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വിമാന�ാവളം 10) എയിംസ്  11) പാല�ാട്
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(സി)

നിലവിൽ േക� സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയിലിരി�� പ�തികൾ

എെ��ാമാണ്; ഇവ േനടിെയ���തിനായി

സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം

നിലവി�� പ�തികെള സംബ�ി�ം �തിയ

പ�തികെള സംബ�ി�ം �ഖ�മ�ി ബ�.
�ധാനമ�ി�് 2021 �ൈല 13ന് ഒ�

െമേ�ാറാ�ം സമർ�ി�ി��. ആയതിൻ�കാരം

താെഴ�റ�� പ�തികളാണ് െമേ�ാറാ��ിൽ

ഉൾെ���ിയി��ത്. 1) െസമി ൈഹ �ീഡ്

െറയിൽ ൈലൻ 2) അ�മാലി-ശബരി െറയിൽ 3)
തലേ�രി-ൈമ�ർ െറയിൽ 4) െകാ�ി െമേ�ാ -
െഫയ്സ്  2 5) ൈല�് െമേ�ാ 6) തി�ന��രം-
ഔ�ർ റിംഗ് േറാഡ്  7) ക�ർ വിമാന�ാവളം 8)
േകാഴിേ�ാട്  വിമാന�ാവളം 9) ശബരിമല

വിമാന�ാവളം 10) എയിംസ്  11) പാല�ാട്

�ണി�് ഓഫ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലിമി� ഡ്  12)
ൈ�വൈ�േസഷൻ ഓഫ് ബി.പി.സി.എൽ. 13)
െപേ�ാ-െകമി�ൽ േകാം��്, െകാ�ി 14) െകാ�ി-
മാം�ർ ഇ��ിയൽ േകാറിേഡാർ േമൽ�റ�

പ�തികൾ ഓേരാ�ിെ��ം �ിതി�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



1

അനുബനന

1) സസെമമി ഹഹൈസസ്പീഡഡ സറെയമില് ഹലൈന

പദ്ധതമിയുസടെ  വമിശദമമായ  സപമാജകഡ  റെമിപപമാര്ടഡ  (DPR)  സറെയമില്പവ  പബമാര്ഡമിനുന  പകേന
സെമാമ്പതമികേകേമാരര്യ  വകുപമിനുന  അനുമതമികമായമി  സെമര്പമിക്കുകേയുന  ആയതമിസന്റെ  തുടെര്നടെപടെമികേള
സെസസ്പീകേരമിചഡ വരമികേയുന സചെയ്യുന.  പകേരള സറെയമില് സഡവലൈപഡസമന്റെഡ പകേമാര്പപറെഷന ലൈമിമമിറ്റഡഡ (KRDCL)സന
പസ്തുത പദ്ധതമിയുസടെ നമിര്വ്വഹൈണ ഏജനസെമിയമായമി നമിശ്ചയമിക്കുകേയുന ഭൂമമി ഏസറ്റടുകല് ഉളസപസടെയുള
പമാരനഭ  നടെപടെമികേള  ആരനഭമികമാന  അനുമതമി  ലൈഭര്യമമായതമിസനത്തുടെര്നഡ  അവ  ആരനഭമിക്കുകേയുന
സചെയമിട്ടുണഡ.   പദ്ധതമിയുമമായമി  ബനസപട  എലമാ  ജമിലകേളമിലന  ഭൂമമി  ഏസറ്റടുകല്  പവര്തനവുമമായമി
ബനസപടഡ  Land  Acquisition  Cell  പവര്തനന  ആരനഭമിക്കുകേയുന  കേണ്ണൂര്,  ആലൈപ്പുഴ  ജമിലകേളമില്  6(1)
പനമാടമിഫമിപകഷന  പുറെസപടുവമിക്കുകേയുന  സചെയമിട്ടുണഡ.   ഭൂമമിപയസറ്റടുകല്  പവര്തനങ്ങളകമായമി  NIC
പപതര്യകേ  പസെമാഫഡ  സവയറന  തയമാറെമാകമിവരുന.   കൂടെമാസത  എലമാ  ജമിലകേളമിലന  6(1),  4(1)
പനമാടമിഫമിപകഷനുകേള സെമയബനമിതമമായമി പുറെസപടുവമിക്കുനതമിനുള നടെപടെമികേള സെസസ്പീകേരമിച്ചുവരുന.  

2) അങ്കമമാലൈമി ശബരമി സറെയമില്

1997-98 സലൈ സറെയമില്സവ ബജറ്റമില് പഖര്യമാപമിച പദ്ധതമിയമാണഡ എരുപമലൈമി വഴമിയുള ശബരമി
പമാത.   ശബരമിമലൈ  ദര്ശനതമിനഡ  രമാജര്യതമിസന്റെ  വമിവമിധ  ഭമാഗങ്ങളമില്  നമിസനത്തുന
തസ്പീര്തമാടെകേരുസടെ  സെസൗകേരര്യവുന  സെനസമാനതമിസന്റെ  സതക്കുകേമിഴകഡ  ഭമാഗങ്ങളുസടെ  വമികേസെനവുന
മുനമില് കേണമാണഡ ഈ പദ്ധതമി വമിഭമാവനന സചെയതഡ.  അങ്കമമാലൈമി - ശബരമി സറെയമില് പമാത സകേമാലന
ജമിലയമിസലൈ പുനലൂര് വസര ദസ്പീര്ഘമിപമിക്കുകേ വഴമി തമമിഴഡ നമാടമിപലൈകഡ നസ്പീടമാന കേഴമിയുന. 

      അങ്കമമാലൈമി  -  ശബരമി സറെയമില്പവ ഹലൈനമിസന്റെ  നമിര്മമാണവുമമായമി ബനസപടഡ  പദ്ധതമി
സചെലൈവമിസന്റെ 50 ശതമമാനന പകേരള സെര്കമാര് വഹൈമിക്കുനതമാസണനഡ ഉതരവഡ പുറെസപടുവമിചമിരുന.
പസ്തുത  തസ്പീരുമമാനന  പകേന  സറെയമില്  മനമാലൈയന  മുമ്പമാസകേ  അറെമിയമിക്കുകേയുന  സചെയ.   പദ്ധതമി
തുടെര്നഡ  ഘനസ്പീഭവമിപമികമാതമിരമിക്കുനതമിനുള  നടെപടെമി  ക്രമങ്ങള  എത്രയുന  സപസടനഡ
തുടെങ്ങണസമനന സറെയമില്പവ മനമാലൈയതമിസന അറെമിയമിക്കുകേയുണമായമി. റെമിഹവസെഡഡഡ എസമിപമറ്റഡ
സെമര്പമികമാന  സറെയമില്പവ  ആവശര്യസപടതനുസെരമിചഡ  സകേ.ആര്.ഡമി.സെമി.എല്  സെര്പവ്വ
നടെപടെമികേള ആരനഭമിചമിട്ടുണഡ. 

3) തലൈപശ്ശേരമി  -  ഹമസൂര് സറെയമില്

 പസ്തുത  പദ്ധതമി  പകേരളതമിസലൈ  വടെകന  മലൈബമാറെമിസലൈ  തലൈപശ്ശേരമിയമിസലൈ  പകേമാസല്
ടെസൗണ്ഷമിപമിസന മമാനന്തവമാടെമി വഴമി  കേര്ണമാടെകേയമിസലൈ ഹമസൂര് പടണവുമമായമി ബനമിപമിക്കുന.
പസ്തുത പദ്ധതമി  നമിലൈവമില് വരുനപതമാസടെ മലൈബമാറെമിസലൈ ജനങ്ങളുസടെ യമാത്ര സുഗമമമാക്കുവമാന
സെമാധമിക്കുന. അതമായതഡ മലൈബമാറെമില് നമിന ഹമസൂരമിപലൈകഡ 16 മണമിക്കൂര് സകേമാണന ബമാനഗ്ലൂരമിപലൈക്കു
13  മണമിക്കൂര്സകേമാണന  എതമിപചരുനമിടെതഡ  5  മണമിക്കൂര്സകേമാണഡ  ഹമസൂരമിപലൈക്കുന  8
മണമിക്കൂര്സകേമാണഡ   ബമാനഗ്ലൂരമിപലൈക്കുന  യമാത്രമാ  സെമയന  കുറെച്ചുസകേമാണഡ  എതമിപചരമാന  പസ്തുത
പദ്ധതമി സെഹൈമായകേമമാകുന.  പസ്തുത പദ്ധതമി മമാനന്തവമാടെമിയമില് നമിനഡ നമാഗര്പഹൈമാള - ബനമിപ്പൂര്
പദശസ്പീയ പമാര്ക്കുകേളകമിടെയമിലളള പരമിസമിതമി സസെനസെമിറ്റസ്പീവഡ പപദശങ്ങളകമിടെയമില് ഒരു ഭൂഗര്ഭ
തുരങ്കതമിലൂസടെ  കേടെനപപമാകുനതുന  തുടെര്നഡ  കൃഷ്ണരമാജപുരന,  ഹമസൂര്  ജമിലയമിസലൈ  എചഡ.  ഡമി.
പകേമാടഡ എനമിവയമിലൂസടെ കേടെനപപമാകുനതുമമാകുന.  പുതുകമിയ വമിനര്യമാസെന നമിലൈവമിലളള ഹമസൂര്
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ചെമാമരമാജനഗറെമിസലൈ കേടെപകമാള പസഷനമില് വനപചെരുകേയുന,  ഹമസൂരമില് നമിനഡ  15  കേമിപലൈമാമസ്പീറ്റര്
അകേസലൈയുളള  ബനമിപ്പൂര്  നമാഷണല്  പമാര്കമിനുന  നമാഗരപഹൈമാള  കേടുവമാ
സെപങ്കതതമിനുമമിടെയമിലളള  വപനതര  പപദശതമിനഡ  തമാസഴയമായമി  ഒരു  ടെണല്
ഉളസപടുതമിസകമാണന  കേടെനപപമാകുന.   200  കേമിപലൈമാമസ്പീറ്റര്  ഹദര്ഘര്യമുളള  ഈ  പദ്ധതമിക്കു
13,987/- പകേമാടെമി രൂപ മതമിപ്പുസചെലൈവഡ പതസ്പീകമിക്കുന.

      പദ്ധതമിയുസടെ പമാഥമമികേ റെമിപപമാര്ടഡ  സകേമാങ്കണ് സറെയമില്പവ പകേമാര്പപറെഷന തയമാറെമാക്കുകേയുന
സറെയമില്പവ  പബമാര്ഡമിനു  സെമര്പമിക്കുകേയുന  സചെയമിട്ടുണഡ.  ഇതമിസന്റെ  അടെമിസമാനതമില്
ഡമി.പമി.ആര്,  കേണ്സെളടനസെമിയമായ  സകേമാങ്കണ്  സറെയമില്പവ  പകേമാര്പപറെഷന  ലൈമിമമിറ്റഡഡ
തയമാറെമാകമിസകമാണമിരമിക്കുകേയമാണഡ.   ഇതുമമായമി  ബനസപടഡ  പകേരളതമിസലൈ  സെര്സവ്വ
പവര്തമികേളുന  മറ്റഡ  പവര്തനങ്ങളുന  പുപരമാഗമനഘടതമിലൈമാണഡ.  കേര്ണമാടെകേ  ഭമാഗത്തുളള
അഹലൈനസമന്റെമിനു അവമിടുസത പമാപദശമികേ ജനങ്ങളുസടെ എതമിര്പഡ കേണകമിസലൈടുതഡ കേര്ണമാടെകേ
സെര്കമാര്  എതമിര്പഡ  ഉനയമിചമിരുന.  അതമിനമാല്  കേര്ണമാടെകേ  വഴമിയുളള  അഹലൈനസമന്റെഡ
പുതുക്കുകേയുന നമിര്ദമിഷ്ട പുതമിയ വമിനര്യമാസെന ഏസതങ്കമിലന വനപമഖലൈയമിലൂസടെ കേടെനപപമാകുകേപയമാ
ഏസതങ്കമിലന  സസെനസെമിറ്റസ്പീവഡ  പപദശസത  ബമാധമിക്കുകേപയമാ  സചെയ്യുനമില.   അങ്ങസന
പരമിസമിതമിസയ സെമഗ്രമമായമി തുലൈനന സചെയ്യുന ഇതുമമായമി ബനസപടഡ പദ്ധതമികഡ തതസതമിലളള
അനഗസ്പീകേമാരന  കേര്ണമാടെകേ  സെര്കമാരമില്  നമിനന  സറെയമില്പവയമില്  നമിനന  ലൈഭമിക്കുനതമിനമായമി
ചെര്ചകേളുന  കേതമിടെപമാടുകേളുന  നടെതമിവരുന.  കേര്ണമാടെകേ  സെര്കമാരമില്  നമിനമുളള  അനുമതമി
ഉടെന പതസ്പീകമിക്കുന.  ഇതുമമായമി ബനസപടഡ സെനസമാന സെര്കമാരുന സകേ-സറെയമിലന കേര്ണമാടെകേ
സെര്കമാരുമമായുന ഒരു പയമാഗന പചെരുകേയുണമായമി.  പസ്തുത പയമാഗതമില് കേര്ണമാടെകേ ഭമാഗത്തുള
സെര്പവ്വ  നടെപടെമികേളകമായുന  മറ്റനുബന  പവര്തനങ്ങളക്കുന  അനുമതമി  നല്കുനതഡ
പരമിഗണമികമാസമനള തസ്പീരുമമാനന ഹകേസകമാള്ളുകേയുണമായമി.    ഇതമിസന്റെ  അടെമിസമാനതമില്
വമിശദമമായ സപമാപപമാസെല്  കേര്ണമാടെകേ സെര്കമാരമിനു സെമര്പമിക്കുകേയുന സചെയ. 

4) സകേമാചമി സമപടമാ   -   സഫയഡസെഡ   2

സകേമാചമി  സമപടമാ രണമാനഘടന പദ്ധതമി  2021  സഫബ്രുവരമി  1-ല് അവതരമിപമിച പകേന ബഡഡജറ്റമില്
ഉളസകമാളമിചമിരുന.  പസ്തുത പദ്ധതമിയുമമായമി  ബനസപടഡ  ഭൂമമി  ഏസറ്റടുകല് ഉളസപസടെയുള പമാരനഭ
പവര്തനങ്ങള  നടെനഡ  വരുന.   ജവര്ലൈമാല്  സനഹൈഡറ  പസഡമിയന  മുതല്  പമാലൈമാരമിവടന  വസരയുള
ഭമാഗസത R&R പമാപകജഡ തയമാറെമാക്കുനതമിനുള നടെപടെമികേള പുപരമാഗമമിച്ചുവരുന.  2021 നവനബര് മമാസെന
പകുതമിപയമാസടെ ഇതഡ  പൂര്തസ്പീകേരമിക്കുന രസ്പീതമിയമില് പവര്തനന പുപരമാഗമമിക്കുന.  പമാലൈമാരമിവടന  മുതല്
ഇനപഫമാപമാര്കഡ  വസരയുള  ഭമാഗസത  ഭൂമമിപയസറ്റടുകല്  പവര്തനങ്ങള  2021  ഡമിസെനബര്
മമാസെപതമാസടെ  പൂര്തസ്പീകേരമിക്കുന   രസ്പീതമിയമില്  പുപരമാഗമമിക്കുന.   കൂടെമാസത,  പദ്ധതമിയുസടെ  പുതുകമിയ
എസമിപമറ്റഡ  തയമാറെമാകമിയതമിസന്റെ  അടെമിസമാനതമില്  ഭരണമാനുമതമി  നല്കുനതമിനുള  നടെപടെമികേളുന
സെസസ്പീകേരമിചഡ വരുന. 

5) തമിരുവനന്തപുരന  ,   പകേമാഴമിപകമാടെഡ നഗരങ്ങളമില് ഹലൈറ്റഡ സമപടമാ പദ്ധതമി

തമിരുവനന്തപുരന,  പകേമാഴമിപകമാടെഡ  നഗരങ്ങളമില്  ഹലൈറ്റഡ  സമപടമാ  പദ്ധതമി  നടെപമിലൈമാക്കുനതമിനുള
പുതുകമിയ ഡമി.പമി.ആര്.  പകേന സെര്കമാരമിസന്റെ അനുമതമികമായമി  2021  സഫബ്രുവരമി  18-നഡ സെമര്പമിച്ചു.  പകേന
നഗര  വമികേസെന  മനമാലൈയതമില്  നമിനഡ  പദ്ധതമിയുസടെ  വമിശദമമായ  പരമിപശമാധന  നടെതമിവരുന.
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തമിരുവനന്തപുരന,  പകേമാഴമിപകമാടെഡ  ഹലൈറ്റഡ  സമപടമാ  പദ്ധതമികേള  നമിലൈവമില്  പകേന  സെര്കമാരമിസന്റെ
പരമിഗണനയമിലൈമാണഡ.  പദ്ധതമിയുസടെ  പരമിപശമാധനയുസടെ  ഭമാഗമമായമി  പകേന  നഗരകേമാരര്യ  മനമാലൈയന
ആവശര്യസപട അധമികേവമിവരങ്ങളുന വമിശദസ്പീകേരണങ്ങളുന ലൈഭര്യമമാകമിയമിട്ടുണഡ.  പദ്ധതമിയഡ എത്രയുന സപസടനഡ
അനഗസ്പീകേമാരന  നല്കേണസമനഡ  ബഹ.മുഖര്യമനമി  ബഹ.പകേന  നഗരകേമാരര്യ  മനമിപയമാടെഡ  അഭര്യര്തമിചമിട്ടുണഡ.
അനുകൂലൈമമായ തസ്പീരുമമാനന തമാമസെമിയമാസത ഉണമാകുന എന പതസ്പീകമിക്കുന.  

6) തമിരുവനന്തപുരന ഔടര് റെമിനഗഡ പറെമാഡഡ

വമിഴമിഞന ഹബപമാസെഡ മുതല് നമാവമായമിക്കുളന വസര ഉപദശന  78.894  കേമി.മസ്പീ.  നസ്പീളതമിലന  70  മസ്പീറ്റര്
വസ്പീതമിയമിലമുള ഔടര് റെമിനഗഡ  പറെമാഡഡ  പദ്ധതമിയഡ  ഭമാരതഡ  മമാലൈ പരമിപയമാജനയുസടെ കേസ്പീഴമില് തതസതമിലള
അനഗസ്പീകേമാരന ലൈഭമിചമിട്ടുണഡ.  പദ്ധതമികഡ അന്തമിമ അനഗസ്പീകേമാരന കേമാതമിരമിക്കുകേയമാണഡ.  പറെമാഡമിസന്റെ നമിര്മമാണ
സചെലൈവമിസന്റെ  100  ശതമമാനവുന ഭൂമമി ഏസറ്റടുകലൈമിസന്റെ 50  ശതമമാനവുന പകേന സെര്കമാര് വഹൈമിക്കുനതമാണഡ.
ഇതമിസന്റെ നമിര്മമാണ ചുമതലൈ  NHAI-യമാണഡ.   14.07.2021-ല് ഇകമാരര്യതമില് ബഹ.മുഖര്യമനമി ബഹ.പകേന
ഗതമാഗത  വകുപഡ  മനമിയുമമായമി  (MoRTH)  നടെതമിയ  പയമാഗതമില്  ഈ  പദ്ധതമിയുസടെ  അനഗസ്പീകേമാരന
സെനബനമിച  കേമാരര്യന  പകേനമനമിയുസടെ  ശ്രദ്ധയമില്സപടുത്തുകേയുണമായമി.   പസ്തുത  പയമാഗതമില്
ആവശര്യസപട പദ്ധതമി സെനബനമമായ എലമാ വമിവരങ്ങളുന NHAI-യഡ 06.09.2021-ല് അയച്ചുസകേമാടുതമിട്ടുണഡ.

7) കേണ്ണൂര് വമിമമാനതമാവളന

വമിപദശ  വമിമമാന  കേമ്പനമികേളകഡ  കേണ്ണൂര്  എയര്പപമാര്ടമില്  നമിനഡ  സെര്വ്വസ്പീസെഡ  നടെതമാനുള
"പപമായമിന്റെഡ ഓഫഡ പകേമാള"  ആയുള അനഗസ്പീകേമാരന,  പകേന സെര്കമാരമിസന്റെ കേസ്പീഴമില് വുരന പസെവനങ്ങളമായ
കേസനസെഡ,  എമമിപഗ്രഷന,  എയര്പപമാര്ടഡ അപതമാറെമിറ്റമി എനമിവയുസടെ ചെമാര്ജമില് കേണ്ണൂര് എയര്പപമാര്ടമിനഡ  5
വര്ഷപതയഡ  ഇളവഡ  അനുവദമികല്,  കേണ്ണൂര്-മടന്നൂര്-മടെമികരമി  2  വരമി  പമാത  പദശസ്പീയ  പമാതയമായമി
അനഗസ്പീകേരമികല് ഈ പമാത അടെമിയന്തരമമായമി  4  വരമി പമാതയമായമി വമികേസെമിപമികല്,  മടന്നൂരമില് പകേനസ്പീയ
വമിദര്യമാലൈയന  അനുവദമികല്,  കേണ്ണൂര് എയര്പപമാര്ടമിസന ബനമിപമിച്ചു  സകേമാണഡ  കേണ്ണൂര്-മടന്നൂര്-ഹമസൂര്
സറെയമില്സവ  ഹലൈന  അനുവദമികല്,  കേണ്ണൂര്  എയര്പപമാര്ടമിസന  ASEAN  (അപസെമാസെമിപയഷന  ഓഫഡ
സെസൗതഡ  ഈസഡ  ഏഷര്യന  നമാഷനസെഡ)  ഓപണ്  ഹസ്കൈ  പപമാളമിസെമിയമില്  ഉളസപടുതല്,  കേണ്ണൂര്
എയര്പപമാര്ടമില് നമിനന ഉഡമാന സ്കൈസ്പീമമില് പുതമിയ റൂടഡ  അനുവദമികല്. (ഹമസൂര്,  മമാലൈമിദസസ്പീപഡ,  അഗതമി
എനസ്പീ  സലൈങ്ങളമിപലൈയഡ),  കേണ്ണൂര്  എയര്പപമാര്ടമില്  നമിനന  ഹൈജഡ  വമിമമാന  സെര്വ്വസ്പീസെഡ  ആരനഭമികല്,
നമിലൈവമില് നമാലവരമി പമാതയമായമി നമിര്മമികമാന സെനസമാന ഗവ:  തസ്പീരുമമാനമിചമിരമിക്കുന  6  പറെമാഡുകേളകഡ
സസെനടല് പറെമാഡഡ  ഫണഡ  (CRF)  അനുവദമികല്,  2015  മമാര്ചഡ  1-നഡ  മുമ്പുള നമിര്മമാണ  കേരമാറകേളകഡ
ജമി.എസെഡ.ടെമി.യമില്  ഇളവഡ  അനുവദമികല്,  പകേമാവമിഡഡ  മഹൈമാമമാരമിയുസടെ  പശ്ചമാതലൈതമില്  കേണ്ണൂര്
എയര്പപമാര്ടമിനഡ  സെമാമ്പതമികേ പതമിസെനമി മറെമികേടെകമാന തമാസഴ പറെയുന ഇളവുകേള ലൈഭര്യമമാകമാനമായമി
പകേന ഗവണ്സമന്റെമിപനമാടെഡ ആവശര്യസപടമിട്ടുണഡ.  

1. റെസ്പീജമിയണല് കേണകമിവമിറ്റമി സ്കൈസ്പീന (RCS)-ല് സെര്വ്വസ്പീസെഡ നടെത്തുന എയര്ഹലൈനുകേളകഡ വയബമിലൈമിറ്റമി
ഗര്യമാപഡ ഫണമിനഗഡ  (VGF) പകേന ഗവണ്സമന്റെഡ നല്കുനണഡ.  ഇതരന ഹഫ്ലൈറ്റുകേളമില് നമിനഡ കേണ്ണൂര്
എയര്പപമാര്ടമിനഡ  മറ്റഡ  ചെമാര്ജ്ജുകേസളമാനന ലൈഭമിക്കുനമില.  ആയതമിനമാല് ഈ ചെമാര്ജ്ജുകേല്  VGF
വഴമി കേണ്ണൂര് എയര്പപമാര്ടമിനഡ  ലൈഭര്യമമാകമാന അഭര്യര്തമിക്കുന.  
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2. എയര്പപമാര്ടഡ  അപതമാറെമിറ്റമി  ഓഫഡ  ഇന്തര്യ  CNS-ATM  സെര്വ്വസ്പീസുകേള  RCS  ഹഫ്ലൈറ്റുകേളകഡ
നല്കുനതമിനുള പകേമാസഡ റെമികവറെമി ചെമാര്ജഡ നല്കുനതമില് നമിനന കേണ്ണൂര് എയര്പപമാര്ടമിസന
ഒഴമിവമാക്കുകേ.

3. നമാഷണല്  എയര്  കേമാര്പഗമാ  പപമാളമിസെമി  -  2019  അനുസെരമിചഡ  5  വര്ഷപതയഡ  കേമാര്പഗമാ
ഓപപറെഷനുള  കേസനസെഡ  പകേമാസഡ  റെമികവറെമി  ചെമാര്ജമില്  നമിനന  കേണ്ണൂര്  എയര്പപമാര്ടമിസന
ഒഴമിവമാക്കുകേ.

പമല് സൂചെമിപമിച ആവശര്യങ്ങളമില് ഒനന തസന ഇതുവസര പരമിഗണമികസപടമിടമില.

ബഹ.പകേരള  മുഖര്യമനമി  ഈയമിസടെ  ബഹ.  പധമാനമനമിസയ  സെനര്ശമിചപപമാള  വമിപദശ  വമിമമാന
കേമ്പനമികേളകഡ  അനുമതമി  ലൈഭര്യമമാകുന കേമാരര്യങ്ങള  ഉളസപസടെ  ചെര്ച  സചെയ്യുകേയുന  പസ്തുത  കേമാരര്യങ്ങള
അനുഭമാവപൂര്വ്വന പരമിഗണമികമാസമനഡ അറെമിയമിക്കുകേയുന സചെയമിരുന.

8) പകേമാഴമിപകമാടെഡ വമിമമാനതമാവളന

പകേമാഴമിപകമാടെഡ വമിമമാനതമാവള വമികേസെന സലൈസമടുപമില് സടെര്മമിനല് വമികേസെനതമിനമായമി
137 ഏകര് ഭൂമമിയുന കേമാര് പമാര്കമിനഗമിനമായമി 15.5 ഏകര് ഭൂമമിയുന ഉളസപസടെ ആസകേ 152.5 ഏകര്
ഭൂമമി 2013 സലൈ ലൈമാനഡഡ അകേസമിസെമിഷന ആകഡ പകേമാരന ഏസറ്റടുപകണതുണഡ.

9) ശബരമിമലൈ എയര്പപമാര്ടഡ

പസ്തുത പദ്ധതമികമായമി പകേന പവര്യമാമയമാന മനമാലൈയതമില് നമിനന പതമിപരമാധ മനമാലൈയതമില് നമിനന
അനുമതമി  ലൈഭമിക്കുനതമിനുള  നടെപടെമികേള  സെസസ്പീകേരമിച്ചുവരുന.   പദ്ധതമിയുമമായമി  ബനസപടഡ  Social
Impactment Study, Soil test തുടെങ്ങമിയ പവര്തനങ്ങള നടെപമാക്കുനതമിനഡ കേണ്സെളടനസെമികഡ നമിര്പദശന
നല്കേമിയമിട്ടുണഡ.  കൂടെമാസത പദ്ധതമിയുമമായമി ബനസപടഡ സചെറവളമി എപസറ്റമിസലൈയുന അതമിസന്റെ അനുബന
പപദശങ്ങളമിസലൈയുന  സെര്പവ്വ  നമ്പറകേള  ഉളസപടുതമി  ഒരു  സെര്പവ്വഭൂപടെന  തയമാറെമാക്കുനതമിനുള
പവര്തനങ്ങള നടെനവരുന.

10) എയമിനസെഡ

പകേനമാവമിഷ്കൃത  പദ്ധതമിയമായ  Establishment  of  New  Medical  Colleges  attached  to  the
existing District/ Referral Hospitals പകേമാരന വയനമാടെഡ സമഡമികല് പകേമാപളജമിസന്റെ വമികേസെനതമിനഡ
ഫണഡ അനുവദമിക്കുനതമിനഡ  27.09.2021  സലൈ പമി1/  12/2020/ആ.കു.വ നമ്പര് കേതഡ പകേമാരന പകേന
ആപരമാഗര്യ  മനമാലൈയതമിനഡ  ശമിപമാര്ശ  സെമര്പമിചമിട്ടുണഡ.   ഇതമിനപമല്  പകേന  സെര്കമാരമിസന്റെ
തസ്പീരുമമാനന ആയമിടമില.  19.06.2014  സലൈ D O No. 28016/ 158/2014-SSH  പകേന സെര്കമാര് കേതമിസലൈ
നമിര്പദശതമിസന്റെ അടെമിസമാനതമില് പമി.എന.എസെഡ.എസെഡ.ഹവയമില് ഉളസപടുതമി പകേരളതമിനഡ
AIIMS  അനുവദമിക്കുനതമിനഡ  പകേന സെര്കമാരമിപനമാടെഡ  നമിരന്തരമമായമി ആവശര്യസപട്ടുവരുനസവങ്കമിലന
നമാളമിതുവസര  AIIMS  അനുവദമിച്ചു  നല്കേമിയമിടമില.   2014  മുതല് അതമാതഡ  കേമാലൈസത സെനസമാന
സെര്കമാരുകേള ഇകമാരര്യന പകേന സെര്കമാരമിപനമാടെഡ ആവശര്യസപടമിട്ടുണഡ.  പധമാനമനമിയുമമായമി  2021
ജൂഹലൈ  മമാസെന  ഡല്ഹൈമിയമില്  വച്ചുള  കൂടെമി  കേമാഴ്ചയമിലന  ഇകമാരര്യന  ഉനയമിചമിരുന.   ആഗസഡ
മമാസെതമില് പകേന ആപരമാഗര്യ  മനമി പകേരളന സെനര്ശമിചപപമാഴന  സെനസമാനതമിസന്റെ ആവശര്യന
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അവതരമിപമിച്ചു. ഇതമിസന്റെസയമാസക അടെമിസമാനതമില് 22.03.2021 ല് പകേന ആപരമാഗര്യ മനമികയച
കേതമില്  AIIMS  തുടെങ്ങുനതമിനമാവശര്യമമായ  200  ഏകര്  സലൈന  പകേമാഴമിപകമാടെഡ  ജമിലയമില്
കേമിനമാലൂരമില്  ലൈഭര്യമമാകമാസമനഡ  അറെമിയമിചമിട്ടുമുണഡ.  KSIDC  യുസടെ  ഹകേവശന  നമിലൈവമില്  ലൈഭര്യമമായ
സലൈന തമിടസപടുതമി ആപരമാഗര്യ കുടുനബപകമ വകുപമിനഡ ഹകേമമാറെമാനുന  AIIMS  സമാപമിക്കുനതമിനഡ
അധമികേമമായമി ആവശര്യമുള സലൈന ഏസറ്റടുക്കുനതമിനുള നടെപടെമികേള ആരനഭമിക്കുനതമിനുന റെവനന
വകുപമിനഡ നമിര്പദശന      നല്കേമിയമിട്ടുണഡ.

11) ഇനസ  സമപന്റെഷന ലൈമിമമിറ്റ ഡഡ  ,   പമാലൈകമാടെഡ

ഇനസ്ട്രുസമപന്റെഷന ലൈമിമമിറ്റഡഡ പമാലൈകമാടെഡ യൂണമിറ്റമിസന്റെ ഓഹൈരമികേള വമിറ്റഴമികമാന പകേനന തസ്പീരുമമാനമിച
സെമാഹൈചെരര്യതമില് പസ്തുത യൂണമിറ്റഡ ഏസറ്റടുക്കുന കേമാരര്യന പകേരളന പരമിഗണമിക്കുകേയുന G.O.(Ms)No: 52/2018/ID
dated 20.07.2018 പകേമാരന ബുകഡ മൂലൈര്യതമിസന്റെ അടെമിസമാനതമില് സമമാത ആസമി മൂലൈര്യന (Net Asset Value)
53.02 പകേമാടെമി രൂപയമായമി കേണകമാകമി സമാപനന ഏസറ്റടുകമാന ഉതരവമായമി.  ഇതഡ സെനബനമിചഡ പരസര
ചെര്ചയഡ  പശഷന  തയമാറെമാകമിയ  കേരടെഡ  MoU  പകേന  കേമാബമിനറ്റഡ  അനഗസ്പീകേരമിക്കുനതമിനമായമി  നല്കേമിയമിട്ടുന
നമാളമിതുവസര  അനുകൂലൈ  പതമികേരണന  ഉണമായമിടമില.   അതമിനമിസടെ  പസ്തുത  സമാപനന  നമിലൈനമില്ക്കുന
പമാലൈകമാസട  ഭൂമമിയുസടെ  വമിലൈകൂടെമി  Asset  (ആസമി)  ആയമി  കേണകമാകണന  എന  നമിലൈപമാടെമാണഡ  പകേന
തലൈതമില് സെസസ്പീകേരമിചമിരമിക്കുനതഡ.   പകേരളന  വര്യവസെമായ ആവശര്യതമിനമായമി  ഏസറ്റടുതഡ  സെസൗജനര്യമമായമി
നലമിയ 23.12 ഏകര് ഭൂമമിയുസടെ വമിലൈ കൂടെമി നല്കേണസമന പകേന ആവശര്യന ഇകമാരര്യതമിലള പുപരമാഗതമി
മനസ്പീഭവമിപമിച്ചു.   ഇതഡ  സെനബനമിചഡ  വമിവമിധ  കേത്തുകേളമിലൂസടെ  പകേരളതമിസന്റെ  സെമസ്പീപനന
പബമാധര്യസപടുതമിയമിരമിക്കുകേയമാണഡ.

12) ബമി  .  പമി  .  സെമി  .  എല്  ,   സകേമാചമി റെമിഹഫനറെമി

രമാജര്യസത ഏറ്റവുന വലൈമിയ സപപടമാളമിയന കേമ്പനമിയുന മഹൈമാരത്ന പദവമിയുമുള ഭമാരതഡ  സപപടമാളമിയന
പകേമാര്പപറെഷന  ലൈമിമമിറ്റഡഡ  (ബമി.പമി.സെമി.എല്)  പകേനസെര്കമാര്  സെസകേമാരര്യവല്കരമികസപടുനവയുസടെ
പടമികേയമില്  ഉളസപടുതമിയമിട്ടുണഡ.  ബമി.പമി.സെമി.എല്  സകേമാചമി  റെമിഹഫനറെമി  സെസകേമാരര്യവല്ക്കരമികമാനുള
നസ്പീകതമില് നമിനഡ  പമിനമാറെണസമന ബഹ.  മുഖര്യമനമിയുസടെ  17.10.2019,  18.03.2020  എനസ്പീ തസ്പീയതമികേളമിസലൈ
കേത്തുകേളമിലൂസടെ ബഹ.പധമാനമനമിപയമാടുന ബഹ. പകേന ധനകേമാരര്യ വകുപഡ  മനമിപയമാടുന ആവശര്യസപടമിരുന.
സകേമാചമി  റെമിഹഫസനറെമിയുസടെ  സെസകേമാരര്യവതഡകേരണവുമമായമി  ബനസപടഡ  പകേന  സെര്കമാര്
തസ്പീരുമമാനതമിസനതമിസര പദശസ്പീയ തമാല്പരര്യവുന സെനസമാനതമിസന്റെ പപതര്യകേ തമാല്പരര്യവുന കേണകമിസലൈടുതഡ 
കേമ്പനമിസയ സപമാതുപമഖലൈയമില് തസന നമിലൈനമിര്തണസമനഡ  ആവശര്യസപട്ടുസകേമാണന നമിര്ദമിഷ്ട ഓഹൈരമി
വമിറ്റഴമികല്  നടെപടെമികേളമില്  നമിനന  പകേനസെര്കമാര്  അടെമിയന്തരമമായമി  പമിനമാപറെണതുസണനന
ആവശര്യസപട്ടുസകേമാണഡ  2019  നവനബര്  19-ാമാന  തസ്പീയതമി  പകേരള  നമിയമസെഭ  ഐകേകേണഡപഠര്യന  പപമയന
പമാസമാകമിയമിയമിട്ടുളതുന ആയതഡ  പകേനസെര്കമാരമിസന്റെ ശ്രദ്ധയമില്സപടുതമിയമിട്ടുളതുമമാണഡ.

13) സപപടമാസകേമമികല് പകേമാനപ്ലകഡ  ,   സകേമാചമി

2019  ജനുവരമി  27-നഡ  ബഹ.  പധമാനമനമിയമാണഡ  സകേമാചമി  സപപടമാസകേമമികല്  പകേമാനപ്ലകമിനഡ
തറെകലമിടതഡ.   പശഷന  ബമി.പമി.സെമി.എല്.  പബമാര്ഡഡ  പദ്ധതമി  അനഗസ്പീകേരമിക്കുകേയുണമായമി.   സെനസമാന
ഗവണ്സമന്റെഡ  170  ഏകര്  ഭൂപപദശന  പസ്തുത  പകേമാനപ്ലകമിനമായമി  ഹകേമമാറെമിയമിട്ടുണഡ.   പസ്തുത  പ്ലമാന്റെഡ
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പവര്തനകമമമാക്കുനതമിനുള  നടെപടെമികേള  സെസസ്പീകേരമിക്കുനതമിനമായമി  ബഹ.പധമാനമനമിപയമാടെഡ
അഭര്യര്തമിചമിട്ടുണഡ.   1,60,000  (MTPA)   അക്രമിലൈമികേഡ  ആസെമിഡഡ  ഉല്പമാദമിപമികമാന  കമതയുള  യൂണമിറ്റഡ
കേമസ്പീഷന  സചെയ്യുകേയുന  സസബമിഹലൈപസെഷന  സഫയഡസെമില്  ആകുകേയുന  സചെയമിട്ടുണഡ.   അക്രമിലൈമികേഡ
ആസെമിഡമിസന്റെ ആഭര്യന്തര ഉപപയമാഗതമിനുപശഷന സചെഹന,  മഹൈമാരമാഷ,  ഗുജറെമാതഡ എനമിവമിടെങ്ങളമിസലൈ
ഉപപഭമാകമാകളകഡ  വര്യമാവസെമായമികേ  ആവശര്യങ്ങളകമായമി  വമില്കമാന  കേഴമിയുനണഡ.   2  ഈഹഥല്
സഹൈഹകല്  അക്രമിപലൈറ്റഡ  അപത  യൂണമിറ്റമില്  തസന  ഉല്പമാദനന  തുടെങ്ങുനതമിനുള  നടെപടെമികേള
ആരനഭമിചമിട്ടുണഡ.   ഈ  യൂണമിറ്റമിനഡ  1,80,000  MTPA  ബനഹടല് അക്രമിപലൈറ്റുന  10,000  MTPA  2  ഈഹഥല്
സഹൈഹകല് അക്രമിപലൈറ്റുന ഉല്പമാദമിപമിക്കുനതമിനുള കമതയുണഡ.  

14) സകേമാചമി   -   മമാനഗ്ലൂര് ഇന്റെസമിയല് പകേമാറെമി പഡമാര്

സകേമാചമി  -  മമാനഗ്ലൂര്  വര്യവസെമായമികേ  ഇടെനമാഴമി  പദ്ധതമിയുമമായമി  ബനസപട  നമിപവദനന  ബഹ.
പധമാനമനമിയഡ  സെമര്പമിചമിട്ടുണഡ.   സകേമാചമി-മമാനഗ്ലൂര്  വര്യവസെമായ  ഇടെനമാഴമി  യമാഥമാര്തര്യമമാകണസമനഡ
അഭര്യര്തമിച്ചുസകേമാണഡ  ബഹ.  മുഖര്യമനമി  ബഹ.പകേന വമാണമിജര്യവര്യവസെമായ മനമിയഡ  05.06.2021-ല് കേതഡ

നല്കേമിയമിട്ടുണഡ.  പസ്തുത പദ്ധതമിയുമമായമി ബനസപടഡ feasibility study  ആരനഭമിക്കുനതമിനുള അനുമതമി
ലൈഭമിചതമിസന്റെ അടെമിസമാനതമില് ആയതമിനുള നടെപടെമികേള  സെസസ്പീകേരമിചഡ  വരുന.   feasibility  study

പൂര്തസ്പീകേരമിച  പശഷന  ആയതമിസന്റെ  റെമിപപമാര്ടഡ  പദ്ധതമിയുമമായമി  ബനസപട  അന്തമിമ  അനുമതമികമായമി
പകേനവമാണമിജര്യ മനമാലൈയതമിനഡ സെമര്പമിപകണതുണഡ.  

സസെകന ഓഫസ്പീസെര്  


