവസ്പീസുകളമല്  വെരുനവെരക്കന്ന്  മലെയയാള  പരമജയാനഷം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന

വെകുപ്പുതലെ പരസ്പീക്ഷകളുഷം ഇനരവെഡ്യൂകളുഷം പമ.എസന്ന്.സമ. നടെത്തുനണ്ടന്ന്.
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ഉയദേര്യയാഗയാരതമകളമല്  90  ശേതമയാനഷംയപരുഷം  എഴുതുന  പരസ്പീക്ഷകള്

മുഴുവെന  മലെയയാളതമല്തവന  യചേയാദേര്യവുഷം  ഉതരവുവമന

സമതമയയായമക്കഴമഞമട്ടുണ്ടന്ന്.  

2)  ശസ്പീ  .    ടെമ  .    വെമ  .    ഇബയാഹമഷം  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള  
മുഖര്യമനമയവടെ മറുപടെമ

സഷംസയാന  ഹജന്ന്  കമമറമ  മുയഖന  ഹജന്ന്

കരമതമനുയപയാകുനതമനുള  ഹജന്ന്  എഷംബയാരയക്കഷന  യപയായമനയായമ

2002 മുതല്  യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്  വെമമയാനതയാവെളഷം  പ്രവെരതമച്ചുവെരമകയയാണന്ന്.

2015-ല്  റണ്യവെയവടെ  അറകുറപണമകള്  ചൂണ്ടമക്കയാട്ടമ  ഹജന്ന്

എഷംബയാരയക്കഷന യപയായമനന്ന് വനടുമയായശ്ശേരമയമയലെയന്ന് മയാറ്റുകയഷം  2018-വെവര

വനടുമയായശ്ശേരമയമല്  സഇകരര്യഷം  ഏരവപടുത്തുകയഷം  വചേയ.  സഷംസയാന

സരക്കയാരമവന  ശമഫലെമയായമ  2019-ല്  യകയാഴമയക്കയാടെമവന  വെസ്പീണഷം  ഹജന്ന്

എഷംബയാരയക്കഷന യപയായമനയായമ പരമഗണമച്ചു.

2020  ആഗസമല്  നടെന  വെമമയാനദുരനവതതുടെരനന്ന്  യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്

അനയാരയാഷ്ട്ര  വെമമയാനതയാവെളതമല്നമനഷം  വെലെമയ  വെമമയാനങ്ങള്ക്കുള

യയാത്രയന്ന്  വെമലെക്കന്ന്  ഏരവപടുതമയമരമക്കുകയയാണന്ന്.  വെമലെക്കന്ന്

പമനവെലെമക്കുനതമനയാവെശേര്യമയായ  തുടെരനടെപടെമ  സസസ്പീകരമക്കയാന  യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്
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വെമമയാനതയാവെള ഡയറക്ടയറയാടെന്ന് അഭര്യരതമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

യകരളതമല്നമനഷം ഏറവുഷം സഇകരര്യപ്രദേവുഷം കൂടുതല് ആളുകള് യയാത്ര

പുറവപടുനതുമയായ  എഷംബയാരയക്കഷന  യപയായമനയായ  യകയാഴമയക്കയാടെമവന

എഷംബയാരയക്കഷന യപയായമനയായമ  നമലെനമരതണവമനന്ന് സഷംസയാന ഹജന്ന്

കമമറമ  ആവെശേര്യവപട്ടമരുവനങ്കേമലഷം  ഇതുവെവര  അനുകൂലെമയായ

തസ്പീരുമയാനമുണ്ടയായമട്ടമല.  2020-ല്  വെമമയാനതയാവെളതമലണ്ടയായ

അപകടെകയാരണഷം  കവണ്ടത്തുനതമനന്ന്  നമയയയാഗമച്ചമട്ടുള  Aircraft  Accident

Investigation  Bureau  (AAIB)-യവടെ  റമയപയാരട്ടമവന  അടെമസയാനതമല്

മയാത്രയമ  വെലെമയ  വെമമയാനതയാവെളങ്ങള്  ഉപയയയാഗമച്ചുള  സരവസ്പീസന്ന്

പുനരയാരഷംഭമക്കുകയള്ളൂ  എനയാണന്ന്  അറമയനതന്ന്.  യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്

വെമമയാനതയാവെളഷം  ഹജന്ന്  എഷംബയാരയക്കഷന  യപയായമനയായമ

നമലെനമരത്തുനതമവന  ആവെശേര്യകത  വെസ്പീണഷം  യകന്ദ്രസരക്കയാരമവന

ശദയമല്വപടുത്തുനതയാണന്ന്.

യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്  വെമമയാനതയാവെളതമയലെക്കുള  പ്രധയാന  യറയാഡന്ന്

അനരയദേശേസ്പീയ  നമലെവെയാരതമല്  പുനരനമരമമക്കുനതമനന്ന്  മയാസര  പ്ലയാന

തയയാറയാക്കയാന  വപയാതുമരയാമതന്ന്  വെകുപമവന  ചുമതലെവപടുതമയമട്ടുണ്ടന്ന്.
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യറയാഡമവന  അറകുറപണമ  യഥയാസമയഷം  നടെത്തുനതമനുള  നടെപടെമകളുഷം

സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്. 

3)  വവകതറമ  യമഖലെയവടെ  സഷംഭനയാവെസ  സഷംബന്ധമച്ചന്ന്
ശസ്പീ  .   എഷം  .   വെമനവസനന്ന്  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ സബ്മമഷനുള മറുപടെമ

യകരളതമവലെ പരമരയാഗത വതയാഴമല് യമഖലെയമല് ഏറവുഷം പ്രമുഖമയായ

സയാനമയാണന്ന്  വവകതറമ  വെസ്ത്രയമഖലെയ്ക്കുളതന്ന്.  ഇഇ  യമഖലെയവടെ

ഉനമനതമനയായമ ഇഇ സരക്കയാര ധയാരയാളഷം നൂതന പദതമകള് ആവെമഷ്കരമച്ചു

നടെപമലെയാക്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  ഇഇ  സരക്കയാര  അധമകയാരതമല്  വെരുയമയാള്

യകരളതമവലെ  വവകതറമ  സഹകരണ  സഷംഘങ്ങളമവലെ  വനയന്ന്  തറമകള്

ഭൂരമഭയാഗവുഷം ഭയാഗമകമയായമ മയാത്രയമ പ്രവെരതമച്ചമരുനള്ളൂ. അതുമയാത്രമല നൂയറയാ

നൂറമയമയതയാ രൂപയയാണന്ന് കൂലെമയമനതമല് ലെഭമച്ചമരുനതന്ന്. വെരഷതമല് നൂറന്ന്

ദേമവെസതമല്  തയാവഴ  മയാത്രമയായമരുന  വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന്  യജയാലെമ

ലെഭര്യമയായമരുനതന്ന്.  ഇതമവന  ഭയാഗമയായമ  വവകതറമ  വതയാഴമലെയാളമകള്  ഇഇ

യമഖലെയമല്നമനഷം  നമരനരഷം  വകയാഴമഞ്ഞുയപയാകുന  അവെസ

സഷംജയാതമയായമരുന.  ഇഇ  സയാഹചേരര്യതമല്  പരമരയാഗത  വനയന്ന്

വതയാഴമലെയാളമകവള  ഇഇ  യമഖലെയമല്  നമലെനമരത്തുനതമനുഷം  വവകതറമ

യമഖലെയവടെ സമഗമയായ ഉനമനവുഷം ലെക്ഷര്യമയാക്കമയയാണന്ന് സഇജനര്യ വവകതറമ
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സ്കൂള് യൂണമയഫയാഷം പദതമ നടെപമലെയാക്കമയതന്ന്. 

ഇഇ  സരക്കയാര  നടെപമലെയാക്കമയ  ജയനയാപകയാരപ്രദേമയായ  പദതമകളമല്

ഏറവുഷം  മുഖര്യമയായ  സയാനമയാണന്ന്  സഇജനര്യ  വവകതറമ  സ്കൂള്  യൂണമയഫയാഷം

പദതമക്കുളതന്ന്.  പ്രസ്തുത പദതമ നടെപമലെയാക്കമയതമനുയശേഷഷം വനയ്ത്തുകയാരക്കന്ന്

വെരഷതമല്  200  മുതല്  300  ദേമവെസഷം  വെവര  വതയാഴമലഷം  പ്രതമദേമനഷം  600

രൂപയമയലെവറ  കൂലെമയഷം  ലെഭമക്കുന  വെമധതമല്  വതയാഴമല്

സയാഹചേരര്യമുണ്ടയായമട്ടുണ്ടന്ന്. ഇഇ പദതമ നടെപമലെയാക്കമ 4 വെരഷഷം പമനമട്ടയപയാള്

5900-ല്പരഷം  വനയ്ത്തുകയാരുവടെയഷം  1600-ഓളഷം  വനയന്ന്  അനുബന്ധ

വതയാഴമലെയാളമകളുവടെയഷം  വതയാഴമല്  സമരത  ഉറപയാക്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

കൂലെമയമനതമല്തവന  വനയ്ത്തുകയാരക്കന്ന്  ഇതുവെവര  160  യകയാടെമയയയാളഷം  രൂപ

വെമതരണഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  2020  വസപ്തഷംബര  മയാസഷം  വെവരയള  കൂലെമ

വനയ്ത്തുകയാരക്കന്ന്  വെമതരണഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  തുടെരനള  മയാസങ്ങളമവലെ  കൂലെമ

വെമതരണഷം വചേയ്യുനതമനുള നടെപടെമ സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  വതയാഴമല് സമരതയഷം

വമച്ചവപട്ട  കൂലെമയഷം  ഉറപയായതമനുയശേഷഷം  ഇഇ  യമഖലെയമല്നമനഷം

വതയാഴമലെയാളമകളുവടെ  വകയാഴമഞ്ഞുയപയാക്കന്ന്  ഗണര്യമയായമ  തടെയയാനുഷം  പുതുതയായമ

1071 യപരക്കന്ന് വതയാഴമല് നല്കയാനുഷം കഴമഞ്ഞു. 
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സഇജനര്യ  സ്കൂള്  യൂണമയഫയാഷം  പദതമ  ഇതുവെവരയഷം

പ്രതമസന്ധമയമയലെയ്യക്കയാ  സഷംഭനയാവെസയമയലെയ്യക്കയാ  നസ്പീങ്ങമയമട്ടമല.

യകയാവെമഡന്ന്-19 പ്രതമസന്ധമ നമലെനമനമരുനമട്ടുയപയാലഷം പ്രതസ്പീക്ഷ വവകവെമടെയാവത

ഇഇ  യമഖലെയമല്തവന  ഉറച്ചു  നമല്ക്കുനതമനന്ന്  വതയാഴമലെയാളമകവള

പ്രയാപ്തരയാക്കമ.  സഇജനര്യ  സ്കൂള്  യൂണമയഫയാഷം  പദതമ

നടെപമലെയാക്കമയതമനുയശേഷഷം  വവകതറമ  യമഖലെയ്ക്കുണ്ടയായ  പുതന  ഉണരവെന്ന്

ആശേയാവെഹമയാണന്ന്.  സരക്കയാന  നടെപമലെയാക്കമ  വെമജയമച്ച  സഇജനര്യ  സ്കൂള്

യൂണമയഫയാഷം  പദതമയമലഷം വവകതറമ യമഖലെയമല് നല്കമ വെരുന മമനമമഷം

കൂലെമ  സഷംബന്ധമച്ചുഷം  യകരളതമല്  സന്ദരശേനഷം  നടെതമയ  പയാരലെവമനറമ

സമമതമ  ആകൃഷ്ടരയാകുകയഷം  പ്രയതര്യകഷം  പ്രശേഷംസമക്കുകയഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  ഇഇ

പദതമ ഇയത രസ്പീതമയമല് മറ്റു സഷംസയാനങ്ങളമലഷം നടെപമല്വെരുത്തുനതമനുഷം

യമല് സമമതമ ശേമപയാരശേ വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്. ഇഇ പദതമക്കന്ന് ലെഭമച്ച അഷംഗസ്പീകയാരമയായമ

ഇതന്ന്  കണക്കയാക്കയാവുനതയാണന്ന്.  കൂടെയാവത വനയന്ന്  വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന് മമനമമഷം

കൂലെമ പരമഷ്കരമച്ചന്ന് നല്കുകയഷം 2016-17 സയാമതമക വെരഷഷം മുതല് 2020-21

വെവര  തയാവഴപറയഷംപ്രകയാരഷം  ആവക  25.84  യകയാടെമ  രൂപ  വപ്രയാഡക്ഷന

ഇനവസനസ്പീവെയായമ വവകതറമ വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന് നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്. 
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വെരഷഷം രൂപ

2016  -  17 3.12 യകയാടെമ

2017  -  18 9.5 യകയാടെമ

2018  -  19 4.02 യകയാടെമ

2019  -  20 5 യകയാടെമ

2020  -  21 4.20 യകയാടെമ

ആവക 25.84 യകയാടെമ

തുടെരനഷം അരഹരയായവെരക്കുള തുക അനുവെദേമച്ചന്ന് നല്കുനതയാണന്ന്. 

4. കയാസരയഗയാഡന്ന്    BHEL–EML    അടെച്ചുപൂട്ടമയതന്ന്  സഷംബന്ധമച്ചന്ന്
ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    വനലമക്കുനന്ന്  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള  
മറുപടെമ

യകന്ദ്ര  വപയാതുയമഖലെയാ  സയാപനങ്ങളുവടെ  ഒയാഹരമകള്  നസ്പീതമ

ആയയയാഗമവന  ശേമപയാരശേപ്രകയാരഷം  വെമറഴമക്കുന  യകന്ദ്ര  സരക്കയാരമവന

നയതമല്നമനഷം  വെര്യതര്യസമയായമ  യകരളതമല്  പ്രവെരതമക്കുന  അതരഷം

സഷംരഷംഭങ്ങവള  വപയാതുയമഖലെയമല്തവന  നമലെനമരതമ  സഷംരക്ഷമക്കുന

നയമയാണന്ന്  സഷംസയാന  സരക്കയാര  സസസ്പീകരമച്ചതന്ന്.  അതമവന  ഭയാഗമയായമട്ടയാണന്ന്

BHEL–EML എന സഷംയക്ത സഷംരഷംഭതമവലെ  BHEL വവകവെശേമുള 51%

ഓഹരമകള്  JV agreement  പ്രകയാരഷം സഷംസയാനഷം വെയാങ്ങയാന തയയാറയായതന്ന്.

തുടെരനന്ന്  ഇതുസഷംബന്ധമച്ചന്ന്  BHEL-മയായമ  നടെതമയ  പരസര  ചേരച്ചയവടെ
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ഫലെമയായമ തയയാറയാക്കമയ “Agreement  for  sale”  സഷംസയാന സരക്കയാര

അഷംഗസ്പീകരമച്ചന്ന്  BHEL-വന  അഷംഗസ്പീകയാരതമനയായമ  അയച്ചന്ന്

വകയാടുതമട്ടുളതയാണന്ന്.  എനയാല്  നയാളമതുവെവര  യകന്ദ്ര  സരക്കയാരമവന

ഭയാഗത്തുനമനഷം ഇതുസഷംബന്ധമച്ചന്ന് പ്രതമകരണഷം ലെഭമച്ചമട്ടമല. ഇതുസഷംബന്ധമച്ചന്ന്

ഉനതതലെതമല് കത്തുകള് അയയ്ക്കുകയഷം സഷംസയാന സരക്കയാരമവന ഉയരന

ഉയദേര്യയാഗസര  യകന്ദ്ര  ഘന  വെര്യവെസയായ  മനയാലെയവുമയായമ  യനരമട്ടന്ന്

ബന്ധവപടുകയഷം  വചേയമട്ടുഷം  അനുകൂലെമയായ  അറമയമപ്പുകള്  ലെഭമച്ചമട്ടമല.

ലെഭര്യമയായ  വെമവെരഷം  അനുസരമച്ചന്ന്  യകന്ദ്രതമവലെ  Department  of  Heavy

Industries-വന  ഇക്കയാരര്യതമലള  approval-നയായമ   BHEL

കയാതമരമക്കുകയയാണന്ന് എനന്ന് അറമയന.

ഇഇ  സഷംയക്ത  സഷംരഷംഭതമല്  ഭൂരമപക്ഷ  ഓഹരമയവടെ  ഉടെമസതയഷം

ഭരണപരമയായ  നമയനണവുഷം  യകന്ദ്ര  ഗവെണ്വമനമല്  നമക്ഷമപ്തമയാണന്ന്.

എനയാലഷം  ജസ്പീവെനക്കയാരുവടെയഷം  അവെരുവടെ  കുടുഷംബതമവനയഷം  അവെസ

പരമഗണമച്ചന്ന്  ഇഇ  സഷംരഷംഭതമവന  പ്രവെരതനഷം

മുയനയാട്ടുവകയാണയപയാകുനതമനയായമ  ഇഇ  ഗവെണ്വമനന്ന്  പലെ  ഘട്ടങ്ങളമലെയായമ

6.80 യകയാടെമ രൂപ അനുവെദേമച്ചന്ന് നല്കമയമരുന.
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 BHEL –EML-ല് നമലെവെമല് ഉല്പയാദേനവമയാനഷം നടെക്കുനമല. 142

സമരഷം  ജസ്പീവെനക്കയാരുഷം  18  യലെബര  യകയാണ്ടയാക്ടന്ന്  വതയാഴമലെയാളമകളുമയാണന്ന്

നമലെവെമലളതന്ന്.

ബഹ.  യകരള വവഹയക്കയാടെതമ മുമയാവക ഫയല് വചേയവപട്ട യകസമവലെ

13.10.2020-വലെ  ഉതരവുപ്രകയാരഷം   BHEL-ഉഷം  സഷംസയാന  സരക്കയാരുഷം

തമമല്  ഒപ്പുവെയ്യക്കണ്ട  “Agreement  for  sale”-യന്മേല്  മൂനന്ന്

മയാസതമനുളമല് തസ്പീരുമയാനവമടുക്കുവെയാന യകന്ദ്ര സരക്കയാരമയനയാടുഷം  Ministry

of  Heavy Industries  and Public  Enterprises  വസക്രട്ടറമക്കുഷം നമരയദ്ദേശേഷം

നല്കമ  ബഹ.  വവഹയക്കയാടെതമ  ഉതരവെന്ന്  പുറവപടുവെമച്ചമട്ടന്ന്  മൂനന്ന്  മയാസഷം

കഴമഞ്ഞു.  ഇയപയാഴുഷം  അനമമ  അനുമതമ  (Approval)  ലെഭമച്ചമട്ടമല.  അനുമതമ

ലെഭമച്ചയശേഷഷം  സഷംസയാന  സരക്കയാര  ഇക്കയാരര്യതമല്  അനനര  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കയാനുഷം  ബഹ.  വവഹയക്കയാടെതമ  നമരയദ്ദേശേമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  പവക്ഷ

ഇക്കയാരര്യതമല്  BHEL-ല്നമയനയാ  യകന്ദ്ര  സരക്കയാരമവന  ബന്ധവപട്ട

വെകുപമല്നമയനയാ നയാളമതുവെവര സഷംസയാനതമനന്ന് നമരയദ്ദേശേഷം ലെഭമച്ചമട്ടമല.
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5. ശസ്പീമതമ വെസ്പീണയാ യജയാരജന്ന്  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ സബ്മമഷനുളള റവെനഡ്യൂവുഷം

ഭവെനനമരമയാണവുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

കയാലെഘട്ടതമനനുസൃതമയായമ ആധുനമക സരയവ സയായങ്കേതമക വെമദേര്യകള്

പ്രയയയാജനവപടുതമ Electronic Total Station (ETS), Global Positioning

System(GPS)  എനസ്പീ  ഉപകരണങ്ങള്  ഉപയയയാഗമച്ചന്ന്  ഡമജമറല്  സരവവ

റമക്കയാരഡുകള്  തയയാറയാക്കുനതമനുള  നടെപടെമകള്ക്കന്ന്  സരവവ  വെകുപമല്

തുടെക്കഷം കുറമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

പതനഷംതമട്ട  ജമലയമല്  പതനഷംതമട്ട  വെമയലജമവന  റസ്പീസരവവ

പ്രവെരതനഷം മയാത്രമയാണന്ന്  നമലെവെമല് തുടെരനവെരുനതന്ന്.   റസ്പീസരവവ കൂടെയാവത

എല്.ആര.എഷം,  ലെയാനഡന്ന്  അകസമസമഷന  സരവവ,  യഫയാറസന്ന്  സരവവ,

സരക്കയാരമവന  വെമവെമധ  വെമകസനപ്രവെരതനങ്ങള്ക്കയാവെശേര്യമയായ  സരവവ,

പട്ടയഷം  നല്കുനതമനുള  സരവവ  എനസ്പീ  സരവവ  പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കുഷം

വെകുപമവലെ  സരവവ  ജസ്പീവെനക്കയാവരയയാണന്ന്  നമയയയാഗമച്ചുവെരുനതന്ന്.

ജസ്പീവെനക്കയാവര  സരക്കയാരമവന  വെമകസനവുമയായമ  ബന്ധവപട്ട  അടെമയനര

പ്രയാധയാനര്യമുള  പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കന്ന്  നമയമമയക്കണ്ടതയായമ  വെരുനതമനയാല്

ജമലയമവലെ മറന്ന് വെമയലജുകളമയലെയന്ന് റസ്പീസരവവ പ്രവെരതനഷം വെര്യയാപമപമക്കുവെയാന

സയാധമക്കയാത സയാഹചേരര്യവുമയാണുളതന്ന്.



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

13

10-05-2018  വലെ  സ.ഉ.(എഷം.എസന്ന്)  നഷം.181/2018/റവെനഡ്യൂ  ഉതരവെന്ന്

പ്രകയാരഷം  അഷംഗസ്പീകൃത  ഏജനസമകളുവടെ  യസവെനഷം  പ്രയയയാജനവപടുതമയഷം

സരവവ  സഷംബന്ധമച്ചന്ന്  സയായങ്കേതമക  പരമജയാനഷം  ഉളവെവരയഷം  സരവവ

സ്കൂളമല്നമനന്ന്  സരവവ  വടയമനമഷംഗന്ന്  ലെഭമച്ചവെവരയഷം  ഉള്വപടുതമയഷം

വെയാലെമയഡഷന  യജയാലെമകള്  സരവവ  വെകുപമവലെ  നമലെവെമലള

ഉയദേര്യയാഗസവരവക്കയാണ്ടന്ന്  നമരവഹമച്ചുഷം  സഷംസയാനതന്ന്  ഡമജമറല്  സരവവ

നടെപമലെയാക്കുനതമനന്ന്  തതസതമല്  അഷംഗസ്പീകയാരഷം  നല്കമ

ഉതരവെയായമട്ടുളതനുസരമച്ചന്ന്  ബന്ധവപട്ട  ജമലയാ  കളക്ടരമയാരക്കന്ന്

തുടെരനടെപടെമകള്ക്കയായമ അറമയമപന്ന് നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

നമലെവെമല്  സരവവ  വെകുപമല്  സരവവ  ഉപകരണങ്ങളുവടെ  കുറവെന്ന്

പരമഹരമക്കുനതമയലെയയായമ  ആധുനമക  സരവവ  സയായങ്കേതമക  വെമദേര്യയയായ

Continuously  Operating  Reference  Stations  (CORS)  വനറന്ന് വെരക്കന്ന്

സഷംസയാനതന്ന് സയാപമച്ചന്ന്, Real time kinematic (RTK) ഉപകരണങ്ങളുവടെ

സഹയായതയാല് സരവവ നടെപടെമകള് തസരമതവപടുത്തുനതമനന്ന്  ലെക്ഷര്യമമടുന.

ഇതമവന  ഭയാഗമയായമ  സഷംസയാനതന്ന്  CORS  വനറന്ന് വെരക്കന്ന്

സയാപമക്കുനതമനുള ധയാരണയാപത്രഷം സരവവ ഓഫന്ന് ഇനഡര്യയമയായമ ഒപ്പുവെച്ചന്ന്
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തുടെരനടെപടെമ ആരഷംഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

പ്രസസ്തുത  നടെപടെമകള്  പൂരതമയയാക്കമ  വെമയലജുകളുവടെ  റസ്പീസരവവ

പ്രവെരതനഷം  കൂടുതല്  കൃതര്യതയയയാവടെയഷം  സമയബന്ധമതമയായഷം

പൂരതമയയാക്കുവെയാന സയാധമക്കുനതയാണന്ന്.

6.  ശസ്പീ  .    ബമ  .    ഡമ  .    യദേവെസമ  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ സബ്മമഷനുളള റവെനഡ്യൂവുഷം
ഭവെനനമരമയാണവുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

2018-വലെ പ്രളയവത തുടെരനണ്ടയായ ഉരുള്വപയാട്ടല് ചേയാലെക്കുടെമ തയാലൂക്കന്ന്

അതമരപമളളമ വെമയലജമവലെ ആനക്കയഷം ആദേമവെയാസമ യകയാളനമ നമവെയാസമകവള

തയാല്ക്കയാലെമകമയായമ  കര്യയാമ്പുകളമയലെയന്ന്  മയാറമപയാരപമക്കയാന  ശമമവച്ചങ്കേമലഷം

യകയാളനമ നമവെയാസമകള് ആയതന്ന് സമതമക്കയാവത വതയാട്ടടുത്തുളള പയാറപ്പുറതന്ന്

വഷഡ്ഡുകള്  വകട്ടമ  തയാമസമച്ചുവെരമകയയാണന്ന്.  അതരതമല്  23

കുടുഷംബങ്ങളമലെയായമ  100-ലെധമകഷം യപര  2  വെരഷമയായമ പ്രസ്തുത വഷഡ്ഡുകളമല്

തയാമസമച്ചുവെരുനണ്ടന്ന്.   യകയാളനമ  നമവെയാസമകളുവടെ  പുനരധമവെയാസതമനയായമ

വെനഭൂമമ  അനുവെദേമക്കുനതമനന്ന്  1980-വലെ  വെനസഷംരക്ഷണ  നമയമപ്രകയാരഷം

യൂസര ഏജനസമയയായ ചേയാലെക്കുടെമ വവടബല് വഡവെലെപ്വമനന്ന് മുയഖന യകന്ദ്ര

വെനഷം  പരമസമതമ  മനയാലെയതമവന   MOEF  പരമയവെഷന്ന്  എന  വവെബന്ന്

യപയാരട്ടലെമല്  നമശമത  വപ്രയായഫയാരമയമല്  വപ്രയായപയാസല്  സമരപമക്കുകയഷം
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വെനഷം വെകുപന്ന് പ്രസസ്തുത വപ്രയായപയാസലെമയന്മേല് ഭൂമമ അനുവെദേമക്കുനതമനന്ന് യകന്ദ്ര

വെനഷം  മനയാലെയവുമയായമ  ബന്ധവപട്ടന്ന്  തുടെരനടെപടെമകള്  സസസ്പീകരമച്ചുവെരമകയഷം

വചേയ്യുനണ്ടന്ന്. വെയാഴച്ചയാല് വെനഷം ഡമവെമഷനമവലെ 9 ആദേമവെയാസമ യകയാളനമകളുവടെ

സയാമൂഹമക വെനയാവെകയാശേതമനുളള അയപക്ഷയമയന്മേല് 23-04-2019-നന്ന് തൃശ്ശൂര

ജമലയാകളക്ടറുവടെ  അദര്യക്ഷതയമല്  കൂടെമയ  ജമലയാതലെ  കമമറമ  അഷംഗസ്പീകയാരഷം

നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  ആയതമവന  അടെമസയാനതമല്  വെയാഴച്ചയാല്  വെനഷം

ഡമവെമഷവന  പരമധമയമല്  വെരുന  മലെക്കപയാറ,  യഷയാളയയാര,  ആനക്കയഷം,

മുക്കമ്പുഴ,  തവെളക്കുഴമപയാറ,  വപരമങ്ങല്ക്കുതന്ന്,  വെയാച്ചുമരഷം,  വപയാകലെപയാറ,

വെയാഴച്ചയാല്  എനസ്പീ  9  പട്ടമകവെരഗ്ഗ  സയങ്കേതങ്ങളമവലെ  കമഡ്യൂണമറമ  യഫയാറസന്ന്

വവററന്ന് വവടെറമലകള്,  കമഡ്യൂണമറമ യഫയാറസന്ന് റമയസയാഴ്സന്ന് വവടെറമലകള് എനമവെ

30-12-2013-നന്ന്  തൃശ്ശൂര  ജമലയാകളക്ടര  അഷംഗസ്പീകരമച്ചുനല്കമയമട്ടുളളതയാണന്ന്.

വെയാഴച്ചയാല്  വെനഷം  ഡമവെമഷനമവലെ  വെയാഴച്ചയാല്,  ചേയാരപ,  വകയാലതമരുയമടെന്ന്,

യഷയാളയയാര  വറയമഞ്ചുകളമലളള  ഒനപതന്ന്  ആദേമവെയാസമ  യകയാളനമകളമല്

വെനയാവെകയാശേ  നമയമഷം  2006  പ്രകയാരഷം  267  അയപക്ഷകളമല്  ആവക

44.67859  വഹക്ടര  വെനഭൂമമക്കന്ന്  വവകവെശേയാവെകയാശേ  യരഖ  നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

വെയാഴച്ചയാല് വെനഷം ഡമവെമഷനമവലെ വകയാലതമരുയമടെന്ന്,  വെയാഴച്ചയാല്,  യഷയാളയയാര,
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ചേയാരപ  വറയമഞ്ചുകളമലെയായമ  26  അയപക്ഷകള്  വഡവെലെപ്വമനന്ന്

വവററന്ന്സമനയായമ  ലെഭമക്കുകയഷം  ആയതമല്  24  എണ്ണഷം  അഷംഗസ്പീകരമക്കുകയഷം

വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.

7.  ശസ്പീ  .    രയാജു  എബഹയാഷം  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള  റവെനഡ്യൂവുഷം
ഭവെനനമരമയാണവുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

റയാനമ  നമയയയാജകമണ്ഡലെതമവലെ  വെമവെമധ  വെമയലജുകളമവലെ

വവകവെശേകൃഷമക്കയാരക്കന്ന്  പട്ടയഷം  വെമതരണഷം  വചേയ്യുനതന്ന്  സഷംബന്ധമച്ച

വെമവെരങ്ങള് ചുവെവടെ യചേരക്കുന.

പരുവെ  -  വകയാലമുള  വെമയലജന്ന്-  ആദേമവെയാസമ  വസറമല്വമനന്ന്  ഏരമയയമല്

ഉള്വപട്ടുവെരുന പ്രയദേശേഷം - വെനയാവെകയാശേ യരഖ വെമതരണഷം വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.

കുറുമനമൂഴമ  മണക്കയഷം    -    വകയാലമുള  വെമയലജന്ന് -  വകയാലമുള

വെമയലജമവലെ  ടെമ  പ്രയദേശേഷം  ആദേമവെയാസമ  വസറമല്വമനയാണന്ന്.   01-01-1977-നന്ന്

മുനപുള  വെനഭൂമമ  ക്രമവെല്ക്കരമക്കുനതമനയായള  വപ്രയായപയാസലെമല്

ഉള്വപട്ടുവെനമട്ടമല.

വെലെമയപതയാല്  -  യചേതയല് വെമയലജന്ന്  -  നമലെവെമലള  57  ആദേമവെയാസമ

കുടുഷംബങ്ങളമല്  പലെരുഷം  തങ്ങളുവടെ  പൂരവമകരക്കന്ന്  ലെഭമച്ചമട്ടുളതുഷം  മുനതലെമുറ

അനര്യയാധസ്പീനവപടുതമയതുമയായ  ഭൂമമ  തമരമച്ചുയവെണവമന  ആവെശേര്യവുമയായമ
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പട്ടയ നടെപടെമകളുമയായമ  സഹകരമക്കയാവതയഷം  സരയവ  നടെത്തുനതമനുഷം  മറ്റുഷം

എതമരപന്ന് പ്രകടെമപമച്ചമട്ടുളതയാണന്ന്.

അരയയാഞമലെമമണ്  -  വകയാലമുള  വെമയലജന്ന്  കടുമസ്പീനചേമറ  –

അതമക്കയഷം  ,    കറുമനമൂഴമ    -    മണക്കയഷം - 01-01-1977-നന്ന്  മുമ്പുള വെനഭൂമമ

കയയറതമല്വപട്ടതുഷം  സഷംയക്ത  പരമയശേയാധന  നടെതമ  യകന്ദ്ര

ഗവെണ്വമനമവന  അനുമതമക്കയായമ  അയച്ചമട്ടുള  ഭൂമമയമല്

ഉള്വപട്ടുവെരുനതുമയാണന്ന്.  യകന്ദ്ര  ഗവെണ്വമനമവന  അനുമതമ

ലെഭമച്ചയാലടെനതവന പട്ടയഷം നല്കുനതയാണന്ന്.

വചേളനയാവെയല് - വവകവെശേങ്ങള്ക്കന്ന് വെനയാവെകയാശേ യരഖ നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

എനയാല്  പ്രസ്തുത  പ്രയദേശേങ്ങള്  റവെനഡ്യൂ  റമക്കയാരഡുകളമല്  ഉള്വപട്ടന്ന്

വെനമട്ടുളതുഷം  പുറയമയാക്കയായമ  നമലെനമല്ക്കുനതുമയാണന്ന്.   ആയതമനയാല്

പ്രസ്തുത  വവകവെശേയരഖ  റദ്ദേന്ന്  വചേയന്ന്  പട്ടയഷം  അനുവെദേമക്കുനകയാരര്യഷം

പരമയശേയാധമച്ചുവെരമകയയാണന്ന്.

മുക്കൂഴമ    (  വെടെയശ്ശേരമക്കര വെമയലജന്ന്  ) 84  യപരക്കന്ന്  5  വസനന്ന് വെസ്പീതഷം പട്ടയഷം

അനുവെദേമച്ചമരുനതയാണന്ന്.   റസ്പീസരയവയ്ക്കുയശേഷഷം  ടെമ  ഭയാഗഷം  മലെയയാലെപ്പുഴ

വെമയലജമലഷം  വെടെയശ്ശേരമക്കര  വെമയലജമലമയായമ  രണ്ടന്ന്  ഭയാഗങ്ങളയായമട്ടുണ്ടന്ന്.
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റസ്പീസരയവയ്ക്കുയശേഷഷം  മലെയയാലെപ്പുഴ  വെമയലജമവന  ഭയാഗമയായമ  വെനമട്ടുളവെരുവടെ

യപരമല്തവന  റസ്പീസരയവ  റമയക്കയാഡുകളമല്  വെനമട്ടുളതുഷം  എനയാല്

വെടെയശ്ശേരമക്കര  വെമയലജമല്വപട്ട  ഭയാഗഷം  പുറയമയാക്കയായമ  യപയായമട്ടുളതുമയാണന്ന്.

ഇതന്ന്  പരമഹരമച്ചന്ന്  പട്ടയഷം  അനുവെദേമക്കുനതമനുള  നടെപടെമകള്

സസസ്പീകരമച്ചുവെരമകയയാണന്ന്.

ഒളമകലെന്ന്ല്ല്    (  വെടെയശ്ശേരമക്കര  വെമയലജന്ന്  ) -  വവടബല്  വസറമല്വമനയാണന്ന്

ഒളമകലെന്ന്ല്ല്. ഇതമല് ചേമലെ വവകവെശേങ്ങള് 01-01-1977-നുമുനപന്ന് വെനഭൂമമ കയയറമ

വെച്ചുവെരുനതയാണന്ന്.  പട്ടയഷം  അനുവെദേമക്കുനതമയലെയയായമ  വെനഷം  വെകുപ്പുമയായമ

യചേരനനടെതമയ സഷംയക്ത പരമയശേയാധനയമല്  1970.04  വഹക്ടര ഉള്വപട്ടന്ന്

വെരുനതയായമ  കവണ്ടതമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  പട്ടയഷം  നല്കുനതമനന്ന്  യകന്ദ്ര

ഗവെണ്വമനമവന അനുമതമക്കയച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.   അനുമതമ  ലെഭമക്കുനമുറയന്ന്  പട്ടയഷം

നല്കുനതയാണന്ന്.

അതമക്കയഷം    -    വതക്കവതയാട്ടമ -  1974  കയാലെഘട്ടതമല്  കുറച്ചു

പട്ടയങ്ങള് വെമതരണഷം വചേയമട്ടുളതയാണന്ന്.  1980-വലെ വെനസഷംരക്ഷണ നമയമഷം

വെരുനതമനന്ന്  മുനപുതവന  വെനതമവന  സയാറസന്ന്  നഷ്ടവപട്ടതുമയായ  ടെമ

പ്രയദേശേതമനന്ന്  1980-വലെ  ടെമ  നമയമതമവലെ  വെര്യവെസകള്
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ബയാധകമയായകണ്ടതമല  എന വെസ്തുത പരമഗണമച്ചന്ന്  പ്രസ്തുത പ്രയദേശേങ്ങളമവലെ

വവകവെശേക്കയാരക്കന്ന്  പട്ടയഷം  നല്കുനതന്ന്  സഷംബന്ധമച്ചുള  അഭമപ്രയായഷം

ലെഭര്യമയാക്കയാന  റയാനമ  ഡമവെമഷണല്  യഫയാറസന്ന്  ഓഫസ്പീസരക്കന്ന്  നമരയദ്ദേശേഷം

നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

കടുമസ്പീനചേമറ  –അതമക്കയഷം -  കടുമസ്പീനചേമറയമവലെ  വവകവെശേക്കയാരുവടെ

ഭൂമമ  അതമക്കയഷം  വെമയലജന്ന്  റമക്കയാരഡുകളമല്  ഉള്വപട്ടന്ന്  വെനമട്ടമല.

ആയതമനയാല്  റസ്പീസരയവ  നടെപടെമകള്  പൂരതമയയാക്കമ  പട്ടയ  നടെപടെമകള്

വവകവക്കയാള്ളുനതയാണന്ന്.

വപയാനനപുഴ–വപരുഷംവമട്ടമ -  വെനഭൂമമയയാണന്ന്  എന

വതറമദയാരണയമല്      01-01-1977-നന്ന് മുനപന്ന് വെനഭൂമമ കയയറമ വവകവെശേഷം

വെച്ചുവെരുന  ഭൂമമക്കന്ന്  പട്ടയഷം  അനുവെദേമക്കുനതമയലെയയായമ  വെനഷം  വെകുപ്പുമയായമ

യചേരനന്ന്  സഷംയക്ത  പരമയശേയാധന  നടെതമ.   സഷംയക്ത  പരമയശേയാധനയമല്

മുലപളമ  തയാലൂക്കമവലെ  വപരുവമട്ടമ  വെമയലജമവലെ  വവകവെശേങ്ങളുഷം

ഉള്വപട്ടമട്ടുളതയാണന്ന്.   യകന്ദ്ര  ഗവെണ്വമനമല്നമനഷം  അനുമതമ

ലെഭര്യമയാകുനമുറയന്ന് ടെമ കുടുഷംബങ്ങള്ക്കന്ന് പട്ടയഷം അനുവെദേമക്കയാവുനതയാണന്ന്.
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അട്ടയതയാടെന്ന്    -    എസന്ന്  .  ടെമ  .    പട്ടയഷം -  വപരുനയാടെന്ന് വെമയലജമവലെ അട്ടയതയാടെന്ന്

വെനഭൂമമയമല്വപട്ട  വവടബല്  വസറമല്വമനയാണന്ന്.   വെനഭൂമമ  ആയതമനയാല്

പട്ടയഷം നല്കുവെയാന സയാധമക്കുനമല.

പമയാവെയാലെമ -  100  വവകവെശേക്കയാരക്കന്ന്  പട്ടയഷം  നല്കയാനുളതയാണന്ന്.

പട്ടയ നടെപടെമകള് പൂരതമയയായ 38 വവകവെശേങ്ങള്ക്കന്ന് 2020-ല് നടെന പട്ടയ

യമളയമല്വെച്ചന്ന്  പട്ടയ  വെമതരണഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  മറ്റുളവെരക്കന്ന്  പട്ടയഷം

നല്കുനതമനുള നടെപടെമകള് വവകവക്കയാണവെരുന.

ഏഞ്ചല്വെയാലെമ പട്ടയഷം - നമലെവെമലള റമക്കയാരഡമവന അടെമസയാനതമല്

പമയാനദേമയവടെ പുറയമയാക്കന്ന് അതമരതമ റസ്പീഫമകന്ന് വചേയന്ന് ആ ബഇണ്ടറമ മുതല്

പട്ടയഷം നല്കയാവുനതയാണന്ന്.

യകയാട്ടൂപയാറ – വപരുനയാടെന്ന്  വെമയലജമവലെ യകയാട്ടൂപയാറ പ്രയദേശേതന്ന്  735/1,

741/1,  751/1,  742/2 ബമ,  736/1  എനസ്പീ  സരയവ  നമറമലെയായമ  66

വവകവെശേങ്ങള് ഉളതയായമ കവണ്ടതമയമരുന.  അതമല് പട്ടയ നടെപടെമകള്

പൂരതമയയായ 63 വവകവെശേങ്ങള്ക്കന്ന് പട്ടയഷം അനുവെദേമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  

യമയാതമരവെയല്   -   അമലെപയാറ പട്ടയഷം - പഴവെങ്ങയാടെമ വെമയലജമല് യബയാക്കന്ന്

9-ല്  സരയവ  നമര  575/15-ല്വപട്ട  1.4650  വഹക്ടര  സലെതമവലെ  11
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വവകവെശേങ്ങള്ക്കുള പട്ടയ നടെപടെമകള് വവകവക്കയാണവെരുന.

അരയനപയാറ    (  യചേതയല് വെമയലജന്ന്  ) -  15.28  ഏക്കര മമച്ചഭൂമമയയായമ

ഏവറടുതതമനുയശേഷഷം  25  വസനന്ന്  വെസ്പീതഷം  60  യപരക്കന്ന്  മമച്ചഭൂമമ  പട്ടയഷം

അനുവെദേമച്ചമരുന.

8.  ശസ്പീമതമ സമ  .    വക  .    ആശേ  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ സബ്മമഷനുള റവെനഡ്യൂവുഷം
ഭവെനനമരമയാണവുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

2018-വലെ  പ്രളയതമല്  വെസ്പീടുകള്ക്കന്ന്  നയാശേനഷ്ടഷം  സഷംഭവെമച്ചവെരക്കന്ന്

ധനസഹയായഷം  അനുവെദേമക്കണവമനയാവെശേര്യവപട്ടന്ന്  യകയാട്ടയഷം  ജമലയമല്

30.08.2019  വെവര  രണ്ടയാഷംഘട്ട  അപസ്പീല്  ലെഭമച്ച  48,081  അയപക്ഷകളമല്

അപസ്പീല് തസ്പീരപയാക്കമ ലെമസമല് ഉള്വപടുതമയവെരക്കയാണന്ന് ഇനമ രണഷം മൂനഷം

ഗഡു  ധനസഹയായഷം  അനുവെദേമക്കയാനുളതന്ന്.   ഇവെരക്കന്ന്  സഷംസയാന  ദുരന

പ്രതമകരണ  നമധമയമല്  നമനള  വെമഹമതഷം  ആദേര്യഘട്ടമയായമ  അനുവെദേമച്ചന്ന്

നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  രണഷം  മൂനഷം  ഗഡുക്കള്  മുഖര്യമനമയവടെ

ദുരമതയാശേസയാസനമധമയമല്നമനയാണന്ന്  അനുവെദേമക്കുനതന്ന്.  2018-വലെ

പ്രളയതമവലെ  അയപക്ഷകളമല്  നടെപടെമ  സസസ്പീകരമച്ചന്ന്  വെരമവക  2019-വലെ

പ്രളയവുമയായമ ബന്ധവപട്ട അടെമയനര പ്രവെരതനങ്ങള് വചേയയണ്ടമ വെരമകയഷം

വകയായറയാണ  പ്രതമയരയാധ  പ്രവെരതനങ്ങളമല്  കൂടുതല്  ശദ
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യകന്ദ്രസ്പീകരമക്കുകയഷം  വചേയയണ്ടമ  വെനതുകയാരണഷം  ജമലയാതലെതമല്  അപസ്പീല്

അയപക്ഷകള് തസ്പീരപയാക്കുനതമനന്ന് കയാലെതയാമസമുണ്ടയായമ.

യകയാട്ടയഷം  ജമലയമവലെ  ചേങ്ങനയായശ്ശേരമ,  മസ്പീനച്ചമല്,  വവവെക്കഷം

തയാലൂക്കുകളമല്  2018-വലെ  പ്രളയതമല്  വെസ്പീടുകള്ക്കന്ന്  നയാശേനഷ്ടഷം

സഷംഭവെമച്ചവെരക്കന്ന്  മുഖര്യമനമയവടെ  ദുരമതയാശേസയാസ  നമധമയമല്നമനന്ന്

25,93,24,850  രൂപ  അനുവെദേമക്കണവമനന്ന്  10.11.2020  തസ്പീയതമയമവലെ

കത്തുപ്രകയാരഷം യകയാട്ടയഷം ജമലയാ കളക്ടര സരക്കയാരമയനയാടെന്ന് ആവെശേര്യവപട്ടമരുന.

വവവെക്കഷം തയാലൂക്കമനന്ന് മയാത്രമയായമ ആവെശേര്യവപട്ടമരമക്കുന തുക  25,17,02,450

രൂപയയാണന്ന്.   ജമലയാ  കളക്ടറുവടെ കത്തുപ്രകയാരഷം  ആവെശേര്യവപട്ടമരുന വമയാതഷം

തുകയഷം  അനുവെദേമക്കുനതമനുള  നടെപടെമകള്  അനമമഘട്ടതമലെയാണന്ന്.

എത്രയഷം യവെഗഷം തുക അനുവെദേമച്ചുനല്കുനതയാണന്ന്.

9.   ശസ്പീ  .   ഷയാഫമ പറമമല്  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  . -  യവടെ  സബ്മമഷനുള റവെനഡ്യൂവുഷം 
ഭവെനനമരമയാണവുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

പയാലെക്കയാടെന്ന്  2  വെമയലജമവലെ  സുന്ദരഷം  യകയാളനമ  എന  സലെതന്ന്

യബയാക്കന്ന് -30 സരവവ നഷം. 1068, 1070, 1071 എനമവെയമല് ഉള്വപട്ട സുമയാര

നയായലെക്കയറയാളഷം വെരുന സലെഷം യചേരമ നമരമയാരജന പദതമപ്രകയാരഷം 1987-

ല്  മുനമസമപയാലെമറമ  ഏവറടുതന്ന്  2  വപയാതു  ചുമരുകയളയാടുകൂടെമയ  നയാലെന്ന്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

2

വെസ്പീടുകളയായമ  ആവക  86  വെസ്പീടുകള്  പുനരധമവെയാസ  ഭവെന  നമരമയാണ

പദതമപ്രകയാരഷം  നമരമമച്ചന്ന്  ഗുണയഭയാക്തയാക്കള്ക്കന്ന്  നല്കമയമരുന.   ഇഇ

ഭൂമമക്കന്ന് ഗുണയഭയാക്തയാക്കളുവടെ യപരമല് ആധയാരഷം വചേയന്ന് നല്കുകയയയാ പട്ടയഷം

അനുവെദേമച്ചന്ന് നല്കുകയയയാ വചേയമട്ടമലയാതതയാണന്ന്.  എനയാല് ടെമ  86  യപരക്കുഷം

പയാലെക്കയാടെന്ന് നഗരസഭ വവകവെശേയരഖ അനുവെദേമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  പ്രസ്തുത ഭൂമമ വെമയലജന്ന്

യരഖകള്പ്രകയാരഷം കല്പയാതമ വെമശേസനയാഥ സസയാമമ  യദേവെസസഷം വെക വവകവെശേ

ഭൂമമയയാണന്ന്.  

മുനമസമപയാലെമറമയമല്നമനഷം  വെസ്പീടെന്ന്  അനുവെദേമച്ച  ഗുണയഭയാക്തയാക്കളമല്

പലെരുഷം  ടെമ  സലെതന്ന്  നമലെവെമല്  തയാമസമമലയാവയനഷം  മറന്ന്  വെര്യക്തമകള്ക്കന്ന്

വെയാടെകയന്ന്  വകയാടുക്കുകയയയാ  വെമറന്ന്  യപയാകുകയയയാ  വചേയമട്ടുളളതയായമട്ടു

ളളതയാവണനമയാണന്ന് റമയപയാരട്ടന്ന് വചേയമരമക്കുനതന്ന്. ചേമലെ വെസ്പീടുകളമല് മയാത്രമയാണന്ന്

ഗുണയഭയാക്തയാക്കയളയാ  അവലങ്കേമല്  അവെരുവടെ  അനനര  അവെകയാശേമകയളയാ

തയാമസമക്കുനതന്ന്.  കൂടെയാവത  മമക്ക  വെസ്പീടുകളമലഷം  യറഷന  കയാരയഡയാടുകൂടെമ

രണ്ടമലെധമകഷം  കുടുഷംബങ്ങള്  തയാമസമച്ചുവെരുനമുണ്ടന്ന്.   മമക്ക  വെസ്പീടുകളമയലെയഷം

അഷംഗസഷംഖര്യ  6-ല്  അധമകമയാണന്ന്.   ആയതമനുളള  തയാമസ  സഇകരര്യയമയാ

ശേഇചേയാലെയയമയാ നമലെവെമല് ടെമ വെസ്പീടുകളമവലെയാനഷം ഇലയാതതയാണന്ന്.  
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2018,2019  വെരഷവത  പ്രളയതമല്  സുന്ദരഷം  യകയാളനമക്കന്ന്  വതക്കന്ന്

ഭയാഗത്തുളള  ശേഷംഖുവെയാരയതയാടെന്ന്  കവെമവഞയാഴുകമ  എലയാ  വെസ്പീടുകളമലഷം  വവെളളഷം

കയറുകയഷം  വെസ്പീടുകള്ക്കന്ന്  സയാരമയായ  നയാശേനഷ്ടങ്ങള്  സഷംഭവെമക്കുകയഷം

വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  2018-വലെ പ്രളയവത തുടെരനന്ന് നടെതമയ റസ്പീ-ബമല്ഡന്ന് യകരള

സരവവയമല്  പൂരണ്ണമയായഷം  തകരന  വെസ്പീടുകവള  പട്ടമകയമല്  ഉള്വപടുതമ

പ്രസമദസ്പീകരമച്ചുവവെങ്കേമലഷം  തയാമസക്കയാരക്കന്ന്  ഭൂമമയവടെ  ഉടെമസയാവെകയാശേഷം

വതളമയമക്കുനതമനുളള  യരഖകള്  ഇലയാതമരുനതമനയാലഷം  ഭൂരമഭയാഗഷം

തയാമസക്കയാരുഷം  നമലെവെമവലെ  വെസ്പീടെന്ന്  വപയാളമക്കയാന  തയയാറയാകയാതമരുനതമനയാലഷം

പ്രസ്തുത  വെസ്പീടുകവള  ഭയാഗമകമയായമ  നയാശേനഷ്ടഷം  വെന  വെസ്പീടുകളുവടെ  പട്ടമകയമല്

ഉള്വപടുതമ ധനസഹയായഷം അനുവെദേമക്കുനതമനയായമ ജമലയാ കളക്ടര ശേമപയാരശേ

വചേയമരുന.  

ജമലയാ  ദുരന നമവെയാരണ അയതയാറമറമയവടെ  തസ്പീരുമയാനപ്രകയാരഷം  ലെമസമല്

ഉള്വപട്ട  84  യപരക്കന്ന് വെസ്പീടെന്ന്  അറകുറപണമകള്ക്കയായമ  95,100/-  രൂപ വെസ്പീതഷം

അനുവെദേമച്ചമട്ടുളളതയാണന്ന്.  ശസ്പീമതമ  കണ്ണമ,  ശസ്പീ.  ശേമവെരയാജന്ന്  എനമവെരക്കന്ന്

പ്രളയ  ദുരമതയാശേസയാസ  നമധമയമല്  ഉള്വപടുതമ  CMDRF-ല്  നമനഷം

6,00,000/-രൂപ  സലെഷം  വെയാങ്ങുനതമനന്ന്  അനുവെദേമച്ചമരുന.  അപ്രകയാരഷം
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വെയാങ്ങമയ  ഭൂമമയമല്  വെസ്പീടെന്ന്  പണമയനതമനുളള  ഒനയാഷം  ഗഡു  ധനസഹയായഷം

അനുവെദേമച്ചമട്ടുളളതുഷം ആയതമല് വെസ്പീടെന്ന് പണമ പുയരയാഗമമച്ചുവെരുനതുമയാണന്ന്. 

യമല്പറഞമരമക്കുന  86  യപരക്കുഷം  നഗരസഭ  നമരയായക്ഷപ

സയാക്ഷര്യപത്രഷം  അനുവെദേമക്കുനമുറയന്ന്  പട്ടയഷം  നല്കുനതമനുളള  നടെപടെമകള്

വവകവക്കയാളളുനതയാണന്ന്.

10 ശസ്പീ  .    ടെമ  .    വജ  .    വെമയനയാദേന്ന്  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ സബ്മമഷനുള റവെനഡ്യൂവുഷം
ഭവെനനമരമയാണവുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

കണയന്നൂര തയാലൂക്കന്ന് എറണയാകുളഷം വെമയലജന്ന് സരവവ  843  യചേരയാനല്ലൂര

വെമയലജന്ന്  സരവവ  985,  860  നമറുകളമല്വപട്ട  പുഴ  പുറയമയാക്കന്ന്  ഭൂമമ

പതമച്ചുകമട്ടുനതമനന്ന്  ഷണ്മുഖപുരഷം  നമവെയാസമകളയായ  63  യപര  കണയന്നൂര

തഹസസ്പീല്ദേയാര മുമയാവക അയപക്ഷ സമരപമച്ചമട്ടുളളതയാണന്ന്.

ടെമ സരവവ നമറുകളമല്വപട്ട ഭൂമമ പുഴ പുറയമയാക്കന്ന് ആയതമനയാല് യമല്

വെമഷയതമല്  വകയാച്ചമന  യകയാരപയറഷവനയഷം  തുറമുഖ  പ്രയദേശേമയായതമനയാല്

വകയാച്ചമന  യപയാരട്ടന്ന്  ടസമവനയഷം  അഭമപ്രയായഷം  ആരയാഞമരുന.  വകയാച്ചമന

യപയാരട്ടന്ന്  ടസന്ന് ടെമ  സലെഷം വകയാച്ചമന യപയാരട്ടന്ന്  വെകയയാവണനഷം പതമവെമനയായമ

ലെഭമച്ച  അയപക്ഷകള്  പരമഗണമക്കരുവതനഷം  കയയറഷം  ഒഴമപമക്കുനതമനന്ന്

നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കണവമനഷം ആവെശേര്യവപട്ടമട്ടുളളതയാണന്ന്.  പുഴ പുറയമയാക്കയായ
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ഭൂമമ  ബന്ധവപട്ട  മുനമസമപയാലെമറമ/പഞ്ചയായതമല്  നമക്ഷമപ്തമയായമരമക്കുന

ഭൂമമയയായതമനയാല്  1964-വലെ യകരള ഭൂമമ  പതമവെന്ന്  ചേട്ടങ്ങള്പ്രകയാരഷം  പതമച്ചന്ന്

നല്കയാന കഴമയയാത സയാഹചേരര്യമയാണന്ന് നമലെവെമലളളതന്ന്.  

എനയായയാലഷം വകയാച്ചമന യപയാരട്ടന്ന് ടസമവന അവെകയാശേവെയാദേഷം സഷംബന്ധമച്ചന്ന്

പരമയശേയാധന  നടെതമ  സരക്കയാര  ഭൂമമയയാവണനന്ന്  സയാപമച്ചന്ന്  വകയാച്ചമന

യകയാരപയറഷവന  നമരയായക്ഷപ  പത്രഷം  വെയാങ്ങമ  തുടെരനടെപടെമകള്

സസസ്പീകരമച്ചുവകയാണ്ടന്ന്  മയാത്രയമ  ഷണ്മുഖപുരഷം  നമവെയാസമകള്ക്കന്ന്  ഭൂമമ

പതമച്ചുനല്കുവെയാന സയാധമക്കുകയളള. 

11.  ശസ്പീ  .    ആര  .    രയായജഷന്ന്  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള  ജലെവെമഭവെ
വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

യകന്ദ്ര  സരക്കയാരമവന  തസരമത  ഗയാമസ്പീണ  കുടെമവവെള  പദതമയമല്

ഉള്വപടുതമ  അഷംഗസ്പീകയാരഷം  ലെഭമച്ച  ഭരണമക്കയാവെമനുഷം  സമസ്പീപ

പഞ്ചയായത്തുകള്ക്കുമയായള  ശുദജലെ  വെമതരണ  പദതമയയായ  ഭരണമക്കയാവെന്ന്

കുടെമവവെള  പദതമയമല്വപട്ട  ഗയാമപഞ്ചയായതയാണന്ന്  മയായവെലെമക്കര-

വതയക്കക്കര.  അച്ചനയകയാവെമലെയാര  യസയാതസയായള ഭരണമക്കയാവെന്ന്  കുടെമവവെള

പദതമയവടെ  കമണറുഷം  15  ദേശേലെക്ഷഷം  ലെമറര  പ്രതമദേമനയശേഷമയള  ജലെ

ശുദസ്പീകരണ  ശേയാലെയഷം  പ്രയായമക്കരയമല്  പൂരതസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  പ്രസ്തുത
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ശുദസ്പീകരണശേയാലെ 2017 വമയന്ന് മയാസഷം കമസ്പീഷന വചേയന്ന് മയാനയാര, വചേനമതലെ

പഞ്ചയായത്തുകളമല്  ജലെ  വെമതരണഷം  നടെതമവെരുന.  വതയക്കക്കരയമല്

കുറതമക്കയാടെന്ന്  മയാരക്കറമല്  ഉനതതലെ  സഷംഭരണമയമയലെയ്ക്കുള  ടയാനസമഷന

വമയമന,  റമവെര യക്രയാസമങ്ങന്ന്,  വറയമല്യവെ യക്രയാസമങ്ങന്ന് എനമവെ ഒഴമവകയള

ഘടെകങ്ങള്  പൂരതസ്പീകരമച്ചു  കഴമഞ്ഞു.  വറയമല്യവെയവടെ  അനുമതമ

ലെഭമക്കയാതതുകയാരണമയാണന്ന്  പ്രവൃതമകള്  വവവെകമയതന്ന്.  വറയമല്വവെ

നമരയദ്ദേശേമച്ച  പ്രകയാരഷം  ഡമവവസനുഷം  വപ്രയായപയാസലഷം  ആഗസന്ന്  2017-നന്ന്

തമരുവെനനപുരഷം വറയമല്യവെ ഡമവെമഷണല് മയായനജരക്കന്ന് സമരപമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്. 

നമലെവെമല്  പൂരതസ്പീകരമക്കയാനുള  ഘടെകങ്ങളുഷം  വെമതരണ  ശഷംഖലെയഷം

9842  ഗയാരഹമക കുടെമവവെള കണക്ഷനുകളുഷം  ഉള്വപടുതമവക്കയാണള ഒരു

പദതമക്കന്ന് ജലെ ജസ്പീവെന മമഷനമല് ഉള്വപടുതമ  3098.36  ലെക്ഷഷം രൂപയവടെ

ഭരണയാനുമതമ  നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമയവടെ  ആദേര്യ  ദേരഘയാസന്ന്

24.11.2020-നന്ന്  ക്ഷണമച്ചമരുവനങ്കേമലഷം  കരയാറുകയാര  ആരുഷം

പവങ്കേടുക്കയാതമരുനതമനയാല് പുനര ദേരഘയാസന്ന് ക്ഷണമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്. 

പ്രസ്തുത  ഭരണയാനുമതമപ്രകയാരഷം  37.60  ലെക്ഷഷം  രൂപയവടെ  പണമ

(Retrofittable)  പൂരതസ്പീകരമച്ചന്ന്  97  കുടെമവവെള  കണക്ഷനുകള്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

7

നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്. ബയാക്കമ ഭരണയാനുമതമ തുകയയായ 3060.76 ലെക്ഷഷം രൂപയവടെ

ഭരണയാനുമതമ  പ്രകയാരമുള  പ്രവൃതമകള്  ദേരഘയാസന്ന്  നല്കമ,  വറയമല്വവെ

യക്രയാസമഷംഗന്ന്  ഉള്വപവടെയള  അനുമതമ  ലെഭര്യമയാക്കമ  ഏറവുഷം  യവെഗതമല്

പദതമ പൂരതസ്പീകരമച്ചന്ന്  9745  കുടെമവവെള കണക്ഷനുകള്കൂടെമ നല്കയാനയാണന്ന്

ഉയദ്ദേശേമക്കുനതന്ന്.  ദേരഘയാസന്ന്  ലെഭമക്കുകയഷം  വറയമല്വവെ  അനുമതമ

ലെഭര്യമയാക്കുകയഷം വചേയ്യുനമുറയന്ന് മയായവെലെമക്കര വതയക്കക്കര കുടെമവവെള പദതമ

പൂരതസ്പീകരമക്കയാന സയാധമക്കുഷം. 

12. യഡയാ  .   എന  .   ജയരയാജന്ന്  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ സബ്മമഷനുള ജലെവെമഭവെ 
വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

വനടുങ്കുനഷം,  കങ്ങഴ,  വവെളയാവൂര  (ഭയാഗമകഷം)  എനസ്പീ

ഗയാമപഞ്ചയായത്തുകള്ക്കുയവെണ്ടമയള കുടെമവവെള പദതമക്കന്ന് ജലെശുദസ്പീകരണ

ശേയാലെയമല.  യകയാറമയനഷന  നടെതമ  അണുവെമമുക്തമയാക്കമയയാണന്ന്  1  mld  (10

ലെക്ഷഷം  ലെമറര)  ശുദജലെഷം  വെമതരണഷം  വചേയ്യുനതന്ന്.  നമലെവെമല്

രണ്ടയാഴ്ചയമവലെയാരമക്കല് എന നമലെയമലെയാണന്ന് ജലെവെമതരണഷം നടെതമ വെരുനതന്ന്.

ഇഇ പഞ്ചയായത്തുകളമവലെ 50 ശേതമയാനഷം പ്രയദേശേങ്ങളമല് മയാത്രയമ ജലെവെമതരണ

ശഷംഖലെ നമലെവെമലള്ളൂ.  
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കറുകച്ചയാല് ഗയാമപഞ്ചയായതമല് രണ്ടയാഴ്ചയമവലെയാരമക്കല് ജലെവെമതരണഷം

നടെതമ  വെരുനതന്ന്  വെയാകതയാനഷം,  കറുകച്ചയാല്,  മയാടെപളമ  എനസ്പീ

ഗയാമപഞ്ചയായത്തുകളമയലെയന്ന്  യവെണ്ടമയള  സമഗ  കുടെമവവെള  പദതമയമവലെ

0.3  mld  ജലെഷം  ഉപയയയാഗമച്ചയാണന്ന്.  പഞ്ചയായതമവലെ  40  ശേതമയാനഷം

പ്രയദേശേങ്ങളമല് മയാത്രമയാണന്ന് ജലെവെമതരണഷം നടെതമവെരുനതന്ന്.

ജലെജസ്പീവെന  മമഷന  പദതമയമല്  (ഒനയാഷം  ഘട്ടഷം)  വനടുങ്കുനഷം

പഞ്ചയായതമവലെ  315  വെസ്പീടുകള്ക്കന്ന് കുടെമവവെള കണക്ഷന നല്കുനതമനയായമ

259.8  ലെക്ഷഷം രൂപയഷം  കറുകച്ചയാല് ഗയാമപഞ്ചയായതമവലെ  235  വെസ്പീടുകള്ക്കന്ന്

കുടെമവവെള  കണക്ഷന  നല്കുനതമനയായമ  125  ലെക്ഷഷം  രൂപയഷം  കങ്ങഴ

ഗയാമപഞ്ചയായതമവലെ 257 വെസ്പീടുകള്ക്കന്ന് കുടെമവവെള കണക്ഷന നല്കുനതമനന്ന്

173.5  ലെക്ഷഷം  രൂപയവടെയഷം  ഭരണയാനുമതമ  നല്കുകയണ്ടയായമ.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃതമകള്  പുയരയാഗമമച്ചുവെരുന.  യമല്പറഞ  പഞ്ചയായത്തുകളമല്

ജലെജസ്പീവെന  മമഷന  മുയഖന  ഇതുവെവര  472  കുടെമവവെള  കണക്ഷനുകള്

നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.   എഷം.എല്.എ.  ഫണഷം സമ.എസന്ന്.ആര.  ഫണഷം ലെഭര്യമയാക്കമ

പദതമ തസരമതവപടുതയാവുനതയാണന്ന്.
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ജലെ  ജസ്പീവെന  മമഷനമല്  രണ്ടയാഷംഘട്ടതമല്  ഉള്വപടുതമ  കറുകച്ചയാല്,

കങ്ങഴ,  വനടുങ്കുനഷം ഗയാമപഞ്ചയായത്തുകളമല്വപടുന  19531  കുടുഷംബങ്ങള്ക്കന്ന്

പ്രതമദേമനഷം  ആയളയാഹരമ  100  ലെമറര  വെസ്പീതഷം  ശുദജലെഷം

എതമക്കുനതമനുയവെണ്ട  പദതമ  യകയാട്ടയഷം  യപ്രയാജക്ടന്ന്  ഡമവെമഷന

തയയാറയാക്കമവെരുന.

പ്രസ്തുത  പദതമയവടെ  ജലെയസയാതസയായമ  ആനമക്കയാടെന്ന്

പഞ്ചയായതമല്വപടുന  ഉള്ളൂരപടെമക്കന്ന്  സമസ്പീപഷം  മണമമലെയയാറമല്  കമണര

നമരമമച്ചന്ന്  ടെമ  കമണറമല് നമനഷം ജലെഷം,  വനടുങ്കുനഷം പഞ്ചയായതമല്വപടുന

യചേലെവക്കയാമമല് നമരമമക്കയാനുയദ്ദേശേമക്കുന 16 ദേശേലെക്ഷഷം ലെമറര ശുദസ്പീകരണ

യശേഷമയള  വെയാട്ടര  ടസ്പീറന്ന്വമനന്ന്  പ്ലയാനമല്  എതമച്ചന്ന്  ശുദസ്പീകരണഷം  നടെതമ

നമരദ്ദേമഷ്ട പഞ്ചയായത്തുകളമല് നമലെവെമലളളവെ കൂടെയാവത പുതമയ ടെയാങ്കുകള് കൂടെമ

നമരമമച്ചന്ന് വെമതരണഷം വചേയ്യുവെയാന സയാധമക്കുനതയാണന്ന്.

പദതമ  പ്രയദേശേതന്ന്  മുഴുവെനയായമ  വെമതരണ ശഷംഖലെ സയാപമച്ചന്ന്  എലയാ

കുടുഷംബങ്ങള്ക്കുഷം  ഗയാരഹമക  കണക്ഷന  വെഴമ  ശുദജലെഷം

എതമക്കയാവുനതയാണന്ന്.  ഇതുമയായമ ബന്ധവപട്ടന്ന് പ്രയാരഷംഭ സരയവ നടെപടെമകള്

പുയരയാഗമമച്ചുവെരുന.  ടെമ  പദതമക്കുയവെണ്ടമ  വനടുങ്കുനഷം,  കങ്ങഴ



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

10

പഞ്ചയായത്തുകള്ക്കയായമ ശുദസ്പീകരണശേയാലെകള്ക്കന്ന്  180  യകയാടെമ രൂപ വചേലെവെന്ന്

പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന.  ടെമ  പദതമയവടെ  സയായങ്കേതമക  റമയപയാരട്ടന്ന്  2021  യമയന്ന്

മയാസയതയാവടെ തയയാറയാക്കുനതമനുള നടെപടെമകള് യകരള വെയാട്ടര അയതയാറമറമ

സസസ്പീകരമച്ചുവെരുന.  പദതമയവടെ വെമവെമധ നമരമമതമകള്ക്കയായമ ആവെശേര്യമയായ

സലെലെഭര്യത  ഉറപയാക്കയാന  പഞ്ചയായത്തുകളുമയായമ  ബന്ധവപട്ടന്ന്  വെരുന.  ഇഇ

പദതമ  പൂരണ്ണയതയാതമല്  പ്രവെരതനഷം  ആരഷംഭമക്കുയമയാള്  കറുകച്ചയാല്,

കങ്ങഴ,  വനടുങ്കുനഷം എനസ്പീ പഞ്ചയായത്തുകളമവലെ ശുദജലെക്ഷയാമഷം പൂരണ്ണമയായ

യതയാതമല് പരമഹരമക്കയാന സയാധമക്കുനതയാണന്ന്. 

13.  യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്  ജമലയമവലെ യബപ്പൂര തുറമുഖത്തുനമനന്ന്  ലെക്ഷദേസ്പീപമയലെയ്ക്കുളള
ചേരക്കുനസ്പീക്കഷം  മഷംഗലെയാപുരഷം  വെഴമയയാക്കയാനുളള  നസ്പീക്കഷം  സഷംബന്ധമച്ചന്ന്
ശസ്പീ  .    വെമ  .    വക  .    സമ  .    മമത്യകയായ  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനന്ന്
തുറമുഖവുഷം മഡ്യൂസമയവുഷം പുരയാവെസ്തു സഷംരക്ഷണവുഷം വെകുപ്പുമനമ നല്കമയ
മറുപടെമ

ലെക്ഷദേസ്പീപന്ന്  സമൂഹങ്ങളമയലെയ്ക്കുളള  യയാത്രയാ  ചേരക്കന്ന്  കപലകള്  യബപ്പൂര,

വകയാച്ചമ  തുറമുഖങ്ങളമല്നമനയാണന്ന്  സരവസ്പീസന്ന്  നടെതമവെരുനതന്ന്.   എനയാല്

ചേരക്കന്ന് ഗതയാഗതതമവന ഒരുഭയാഗഷം മഷംഗലെയാപുരഷം തുറമുഖയതയന്ന് മയാറ്റുനതമനന്ന്

ചേമലെ  നസ്പീക്കങ്ങള്  നടെനവെരുനതയായമ  സരക്കയാരമവന  ശദയമല്വപട്ടമട്ടുണ്ടന്ന്.

മഷംഗലെയാപുരഷം തുറമുഖയതയന്ന് ചേരക്കന്ന് നസ്പീക്കഷം മയാറ്റുനതമനന്ന് നസ്പീക്കഷം നടെത്തുനവെര
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തയാവഴപറയന കയാരണങ്ങളയാണന്ന് പറയനതന്ന്.

1.  മഷംഗലെയാപുരതന്ന് പച്ചക്കറമക്കുഷം പലെവെര്യഞ്ജനങ്ങള്ക്കുമുളള വെമലെക്കുറവെന്ന്.

2. മഷംഗലെയാപുരഷം  തുറമുഖഷം  24  മണമക്കൂറുഷം  പ്രവെരതനസജമയാവണനളള

കയാരണഷം.

3. യബപ്പൂര തുറമുഖതമവന ആഴക്കുറവെന്ന്

4. യബപ്പൂര തുറമുഖതന്ന് ചേരക്കന്ന് കയറ്റുനതമനുളള വെരദമച്ചുവെരുന തമരക്കുഷം

കയാലെതയാമസവുഷം.

5. ലെക്ഷദേസ്പീപമയലെയ്ക്കുളള  ചേരക്കു  നസ്പീക്കതമനന്ന്  കുറഞ  നമരക്കന്ന്

ഇഇടെയാക്കയാനുളള മഷംഗലെയാപുരഷം തുറമുഖ അധമകൃതരുവടെ നസ്പീക്കഷം.

ഇക്കയാരര്യതമല്  സഷംസയാന  സരക്കയാരുഷം  തുറമുഖ  വെകുപ്പുഷം  സയാധര്യമയായ

ഇടെവപടെലകള്  നടെതമയമട്ടുണ്ടന്ന്.   ലെക്ഷദേസ്പീപമനുയവെണ്ടമ  മയാത്രഷം  യബപ്പൂര

തുറമുഖതന്ന്  ഒരു  ബരതന്ന്  നമരമമക്കയാന  സഷംസയാന  സരക്കയാര  സലെഷം

അനുവെദേമച്ചു  നല്കമവയങ്കേമലഷം  പ്രസ്തുത  യപ്രയാജക്ടന്ന്  ലെക്ഷദേസ്പീപന്ന്  ഭരണകൂടെഷം

നടെപയാക്കമയമട്ടമല.  അതുവകയാണ്ടന്ന് യബപ്പൂരമവലെ തമരക്കന്ന് പരമഗണമച്ചന്ന് അവെമവടെ

ഒരു  ബരത്തുകൂടെമ  സയാപമക്കുനതമനുളള  നടെപടെമ  സഷംസയാന  സരക്കയാര

ആരഷംഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  ഇതമനുളള പ്രയാഥമമക പഠനഷം വചേവവന IIT പൂരതമയയാക്കമ
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തുടെര  നടെപടെമകള്  സസസ്പീകരമച്ചുവെരമകയയാണന്ന്.   Capital  Dredging  നടെതമ

യപയാരട്ടമവന ആഴഷം വെരദമപമക്കയാനുഷം 24 മണമക്കൂറുഷം തുറമുഖത്തുനമനന്ന് ചേരക്കന്ന്

ഗതയാഗതഷം  നടെതയാനുളള  നടെപടെമകള്  സസസ്പീകരമക്കുനതമനുഷം

തസ്പീരുമയാനമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

ഇഇ വെമഷയതമല് ലെക്ഷദേസ്പീപന്ന് ഭരണകൂടെവുമയായമ ചേരച്ച നടെത്തുനതമനുഷം

ഇക്കയാരര്യതമല്  സഷംസയാനതമനന്ന്  അനുകൂലെമയായ  തസ്പീരുമയാനതമല്

എതമയച്ചരുനതമനുഷം  തുറമുഖ  വെകുപന്ന്  വസക്രട്ടറമവയ

ചുമതലെവപടുതമയമരമക്കുകയയാണന്ന്.

14)  ശസ്പീ  .   വക  .   വജ  .   മയാകമ  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ സബ്മമഷനുള ധനകയാരര്യവുഷം 
കയറുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

സഷംസയാനതന്ന്  സയാമൂഹര്യ  സുരക്ഷയാ/യക്ഷമനമധമ  യബയാർഡന്ന്  വപൻഷൻ

ലെഭമച്ചുവെനമരുന.  ഗുണയഭയാക്തയാക്കളമല്  പലെവെമധകയാരണങ്ങളയാൽ

അനർഹരയായവെവര  ഒഴമവെയാക്കുനതമനുഷം  അർഹരയായ  വപൻഷൻകയാവര

കവണ്ടത്തുനതമനുമയായയാണന്ന് ബയയയാവമടമകന്ന് മസറമഷംഗന്ന് ഏർവപടുതമയതന്ന്.

മുതമർന  പഇരന്മേയാർക്കുഷം  ഭമനയശേഷമക്കയാർക്കുഷം  ഉൾവപവടെ  അക്ഷയ

യകന്ദ്രങ്ങളമൽ  യനരമവട്ടതമ  മസര  വചേയയാൻ  കഴമയയാത  എലയാ  വപൻഷൻ

ഗുണയഭയാക്തയാക്കവളയഷം  അവെരുവടെ  വെസ്പീടുകളമവലെതമ  മസർ  വചേയ്യുനതമനന്ന്
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അക്ഷയയകന്ദ്രങ്ങൾക്കന്ന് നമർയദ്ദേശേഷം നൽകമയമരുന. 

50  വെയസന്ന്  അവെമവെയാഹമത/വെമധവെയാ  വപനഷന  വെമവെയാഹഷം/

പുനർവെമവെയാഹഷം  വചേയമട്ടമലയാവയനന്ന്  വതളമയമക്കുന  ഗസറഡന്ന്

ഓഫസ്പീസറുവടെ/വെമയലജന്ന് ഓഫസ്പീസറമൽ  കുറയയാവതയള റവെനഡ്യൂ അധമകയാരമകൾ

നൽകുന സർട്ടമഫമക്കറന്ന് എലയാ വെർഷവുഷം ഡമസഷംബർ മയാസതമൽ ബന്ധവപട്ട

പ്രയായദേശേമക  സർക്കയാർ  വസക്രട്ടറമക്കന്ന്  സമർപമയക്കണ്ടതയാവണനഷം

15.02.2019-വലെ  സ.ഉ  (എഷംഎസന്ന്)  നഷം.  88/19/ധന,  11.12.2019-വലെ

സർക്കുലെർ  നമർ  97|19/ധന.  പ്രകയാരവുഷം  നമർയദ്ദേശേങ്ങൾ  നൽകമയമരുന.

ആയതമവന  അടെമസയാനതമൽ  ഗുണയഭയാക്തയാക്കൾ  ബന്ധവപട്ട  പ്രയായദേശേമക

സർക്കയാരുകളമൽ  സമർപമച്ചമട്ടുള  സയാക്ഷര്യപത്രഷം  അപന്ന് യലെയാഡന്ന്  വചേയയാൻ

2020 വഫബ്രുവെരമ 29 വെവരയയാണന്ന് സമയഷം നൽകമയമരുനതന്ന്, എനയാൽ പലെ

പ്രയായദേശേമക  സരക്കയാരുകളമലഷം  ഇതരതമൽ  സമർപമച്ചമട്ടുള

സരട്ടമഫമക്കറ്റുകൾ  അപന്ന് യലെയാഡന്ന്  വചേയയാതതമനയാൽ  വപൻഷൻ

മുടെങ്ങമവയനറമയമച്ചന്ന് ധയാരയാളഷം പരയാതമകൾ ലെഭമച്ചതമവനത്തുടെർനന്ന് ഇതമനയായമ

30.06.2020  വെവര  സമയഷം  അനുവെദേമച്ചമരുന.  സമയപരമധമ

ദേസ്പീർഘമപമക്കണവമനന്ന്  വെസ്പീണഷം  ആവെശേര്യമുയർന  സയാഹചേരര്യതമൽ
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16.07.2020  മുതൽ  22.07.2020  വെവരയഷം  തുടെർനന്ന്  10.08.2020  മുതൽ

16.08.2020  വെവരയഷം  01.10.2020  മുതൽ  20.10.2020  വെവരയഷം  സമയഷം

അനുവെദേമച്ചമരുന.

15. യകയാവെമഡന്ന്  ഉണ്ടയാക്കമയ  പ്രതമസന്ധമ  സഷംബന്ധമച്ചന്ന്   ശസ്പീ  .    പമ  ടെമ  .
യതയാമസന്ന്  ,    എഷം  .    എല്  .    എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള ധനകയാരര്യവുഷം  കയറുഷം
വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

യകയാവെമഡന്ന്  19 കയാരണഷം സയാമതമക ബുദമമുട്ടമലെയായ യകരള യമയായട്ടയാര

വതയാഴമലെയാളമ  യക്ഷമനമധമയമല്  അഷംഗതസമുള  ടെയാകമ,  ഓയട്ടയാറമക്ഷ

വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന് സമയാശേസയാസഷം എന നമലെയമല് യഥയാക്രമഷം 2500, 2000

രൂപ  നമരക്കമല്  ധനസഹയായഷം  നല്കമയമരുന.  കൂടെയാവത  യകരള  യമയായട്ടയാര

വതയാഴമലെയാളമ  യക്ഷമനമധമ  പദതമ/യകരള  ഓയട്ടയാവമയാവവബല്  വെരക്കന്ന്യഷയാപന്ന്

വതയാഴമലെയാളമ യക്ഷമ പദതമ എനമവെയമല് അഷംഗങ്ങളയായ വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന്

ഓണതമനന്ന്  1000  രൂപ  പ്രയതര്യക  ധനസഹയായഷം  നല്കമയതമയനയാവടെയാപഷം

2020  ഏപ്രമല് മുതല് വസപ്റഷംബര വെവരയള ആറന്ന്  മയാസക്കയാലെയളവെമവലെ

ഉടെമ,  വതയാഴമലെയാളമ  അഷംശേദേയായങ്ങള്  പൂരണ്ണമയായഷം  ഒഴമവെയാക്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

ചുമട്ടുവതയാഴമലെയാളമ  യക്ഷമനമധമല്  അഷംഗതസമുള  വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കുഷം

മൂവെയായമരഷം രൂപ വെസ്പീതഷം ധനസഹയായഷം അനുവെദേമച്ചമരുന.
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16.  ശസ്പീ  .    അനൂപന്ന്  യജക്കബന്ന്  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള  കൃഷമ  
വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

എറണയാകുളഷം  ജമലയമവലെ  രയാമമഷംഗലെഷം   -മണസ്പീടെന്ന്  പഞ്ചയായത്തുകവള

ബന്ധമപമച്ചുവകയാണ്ടന്ന് മൂവെയാറ്റുപുഴ ആറമനന്ന് കുറുവക നമരമമക്കുന കമഴുമുറമക്കടെവെന്ന്

പയാലെതമവന  അയപ്രയാച്ചന്ന്  യറയാഡന്ന്  നമരമയാണതമനുയവെണ്ടമ  141.25  വസനന്ന്

നമലെഷം  നമകത്തുനതമനുള  അനുമതമക്കയായമ  ബന്ധവപട്ടവെര  അയപക്ഷ

സമരപമച്ചമരുന.   എനയാല്  നമരദ്ദേമഷ്ട  സലെഷം  പരമവെരതനവപടുത്തുനതന്ന്

പയാരമസമതമക  പ്രതര്യയാഘയാതങ്ങള്  ഉണ്ടയാക്കുവമനന്ന്  യബയാദര്യവപട്ടതമവന

അടെമസയാനതമല്  സഷംസയാനതലെ  നമരസ്പീക്ഷണ  സമമതമ  അയപക്ഷ

നമരസമക്കുകയയാണന്ന്  വചേയതന്ന്.  യഥയാരതതമല്,  അയപ്രയാച്ചന്ന്  യറയാഡന്ന്

നമരമയാണതമനന്ന് ആവക 99.20 വസനന്ന് മയാത്രയമ ആവെശേര്യമയായമ ഉള്ളൂവവെനഷം

അതമല്തവന  29  വസനന്ന്  സലെഷം  പുരയമടെഷം  വെമഭയാഗതമല്വപട്ടതമനയാല്

പരമവെരതനവപടുയതണ്ട  ഭൂമമ  70.20  വസനന്ന്  (28.42  ആരസന്ന്)

മയാത്രമയാവണനഷം  പമ.ഡബബ.ഡമ.  എകമകഡ്യൂട്ടസ്പീവെന്ന്  എഞ്ചമനസ്പീയര

അറമയമക്കുകയണ്ടയായമ.  കമഴുമുറമക്കടെവെന്ന്  പയാലെഷം  നമരമയാണഷം  ഏകയദേശേഷം

പൂരതമയയായമട്ടുണ്ടന്ന്.  എനയാല് അയപ്രയാച്ചന്ന് യറയാഡമവന കയാരര്യതമല് സരക്കയാര

തസ്പീരുമയാനഷം  പുനനഃപരമയശേയാധമക്കണവമനന്ന്  ശസ്പീ.  അനൂപന്ന്  യജക്കബന്ന്
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എഷം.എല്.എ.  ആവെശേര്യവപട്ടതനുസരമച്ചന്ന്  എറണയാകുളഷം  പ്രമനസമപല്  കൃഷമ

ഓഫസ്പീസര,  പമ.ഡബബ.ഡമ.  എകമകഡ്യൂട്ടസ്പീവെന്ന്  എഞ്ചമനസ്പീയര  എനമവെയരയാടെന്ന്

സലെപരമയശേയാധന നടെതമ റമയപയാരട്ടന്ന് സമരപമക്കയാന ആവെശേര്യവപട്ടമരുന.  

പ്രസ്തുത  റമയപയാരട്ടമല്  ആവക  28.42  ആര  നമലെമയാണന്ന്

പരമവെരതനയാനുമതമ  ലെഭര്യമയായകണ്ടതയായമട്ടുളവതനഷം  ഇതമല്  നമലെഷം

വെമഭയാഗതമല്വപടുന ഭയാഗതമനന്ന് ഏകയദേശേഷം 110 മസ്പീറര നസ്പീളമയാണുളവതനഷം

പയാലെതമവന  നമരമയാണതമനയായമ  അഷംഗസ്പീകരമച്ച  എസമയമറമല്  യക്രയാസന്ന്

വഡ്രെയമയനജന്ന്  പ്രവൃതമകള്ക്കയായമ  ഒരു  മസ്പീറര  വെര്യയാസമുള  യകയാണ്ക്രസ്പീറന്ന്

വവപപ്പുകള്  നമലെഷം  വെമഭയാഗതമല്വപടുന  നയാലെമടെതയായമ

സയാപമക്കണവമനഷം  നസ്പീവരയാഴുക്കന്ന്  തടെസമയാകയാത  രസ്പീതമയമല്  അയപ്രയാച്ചന്ന്

യറയാഡമവന നമരമയാണഷം സയാധര്യമയാവണനഷം അറമയമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  കൂടെയാവത പയാലെഷം

നമരമയാണഷം  ഏകയദേശേഷം  പൂരതമയയായതമനയാല്  അയപ്രയാച്ചന്ന്  യറയാഡമവന

നമരമയാണതമനയായമ  അവവലെനവമനന്ന്  മറന്ന്  തടെസങ്ങളമലയാത  രസ്പീതമയമല്

പുനരനമരണ്ണയമക്കുക സയാധര്യമല.  പ്രസ്തുത നമലെഷം പരമവെരതനവപടുത്തുനതന്ന്

വപയാതു ആവെശേര്യതമനയായതമനയാല് പയാരമസമതമക വെര്യവെസവയയയയാ യചേരനന്ന്

കമടെക്കുന  വനല്വെയലെമവലെ  കൃഷമവയയയയാ  യദേയാഷകരമയായമ  ബയാധമക്കമല
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എനഷം റമയപയാരട്ടമല് വെര്യക്തമയാക്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

ഇക്കയാരര്യതമല്  ബഹ.  റവെനഡ്യൂ  വെകുപമവന  അഭമപ്രയായഷം  കൂടെമ

പരമഗണമച്ചുവകയാണ്ടന്ന്  അയപ്രയാച്ചന്ന്  യറയാഡന്ന്  നമരമയാണതമനുയവെണ്ടമ  നമലെഷം

പരമവെരതനവപടുത്തുനതന്ന്  രയാമമഷംഗലെഷം  വെമയലജമവലെ  കടെവെന്ന്

പയാടെയശേഖരതമവലെ  വനല്വെയലെമവന  നയാശേതമനുഷം  പയാരമസമതമക

പ്രശ്നതമനുഷം കയാരണമയായയക്കയാവുന സഷംസയാനതലെ നമരസ്പീക്ഷണസമമതമയവടെ

അഭമപ്രയായതമവന  അടെമസയാനതമലഷം  പയാരമസമതമകയാഘയാതഷം  പരമയാവെധമ

പരമഹരമച്ചുവകയാണ്ടന്ന് അയപ്രയാച്ചന്ന് യറയാഡന്ന് പണമയനതമനന്ന് ശേമപയാരശേ വചേയമട്ടുള

റമയപയാരട്ടമയന്മേല് വെര്യക്തമയായ അഭമപ്രയായഷം  യരഖവപടുതമ  നല്കയാന ഫയല്

11.12.2020  തസ്പീയതമയമല്  പരമസമതമ  വെകുപമനന്ന്  വവകമയാറമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

പരമസമതമ  വെകുപമവന  അഭമപ്രയായഷംകൂടെമ  ലെഭമച്ചയശേഷഷം  ഇക്കയാരര്യതമല്

യക്തമയായ നടെപടെമകള് സസസ്പീകരമക്കുനതയാണന്ന്.

17.  ശസ്പീ  .    വെമ  .    യജയായമ  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ    "  പുനമൂടെന്ന്  വറയമല്യവെ
യമല്പയാലെതമവന നമരമയാണ പ്രവെരതനഷം സഷംബന്ധമച്ച സബ്മമഷനന്ന്
വപയാതുമരയാമത്തുഷം രജമയസ്ട്രേഷനുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

വെരക്കലെ നമയയയാജക മണ്ഡലെതമല് പുനമൂടെന്ന്  വറയമല്യവെ യമല്പയാലെഷം

2018-19  സയാമതമക  വെരഷതമല്  കമഫ്ബമ  പദതമയമല്  ഉള്വപടുതമ
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22.51  യകയാടെമ  രൂപ  അനുവെദേമച്ചു.  സ.ഉ.(സയാധയാ)  നഷം.  718/2018/വപയാ.മ.വെ

തസ്പീയതമ  19.04.2018  പ്രകയാരഷം എസന്ന്.പമ.വെമ.  ആയമ ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക-

വയ ചുമതലെവപടുതമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക.  തയയാറയാക്കമയ  പുനമൂടെന്ന്  ആര.ഒ.ബമ.-യവടെ

അവവലെനവമനമവന അടെമസയാനതമല്  37.15  യകയാടെമ രൂപയവടെ വെമശേദേമയായ

പദതമയരഖ  തയയാറയാക്കുകയഷം  27.02.2020-ല്  കമഫ്ബമയവടെ

അഷംഗസ്പീകയാരതമനയായമ സരപമക്കുകയഷം ഭരണയാനുമതമ ഉതരവെമവന കലെയാവെധമ

കഴമഞതമനയാല്  DPR അഷംഗസ്പീകരമക്കുനതമനുയവെണ്ടമ  പുതുക്കമയ

ഭരണയാനുമതമ കമഫ്ബമ ആവെശേര്യവപടുകയഷം ആയതമവന അടെമസയാനതമല്

ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക.  വപ്രയായപയാസല്  സമരപമക്കുകയഷം  ആയതന്ന്

പരമയശേയാധമച്ചന്ന്  13.01.2021-വലെ  സ.ഉ.(സയാധയാ)  നഷം.  46/2021/വപയാ.മ.വെ

ഉതരവുപ്രകയാരഷം  പുനമൂടെന്ന്  ആര.ഒ.ബമ.  ഉള്വപവടെ  7  ആര.ഒ.ബമ.-കള്ക്കന്ന്

300.34 യകയാടെമ രൂപയവടെ പുതുക്കമയ ഭരണയാനുമതമ നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്. 
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18.  ശസ്പീ  .    ഇ  .    വക  .    വെമജയന  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള
വപയാതുമരയാമത്തുഷം രജമയസ്ട്രേഷനുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

കലയാച്ചമ  -  വെളയഷം  -  ചുഴലെമ  -  പുതുക്കയഷം യറയാഡന്ന്

01-03-2018-വലെ കരയാര ഉടെമടെമപ്രകയാരഷം ശസ്പീ. അബ്ദുള് കബസ്പീര എഷം.ടെമ.

എന  കരയാറുകയാരന  ഏവറടുത  'കലയാച്ചമ-വെളയഷം-ചുഴലെമ-പുതുക്കയഷം  യറയാഡന്ന്

കമ.മമ.7/000  മുതല്  11/200  വെവര'  എന പ്രവൃതമയവടെ സലെഷം വവകമയാറഷം

വചേയതന്ന്  06-03-2018-നയായമരുന.  പ്രവൃതമയവടെ പൂരതസ്പീകരണ കയാലെയാവെധമ

ഒനപതന്ന് മയാസമയായമരുന (05-12-2018). എനയാല് ഈ കയാലെയളവെമല്  നമപയാ

വവവെറസന്ന്  വെര്യയാപനഷം,  ശേക്തമയായ മഴ,  മരഷംമുറമച്ചന്ന്  മയാറ്റുനതമനുള   അനുമതമ

ലെഭമക്കയാനുള  തയാമസഷം  എനസ്പീ  കയാരണങ്ങളയാല്   50  ശേതമയാനഷം  പ്രവൃതമ

മയാത്രമയാണന്ന്  പൂരതമയയാക്കമയതന്ന്.  അതമനയാല്  പ്രവൃതമയവടെ  പൂരതസ്പീകരണ

കയാലെയാവെധമ   കരയാറുകയാരവന  ആവെശേര്യപ്രകയാരഷം  പമഴയമലയാവത  30-04-2019

വെവരയഷം   അതമനുയശേഷഷം  31-12-2019  വെവരയഷം  നസ്പീട്ടമനല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

എനയാല്  ആ  കയാലെയളവെമല്  കരയാറുകയാരന  യയാവതയാരുവെമധ  പ്രവൃതമയഷം

വചേയമട്ടമല.  കരയാറുകയാരന  പ്രവൃതമ  അനമശമതമയായമ

നസ്പീട്ടമവക്കയാണയപയായതമനയാല്  ഉടെമടെമപ്രകയാരമുള  നമയമനടെപടെമ

ആരഷംഭമക്കുകയഷം  കരയാറുകയാരവന  നയഷ്ടയാതരവെയാദേമതസതമല്  സൂപ്രണ്ടമഷംഗന്ന്
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എഞ്ചമനസ്പീയറുവടെ  08-07-2020-വലെ  ഉതരവുപ്രകയാരഷം  പ്രവൃതമയമല്നമനഷം

വെമടുതല്  വചേയ്യുകയഷം  വചേയ.  എനയാല്  കരയാറുകയാരന  യകയാടെതമവയ

സമസ്പീപമക്കുകയഷം  യകയാടെതമ  ഈ കരയാറുകയാരവനവക്കയാണതവന  പ്രവൃതമ

പൂരതസ്പീകരമക്കുനതമനുള  സയാധര്യത  പരമയശേയാധമക്കയാന  ഉതരവെയാകുകയഷം

വചേയ.   ആയതമവന  അടെമസയാനതമല്  സൂപ്രണ്ടമഷംഗന്ന്  എഞ്ചമനസ്പീയര,

എകമകഡ്യൂട്ടസ്പീവെന്ന്  എഞ്ചമനസ്പീയര,  അസമസനന്ന്  എകമകഡ്യൂട്ടസ്പീവെന്ന്  എഞ്ചമനസ്പീയര,

കരയാറുകയാരന എനമവെരുവടെ മസ്പീറമഷംഗ ന്ന് നടെത്തുകയഷം സലെഷം എഷം.എല്.എ.യവടെ

അഭമപ്രയായവുഷംകൂടെമ പരമഗണമച്ചന്ന് പ്രവൃതമ പുനനഃക്രമസ്പീകരമക്കുയമയാള് ഉണ്ടയാകുന

സമയനഷ്ടഷം  പരമഹരമക്കുനതമനന്ന്  നമലെവെമലള  കരയാറുകയാവരവക്കയാണതവന

ബയാക്കമ  പ്രവൃതമകൂടെമ  വചേയമക്കുനതമനന്ന്  തസ്പീരുമയാനമക്കുകയഷം  വചേയ.

01-01-2021-വലെ  സൂപ്രണ്ടമഷംഗന്ന്  എഞ്ചമനസ്പീയറുവടെ  ഉതരവുപ്രകയാരഷം

കരയാറുകയാരവന പ്രവൃതമയമല്നമനന്ന് ഒഴമവെയാക്കമയതന്ന് റദ്ദേന്ന് വചേയ്യുകയഷം പ്രവൃതമ

പുനനഃരയാരഷംഭമക്കയാനുള  നമരയദ്ദേശേഷം  നല്കുകയഷം  വചേയമരുന.  നമലെവെമല്

സമയബന്ധമതമയായമ തസ്പീരക്കയാനുള  നടെപടെമ കരയാറുകയാരവന ഭയാഗത്തുനമനഷം

കയാണുനമല.  പ്രവൃതമ  പൂരതസ്പീകരമക്കുന  കയാരര്യതമല്  വെസ്പീഴ്ച

വെരുത്തുകയയാവണങ്കേമല്  കരയാറുകയാരവനതമവര  ശേക്തമയായ  നടെപടെമ
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സസസ്പീകരമക്കുനതുഷം കരമമട്ടമകയമലള്വപടുതയാന ശേമപയാരശേ വചേയ്യുനതുമയാണന്ന്.

മുറുവെയശ്ശേരമ  -  ചേങ്ങര ഷംകുളഷം  -  കയായരവക്കയാടെമ യറയാഡന്ന്

28-05-2018-വലെ  കരയാര  ഉടെമടെമപ്രകയാരഷം  ശസ്പീ.  അജമ  പസ്പീറര  എന

കരയാറുകയാരന  ഏവറടുത  'Improvements  and  providing  BM&BC  to

Muruvasseri  Chengaramkulam-Kayakkodi  road  0/000  to  2/500  '

എന  പ്രവൃതമയവടെ  പ്രവൃതമസലെ  വവകമയാറഷം  06-06-2019-നന്ന്  നടെതമ.

പ്രവൃതമയവടെ പൂരതസ്പീകരണ കയാലെയാവെധമ 9 മയാസമയായമരുന  (06-03-2020).

എനയാല്   ഈ   കയാലെയളവെമല്  പ്രവൃതമ  കയാരര്യമയായ  പുയരയാഗതമ

ഇലയാതമരുനതമനയാല്  കരയാറുകയാരവന  അയപക്ഷ  കണക്കമവലെടുതന്ന്

പ്രവൃതമയവടെ  കയാലെയാവെധമ  05-09-2020  വെവര  പമഴയയയാടുകൂടെമ  നസ്പീട്ടമ

നല്കമയമരുന. ഈ കയാലെയളവെമല് കരയാറുകയാരന പതന്ന് ശേതമയാനഷം പ്രവൃതമ

മയാത്രമയാണന്ന്  പൂരതസ്പീകരമച്ചതന്ന്.  ഈ പ്രവൃതമ പൂരതസ്പീകരമക്കയാന അനുവെദേമച്ച

കയാലെയളവെമല്  കരയാറുകയാരന  പൂരതമയയാക്കയാതതമനയാല്  സൂപ്രണ്ടമഷംഗന്ന്

എഞ്ചമനസ്പീയറുവടെ  08-10-2020-വലെ  ഉതരവുപ്രകയാരഷം  കരയാറുകയാരവന

നയഷ്ടയാതരവെയാദേമതസതമല്  പ്രവൃതമയമല്നമനഷം ഒഴമവെയാക്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  കരയാര

ഉടെമടെമ  പ്രകയാരഷം  കരയാറുകയാരന  3,11,71,004/-  രൂപയവടെ  പ്രവൃതമ
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പൂരതമയയായക്കണ്ട സയാനതന്ന് പ്രവൃതമ തുടെരനന്ന് നടെപമലെയാക്കുനതമനുയവെണ്ടമ

ബയാക്കമ  പ്രവൃതമകളുവടെ  വഷഡഡ്യൂള്  തയയാറയാക്കമ  വടെണ്ടര  വചേയയണ്ടതയാണന്ന്.

ഇതമനുള നടെപടെമകള് ഉടെനതവന നടെപമലെയാക്കുനതയാണന്ന്. 

19.  ശസ്പീ  .    വക  .    ബയാബു  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  മഷംഗലെഷം  -  യഗയാവെമന്ദപുരഷം
സഷംസയാനപയാത  യദേശേസ്പീയപയാതയയായമ  ഉയരത്തുനതന്ന്  സഷംബന്ധമച്ച
സബ്മമഷനന്ന് വപയാതുമരയാമത്തുഷം രജമയസ്ട്രേഷനുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

സഷംസയാനതന്ന്  യദേശേസ്പീയപയാതയയായമ  തതസതമല്  അഷംഗസ്പീകരമച്ച

വെടെക്കയായഞ്ചരമ-വപയാളളയാച്ചമ  യറയാഡന്ന്  (യകരളതമവന  ഭയാഗമയായ  മഷംഗലെഷം-

യഗയാവെമന്ദപുരഷം  സഷംസയാന  പയാത)  ഉള്വപവടെയളള  യദേശേസ്പീയപയാതകളുവടെ

സയാധര്യത  പഠനവുഷം  പദതമ  രൂപയരഖകളുഷം  തയയാറയാക്കുന  നടെപടെമകളുവടെ

ഭയാഗമയായമ  അവവലെനവമനന്ന്  ഓപ്ഷനുകള്  യകന്ദ്ര  യറയാഡന്ന്  വവഹയവെ

മനയാലെയതമല്  സമരപമച്ചമട്ടുണ്ടയായമരുന.  എനയാല്  തതസതമല്

അഷംഗസ്പീകരമച്ചമട്ടുളള  യദേശേസ്പീയപയാതകള്  ഒനമവനയഷം  തുടെരനടെപടെമകള്

ഇനമവയയാരറമയമപന്ന്  ഉണ്ടയാകുനതുവെവര  നമരതമവെയ്ക്കുവെയാന  യകന്ദ്ര  യറയാഡന്ന്

വവഹയവെ  മനയാലെയതമല്നമനഷം  നമരയദ്ദേശേഷം  ലെഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  ഇഇ

സയാഹചേരര്യതമല്  വപയാതുമരയാമതന്ന്  വെകുപന്ന്  യദേശേസ്പീയപയാത  വെമഭയാഗഷം  തുടെര

നടെപടെമകള്  നമരതമവെച്ചമരമക്കുകയയാണന്ന്.  ഇതുസഷംബന്ധമച്ച  എലയാ
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തസ്പീരുമയാനങ്ങളുഷം  പൂരണ്ണമയായഷം  യകന്ദ്ര  യറയാഡന്ന്  വവഹയവെ

മനയാലെയതമയനതയാണന്ന്.

20.   വകയാച്ചമ  മധുര  യദേശേസ്പീയ  പയാതയമവലെ  കുണ്ടന്നൂര  മുതല്  വവബപയാസന്ന്
ജഷംഗ്ഷന  വെവരയള  ഭയാഗതന്ന്  കയാന  നമരമമക്കുനതമവലെ  തടെസഷം
നസ്പീക്കുനതന്ന്  സഷംബന്ധമച്ചന്ന്   ശസ്പീ  .    എഷം  .    സസരയാജന്ന്  ,    എഷം  .    എല്  .    എ  .-  യവടെ
സബ്മമഷനന്ന്   വപയാതുമരയാമത്തുഷം  രജമയസ്ട്രേഷനുഷം  വെകുപ്പുമനമ  നല്കമയ
മറുപടെമ

യദേശേസ്പീയ പയാത  85-  ല് മറക്കുഴമ മുതല് കുണ്ടന്നൂര വെവരയള ഭയാഗതന്ന്

MORTH-വന ഫണ്ടന്ന് വെഴമ വചേയ്യുന  strengthening work -വന  ഭയാഗമയായമ

ഇയപയാള്  നടെനവകയാണ്ടമരമക്കുന  കയാന  നമരമയാണതമനന്ന്  നമരവെധമ

തടെസങ്ങളയാണന്ന്  നമലെവെമലളതന്ന്.  KWA  pipeline,  KSEB,  BSNL

യകബമളുകള്,  ഗര്യയാസന്ന്  വവപപന്ന്  വവലെന,  IOC  line  കൂടെയാവത  സസകയാരര്യ

കമനമകളുവടെ  യകബമളുകള്  എനമവെ  ആവെശേര്യമയായ  തയാഴ്ചയയയാ  അകലെയമയാ

പയാലെമക്കയാവതയയാണന്ന് സയാപമച്ചമരമക്കുനതന്ന്. ഇതന്ന് നമലെവെമവലെ സുഗമമയായ കയാന

നമരമയാണതമനന്ന്  തടെസങ്ങള്  സൃഷ്ടമക്കുനണ്ടന്ന്.  നമലെവെമവലെ  ഇതരഷം

പ്രതമസന്ധമകള്  പരമഹരമക്കുനതമനയായമ  ഇതുമയായമ  ബന്ധവപട്ട  എലയാ

ഏജനസമകളുവടെയഷം  വെകുപ്പുകളുവടെയഷം  ഉയദേര്യയാഗസയരയഷം  സസകയാരര്യ

കമനമകവളയഷം  ഉള്വപടുതമ  യജയായമനന്ന്  ഇനവസക്ഷന  നടെത്തുകയഷം
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നമലെവെമവലെ  സയാഹചേരര്യഷം  യനരമട്ടന്ന്  യബയാധര്യവപടുത്തുകയഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.

ആയതമനപ്രകയാരഷം എലയാ വെകുപ്പുകവളയഷം ഏയകയാപമപമച്ചുവകയാണ്ടന്ന് സയാധര്യമയായ

പരമഹയാരമയാരഗ്ഗങ്ങളമലൂവടെ  പ്രസ്തുത പ്രവൃതമ നടെപമലെയാക്കയാനുള നടെപടെമകള്

സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  യകബമളുകളുഷം  വവപപന്ന്  വവലെനുകളുഷം  ഉള്വപവടെയള

യൂട്ടമലെമറമകള്  യറയാഡമനടെമയമലൂവടെ  വകയാണയപയാകുനതമനയാല്  യറയാഡമവന

തുടെരവെമകസന  പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കന്ന്  പലെ  ഭയാഗങ്ങളമലഷം  ബുദമമുട്ടുകള്

സൃഷ്ടമക്കുനണ്ടന്ന്.  ഇക്കയാരര്യതമല്  ബഹമയാനവപട്ട  എഷം.എല്.എ.-യവടെ

യനതൃതസതമല്  ബന്ധവപട്ട  വെകുപ്പുകളുവടെയഷം  ഏജനസമകളുവടെയഷം  യയയാഗഷം

വെമളമക്കുനതന്ന്  പ്രവൃതമ  തസരമതഗതമയമലെയാക്കുനതമനന്ന്  പ്രയയയാജനവപടുവമന

കരുതുന. 

21.  ശസ്പീ  .   ഒ  .   രയാജയഗയാപയാല്  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  .   ഉനയമച്ച   "  മുടെവെനമുഗള്  -  എയസറന്ന്
വെയാരഡുകവള ബന്ധമപമക്കുന പയാലെഷം  ,   കലടെമമുഖഷം പയാലെഷം  ,   ഇടെയയാര പയാലെഷം  ,
മധുപയാലെഷം  എനമവെയവടെ  നമരമയാണഷം  സഷംബന്ധമച്ച  "    സബ്മമഷനന്ന്
വപയാതുമരയാമത്തുഷം രജമയസ്ട്രേഷനുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

1.  മുടെവെനമുഗള് പയാലെഷം

മുടെവെനമുഗള്  പയാലെഷം  നമരമയാണതമനന്ന്  1360  ലെക്ഷഷം  രൂപയവടെ

ഭരണയാനുമതമ സരക്കയാര ഉതരവെന്ന് ജമ.ഒ.(ആര.റമ.)  നമര  1186/2019/PWD

തസ്പീയതമ  09.10.2019  പ്രകയാരഷം  നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  25.10.2019  തസ്പീയതമയമല്
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ഇഇ പദതമക്കന്ന് ആവെശേര്യമയായ സലെഷം ഏവറടുക്കുനതമയലെയയായള അയപക്ഷ

ജമലയാ  കളക്ടരക്കന്ന്  സമരപമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  റവെനഡ്യൂ  വെകുപമല്നമനഷം  ഗസറന്ന്

യനയാട്ടമഫമയക്കഷന  ലെഭമച്ചയശേഷഷം  സലെഷം  ഏവറടുക്കുനതമയലെയയായള

അതമരതമ  കല്ലുകള്  സയാപമക്കുകയഷം  തുടെരനന്ന്  സലെഷം  ഏവറടുതന്ന്

കഴമഞയാല് മറന്ന് നടെപടെമക്രമങ്ങള് പൂരതമയയാക്കമ പയാലെതമവന നമരമയാണഷം

തുടെങ്ങുവെയാനുഷം സയാധമക്കുഷം.

2.  കലടെമമുഖഷം പയാലെഷം

കലടെമമുഖഷം  പയാലെഷം  കമളമയയാറമനന്ന്  കുറുവക  തമരുവെലഷം-വകയാഞ്ചമറവെമള

യറയാഡുഷം  കയാലെടെമ  യറയാഡുഷം  തമമല്  ബന്ധമപമക്കുനതയാണന്ന്.  ഇഇ  പദതമക്കന്ന്

14.07.2009-വലെ  G.O.(Rt)  No.1044/2009/PWD  പ്രകയാരഷം  500  ലെക്ഷഷം

രൂപയവടെ  ഭരണയാനുമതമ  നല്കമ.  1894-വലെ  LA  ആക്ടന്ന്  പ്രകയാരഷം  ഭൂമമ

ഏവറടുക്കുനതമനന്ന്  യവെണ്ടമയള  റമകസമസമഷന  05.06.2010-നന്ന്  ജമലയാ

കളക്ടരക്കന്ന് സമരപമക്കുകയഷം 22.12.2014-നന്ന് നടെന ഡമ.എല്.പമ.സമ. മുയഖന

തസ്പീരുമയാനമച്ച സലെതമവന വെമലെ 28.05.2015-ല് നടെന എസന്ന്.എല്.ഇ.സമ.

അഷംഗസ്പീകരമക്കുകയഷം  വചേയ.  എനയാല്  സമയബന്ധമതമയായമ  ഫണ്ടന്ന്

ലെഭര്യമയാകയാതതമനയാല് അതന്ന്  ഡമയനയാവെ  ആയ സയാഹചേരര്യതമല്  2013-വലെ
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പുതമയ  LA  ആക്ടന്ന്  പ്രകയാരഷം  സലെഷം  ഏവറടുക്കുനതമനയായമ  ഇഇ

വപ്രയായപയാസലെമയന്മേലള  പരമയശേയാധനയവടെ  ഭയാഗമയായമ  പുതുക്കമയ

റമകസമസമഷന  15.12.2017-ല്  ജമലയാ  കളക്ടരക്കന്ന്  സമരപമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

പയാലെതമവന  നവെസ്പീകരമച്ച  ഡമവവസന  പ്രകയാരഷം  ഭരണയാനുമതമ  പുതുക്കമ

ലെഭമക്കുനതമയലെയയായമ  923  ലെക്ഷഷം  രൂപയവടെ  എസമയമറന്ന്  സരക്കയാരമല്

ലെഭര്യമയായമട്ടുണ്ടന്ന്.  എനയാല്  ഇതന്ന്  പരമയശേയാധമച്ചതമവന  അടെമസയാനതമല്

ഏതയാനുഷം  വെമവെരങ്ങള്കൂടെമ  സരക്കയാര  ആവെശേര്യവപട്ടമരമക്കുകയയാണന്ന്.  അതന്ന്

ലെഭമക്കുനമുറയന്ന് തുടെരനടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുനതയാണന്ന്.

3.  തമരുവെവെലഷം  -  ഇടെയയാര പയാലെഷം

ഇഇ  പയാലെഷം  പണമ  വചേയ്യുനതമനുള  ഇനവവെസമയഗഷന  നടെപടെമകള്

പൂരതമയയാക്കമ  Tentative  General  Design  തയയാറയായമട്ടുണ്ടന്ന്.  എനയാല്

പ്രസ്തുത  പയാലെതമവന  നമരമയാണതമയലെയയായമ  ബജറമല്  യടെയാക്കണ്

വപ്രയാവെമഷന  മയാത്രമയാണുളതന്ന്.  മതമയയായ  തുക  ബജറമല്

ഉള്വപടുതമയമട്ടമലയാതതമനയാല്  ഭരണയാനുമതമക്കുള  വപ്രയായപയാസല്

സരക്കയാരമവന പരമഗണനയന്ന് വെനമട്ടമല.
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4.  മധുപയാലെഷം

കരുമവുഷം തമരുവെലവുഷം തമമല് ബന്ധമപമക്കുനതയാണന്ന് ഇഇ പയാലെഷം. ഇഇ

പദതമക്കന്ന്  30.05.2013-ല്  എഷം.എല്.എ.-യവടെ  ആസമ  വെമകസന  ഫണ്ടന്ന്

(ADF)-ല് നമനഷം  G.O.(Rt)  No.  773/2013/PWD  പ്രകയാരഷം  700  ലെക്ഷഷം

രൂപയവടെ  ഭരണയാനുമതമ  നല്കമയമരുന.  ഇഇ  പ്രവൃതമക്കയായമ  തമരുവെലഷം,

യനമഷം  വെമയലജുകളമലെയായമ  50.28  cent  സസകയാരര്യ  ഭൂമമ

ഏവറടുയക്കണ്ടതയായമട്ടുണ്ടന്ന്.  1894-വലെ  LA  ആക്ടന്ന്  പ്രകയാരഷം  ഭൂമമ

ഏവറടുക്കുനതമനന്ന്  യവെണ്ടമയള  റമകസമസമഷന  13.08.2015-നന്ന്  ജമലയാ

കളക്ടരക്കന്ന്  സമരപമച്ചമരുന.  പയാലെതമവന  ഡമവവസന  ലെഭര്യമയായമട്ടുണ്ടന്ന്.

എനയാല്  സലെഷം  ലെഭര്യമലയാതതമനയാല്  30.10.2016-വലെ  G.O.(Rt)No.

1495/2016/PWD  ഉതരവുപ്രകയാരഷം  പ്രസ്തുത  പയാലെതമവന

നമരമയാണതമനയായള  ഭരണയാനുമതമ  റദ്ദേന്ന്  വചേയതമനയാല്  തുടെരനടെപടെമകള്

സയാധര്യമയായമല.

22. ശസ്പീ  .    വഎ  .    സമ  .    ബയാലെകൃഷ്ണന  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള
വപയാതുമരയാമത്തുഷം രജമയസ്ട്രേഷനുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

ബസ്പീനയാച്ചമ  പനമരഷം  യറയാഡമവന  നമരമയാണ  പ്രവൃതമകള്  12  മയാസ

കയാലെയാവെധമ  വെച്ചന്ന്  28/05/2019-ല്  എഗമവമനന്ന്  വെച്ചമട്ടുളതയാണന്ന്.  പ്രവൃതമ
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നമരദ്ദേമഷ്ട  കയാലെയാവെധമക്കുളമല്  പൂരതമയയാക്കയാന  കഴമയയാതതമനയാല്

കയാലെയാവെധമ 05/12/2020 വെവര നസ്പീട്ടമ നല്കുകയഷം വക.എസന്ന്.ഇ.ബമ. യൂട്ടമലെമറമ

ഷമഫമങ്ങമനുള  എസമയമറന്ന്  05/02/2020-ല്  ലെഭര്യമയായതന്ന്  ഫണ്ടന്ന്

നല്കുനതമനുയവെണ്ടമ  കമഫ്ബമക്കന്ന്  സമരപമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  വെയാട്ടര  അയതയാറമറമ,

ജലെനമധമ  എനമവെയവടെ  യൂട്ടമലെമറമകള്  നമലെവെമല്  നല  തയാഴ്ചയമല്

നമലെനമല്ക്കുനതമനയാല്  നമലെവെമലള  സലെത്തുനമനഷം  മയായറണ്ടതമവലനഷം

ആവെശേര്യഷം യവെണ്ടമവെനയാല് മയാത്രഷം മയാറമയയാല് മതമവയനമയാണന്ന് കമഫ്ബമയവടെ

നമരയദ്ദേശേഷം.  കരയാറുകയാരന  ആവെശേര്യമയായ  സയാധനസയാമഗമകള്  വവസറമല്

ലെഭര്യമയാക്കയാതതമനയാല്  പ്രവൃതമ  മന്ദഗതമയമലെയാണന്ന്.  പ്രവൃതമ

ഉഇരജമതമയാക്കുനതമനുയവെണ്ടമ  ബഹമയാനവപട്ട  എഷം.എല്.എ.-യവടെ

യനതൃതസതമല് യയയാഗഷം യചേരനന്ന് പ്രവൃതമയവടെ കയാലെയാവെധമ 31/04/2021 വെവര

നസ്പീട്ടമ നല്കുനതമനുഷം തസ്പീരുമയാനമച്ചു.  നമശമത കയാലെയളവെമനുളമല് പ്രവൃതമ

പൂരതമയയാക്കമയമവലങ്കേമല്  പ്രവൃതമ  വടെരമമയനറന്ന്  വചേയ്യുവമന  കരശേന

നമരയദ്ദേശേഷം കരയാറുകയാരനന്ന് നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.
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23. ശസ്പീ  .    യമയാനസന്ന്  യജയാസഫന്ന്  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ    "  കടെത്തുരുതമ
നമയയയാജകമണ്ഡലെതമവലെ  വെമവെമധ  വറയമല്യവെ  യമല്പയാലെങ്ങളുവടെ
നമരമയാണഷം  സഷംബന്ധമച്ച”സബ്മമഷനന്ന്  വപയാതുമരയാമത്തുഷം
രജമയസ്ട്രേഷനുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

കുറുപനറ ആര.ഒ.ബമ.:

യകയാട്ടയഷം  ജമലയമവലെ  കുറുപനറ  വറയമല്യവെ  യമല്പയാലെതമവന

നമരമയാണഷം സഷംബന്ധമച്ചന്ന് സ.ഉ.(സയാധയാ)നഷം. 942/2017/വപയാ.മ.വെ.  തസ്പീയതമ

10/07/2017  പ്രകയാരഷം  ഭരണയാനുമതമ  നല്കുകയഷം  നമരമയാണ  ചുമതലെ

ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക.  -വയ  ഏല്പമക്കുകയഷം  നമരമയാണ  പദതമയവടെ

ഭയാഗമയായ  DPR  കമഫ്ബമയമല്  അപന്ന് യലെയാഡന്ന്  വചേയ്യുകയഷം  വചേയ.

കമഫ്ബമയമല്നമനന്ന്  Order No. PWD016-03-PA-01 dated 22.05.2018

പ്രകയാരഷം പദതമക്കയായമ  30.56  യകയാടെമ രൂപയവടെ അഷംഗസ്പീകയാരഷം ലെഭമക്കുകയഷം

വചേയ. വറയമല്യവെയമല് നമനന്ന് GAD-ക്കന്ന് അഷംഗസ്പീകയാരഷം ലെഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്

പദതമയമയായമ  ബന്ധവപട്ടന്ന്  സലെയമവറടുക്കുനതമനയായമ

അരതനയാപത്രഷം  യകയാട്ടയഷം  ജമലയാ  കളക്ടരക്കന്ന്  ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക

17/07/2018-ല്  സമരപമച്ചു.  സലെയമവറടുക്കല്  നടെപടെമകള്

പുയരയാഗമമച്ചുവകയാണ്ടമരമക്കുന.
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സലെയമവറടുതന്ന്  ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക-യന്ന്  വവകമയാറമയയാലടെനതവന

നമരമയാണതമനയായള  വടെനഡര  നടെപടെമകള്  വവകവക്കയാള്ളുനതയാണന്ന്.

കമഫ്ബമയഷം  ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക.യഷം  അഷംഗസ്പീകരമച്ച  അവവലെനവമനന്ന്

പ്രകയാരമയാണന്ന് ഇഇ പദതമയവടെ നമരമയാണഷം നടെപയാക്കുനതന്ന്.

കടെത്തുരുതമ ആര.ഒ.ബമ:

യകയാട്ടയഷം  ജമലയമവലെ  കടുത്തുരുതമ  വറയമല്യവെ  യമല്പയാലെതമവന

നമരമയാണഷം സഷംബന്ധമച്ചന്ന് സ.ഉ.(സയാധയാ) നഷം. 942/2017/വപയാ.മ.വെ. തസ്പീയതമ

10/07/2017  പ്രകയാരഷം  ഭരണയാനുമതമ  നല്കുകയഷം  നമരമയാണ  ചുമതലെ

ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക.  -വയ  ഏല്പമക്കുകയഷം  നമരമയാണ  പദതമയവടെ

ഭയാഗമയായ  DPR  കമഫ്ബമയമല്  അപന്ന് യലെയാഡന്ന്  വചേയ്യുകയഷം  വചേയ.

കമഫ്ബമയമല് നമനന്ന് Order No. PWD016-22/APR-4/2018/KIIFB dated

28.06.2019  പ്രകയാരഷം പദതമക്കയായമ  19.33  യകയാടെമ രൂപയവടെ അഷംഗസ്പീകയാരഷം

ലെഭമക്കുകയഷം വചേയ.

പദതമയമയായമ  ബന്ധവപട്ടന്ന്  സലെയമവറടുക്കുനതമനയായമ

അരതനയാപത്രഷം  ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക.  യകയാട്ടയഷം  ജമലയാ  കളക്ടരക്കന്ന്

18/11/2019  -ല്  സമരപമച്ചു.  പദതമക്കുള  GAD  വറയമല്യവെയന്ന്
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സമരപമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  GAD  അഷംഗസ്പീകരമച്ചയാല്  മയാത്രയമ  സലെയമവറടുപമനുള

അതമരതമ  കല്ലുകള്  സയാപമച്ചന്ന്  നടെപടെമകള്  സസസ്പീകരമക്കുവെയാന

സയാധമക്കുകയള്ളൂ.

സലെയമവറടുതന്ന്  ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക.-യന്ന്  വവകമയാറമയയാലടെനതവന

നമരമയാണതമനയായള  വടെനഡര  നടെപടെമകള്  വവകവക്കയാള്ളുനതയാണന്ന്.

കമഫ്ബമയഷം  ആര.ബമ.ഡമ.സമ.വക.യഷം  അഷംഗസ്പീകരമച്ച  അവവലെനവമനന്ന്

പ്രകയാരമയാണന്ന് ഇഇ പദതമയവടെ നമരമയാണഷം നടെപയാക്കുനതന്ന്. 

മയാഞ്ഞൂര ആര.ഒ.ബമ - അയപ്രയാച്ചന്ന് യറയാഡന്ന് നമരമയാണഷം:

മയാഞ്ഞൂര ആര.ഒ.ബമ.  നമരമയാണഷം പയാത ഇരട്ടമപമക്കലെമവന ഭയാഗമയായമ

വറയമല്യവെ യനരമട്ടന്ന്  ഏവറടുതന്ന്  നടെപമലെയാക്കുന പ്രവൃതമയയാണന്ന്.  അയപ്രയാച്ചന്ന്

യറയാഡമനന്ന്  ആവെശേര്യമയായ  0.1565  വഹക്ടര  സലെഷം  യകയാട്ടയഷം  എല്.എ.

(വറയമല്യവെ)  വസഷര്യല് തഹസമല്ദേയാര,  എല്.എ.ആര.ആര ആക്ടന്ന് പ്രകയാരഷം

ഏവറടുതന്ന്  14/09/2020-ല്  അരതനയാധമകയാരമയയായ  വറയമല്യവെയന്ന്

വവകമയാറമയമട്ടുണ്ടന്ന്.
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24  ശസ്പീ  .   യ  .   ആര  .   പ്രദേസ്പീപന്ന്  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  .  യവടെ സബ്മമഷനുള ആയരയാഗര്യവുഷം
സയാമൂഹര്യനസ്പീതമയഷം വെനമത  -  ശേമശു വെമകസനവുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

യചേലെക്കര  നമയയയാജക  മണ്ഡലെതമവലെ  ഏക  തയാലൂക്കയാശുപത്രമയയാണന്ന്

യചേലെക്കര തയാലൂക്കന്ന് ആശുപത്രമ. 2010-ലെയാണന്ന് യചേലെക്കര സമ.എച്ചന്ന്.സമ.-വയ

തയാലൂക്കന്ന് ആശുപത്രമയയായമ ഉയരതമയതന്ന്.

ഇഇ  സരക്കയാര  അധമകയാരയമറ  യശേഷഷം  യചേലെക്കര  തയാലൂക്കന്ന്

ആശുപത്രമയമല്  നമലെവെമലണ്ടയായമരുന  സ്ത്രസ്പീകളുവടെയഷം  കുട്ടമകളുവടെയഷം  പഴയ

വെയാരഡന്ന്  വപയാളമച്ചന്ന്  കളഞന്ന് അനവത ആലെത്തൂര എഷം.പമ.  ശസ്പീ.  പമ.  വക.

ബമജുവെമവന  വെമകസന  ഫണ്ടമല്നമനഷം  1.25  യകയാടെമ  രൂപ  വെകയമരുതമ

പുതമയ  വെയാരഡന്ന്  പണമയകയഷം  2018-ല്  ഉദ്ഘയാടെനഷം  നടെത്തുകയമുണ്ടയായമ.

ഇതമയലെയയാവെശേര്യമയായ സയാധന സയാമഗമകള്ക്കുഷം ഫരണമച്ചറുകള്ക്കുമയായമ  10

ലെക്ഷഷം രൂപ എഷം.പമ.  ഫണ്ടമല്നമനഷം അനുവെദേമക്കുകയഷം വചേയ.  മരുനകള്

ഗുണനമലെവെയാരയതയാവടെ  സൂക്ഷമക്കുനതമനയായമ  ഫയാരമസമയവടെ

ശേസ്പീതസ്പീകരണതമനയായമ  ഡമ.എച്ചന്ന്.എസന്ന്.-ല്  നമനഷം  ലെഭമച്ച  ഫണ്ടന്ന്

ഉപയയയാഗവപടുതമ നടെപടെമകള് സസസ്പീകരമച്ചു.

എന.എച്ചന്ന്.എഷം.-ല്  നമനഷം  അനുവെദേമച്ച  3.50 യകയാടെമ  രൂപയവടെ  ആദേര്യ

ഗഡു എന നമലെയന്ന്  1.50 യകയാടെമ രൂപ വെകയമരുതമ ഓപയറഷന തസ്പീയയറര,
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യലെബര റഷം അടെക്കമുള വകട്ടമടെതമവന വടെണ്ടര നടെപടെമകള് പൂരതമയയാക്കമ

തുടെര പ്രവെരതനങ്ങള് ആരഷംഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

എഷം.എല്.എ.  ഫണ്ടമല്നമനഷം  77  ലെക്ഷഷം  രൂപ

വെമനമയയയാഗമച്ചുവകയാണള  ഡയയാലെമസമസന്ന്  യകന്ദ്രഷം  തയയാറയാക്കുന

പ്രവൃതമകള് പുയരയാഗമമച്ചുവെരുന.

ഇഇ  ആശുപത്രമയവടെ  അഷംഗസ്പീകൃത  വബഡന്ന്  വസ്ട്രേങ്തന്ന്  32  ആണന്ന്.

ആശുപത്രമയവടെ ശേരയാശേരമ പ്രതമദേമന ഒ.പമ. 400-ഉഷം വഎ.പമ. 20-ഉഷം ആണന്ന്.

ഇഇ  ആശുപത്രമയമല്  കമടെതമ  ചേമകമത്സയഷം  24  മണമക്കൂര  യസ  ഡഡ്യൂട്ടമ

സരവസ്പീസുഷം  നമലെവെമലണ്ടന്ന്.  കയാഷസയാലെമറമ  വമഡമക്കല്  ഓഫസ്പീസരമയാരുവടെ

തസമക ഇലയാതതമനയാല് യമല്പറഞ വസഷര്യയാലെമറമ യഡയാക്ടരമയാര അടെക്കഷം

വവനറന്ന്  ഡഡ്യൂട്ടമ  നല്കമയയാണന്ന്  24  മണമക്കൂര  യസ  ഡഡ്യൂട്ടമ  സരവസ്പീസന്ന്

നടെതമവെരുനതന്ന്.

നമലെവെമല് ഇഇ ആശുപത്രമയമല് ആവക  31  സമരഷം ജസ്പീവെനക്കയാരുണ്ടന്ന്.

ഇതമല്  വസഷര്യയാലെമറമ  അടെക്കമുള  11  വമഡമക്കല്  ഓഫസ്പീസരമയാരുവടെ

തസമകകളുഷം 20 മറന്ന് ജസ്പീവെനക്കയാരുവടെ തസമകകളുഷം ഉള്വപടുന. 
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വമഡമക്കല് ഓഫസ്പീസരമയാര  -11
1. സമവെമല് സരജന - 1
2. അസമസനന്ന് സരജന - 5
3. ജൂനമയര കണ്സള്ട്ടനന്ന് (പസ്പീഡമയയാടമകന്ന്) - 1
4. ജൂനമയര കണ്സള്ട്ടനന്ന് (ഓരയതയാ) - 1
5. ജൂനമയര കണ്സള്ട്ടനന്ന് (വവഗനയക്കയാളജമ)- 2
6. അസമസനന്ന് വഡനല് സരജന - 1

മറന്ന് ജസ്പീവെനക്കയാര  -20
1. വഹഡന്ന് നഴ്സന്ന് - 1
2. സയാഫന്ന് നഴ്സന്ന് - 6
3. ഫയാരമസമസന്ന് - 1
4. വഡനല് വവഹജസ്പീനമസന്ന് - 1
5. ലെയാബന്ന് വടെകസ്പീഷര്യന - 3
6. നഴ്സമഷംഗന്ന് അസമസനന്ന് - 2
7. യഹയാസമറല് അറനഡനന്ന് യഗഡന്ന് I - 1
8. യഹയാസമറല് അറനഡനന്ന് യഗഡന്ന്II - 2
9. കുക്കന്ന് - 1
10. പയാരട്ടന്ന് വവടെഷം സസസ്പീപര (PTC) - 2

അതമല് ഒരു വവഗനകന്ന്  യഡയാക്ടര ഒഴമവക  10  യഡയാക്ടരമയാര നമലെവെമല്
യസവെനമനുഷമക്കുനണ്ടന്ന്.

ഇഇ  ആശുപത്രമയമല്  നയാഷണല്  വഹല്തന്ന്  മമഷന  വെഴമ
തയാവഴപറയന പ്രകയാരഷം 12 ജസ്പീവെനക്കയാവര നമയമമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

1. കയാഷസയാലെമറമ വമഡമക്കല് ഓഫസ്പീസര - 1
2. വഡനല് സരജന - 1
3. സയാഫന്ന് നഴ്സന്ന് - 4
4. JPHN - 1
5. ഫയാരമസമസന്ന് - 1
6. DATA ENTRY OPERATOR - 1
7. PRO - 1
8. യഹയാസമറല് അറനഡനന്ന് - 2
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ആശുപത്രമയമല്  നമലെവെമല്  പസ്പീഡമയയാടമകന്ന്,  ഓരയതയാ,

വവഗനയക്കയാളജമ,  വഡനല് എനസ്പീ വസഷര്യയാലെമറമ യഡയാക്ടരമയാരുവടെ യസവെനഷം

ലെഭര്യമയാണന്ന്. കൂടുതല് വസഷര്യയാലെമറമ തസമകകള് സൃഷ്ടമക്കുന കയാരര്യഷം സരക്കയാര

പരമയശേയാധമക്കുനതയാണന്ന്. 

25 യഡയാ  .    എഷം  .    വക  .    മുനസ്പീര  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ   സബ്മമഷനുളള
ആയരയാഗര്യവുഷം  സയാമൂഹര്യനസ്പീതമയഷം  വെനമത  -  ശേമശു  വെമകസനവുഷം
വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

സഷംസയാനവത ഗവെണ്വമനന്ന്  വമഡമക്കല് യകയായളജുകളമല് സരക്കയാര

അനുവെദേമച്ചമട്ടുളള തസമകകളമല് യഹയാസമറല് അറനഡര യഗഡന്ന്-2,  സസസ്പീപര

മുതലെയായ  തസമകയമല്  യജയാലെമ  വചേയ്യുന  ജസ്പീവെനക്കയാര  വെമരമമക്കുകയയയാ,

വപ്രയായമയാഷന  ലെഭമക്കുകയയയാ  വചേയ്യുയമയാള്  വമഡമക്കല്  യകയായളജുകളുവടെ

സുഗമമയായ  പ്രവെരതനതമനന്ന്  തടെസഷം  വെരരുവതന  ലെക്ഷര്യയതയാവടെ  ഇഇ

ഒഴമവുകള് സമരനമയമനഷം വെഴമ  നമകതവപടുനതുവെവര  (ടെമ  തസമകകളമല്

എഷംയപ്ലയായ്വമനന്ന്  എകന്ന്യചേഞ്ചന്ന്  വെഴമ  സമരനമയമനഷം  നടെതമ  ജസ്പീവെനക്കയാവര

നമയമമക്കുന  കയാലെയളവെമയലെയന്ന്)  തയാല്ക്കയാലെമകയാടെമസയാനതമല്

ജസ്പീവെനക്കയാവര  യമല്പറഞ  തസമകകളമല്  നമയമമക്കയാറുണ്ടന്ന്.   ഇങ്ങവന

തയാല്ക്കയാലെമകമയായമ നമയമമക്കവപടുനവെരുവടെ യസവെനഷം സമരഷം ജസ്പീവെനക്കയാര
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വെരുനമുറയന്ന്  ഒഴമവെയാക്കുന  രസ്പീതമ  എലയാ  വമഡമക്കല്  യകയായളജുകളമലഷം

സയാധയാരണയയായമ നടെക്കുനതയാണന്ന്.

യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്  സരക്കയാര  വമഡമക്കല്  യകയായളജമല്  അനുവെദേമച്ച

യഹയാസമറല്  യഗഡന്ന്  -2  തസമകയമല്  എഷംയപ്ലയായ്വമനന്ന്  എകന്ന്യചേഞ്ചന്ന്  വെഴമ

സമരനമയമനഷം  നല്കമയയപയാള്  ഇതരതമല്  യസവെനഷം  ഒഴമവെയാക്കവപട്ട

ദേമവെസയവെതനക്കയാരയായ  ചേമലെ  തയാല്ക്കയാലെമക  ജസ്പീവെനക്കയാരയാണന്ന്  നമലെവെമല്

സമരഷം നടെത്തുനതന്ന്.

ഒഴമവുകള് വെരുന മുറയന്ന്,  തയാല്ക്കയാലെമക അടെമസയാനതമല് നമയമനഷം

നടെയതണ്ടമവെരുന സന്ദരഭങ്ങളമല്, ഇവെരുവടെ യസവെനഷം ഉപയയയാഗവപടുത്തുന

കയാരര്യഷം പരമയശേയാധമക്കുനതയാണന്ന്.

26.  “കമവലെയവടെ  ആഭമമുഖര്യതമല്  ആരഷംഭമച്ച  സമവെമല്  സരവസ്പീസന്ന്
അക്കയാഡമമ  യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്  ജമലയമവലെ  ബയാലയശ്ശേരമയമല്
ആരഷംഭമക്കുനതന്ന്”സഷംബന്ധമച്ചന്ന് ശസ്പീ  .   പുരുഷന കടെലണ്ടമ  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  .-
യവടെ സബ്മമഷനുളള വതയാഴമലഷം എകകസുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

വതയാഴമല് വെകുപമനുകസ്പീഴമല് പ്രവെരതമക്കുന യകരള ഇനസമറഡ്യൂട്ടന്ന്  ഓഫന്ന്

യലെബര  ആനന്ന്  എഷംയപ്ലയായ്വമനന്ന്  (കമവലെ)-വന  യനതൃതസതമലെയാണന്ന്

തമരുവെനനപുരഷം  ആസയാനമയായമ  സമവെമല്  സരവസ്പീസന്ന്  പരമശേസ്പീലെന

അക്കയാഡമമ  പ്രവെരതനഷം  ആരഷംഭമച്ചമട്ടുളതന്ന്.  യകരളതമവലെ  സഷംഘടെമത-
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അസഷംഘടെമത യമഖലെകളമവലെ വതയാഴമലെയാളമകളുവടെ മക്കള്ക്കുഷം ആശമതരക്കുഷം

കുറഞ  വചേലെവെമല്  സമവെമല്  സരവസ്പീസന്ന്  പരസ്പീക്ഷയന്ന്  മമകച്ച  പരമശേസ്പീലെനഷം

നല്കുവെയാനയാണന്ന് ഇഇ അക്കയാഡമമയവടെ പ്രവെരതനതമലൂവടെ ലെക്ഷര്യമമടുനതന്ന്.

യകരള ഇനസമറഡ്യൂട്ടന്ന്  ഓഫന്ന് യലെബര ആനന്ന്  എഷംയപ്ലയായ്വമനമനന്ന്  യകയാഴമയക്കയാടെന്ന്

ജമലയമല്  ഒരു  റസ്പീജമയണല്  വസനര  ആരഷംഭമക്കുനതമനന്ന്

തസ്പീരുമയാനവമടുതമട്ടുണ്ടന്ന്.   യകയാവെമഡന്ന്  19  സയാഹചേരര്യതമലെയാണന്ന്  റസ്പീജമയണല്

വസനര  ആരഷംഭമക്കുനതമനുള  നടെപടെമകള്  വവവെകമയതന്ന്.  പ്രസ്തുത

റസ്പീജമയണല്  വസനര  പ്രവെരതനഷം  ആരഷംഭമക്കുനമുറയന്ന്  ഇവെമവടെ  സമവെമല്

സരവസ്പീസന്ന്  പരമശേസ്പീലെന  യകയാഴ്സന്ന്  ആരഷംഭമക്കുനതമനുള  സയാധര്യത

പരമയശേയാധമക്കുനതയാണന്ന്.

27. വവലെറന്ന്    &    സഇണ്ടന്ന്  ,    പനല്  അനുബന്ധ  യമഖലെയമവലെ
വതയാഴമലടെമകളുവടെയഷം വതയാഴമലെയാളമകളുവടെയഷം      പ്രശ്നങ്ങള്
പരമഹരമക്കുനതമനന്ന്  നടെപടെമ  അഭര്യരതമച്ചന്ന്  ശസ്പീമതമ  ഗസ്പീത  യഗയാപമ  ,
എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ   സബ്മമഷനുള  വതയാഴമലഷം  എകകസുഷം
വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

വവലെറന്ന്  &  സഇണ്ടന്ന്,  പനല്  അനുബന്ധ  യമഖലെയമവലെ

വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന് യകരള യഷയാപന്ന് ആനന്ന് വകയായമഴ്സര്യല് എസയാബമഷന്ന് വമനന്ന്സന്ന്

വതയാഴമലെയാളമ  യക്ഷമനമധമയമല്  അഷംഗതസവമടുക്കയാവുനതുഷം  യക്ഷമനമധമയമല്
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നമനള  വെമവെമധ  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്ക്കന്ന്  അരഹത  യനടെയാവുനതുമയാണന്ന്.

യക്ഷമനമധമയമല്  രജമസര  വചേയ  വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കുഷം  സസയഷം  വതയാഴമല്

വചേയ്യുനവെരക്കുഷം  യകയാവെമഡന്ന്-19  കയാലെയളവെമല്  യകയാവെമഡന്ന്  ആശേസയാസ

ധനസഹയായമയായമ  1000/-  രൂപയഷം യകയാവെമഡന്ന്  പ്രയതര്യക ധനസഹയായമയായമ

കസയാറനയമനമല്  കഴമഞവെരക്കുഷം  5000/-  രൂപയഷം  യകയാവെമഡന്ന്

യപയാസമറസ്പീവെയായവെരക്കന്ന്  10,000/-  രൂപയഷം   യക്ഷമനമധമ  യബയാരഡന്ന്  മുയഖന

വെമതരണഷം വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  യകയാവെമഡന്ന് മഹയാമയാരമയമയായമ ബന്ധവപട്ടന്ന് സഷംസയാന

സരക്കയാര  സമൂഹതമവലെ  വെമവെമധ  യമഖലെകളമലളവെരക്കന്ന്

ലെഭര്യമയാക്കമയമട്ടുളതന്ന്  മുനവപങ്ങുഷം  നല്കമയമട്ടമലയാത  വെമധതമലള

സഹയായങ്ങളയാണന്ന്.  വെരുമയാന മയാരഗ്ഗഷം വെളവര കുറഞ്ഞുയപയായ വെമഭയാഗങ്ങള്ക്കന്ന്

പ്രയതര്യക  പരമഗണന  നല്കമ  അവെരുവടെ  കുടുഷംബങ്ങള്ക്കന്ന്  എലയാവെമധ

സഷംരക്ഷണവുഷം  സരക്കയാര  ഉറപയാക്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  എലയാ  വെമഭയാഗഷം

വതയാഴമലെയാളമകളുവടെയഷം  നര്യയായമയായ  എലയാ  ആനുകൂലെര്യങ്ങളുഷം  സതസരഷം

ലെഭര്യമയാക്കണവമനള കയാഴ്ചപയാടെയാണന്ന് സരക്കയാരമനുളതന്ന്.
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28.  ശസ്പീ  .    സമ  .    വക  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  യതയാട്ടഷം
വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന്  കലെഫന്ന്  പദതമ  സഷംബന്ധമച്ച  സബ്മമഷനന്ന്
വതയാഴമലഷം എകകസുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

യതയാട്ടഷം  യമഖലെയമവലെ  ഭവെനരഹമതരയായ  എലയാ  യതയാട്ടഷം

വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കുഷം വെസ്പീടെന്ന് നമരമമച്ചന്ന് നല്കുക എന സരക്കയാര നയതമവന

ഭയാഗമയായമ  2017-ല് ഭവെനഷം ഫഇയണ്ടഷന യകരളയവടെ സഹകരണയതയാവടെ

യതയാട്ടഷം യമഖലെയമല് പ്രയാഥമമക സരയവ നടെത്തുകയഷം 32452 ഭവെനരഹമതവര

കവണ്ടത്തുകയഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.   ഭവെനരഹമതരുവടെ  ജമല  തമരമച്ചുള  വെമവെരഷം

ചുവെവടെ യചേരക്കുന.

യതയാട്ടഷം യമഖലെയമവലെ പ്രയാഥമമക  സരയവ വെമവെരങ്ങള്

ജമല

റമട്ടയര വചേയവെവര 
സഷംബന്ധമച്ചന്ന്

നമലെവെമല് യജയാലെമ 
വചേയ്യുനവെവര സഷംബന്ധമച്ചന്ന്

അയപക്ഷ
കരുവടെ 
എണ്ണഷം

സലെയമയാ 
വെസ്പീയടെയാ 
ഇലയാതവെര

സലെഷം 
ഉണ്ടയായമട്ടുഷം വെസ്പീടെന്ന് 
ഇലയാതവെര

സലെഷം 
ഉണ്ടയായമട്ടുഷം 
വെസ്പീടെന്ന് 
ഇലയാതവെര

സലെയമയാ 
വെസ്പീയടെയാ 
ഇലയാതവെ
ര

തമരുവെനനപുരഷം 182 34 56 229 501

വകയാലഷം 673 61 303 2077 3114

പതനഷംതമട്ട 269 38 352 1225 1884

ആലെപ്പുഴ 0 0 2 8 10

യകയാട്ടയഷം 81 10 119 539 749

എറണയാകുളഷം 21 6 96 315 438
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ഇടുക്കമ 2422 726 2261 14117 19526

തൃശ്ശൂര 47 13 187 732 979

പയാലെക്കയാടെന്ന് 164 21 115 712 1012

മലെപ്പുറഷം 0 01 45 121 167

യകയാഴമയക്കയാടെന്ന് 6 1 199 120 326

വെയനയാടെന്ന് 438 126 818 2105 3487

കണ്ണൂര 0 0 9 6 15

കയാസരയഗയാഡന്ന് 0 8 153 83 244

      ആവക 4303 1045 4715 22389 32452

ഭവെനരഹമതരയായ  യതയാട്ടഷം  വതയാഴമലെയാളമകവള  കലെഫന്ന്  പദതമയമല്

ഉള്വപടുതമ എലയാ യതയാട്ടഷം വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കുഷം വെസ്പീടെന്ന്  നമരമമച്ചന്ന് നല്കുന

കയാരര്യഷം സരക്കയാരമവന പരമഗണനയമലള വെമഷയമയാണന്ന്.

ഭവെനരഹമതരയായ  യതയാട്ടഷം  വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കുള  ഭവെനഷം  വപ്രയാജക്ടന്ന്  -

ഓണ് യവെര ഓണ് ഹഇസമഷംഗന്ന് സസ്പീഷം,  ഭവെനഷം ഫഇയണ്ടഷന യകരള  (BFK)

മുയഖന നടെപമലെയാക്കമ വെരുന.  കലെഫന്ന് പദതമയവടെ ഗുണയഭയാക്തൃ  ലെമസമല്

ഉള്വപട്ട  യതയാട്ടഷം  വതയാഴമലെയാളമകളയായ  10  യപവര  ഇടുക്കമ ജമലയമല് മൂനയാര

യമഖലെയമല് വതരവഞടുക്കുകയഷം  5  വെസ്പീടുകളുവടെ നമരമയാണഷം പൂരതമയയാക്കമ

2020  ജനുവെരമയമല്  ബഹമയാനവപട്ട  വതയാഴമല്  വെകുപ്പുമനമ

ഗുണയഭയാക്തയാക്കള്ക്കന്ന് തയായക്കയാല് കകമയാറമയമട്ടുമുണ്ടന്ന്.  യശേഷമച്ച 5 വെസ്പീടുകളുവടെ

നമരമയാണഷം ഒരു മയാസതമനകഷം പൂരതമയയാകുനതുമയാണന്ന്.
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ഭവെനഷം പദതമയവടെ കസ്പീഴമല് ഓണ് യവെര ഓണ് ഹഇസമഷംഗന്ന് സസ്പീമമല്

ഉള്വപടുതമ  വകയാലഷം  ജമലയമവലെ  കുളത്തൂപ്പുഴയമവലെ  ആര.പമ.എല്.

എയസറമല് 5  ഏക്കര സലെതന്ന്  412.6  സസയര ഫസ്പീറന്ന് വെമസസ്പീരണ്ണതമല്  40

വെസ്പീടുകളുവടെ നമരമയാണഷം ആരഷംഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്. 

ഭവെനഷം  പദതമ  നടെപമലെയാക്കുനതമനയായമ  വെയനയാടെന്ന്  ജമലയമല്

കവെതമരമ തയാലൂക്കമവലെ ചൂണ്ട വെമയലജമല് റമസരവവ നമര 21/112 (21/44)

-ല് 0.4047  വഹക്ടര അനുയയയാജര്യമയായ ഭൂമമ ജമലയാ കളക്ടര കവണ്ടത്തുകയഷം

തുടെരനന്ന്  ടെമ  ഭൂമമയമല് കമറന്ന്യകയാ  യടെയാട്ടല് യസഷന സരയവ നടെത്തുകയഷം ടെമ

സലെയതയന്ന്  അയപ്രയാച്ചന്ന്  യറയാഡന്ന്  ലെഭര്യമവലനന്ന്  അറമയമക്കുകയണ്ടയായമ.

തുടെരനന്ന്  ഭവെനഷം  ഫഇയണ്ടഷന  യകരള  (BFK),  ജനപ്രതമനമധമകളുമയായമ

ബന്ധവപട്ടന്ന്  പ്രസ്തുത  യറയാഡന്ന്  ലെഭര്യമയാക്കുനതമനുള  നടെപടെമകള്

സസസ്പീകരമച്ചുവെരമകയമയാണന്ന്.

വെയനയാടെന്ന്  ജമലയമല്  യതയാട്ടഷം  വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കയായമ  ഭവെന  സമുച്ചയഷം

നമരമമക്കുനതമനയായമ  വചേമ്പ്ര  എയസറന്ന്  ഉടെമ  ശസ്പീ.  അലെമ  മുബയാറകന്ന്

വെയനയാട്ടമവലെ യകയാട്ടപടെമ പുഴമൂലെയമല് സരവവ നമര 211/1-ലള ഒരു ഏക്കര

സലെഷം വെയനയാടെന്ന് ജമലയാ കളക്ടറുവടെ യപരമല് രജമസര വചേയന്ന് നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.
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സഷംസയാന  ബമവെയറജന്ന്  യകയാരപയറഷവന  യകയാരപയററന്ന്  യസയാഷര്യല്

വറയസയാണ്സമബമലെമറമ (CSR) ഫണ്ടമല്നമനഷം 4 യകയാടെമ രൂപ ഉപയയയാഗമച്ചന്ന്

100 യതയാട്ടഷം വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന് വെയാസയയയാഗര്യമയായ ഭവെനസമുച്ചയഷം നമരമമച്ചു

നല്കയാനുള  നടെപടെമകള്,  സരക്കയാരമവന  100  ദേമന  കരമപരമപയാടെമകളമല്

ഉള്വപടുതമ,  സസസ്പീകരമച്ചുവെരുന.  ഇക്കയാരര്യതമല് വെയനയാടെന്ന്  ജമലയാ  കളക്ടവറ

യമല്നടെപടെമകള്ക്കയായമ ചുമതലെവപടുതമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

29. തഴപയായ  -  വവകയതയാലെ കൃഷമ സഷംബന്ധമച്ചന്ന് ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടെമ  .   വവടെസണ് മയാസര  ,
എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുളള  വതയാഴമലഷം  എകകസുഷം
വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

യകരളതമവലെ പരമരയാഗത വതയാഴമല് യമഖലെകളയായ ഇഇറ, കയാട്ടുവെളമ,

തഴ  എനസ്പീ  യമഖലെയമല്  യജയാലെമ  വചേയ്യുന  വതയാഴമലെയാളമകളുവടെ  യക്ഷമഷം

ലെക്ഷര്യമമട്ടന്ന്  രൂപസ്പീകരമച്ച  യബയാരഡയാണന്ന്  യകരള  ഇഇറ,  കയാട്ടുവെളമ,  തഴ

വതയാഴമലെയാളമ  യക്ഷമനമധമ  യബയാരഡന്ന്.   തഴപയായ  നമരമയാണ  യമഖലെയമല്

നമനയായമ  65749  വതയാഴമലെയാളമകള്  യബയാരഡമല്  രജമസര  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.

ഇതമല് ഭൂരമഭയാഗവുഷം സ്ത്രസ്പീ വതയാഴമലെയാളമകളയാണന്ന്.  തഴപയായ വനയമനന്ന് പ്രശേസമ

ആരജമച്ച സലെങ്ങളയാണന്ന് തൃശ്ശൂര ജമലയമവലെ വകയാടുങ്ങല്ലൂര തയാലൂക്കുഷം സമസ്പീപ

പ്രയദേശേങ്ങളുഷം.   വവകപമഷംഗലെഷം  നമയയയാജകമണ്ഡലെതമവലെ  എടെവെമലെങ്ങന്ന്
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പഞ്ചയായതമല്  1000-ല്  അധമകഷം  തഴപയായ  വനയന്ന്  വതയാഴമലെയാളമകളുണ്ടന്ന്.

യതയാടുകളുവടെയഷം  പുഴകളുവടെയഷം  തസ്പീരങ്ങളമല് തമങ്ങമ  വെളരുന വവകത എന

വചേടെമയവടെ ഓലെയമല് നമനയാണന്ന് തഴപയായ നമരമമക്കുനതന്ന്.   പ്രധയാനമയായഷം

സ്ത്രസ്പീകള് വെസ്പീടുകളമല് ഇരുനന്ന് സസയഷം വതയാഴമലെയായമ വചേയ്യുനതയാണന്ന് തഴപയായ

നമരമയാണഷം.  ഒരു  പയായ  വനയയാല്  ഏകയദേശേഷം  250-300  രൂപയയാണന്ന്

കമട്ടുനതന്ന്.  ഒരു പയായ വനയയാന  2  ദേമവെസഷം എടുക്കുഷം.  സ്ത്രസ്പീപുരുഷ യഭദേമയനര്യ

ഇഇ  നമരക്കമലെയാണന്ന്  കൂലെമ  കമട്ടുനതന്ന്.   തഴയവടെ  ദേഇരലെഭര്യഷം  കയാരണഷം

മയാരക്കറമല് വെരുന തഴ വെയാങ്ങമയയാണന്ന് പയായ വനയ്യുനതന്ന്.  പയായ വനയയാനുള

തഴ മടെമയന്ന് 150 രൂപ വചേലെവെന്ന് വെരുഷം.  തഴ വചേത്തുന വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന് ഒരു

ദേമവെസഷം ഏകയദേശേഷം  500/-  രൂപ വെവര കമട്ടുനണ്ടന്ന്.  യനവെല്കൃത പ്ലയാസമകന്ന്

പയായകളുവടെയഷം  ഇതര  സഷംസയാനങ്ങളമല്  നമനള  പുല്പയായകളുവടെയഷം

കടെനവെരയവെയാടുകൂടെമ  പരമരയാഗത  വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന്  അവെരുവടെ

ഉല്പനങ്ങള്ക്കന്ന്  അരഹമക്കുന  വെമലെ  കമട്ടയാതതമനയാലഷം  വവകതവച്ചടെമവയ

സഷംരക്ഷമക്കുനതമല്  പുതമയ  തലെമുറ  തയാല്പരര്യഷം  കയാണമക്കയാതമരമക്കു-

നതമനയാലഷം  തഴപയായ  വനയമനന്ന്  അസഷംസ്കൃത  വെസ്തുവെയായ  വവകത  ഓലെ

ആവെശേര്യതമനന്ന്  ലെഭമക്കയാത  സയാഹചേരര്യമയാണന്ന്  നമലെവെമലളതന്ന്.
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വവകതവച്ചടെമയമല്  നമനന്ന്  വവെട്ടമവയടുക്കുന  മുള്ളുകയളയാടുകൂടെമയ  വവകതഓലെ

മുളന്ന്  കളഞന്ന്  പ്രയതര്യക  രസ്പീതമയമല്  വമടെഞന്ന്  മടെമകളയാക്കമ  ആഴ്ചകയളയാളഷം

വവെയമലെതന്ന്  ഉണക്കമ  പ്രയതര്യക  അനുപയാതതമല്  പുകയമല്  സഷംസരമച്ചന്ന്

എടുക്കുന  ഓലെയയാണന്ന്  തഴപയായ  വനയമനന്ന്  ഉപയയയാഗമക്കുനതന്ന്.  ഇതരഷം

പതഷം വെരുതമയ ഓലെ വചേറമയ അളമകളയാക്കമ തഴപയായ വനയ്വതടുക്കുനതമനന്ന്

ഉയദ്ദേശേഷം  രണ്ടന്ന്  ദേമവെസവമങ്കേമലഷം  സമയവമടുക്കുഷം.  ഇത്രയഷം  അദസയാനതമനന്ന്

ആനുപയാതമകമയായ  വെമലെ  ഉല്പനതമനന്ന്  ലെഭമക്കയാതതന്ന്  ഇഇ  യമഖലെയമവലെ

തകരച്ചയന്ന് കയാരണമയായമട്ടുണ്ടന്ന്.

ഇഇ  സയാഹചേരര്യതമല്  പരമരയാഗത  യമഖയമല്  പണമവയടുക്കുന

തഴപയായ വനയന്ന് വതയാഴമലെയാളമകുളവടെ ഉനമനതമനയായമ പ്രയതര്യകഷം പദതമകള്

ആവെമഷ്കരമയക്കണ്ടതുണ്ടന്ന്.  ഇഇറ, തഴ, കയാട്ടുവെളമ യമഖലെയമവലെ കൂലെമ നമരക്കന്ന്

കുറവെയായതന്ന്  കയാരണഷം  ഇഇ  യമഖലെയമവലെ  വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന്  ഇനകഷം

സയപയാരട്ടന്ന്  സസ്പീഷം  പ്രകയാരഷം  യകരള  ഇഇറ,  കയാട്ടുവെളമ,  തഴ  വതയാഴമലെയാളമ

യക്ഷമനമധമ യബയാരഡന്ന് വെഴമ ധനസഹയായഷം നല്കമവെരുനണ്ടന്ന്.  ഇഇ സരക്കയാര

അധമകയാരതമല്  വെനതമനുയശേഷഷം  ഇഇ  യബയാരഡമവലെ

വതയാഴമലെയാളമകള്ക്കയായമ  29,36,35,750/- (ഇരുപവതയാമതന്ന് യകയാടെമ മുപതമ
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ആറന്ന് ലെക്ഷതമ മുപതമ അയയായമരതമ എഴുന്നൂറമ അമതന്ന് രൂപ മയാത്രഷം) തുക

ഇനകഷം  സയപയാരട്ടന്ന്  സസ്പീഷം  പ്രകയാരഷം  അനുവെദേമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  നമലെവെമല്

മഹയാതയാഗയാന്ധമ  ഗയാമസ്പീണ  വതയാഴമലറപന്ന്  പദതമയമല്  ഉള്വപടുതമ

പുഴകളുവടെയഷം  നദേമകളുവടെയഷം  തസ്പീരങ്ങളമല്  മുള  വെച്ചന്ന്  പമടെമപമക്കുനതമനുഷം

തസ്പീറപ്പുലെന്ന്ല്ല്  കൃഷമ  വചേയ്യുനതമനുഷം  അനുമതമ  ഉളതയാണന്ന്.  ഇയത  മയാതൃകയമല്

മണ്ണന്ന്,  ജലെസഷംരക്ഷണഷം  ലെക്ഷര്യമമട്ടുവകയാണ്ടന്ന്  പുഴകളുവടെയഷം  യതയാടുകളുവടെയഷം

തസ്പീരങ്ങളമല് വവകത വെച്ചന്ന് പമടെമപമച്ചയാല് ഭയാവെമയമല് വവകത ഓലെയവടെ ക്ഷയാമഷം

പരമഹരമക്കയാന കഴമയഷം.

നമലെവെമല്  ബയാഷംബൂ  യകയാരപയറഷനമല്  ഇഇറ  വപയാളമച്ചന്ന്  പനമന്ന്

വനയ്യുനതമനന്ന് പയാകതമല് അളമകളയായമ എടുക്കുനതമനുള യനങ്ങള് ഉണ്ടന്ന്.

അയത  മയാതൃകയമല്  വെര്യവെസയായ  വെകുപ്പുമയായമ  സഹകരമച്ചന്ന്  തഴ  വചേറമയ

അളമകളയാക്കമ  മയാറ്റുനതമനുള  യനവുഷം  അളമകളയാക്കമയ  തഴയന്ന്  വെമവെമധ

കളറുകള്  നല്കുനതമനുള  മയാരഗ്ഗങ്ങളുഷം  ആവെമഷ്കരമച്ചന്ന്  സ്ത്രസ്പീകള്ക്കന്ന്

സബ്സമഡമയയയാവടെ  സസയഷംവതയാഴമല്  വെയായ്പയഷം  ലെഭര്യമയാക്കമയയാല്  ഇഇ

പരമരയാഗത വതയാഴമല്യമഖലെവയ പമടെമച്ചുനമരത്തുനതമനുഷം അതുവെഴമ ഗയാമസ്പീണ

യമഖലെയമവലെ  സമദേന്ന് വെര്യവെസയന്ന്  ഉണരയവെകുനതമനുഷം  സയാധമക്കുനതയാണന്ന്
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എന  നമരയദ്ദേശേഷം  യകരള  ഇഇറ,  കയാട്ടുവെളമ,  തഴ  വതയാഴമലെയാളമ  യക്ഷമനമധമ

യബയാരഡന്ന് സമരപമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  ഇക്കയാരര്യഷം സരക്കയാര പരമയശേയാധമക്കുനതയാണന്ന്.

30)  ശസ്പീ  .    യകയാവൂര  കുഞ്ഞുയമയാന  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .    ഉനയമച്ച സബ്മമഷനുള
മറുപടെമ

“യതയാല്വക്കയാലന”  സമുദേയായവത  പട്ടമകജയാതമ  വെമഭയാഗതമല്

ഉള്വപടുതണവമനതയാണന്ന് സബ്മമഷനമവലെ വെമഷയഷം.

യകരളതമവലെ  പമനയാക്ക  വെമഭയാഗ  സമുദേയായങ്ങളുവടെ  പട്ടമകയമല്

65- ാാമതയായമ  ഉള്വപട്ടമട്ടുള  യതയാല്വക്കയാലന  സമുദേയായവത

സഷംസയാനതമവന  പട്ടമകജയാതമ  പട്ടമകയമല്  ഉള്വപടുത്തുനതുമയായമ

ബന്ധവപട്ടന്ന്  റമയപയാരട്ടന്ന്  സമരപമക്കുവെയാന  കമരതയാഡ്സമയനയാടെന്ന്

ആവെശേര്യവപട്ടമരുന.  റമയപയാരട്ടന്ന്  തയയാറയാക്കുനതമനന്ന്  യവെണ്ടമയള  ദേസമതസ്പീയ

വെമവെര  യശേഖരണഷം  ആരഷംഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.  വെമശേദേമയായ  പ്രയായദേശേമക

അയനസഷണങ്ങളുഷം ആവെശേര്യമയാണന്ന്. പഠനഷം എത്രയഷം വപവട്ടനന്ന് പൂരതമയയാക്കമ

റമയപയാരട്ടന്ന്  സരക്കയാരമല്  സമരപമക്കുവെയാന  കമരതയാഡ്സമനന്ന്  നമരയദ്ദേശേഷം

നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്. രണ്ടന്ന് മയാസതമനകഷം റമയപയാരട്ടന്ന് ലെഭര്യമയാകുഷം.
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31) സരവകലെയാശേയാലെയാ  പരസ്പീക്ഷകളുവടെ  വെയാലെബയവെഷന  കുറമറതയാക്കുനതമനുഷം
ഇക്കയാരര്യതമല് വെസ്പീഴ്ചവെരുത്തുന അദര്യയാപകരവക്കതമവര ശേമക്ഷണ നടെപടെമ
സസസ്പീകരമക്കുനതുഷം  സഷംബന്ധമച്ചന്ന്  ശസ്പീ  .    ചേമറയഷം  യഗയാപകുമയാര  ,
എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ   സബ്മമഷനുളള  ഉനത  വെമദേര്യയാഭര്യയാസവുഷം
നഡ്യൂനപക്ഷയക്ഷമവുഷം  വെഖഫഷം  ഹജന്ന്  തസ്പീരതയാടെനവുഷം  വെകുപ്പുമനമയവടെ
മറുപടെമ

പരസ്പീക്ഷയാ  കടെഷംയടെബമള്  പ്രസമദസ്പീകരമക്കുക,  പരസ്പീക്ഷകള്   നടെത്തുക,

വെയാലെബയവെഷന കര്യയാമന്ന് സഷംഘടെമപമച്ചന്ന് പരസ്പീക്ഷകളുവടെ വെയാലെബയവെഷന നടെത്തുക,

വെയാലെബയവെഷന മയാനദേണ്ഡങ്ങള് നമശയമക്കുക എനമവെ സരവകലെയാശേയാലെകളുവടെ

യനരമട്ടുള നമയനണതമലെയാണന്ന്.  പരസ്പീക്ഷകളുവടെ മൂലെര്യനമരണ്ണയഷം നമലെവെമല്

കുറമറ  രസ്പീതമയമല്  നടെത്തുനതമനയായമ  സരവകലെയാശേയാലെകള്  ആവെശേര്യമയായ

ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്  ഏരവപടുതമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  വെയാലെബയവെഷനമല്  ഏവതങ്കേമലഷം

കുട്ടമകള്ക്കന്ന്  പരയാതമകള്  ഉളപക്ഷഷം  ആയതന്ന്  പുന:പരമയശേയാധമക്കുനതമനന്ന്

സഷംവെമധയാനവുഷം നമലെവെമലണ്ടന്ന്.   ബമരുദേ വെമദേര്യയാരതമകള്ക്കന്ന് റസ്പീവെയാലെബയവെഷന

സഷംവെമധയാനവുഷം  ബമരുദേയാനനര  ബമരുദേ  വെമദേര്യയാരതമകള്ക്കന്ന്  ഡബമള്

വെയാലെബയവെഷന സഷംവെമധയാനവുഷം നമലെവെമലണ്ടന്ന്.  യ.ജമ.സമ. നമരയദ്ദേശേയാനുസരണഷം

മൂലെര്യനമരണ്ണയഷം  അദര്യയാപനതമവന  ഭയാഗമയായതമനയാല്,  അദര്യയാപകരക്കന്ന്

വെയാലെബയവെഷനമല്നമനന്ന്  വെമട്ടുനമല്ക്കയാന  സയാധമക്കയാതതുഷം  ഏവതങ്കേമലഷം

തരതമല്  വെയാലെബയവെഷന  തടെസവപടുനതമനന്ന്  കയാരണക്കയാരയാകുന
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അദര്യയാപകരുവടെ  വെമവെരങ്ങള്  റമയപയാരട്ടന്ന്  വചേയ്യുനപക്ഷഷം  അവെരവക്കതമവര

മതമയയായ  അയനസഷണഷം  നടെതമ  കരശേനമയായ  അച്ചടെക്കനടെപടെമകള്

സസസ്പീകരമക്കുനതയാണന്ന്.  മൂലെര്യനമരണ്ണയതമല് വെസ്പീഴ്ച വെരുത്തുന അദര്യയാപകരക്കന്ന്

സരവകലെയാശേയാലെ  പമഴ  ചുമത്തുകയഷം  അതസ്പീവെ  ഗുരുതര  വെസ്പീഴ്ചകള്ക്കന്ന്

ഡസ്പീബയാറമഷംഗന്ന്  ഉള്വപവടെയള  ശേമക്ഷണ  നടെപടെമകളുഷം  സസസ്പീകരമക്കയാറുണ്ടന്ന്.

കുറക്കയാരവക്കതമവര  അച്ചടെക്ക  നടെപടെമ  കരശേനമയാക്കുനതന്ന്  മൂലെര്യനമരണ്ണയഷം

കുറമറതയാക്കുനതമനന്ന് സഹയായമക്കുഷം. 

32) യപയാളമവടെകമക്കന്ന്  യകയായളജന്ന്  അദര്യയാപകരുവടെ  ശേമള  പരമഷ്കരണഷം
സഷംബന്ധമച്ചന്ന്  ശസ്പീ  .    വെമ  .    വക  .    പ്രശേയാനന്ന്  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ
സബ്മമഷനുള  ഉനത  വെമദേര്യയാഭര്യയാസവുഷം  നഡ്യൂനപക്ഷയക്ഷമവുഷം  വെഖഫഷം
ഹജന്ന് തസ്പീരതയാടെനവുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

യപയാളമവടെകമക്കന്ന് അദര്യയാപകരുവടെ 6-ാം ശേമള പരമഷ്കരണ അയനയാമലെമ

പരമഹരമക്കുനതുമയായമ  ബന്ധവപട്ടന്ന്  വെമവെമധ  തലെങ്ങളമൽ  യയയാഗഷം  നടെതമ

ചേർച്ച  വചേയതമവന  അടെമസയാനതമൽ  വെമശേദേമയായ  വപ്രയായപയാസൽ

സയായങ്കേതമക വെമദേര്യയാഭര്യയാസ ഡയറക്ടർ ലെഭര്യമയാക്കുകയഷം എൽ 3/54/2020/ഉവെമവെ

ഫയലെമൽ  യമൽ  വെമഷയഷം  സർക്കയാർ  പരമയശേയാധമച്ചുവെരമകയമയാണന്ന്.

യപയാളമവടെകമക്കന്ന്  യകയായളജന്ന്  അദര്യയാപകർക്കന്ന്  7-ാം  ശേമള  പരമഷ്കരണഷം

നടെപമലെയാക്കുനതുമയായമ  ബന്ധവപട്ട  എൽ 3/101/2019/ഉവെമവെ  ഫയലെമൽ
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ധനകയാരര്യ  വെകുപന്ന്  ആവെശേര്യവപട്ട  അധമക  വെമവെരങ്ങൾ  സയായങ്കേതമക

വെമദേര്യയാഭര്യയാസ ഡയറക്ടറമൽനമനഷം ലെഭര്യമയാക്കുകയഷം തുടെർ പരമയശേയാധനകൾക്കുഷം

ഉതരവെമനുമയായമ  ധനകയാരര്യ  വെകുപമവന  പരമഗണനയയായമ

സമർപമച്ചമരമക്കുകയഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  അയതസമയഷം  യപയാളമവടെകമക്കന്ന്

അദര്യയാപകർക്കന്ന്  6-ാം  എ.ഐ.സമ.ടെമ.ഇ.  പരമഷ്കരണയതയാടെനുബന്ധമച്ചുള

കരമയർ അഡസയാനവസനന്ന് വപ്ലയ്സന്ന് വമനന്ന് (CAS) നടെപയാക്കുനതമനന്ന് സർക്കയാർ

തസ്പീരുമയാനഷം വവകവക്കയാണ്ടമട്ടുണ്ടന്ന്.  ഇതന്ന് സഷംബന്ധമച്ചന്ന് അനമമ ഉതരവെന്ന് ഉടെൻ

പുറവപടുവെമക്കുനതയാണന്ന്.  യപയാളമവടെകമക്കുകളമൽ  വെകുപ്പു  യമധയാവെമ,

പ്രമൻസമപയാൾ,  യജയായമനന്ന് ഡയറക്ടർ എനസ്പീ തസമകകളമവലെ ഒഴമവുകളമയലെയന്ന്

സയാനക്കയറഷം നടെത്തുനതമയലെയയായമ ജസ്പീവെനക്കയാരുവടെ സസ്പീനമയയയാറമറമ ലെമസന്ന്

തയയാറയാക്കുനതമനന്ന്  22.01.2021-നന്ന്  ഡമപയാർട്ടുവമനല് വപ്രയായമയാഷൻ  കമമറമ

കൂടെയാൻ തസ്പീരുമയാനമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്. 

33)  ശസ്പീ  .   യറയാജമ എഷം  .   യജയാണ്  ,   എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ സബ്മമഷനുള വെനവുഷം
മൃഗസഷംരക്ഷണവുഷം മൃഗശേയാലെകളുഷം വെകുപ്പുമനമയവടെ മറുപടെമ

അങ്കേമയാലെമ  നമയയയാജക  മണ്ഡലെതമല്  ഉള്വപട്ട  മലെയയാറ്റൂര

ഡമവെമഷനമവലെ  കയാലെടെമ  വറയ്ഞ്ചമല്വപട്ട  മലെയയാറ്റൂര-നസ്പീലെസ്പീശേസരഷം

ഗയാമപഞ്ചയായതമവന വെനയമഖലെയയയാടെന്ന്  യചേരനള  6,  7  വെയാരഡുകളമലെയാണന്ന്
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വെനര്യജസ്പീവെമശേലെര്യഷം കൂടുതലെയായമ റമയപയാരട്ടന്ന് വചേയ്യുനതന്ന്.  കൂടെയാവത അയമ്പുഴ ഗയാമ

പഞ്ചയായതമവലെ പ്ലയായനഷന യകയാരപയറഷവന ഭയാഗമയായള കലയാലെ എയസറന്ന്,

കണ്ണമമഷംഗലെഷം,  പയാണപയാറ  എനസ്പീ  പ്രയദേശേങ്ങളമലഷം  വെനര്യജസ്പീവെമശേലെര്യഷം

റമയപയാരട്ടന്ന് വചേയവപടെയാറുണ്ടന്ന്. ഇഇ യമഖലെകളമല് ജനങ്ങളുവടെ വവസസര ജസ്പീവെമതഷം

ഉറപ്പുവെരുത്തുനതമനുഷം  കയാരഷമക  നഷ്ടങ്ങള്ക്കന്ന്  പരമഹയാരഷം

കയാണുനതമനുമയായമ ലെഭര്യമയായ ഫണ്ടമവന അടെമസയാനതമല് തയാവഴപറയന

സതസര നടെപടെമകള് സസസ്പീകരമച്ചുവെരുന.

1.  വെനര്യജസ്പീവെമ  ആക്രമണസയാധര്യതയള  പ്രയദേശേങ്ങളമല്  ഫലെപ്രദേമയായമ

പയടയാളമഷംഗന്ന്  നടെതമ  വെനര്യജസ്പീവെമകള്  ജനവെയാസയമഖലെയമല്  ഇറങ്ങുനതന്ന്

പരമയാവെധമ ലെഘൂകരമക്കുനതമനന്ന് ശമമച്ചുവെരുന.

2.  കണ്ണമമഷംഗലെഷം യമഖലെയമല്  8.36  ലെക്ഷഷം രൂപ വചേലെവെമല്  4  കമയലെയാമസ്പീറര

ദൂരതമല്  സഇയരയാരജയവെലെമ  നമരമമക്കുനതമനുള  വടെണ്ടര  നടെപടെമകള്

പുയരയാഗമമച്ചുവെരുന.

3.  അറകുറ  പ്രവൃതമകള്  ആവെശേര്യമയായ  സഇയരയാരജ യവെലെമകള്,  അറകുറ

പ്രവൃതമകള്  നടെതമ  പ്രവെരതനക്ഷമമയാക്കുനതമനുള  എസമയമറന്ന്

തയയാറയാക്കമ, വടെണ്ടര നടെപടെമകള് ആരഷംഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.
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4.  വെനര്യജസ്പീവെമകള്  ജനവെയാസ  യമഖലെയന്ന്  സമസ്പീപഷം  എതമയയാല്

അറമയമക്കുനതമനയായമ  വടെലെയഫയാണ്  നമറുകള്  പരസര്യവപടുതമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

രയാപകല്  വെര്യതര്യയാസമമലയാവത  യഫയാണ്യകയാളുകള്  സസസ്പീകരമച്ചന്ന്  ഉടെനതവന

സലെതന്ന്  എതമയച്ചരനന്ന്  വെനര്യജസ്പീവെമകവള  തമരമവക  കയാട്ടമയലെയന്ന്  കയറമ

വെമടുനതമനുള  നടെപടെമകള്  സസസ്പീകരമച്ചന്ന്  വെരുന.   കൂടെയാവത  പ്രശ്നബയാധമത

യമഖലെകളമല്  വെനര്യജസ്പീവെമകളുവടെ  സഞ്ചയാരഷം  നമരസ്പീക്ഷമച്ചന്ന്  എസന്ന്.എഷം.എസന്ന്.

മുഖയാനരഷം  പ്രയദേശേവെയാസമകള്ക്കന്ന്  ജയാഗതയാ  നമരയദ്ദേശേഷം  നല്കുന.   അവെശേര്യ

സന്ദരഭങ്ങളമല്  ഡമവെമഷന  ആസയാനതന്ന്  പ്രവെരതമക്കുന  വസഷര്യല്

യഫയാറസന്ന്  വപ്രയാട്ടക്ഷന  വെമഷംഗമവന  യസവെനവുഷം  ഇതമനയായമ

ഉപയയയാഗവപടുത്തുന.

5.  മനുഷര്യ-വെനര്യജസ്പീവെമ  സഷംഘരഷഷം  ലെഘൂകരമക്കുനതമനയായമ

ജനപങ്കേയാളമതയതയാവടെ രൂപസ്പീകരമച്ച ജനജയാഗതയാ സമമതമകള് മുയഖനയള

പ്രവെരതനങ്ങള് നടെതമവെരുന.

6.  വെനര്യജസ്പീവെമ  ആക്രമണവുമയായമ  ബന്ധവപട്ട  നഷ്ടപരമഹയാരഷം  ഫണ്ടമവന

ലെഭര്യതയനുസരമച്ചന്ന് സമയബന്ധമതമയായമ നല്കമവെരുനണ്ടന്ന്.
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7.  കരഷകര,  ജനപ്രതമനമധമകള്  എനമവെരുമയായമ  ആശേയവെമനമയമഷം

നടെതമയഷം  ജനങ്ങളമല്നമനഷം  വെനര്യജസ്പീവെമ  സയാനമധര്യഷം  സഷംബന്ധമച്ചന്ന്

സയന്ദശേഷം  ലെഭമക്കുയമയാള്  തവന  പ്രയദേശേതന്ന്  എതമയച്ചരനഷം

ജനപ്രതമനമധമകളുഷം വപയാതുജനങ്ങളുമയായമ യചേരനന്ന് വഎകര്യയതയാവടെ തവന ടെമ

പ്രശ്നഷം പരമയാവെധമ ലെഘൂകരമക്കുനതമനന്ന് സയാധമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.

8.  കയാലെടെമ  വറയ്ഞ്ചമല്  നമലെവെമലള  മൂനന്ന്  ജസ്പീപ്പുകളുഷം  അവെശേര്യ

സന്ദരഭങ്ങളമല്  വസഷര്യല്  യഫയാറസന്ന്  വപ്രയാട്ടക്ഷന  വെമഷംഗമവന  വെയാഹനവുഷം

നമലെവെമല് യമല് പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കയായമ ഉപയയയാഗവപടുതമവെരുന.

34.  ശസ്പീ  .    വെമ  .    എസന്ന്  .    ശേമവെകുമയാര  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യവടെ  സബ്മമഷനുള
മത്സര്യബന്ധനവുഷം ഹയാരബര എഞ്ചമനസ്പീയറമഷംഗുഷം കശുവെണ്ടമ വെര്യവെസയായവുഷം
വെകുപ്പുമനമയവടെ  മറുപടെമ

തസ്പീരയദേശേ  യമഖലെയമവലെ  കടെലെയാക്രമണ  ഭസ്പീഷണമയമല്  കഴമയനവെരുഷം

തസ്പീരയദേശേതന്ന്  50  മസ്പീററമനുളമല്  അധമവെസമക്കുനവെരുമയായ  എലയാ

കുടുഷംബങ്ങവളയഷം  സുരക്ഷമത യമഖലെയമല് പുനരധമവെസമപമക്കുനതമനന്ന് 2,450

യകയാടെമ  രൂപയവടെ  "പുനരയഗഹഷം"  പദതമക്കന്ന്  ഭരണയാനുമതമ  നല്കമ

പദതമ  നടെപയാക്കമവെരുന.  ഇതമനയായമ  മുഖര്യമനമയവടെ

ദുരമതയാശേസയാസനമധമയമല്നമനഷം 1,398 യകയാടെമ രൂപയഷം ബയാക്കമ 1,052 യകയാടെമ
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രൂപ  ഫമഷറസ്പീസന്ന് വെകുപമവന  ബഡ്ജറന്ന്  വെമഹമതതമല്  നമനമയാണന്ന്

കവണ്ടത്തുനതന്ന്.  2019-20  മുതല്  2021-22  വെവരയള  കയാലെയളവെമല്

3  ഘട്ടങ്ങളമലെയായമ  18685  കുടുഷംബങ്ങവള  പുനരധമവെസമപമക്കുനതമനയാണന്ന്

പദതമ  ലെക്ഷര്യമമടുനതന്ന്.  പദതമ  പ്രകയാരഷം  മയാറമതയാമസമക്കുനതമനന്ന്

തയയാറയാകുന കുടുഷംബങ്ങള്ക്കന്ന് ഭൂമമ കവണ്ടതമ വെസ്പീടെന്ന് നമരമമക്കുനതമനന്ന്  10

ലെക്ഷഷം രൂപ  വെസ്പീതഷം ധനസഹയായഷം നല്കമവെരുന.

2016-17  വെരഷതമല്  കടെലെയാക്രമണതമല്  ഭൂമമയഷം  വെസ്പീടുഷം  നഷ്ടവപട്ട

248  കുടുഷംബങ്ങവള  പുനരധമവെസമപമക്കുനതമനന്ന്  25  യകയാടെമ  രൂപയവടെ

പദതമക്കന്ന്  അഷംഗസ്പീകയാരഷം  നല്കുകയഷം  തമരുവെനനപുരഷം  ജമലയമല്  ഈ

പദതമ പ്രകയാരഷം   122 ഗുണയഭയാക്തയാക്കള് ഭൂമമ രജമസര വചേയ്യുകയഷം അതമല്

112  യപര ഭവെന നമരമയാണഷം പൂരതസ്പീകരമച്ചന്ന്  തയാമസമയാകുകയഷം വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.

10  യപര  ഭവെന  നമരമയാണതമവന  വെമവെമധ  ഘട്ടങ്ങളമലമയാണന്ന്.  ഇതമല്

തമരുവെനനപുരഷം നമയയയാജകമണ്ഡലെതമല്വപട്ട 7  യപര  വെസ്തു വെയാങ്ങുകയഷം 6

യപര ഭവെന നമരമയാണഷം പൂരതമയയാക്കുകയഷം വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.

യവെലെമയയറ  യരഖയമല്  നമനഷം  50  മസ്പീററമനുളമല്  അധമവെസമക്കുന

750  യപവര പുനരധമവെസമപമക്കുനതമനയായമ  2017-18  വെരഷഷം  BIF&  HDF
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പദതമയമല് ഉള്വപടുതമ തമരുവെനനപുരഷം ജമലയമല്  201  യപര സലെഷം

രജമസര  വചേയ്യുകയഷം  126  യപര  ഭവെന  നമരമയാണഷം  പൂരതസ്പീകരമച്ചന്ന്

തയാമസമയാക്കുകയഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  ഇതമല്  തമരുവെനനപുരഷം  നമയയയാജക

മണ്ഡലെതമല്വപട്ട  4  യപര  വെസ്തു  രജമസര  വചേയ്യുകയഷം  3  യപര  ഭവെന

നമരമയാണഷം  പൂരതമയയാക്കുകയഷം  വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.  തമരുവെനനപുരഷം  ജമലയമല്

ഒയാഖമയമല്  മരണവപടുകയയയാ  കയാണയാതയാവുകയയയാ  വചേയ  ഭൂരഹമത  ഭവെന

രഹമതരയായ  32  മത്സര്യവതയാഴമലെയാളമ  കുടുഷംബങ്ങള്ക്കന്ന്  സലെഷം  വെയാങ്ങമ  വെസ്പീടെന്ന്

വെയ്ക്കുന  പദതമപ്രകയാരഷം  26  യപര  സലെഷം  വെയാങ്ങുകയഷം  7  യപര  ഭവെന

നമരമയാണഷം പൂരതസ്പീകരമക്കുകയഷം ബയാക്കമയളവെര ഭവെന നമരമയാണതമവന

വെമവെമധ ഘട്ടങ്ങളമലമയാണന്ന്.

കടെല്യക്ഷയാഭഷംമൂലെഷം  വെസ്പീടെന്ന്  നഷ്ടവപട്ട  തമരുവെനനപുരഷം  ജമലയമവലെ

വെലെമയതുറ,  വചേറമയതുറ,  വെലെമയയതയാപന്ന്  എനമവെമടെങ്ങളമവലെ  192

മത്സര്യവതയാഴമലെയാളമകള്ക്കന്ന് മുട്ടതറയമല് ഫ്ളയാറന്ന് നമരമമച്ചന്ന് നല്കമ.  ഇതമല്

ഒയാഖമയമല് വെസ്പീടെന്ന് നഷ്ടവപട്ട 5  യപരുവടെ കുടുഷംബങ്ങളുഷം ഉള്വപടുന.  യവെലെമയയറ

യരഖയമല്നമനഷം  50  മസ്പീററമനുളമല്  അധമവെസമക്കുനവെവരയഷം

കടെലെയാക്രമണതമല് ഭൂമമയഷം വെസ്പീടുഷം നഷ്ടവപട്ടന്ന് കര്യയാമ്പുകളമല് കഴമയനവെവരയഷം



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

55

പുനരധമവെസമപമക്കുനതമനന്ന്  തമരുവെനനപുരഷം  ജമലയമവലെ  കയായരയാടെന്ന്,

ബസ്പീമയാപളമ എനമവെമടെങ്ങളമല് വകട്ടമടെനമരമയാണഷം നടെന വെരുന.  കയായരയാടെന്ന്

128  മത്സര്യവതയാഴമലെയാളമകവളയഷം ബസ്പീമയാപളമയമല്  20  മത്സര്യവതയാഴമലെയാളമ

കുടുഷംബങ്ങവളയമയാണന്ന് ഇപ്രകയാരഷം പുനരധമവെസമപമക്കുനതന്ന്.  ഒയാഖമയമല് വെസ്പീടെന്ന്

നഷ്ടവപട്ട  കുടുഷംബങ്ങവള  ബസ്പീമയാപളമയമല്  നമരമമച്ചുവകയാണ്ടമരമക്കുന

ഫ്ളയാറമല്  പുനരധമവെസമപമക്കുനതയാണന്ന്.  വെലെമയതുറയമല്  160

മത്സര്യവതയാഴമലെയാളമകവള  പുനരധമവെസമപമക്കുനതമനന്ന്  യവെണ്ടമയള  ഫ്ളയാറന്ന്

നമരമയാണതമനുള നടെപടെമകള് പുയരയാഗമമച്ചുവെരുന.

തസ്പീരയദേശേതന്ന്  യവെലെമയയറ  യരഖയമല്നമനഷം  50  മസ്പീററമനുളമല്

അധമ വെസമക്കുന  മുഴുവെന  കുടുഷംബങ്ങവളയഷം  പുനരധമവെസമപമക്കുന

"പുനരയഗഹഷം"  പദതമ  പ്രകയാരഷം  തമരുവെനനപുരഷം  ജമലയമല്

മയാറമതയാമസമപമയക്കണ്ട  4841  യപരമല്  3686 യപരുവടെ  സനദത  ജമലയാ

കളക്ടര വചേയരമയാനയായ സമമതമ DLAC അഷംഗസ്പീകരമച്ചന്ന് ഭൂമമ കവണ്ടത്തുനതമനന്ന്

അനുമതമ  നല്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.   ഇതമല്   647  യപര  ഭൂമമ  കവണ്ടതമ  വെമലെ

നമശയമക്കുകയഷം   423  യപര  ഭൂമമ  രജമസര  വചേയ്യുകയഷം  15  യപര  ഭവെന

നമരമയാണഷം പൂരതസ്പീകരമക്കുകയഷം വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്.
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തമരുവെനനപുരഷം നമയയയാജകമണ്ഡലെതമല്  10  മത്സര്യഗയാമങ്ങളമലെയായമ

"പുനരയഗഹഷം" പദതമയമല്   1,491  ഗുണയഭയാക്തയാക്കളയാണന്ന് ഉള്വപട്ടമട്ടുളതന്ന്.

ആയതമല്  മയാറമതയാമസമക്കയാന  തയയാറുള  591  ഗുണയഭയാക്തയാക്കള്  DLAC

ലെമസമല്  ഉള്വപട്ടമട്ടുണ്ടന്ന്.   വെലെമയതുറയമല്  വെകുപമനു  കകമയാറമക്കമട്ടമയ

2.94  ഏക്കര സലെതന്ന് 160  കുടുഷംബങ്ങവള പുനരധമവെസമപമക്കുനതമനയാണന്ന്

തസ്പീരുമയാനമച്ചമട്ടുളതന്ന്. ടെമ സലെത്തുഷം ഫ്ളയാറന്ന് നമരമയാണഷം നടെത്തുനതമനുയവെണ്ട

നടെപടെമകള് ആരഷംഭമച്ചമട്ടുണ്ടന്ന്.     

തമരുവെനനപുരഷം നമയയയാജക മണ്ഡലെതമല് പുനരയഗഹഷം പദതമയമല്

13   ഗുണയഭയാക്തയാക്കള്  സസനമയായമ  സലെഷം  കവണ്ടത്തുകയഷം   വെസ്തുവെയാങ്ങമ

രജമസര വചേയ്യുകയഷം വചേയമട്ടുണ്ടന്ന്. ഇവെരുവടെ വെസ്പീടുകള് ഭവെന നമരമയാണതമവന

വെമവെമധ  ഘട്ടങ്ങളമലെയാണന്ന്.  പുനരയഗഹഷം  പദതമ  പൂരതമയയാകുനതന്ന്  വെഴമ

തമരുവെനനപുരഷം നമയയയാജകമണ്ഡലെതമവലെ 50 മസ്പീററമനുളമല് തയാമസമക്കുന

മുഴുവെന  മത്സര്യവതയാഴമലെയാളമകവളയഷം  സുരക്ഷമത  യമഖലെയമല്

പുനരധമവെസമപമക്കുനതമനന്ന് കഴമയഷം.

തമരുവെനനപുരവത  തസ്പീരയദേശേ  യമഖലെയമല്  തസ്പീരസഷംരക്ഷണ

പ്രവെരതമകള്  നടെപമലെയാക്കുനതമനുള  സന്ന് വപഷര്യല്  പരപസന്ന്
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വവെഹമക്കമളയായമ  യകരള  സഷംസയാന  തസ്പീരയദേശേ  വെമകസന  യകയാരപയറഷവന

ചുമതലെവപടുതമയമട്ടുണ്ടന്ന്.  1957.43  ലെക്ഷഷം  രൂപ  അടെങ്കേല്  തുക  വെരുന

കമഫ്ബമ ധനസഹയായയതയാവടെയള പൂന്തുറ, വെലെമയതുറ ഒയാഫ്യഷയാള് യബക്കന്ന്

വെയാട്ടര  പദതമയവടെ  നമരമയാണഷം  വഫബ്രുവെരമ  മയാസതമല്

ആരഷംഭമക്കുനതയാണന്ന്.

35 ശസ്പീ  .    എഷം  .    രയാജയഗയാപയാലെന  ,    എഷം  .  എല്  .  എ  .-  യന്ന്    22-01-2021-  ല്
അനുവെദേമച്ച സബ്മമഷനുളള മറുപടെമ

പുഴ/യതയാടെന്ന്/കുളഷം/യമച്ചമല്പറമന്ന്/പയാറ/കനയാല്  പുറയമയാക്കന്ന്  ഭൂമമ

1994-വലെ  യകരള  പഞ്ചയായതന്ന്  രയാജന്ന്  ആക്ടമയലെയഷം  യകരള  മുനമസമപയാലെമറമ

ആക്ടമയലെയഷം  വെര്യവെസകള്  പ്രകയാരഷം  പഞ്ചയായതമലഷം  നഗരസഭയമലഷം

നമക്ഷമപ്തമയായമട്ടുളള  ഭൂമമയയാണന്ന്.  ഇതരതമലളള  പുറയമയാക്കന്ന്  ഭൂമമ

അസയാധയാരണ  സയാഹചേരര്യങ്ങളമവലെയാഴമവക  പതമച്ചു  നല്കരുവതനന്ന്  Jagpal

Singh  V/s  State  of  Punjab  എന  യകസമവലെ  വെമധമനര്യയായതമല്

ബഹ. സുപ്രസ്പീഷംയകയാടെതമ വെര്യക്തമയാക്കമയമട്ടുണ്ടന്ന്.

പുഴ  പുറയമയാക്കന്ന്,  കുളഷം  പുറയമയാക്കന്ന്,  യതയാടെന്ന്  പുറയമയാക്കന്ന്,  കനയാല്

പുറയമയാക്കന്ന്,  കയായല് പുറയമയാക്കന്ന്  എനമങ്ങവന റവെനഡ്യൂ  യരഖകള് പ്രകയാരഷം

വെമവെമധ  ഇനഷം  പുറയമയാക്കുകളമല്  ഉള്വപട്ട  സലെങ്ങളമല്,
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സയാധയാരണക്കയാരയായ  പതമനയായമരക്കണക്കമനന്ന്  കുടുഷംബങ്ങള്

സഷംസയാനവതയാട്ടയാവക തയാമസമച്ചുവെരുനണ്ടന്ന്. ഇവെരമല് പലെരക്കുഷം ബന്ധവപട്ട

തയദ്ദേശേസസയഷംഭരണ  സയാപനങ്ങളമല്  നമനഷം  വെസ്പീട്ടന്ന്  നമര  ലെഭമച്ചമട്ടുളളതുഷം

യറഷനകയാരഡന്ന്, വവവെദേബതമ കണക്ഷന എനമവെയളളവെരുമയാണന്ന്. വവകവെശേമുളള

ഭൂമമക്കന്ന്  പട്ടയഷം  ലെഭമക്കണവമനതന്ന്  ഇതരഷം  ഭൂമമയമല്  തയാമസമച്ചുവെരുന

പതമനയായമരക്കണക്കമനന്ന്  കുടുഷംബങ്ങളുവടെ  വെരഷങ്ങളയായളള  ആവെശേര്യമയാണന്ന്.

പുഴ  പുറയമയാക്കന്ന്  ഭൂമമ  പതമച്ചു  നല്കുനതുമയായമ  ബന്ധവപട്ട  വെമഷയഷം

28565/യs/15/റവെ നമര ഫയലെമല് പരമയശേയാധമച്ചമരുനതുഷം പുഴ പുറയമയാക്കന്ന്

പതമച്ചു  വകയാടുക്കുന  വെമഷയതമല്  ഓയരയാ  യകസമലഷം  ബന്ധവപട്ട

തയദ്ദേശേസസയഷംഭരണ സയാപനതമവന അനുമതമയയയാവടെ യകസമവന അരഹത

പ്രയതര്യകഷം  പരമയശേയാധമച്ചന്ന്  തസ്പീരുമയാനവമടുക്കയാവുനതയാവണനന്ന്

തസ്പീരുമയാനമച്ചമരുനതുമയാണന്ന്.  കൂടെയാവത സമയാനമയായ യകസമല് ജമ.ഒ.(എഷം.എസന്ന്)

നഷം. 124/18/റവെ തസ്പീയതമ, 26/03/2019  പ്രകയാരഷം എറണയാകുളഷം കണയന്നൂര

തയാലൂക്കന്ന് യചേരയാനല്ലൂര വെമയലജമവലെ സരയവ 985.86 എനമവെയമല്വപട്ട 2.0146

വഹക്ടര  പുഴപുറയമയാക്കന്ന്  സലെതന്ന്  വെടുതലെ  ജനകസ്പീയ  യകയാളനമയമല്

തയാമസമക്കുന  179  കുടുഷംബങ്ങളമല്  അരഹരയായ  വവകവെശേക്കയാരക്കന്ന്  മയാത്രഷം
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പട്ടയഷം നല്കുനതമയലെയയായമ എറണയാകുളഷം ജമലയാ കളക്ടര അനുവെയാദേഷം നല്കമ

ഉതരവെയായമട്ടുണ്ടന്ന്.

കയാസരയഗയാഡന്ന്  ജമലയമല്  തസ്പീരയദേശേ  പുറയമയാക്കമല്  വെരഷങ്ങളയായമ

ജസ്പീവെമച്ചുവെരുന  വവകവെശേക്കയാരക്കന്ന്  പട്ടയഷം  നല്കുനതുമയായമ  ബന്ധവപട്ടന്ന്

പരമയശേയാധമച്ചമട്ടുളളതയാണന്ന്.  1964-വലെ  യകരള  ഭൂമമ  പതമവെന്ന്  ചേട്ടങ്ങള്പ്രകയാരഷം

ഇഇ  കുടുഷംബങ്ങള്ക്കന്ന്  നമലെവെമല്  വവകവെശേ  ഭൂമമക്കന്ന്  പട്ടയഷം  നല്കുനതമനന്ന്

കഴമയയാത  അവെസയയാണന്ന്.   എനമരുനയാലഷം  പ്രസ്തുത  ഭൂമമ  പതമച്ചു

നല്കുനതമനുളള  അരഹത  പരമയശേയാധമച്ചന്ന്  ബന്ധവപട്ട

തയദ്ദേശേസയാപനതമവന  നമരയായക്ഷപ  പത്രവുഷം  പതമവെമനുളള  വെര്യക്തമയായ

വെര്യക്തമഗത  ശേമപയാരശേയഷം  ഉള്വപടുതമവക്കയാണളള  ജമലയാ  കളക്ടറുവടെ

റമയപയാരട്ടന്ന് ലെഭര്യമയാകുനമുറയന്ന് സരക്കയാരതലെതമല് പരമയശേയാധമച്ചന്ന് ആവെശേര്യമയായ

തസ്പീരുമയാനവമടുക്കയാവുനതയാണന്ന്.

 


