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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

1 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 97 10-06-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ വി െക �ശാ�് 

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�സംര�ണ�ം വ��്

മ�ി)

(എ)

വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണ
�വർ�ന��െട �േരാഗതി വിലയി���തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) ബ�. �ഖ�മ�ി, �റ�ഖ മ�ി, ചീഫ് െസ��റി,
വ��് െസ��റി എ�ിവർ വിഴി�ം പ�തി�െട
�േരാഗതി വിലയി����്. ചീഫ്
െസ��റി�െട േന�ത��ിൽ വിവിധ
െസ��റിമാർ അംഗ�ളായ Project
Implementation Committee �ം Empowerd
Committee �ം നിലവി��്. സർ�ാരിെ�
െ�ഷ�ൽ േ�ാജ�കെള വിലയി��ി

നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�� Additional Chief
Secretary (Special Projects – Infrastructure)
പ�തി�െട �േരാഗതി ഓേരാ മാസ�ം
അവേലാകനം െച�വ��. ഇ� �ടാെത
പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ി റിേ�ാർ�്
െച��തിന് IAS േകഡറി�� ഒ� Special
Project Director െന�ം നിയമി�ി��്.

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��

�നരധിവാസ �വർ�ന�ൾ

സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�വാ�ം ��ത
�റ�ഖ നിർ�ാണം �ലം െതാഴിൽ ന�െ���
മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ന�പരിഹാരം
നി�യി��തി�മായി �പീകരി�ി��
ഉപജീവനാഘാത നിർ�യ സമിതി�െട
�വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�േവ�ി
�ലം ഏെ���വ�െട �നരധിവാസം സർ�ാർ
�ർ�ിയാ�ിയി��്. പ�തി�െട നിർ�ാണം
�ലം െതാഴിൽ ന�െ��� മ��െതാഴിലാളിക�െട

ന�പരിഹാരം നി�യി��തിനായി ആർ.ഡി.ഒ
െചയർമാനായ ഒ� ഉപജീവനാഘാത
നിർ�യസമിതി (Livelihood Impact Appraisal
Committee- LIAC) �ം ഇതിേ��� അ�ീ�കൾ
പരിേശാധി�  ്സർ�ാരിന് �പാർശ
സമർ�ി��തിന് ജി�ാ കള�ർ അ���നായ
അ�ീൽ സമിതി�ം �പീകരി�ി��്. ഇവർ
സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 2627
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 94.14 േകാടി �പ
ന�പരിഹാരമായി അ�വദി�ി��്. ചി�ി /
േലാബ്�ർ, കരമടി വിഭാഗ�ളിെല മ��െ�ാഴി

ലാളികൾ�ാണ് സഹായം അ�വദി�ി��ത്.
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ഇതിൻേമ�� ഏതാ�ം അ�ീൽ അേപ�കളാണ്
ഇനി തീർ�ാ�ാ��ത്. ഇത് പരിേശാധി�്
റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിന് ഫിഷറീസ്  വ��ി�
കീഴിൽ േ�ാജ�് ഇം�ിെമേ�ഷൻ �ണി�ിെന
(PIU) �മതലെ���ിയി��്. �നരധിവാസ
�വർ�ന�ൾ സമയ ബ�ിതമായി നട�ാ��
എ�് ഉറ�വ���തിന്, IAS േകഡറി��
െ�ഷ�ൽ േ�ാജ�് ഡയറ��െട അധ��തയിൽ,
ഒ� േമാണി�റിങ്  ക�ി�ി�ം �പീകരി�ി��്.

(സി)

സമീപകാല��ായ ��മായ കടലാ�മണം
വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ �വർ�നെ�

�തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ?

(സി) 2021 െമയ്  13 ന് േകരള തീര�് ആ�ടി� ടൗേ�
�ഴലി�ാ� �ല��ായ കടൽേ�ാഭം വിഴി�ം

�റ�ഖ�ിെ� �ലി��് നിർ�ാണെ�
ബാധി�ി�െ��ം �ലി��ിെ� Core Layer,
താ�ാലിക സംര�ണ ആവരണം
�ട�ിയവ�ായി നിേ�പി� വിവിധ
വലി��ി�� പാറകൾ�് �ാന�ംശം

സംഭവി�ി�െ��ം �റ�ഖ നിർ�ാണ ക�നി
റിേ�ാർ�് െച�ി��്. �ലി��ി� സംഭവി�
േക�പാ�ക�െട യഥാർ� േതാത്
മന�ിലാ��തി�� നടപടികൾ കരാർ ക�നി
നട�ി വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


