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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1470 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഏ�മാ�ർ- എറണാ�ളം േറാഡിെല അപകട വള�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) ഏ�മാ�ർ-എറണാ�ളം േറാഡിെല

അപകടവള�കൾ നിവർ��തിന് ആവശ�മായ

�മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ സംബ�ി�്

െ�ാേ�ാസൽ െപാ�മരാമ�് വ��് റവന�

വ��ിന് നൽകിെയ�ി�ം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ാൻ ഉ�ായ കാലതാമസം

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകാ�യം ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ - എറണാ�ളം

േറാഡിെല അപകടകരമായ വള�കൾ

നിവർ��തിേല�ായി മീന�ിൽ താ��ിെല

കാണ�ാരി വിേ�ജിെല 0.1420 െഹ�ർ �ല�ം

ൈവ�ം താ��ിെല േകാതന�ർ, മാ�ർ, ��ചിറ

എ�ീ വിേ��കളിൽ ഉൾെ�� വ�� 1.475
െഹ�ർ �ല�ം െപാ�ംവില�് എ���തിേല�്

േകാ�യം െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗം

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ 02/11/2009-ൽ അർ�ന

സമർ�ി�ി���ം, െപാ�ംവില ഓഫീസർ

അർ�നാധികാരി�മായി േചർ�് �ല

പരിേശാധന നട�ിയതിൽ അഡീഷണൽ

അർ�ന ലഭ�മാ�ി സ��ബിലി�ി റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 09/05/2013
തീയതിയിൽ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2655/2013/റവ

ഉ�രവ് �കാരം കാണ�ാരി, േകാതന�ർ,
മാ�ർ, � ��ിറ, �����ി, വടയാർ

വിേ��കളിെല 1.9652 െഹ�ർ �മി, DLPC
േചർ�് െനേഗാഷിേയ�് പർേ�സ്  െച��തിനായി

അ�മതി �റെ��വി�ി���മാണ്. എ�ാൽ

പി�ീട്  നട�ിയ വിശദമായ

�ലപരിേശാധനയിൽ ��ത അൈലൻെമ�ിൽ

ഉൾെ��വ�� എ�ാ സർേ� ന��ക�ം േമൽ

ഉ�രവിൽ ഉൾെ��ി�ി�ാെയ�്

കെ��ക��ായി. അതിനാൽ െപാ�ംവില

നടപടിക�െട �ഗമമായ നട�ി�ിനായി ��ത

പ�തി പല റീ�കളായി തിരി� െച�ാൻ

തീ�മാനി�ക�ം ഇ�കാരം റീ�  ്1 ൽ ഉൾെ��

വ�� മാ�ർ, േകാതന�ർ വിേ��കളിെല

സർേ� ന��കൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�്

െപാ�മരാമ�് വ��് സമർ�ി� �തിയ അർ�ന

�കാരം 50.08 ആർ വ� ��ത

ആവശ��ിേല�് െപാ�ംവിലയ്  െ����തിന്
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19/12/2013 െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 6663/2013/റവ

�കാരം ഉ�രവായി���മാണ്. എ�ാൽ

01/01/2014 �തൽ �തിയ ആ�് നിലവിൽ

വ�തിനാൽ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 6663/2013/റവ

ഉ�രവ് �കാര�� �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി�ി�ാ��മാണ്. �ടർ�്

ഏ�മാ�ർ - എറണാ�ളം േറാഡിെല

അപകടകരമായ വള�കൾ നിവർ��തി� േവ�ി

മീന�ിൽ താ��ിെല കാണ�ാരി വിേ�ജ്  ൈവ�ം

താ��ിെല േകാതന�ർ, മാ�ർ, ��ചിറ,
ക����ി എ�ീ വിേ��കളിൽ ഉൾെ�� വ��

1.9652 െഹ�ർ �ലം നിലവിെല മാർ��് േറ�്

�കാരം ഏെ����തിന് െപാ�മരാമ�് (ജി)
വ��ിൽ നി�ം 16/08/2018 െല സ.ഉ.(സാധാ)
നം.1277/2018/െപാമവ �കാരം ഭരണാ�മതി

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��താണ്. െ�ഷ�ൽ

തഹസിൽദാർ എൽ.എ(ജനറൽ), പാലാ�െട

കാര�ാലയം �േഖനയാണ് �ലേമെ���ൽ

നടപടികൾ നട�വ��ത്. �ലേമെ���ൽ

നടപടികൾ�ായി �ാരംഭ ഘ��ിൽ

െക�ിെവേ�� 5% ക�ിൻജൻസി �കയായ 50
ല�ം �പ െക�ിെവ�ി��്. െപാ�മരാമ�്

നിര�് വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

അർ�ന സമർ�ി�ി���ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ �ലപരിേശാധന

നട�ിയി���മാണ്. ഏെ��േ�� �രിഭാഗം

�ല�ളി�ം അൈലൻെമ�് േ�ാ�കൾ

�ാപി�ി��താ�ം േ�ാ�കൾ �ാപി�വാൻ

സാധി�ാ� �ല�ൾ മാർ�് െച�ി��താ�ം

17/06/21-ൽ അർ�നാധികാരി റിേ�ാർ�്

െച�ി��്. �ലെമ��് സംബ�ി� 14.02.2019
െല സ.ഉ(ൈക) 56/2019/റവ �കാര�� റവന�

വ��ിെ� അ�മതി ഉ�രവ് ലഭ�മാ��തി��

െ�ാേ�ാസൽ അർ�ാനാധികാരി െപാ�മരാമ�്

വ��് �േഖന ലഭ�മാ�� �റ�് അ�മതി ഉ�രവ്

�റെ��വി�  ്�ലേമെ���ൽ നടപടിക�മായി

��ാ� േപാ��താണ്.

(ബി) ��ത ���ിെയ�് വള�കൾ നികർ��തിന്

േവ�ി െപാ�മരാമ�് വ��് ചീഫ് എ�ിനീയർ

2.11.2009-�ം 14.2.2009-�ം നൽകിയ

റിക�സിഷെ� അടി�ാന�ിൽ 9.5.2013-െല

ജി.ഒ. ന�ർ 2655/2013 �കാര�ം 19.12.2013-െല

ജി.ഒ.ന�ർ 6663/13-െല ഉ�രവ് �കാര�ം

അൻപത് ല�ം �പ വകയി��ിെയ�ി�ം

വ��കൾ ത�ി�� അനാ� കാരണം

�ലേമെ���ൽ നടപടികൾ

(ബി) േകാ�യം ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ - എറണാ�ളം

േറാഡിെല അപകടകരമായ വള�കൾ

നിവർ��തിേല�ായി മീന�ിൽ താ��ിെല

കാണ�ാരി വിേ�ജിെല 0.1420 െഹ�ർ �ല�ം

ൈവ�ം താ��ിെല േകാതന�ർ, മാ�ർ, ��ചിറ

എ�ീ വിേ��കളിൽ ഉൾെ�� വ�� 1.475
െഹ�ർ �ല�ം െപാ�ംവില�് എ���തിേല�്

േകാ�യം െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗം

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ 02/11/2009-ൽ അർ�ന
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എ�െമ�ാ�തിനാൽ ഈ അവ��്

അടിയ�ിര പരിഹാരം കെ��േമാ;
സമർ�ി�ി���ം, െപാ�ംവില ഓഫീസർ

അർ�നാധികാരി�മായി േചർ�് �ല

പരിേശാധന നട�ിയതിൽ അഡീഷണൽ

അർ�ന ലഭ�മാ�ി സ��ബിലി�ി റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 09/05/2013
തീയതിയിൽ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2655/2013/റവ

ഉ�രവ് �കാരം കാണ�ാരി, േകാതന�ർ,
മാ�ർ, � ��ിറ, �����ി, വടയാർ

വിേ��കളിെല 1.9652 െഹ�ർ �മി, DLPC
േചർ�് െനേഗാഷിേയ�് പർേ�സ്  െച��തിനായി

അ�മതി �റെ��വി�ി���മാണ്. എ�ാൽ

പി�ീട്  നട�ിയ വിശദമായ

�ലപരിേശാധനയിൽ ��ത അൈലൻെമ�ിൽ

ഉൾെ��വ�� എ�ാ സർേ� ന��ക�ം േമൽ

ഉ�രവിൽ ഉൾെ��ി�ി�ാെയ�്

കെ��ക��ായി. അതിനാൽ െപാ�ംവില

നടപടിക�െട �ഗമമായ നട�ി�ിനായി ��ത

പ�തി പല റീ�കളായി തിരി� െച�ാൻ

തീ�മാനി�ക�ം ഇ�കാരം റീ�  ്1 ൽ ഉൾെ��

വ�� മാ�ർ, േകാതന�ർ വിേ��കളിെല

സർേ� ന��കൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�്

െപാ�മരാമ�് വ��് സമർ�ി� �തിയ അർ�ന

�കാരം 50.08 ആർ വ� ��ത

ആവശ��ിേല�് െപാ�ംവിലയ്  െ����തിന്

19/12/2013 െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 6663/2013/റവ

�കാരം ഉ�രവായി���മാണ്. എ�ാൽ

01/01/2014 �തൽ �തിയ ആ�് നിലവിൽ

വ�തിനാൽ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 6663/2013/റവ

ഉ�രവ് �കാര�� �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി�ി�ാ��മാണ്. �ടർ�്

ഏ�മാ�ർ - എറണാ�ളം േറാഡിെല

അപകടകരമായ വള�കൾ നിവർ��തി� േവ�ി

മീന�ിൽ താ��ിെല കാണ�ാരി വിേ�ജ്  ൈവ�ം

താ��ിെല േകാതന�ർ, മാ�ർ, ��ചിറ,
ക����ി എ�ീ വിേ��കളിൽ ഉൾെ�� വ��

1.9652 െഹ�ർ �ലം നിലവിെല മാർ��് േറ�്

�കാരം ഏെ����തിന് െപാ�മരാമ�് (ജി)
വ��ിൽ നി�ം 16/08/2018 െല സ.ഉ.(സാധാ)
നം.1277/2018/െപാമവ �കാരം ഭരണാ�മതി

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��താണ്. െ�ഷ�ൽ

തഹസിൽദാർ എൽ.എ(ജനറൽ), പാലാ�െട

കാര�ാലയം �േഖനയാണ് �ലേമെ���ൽ

നടപടികൾ നട�വ��ത്. �ലേമെ���ൽ

നടപടികൾ�ായി �ാരംഭ ഘ��ിൽ

െക�ിെവേ�� 5% ക�ിൻജൻസി �കയായ 50
ല�ം �പ െക�ിെവ�ി��്. െപാ�മരാമ�്
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നിര�് വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

അർ�ന സമർ�ി�ി���ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ �ലപരിേശാധന

നട�ിയി���മാണ്. ഏെ��േ�� �രിഭാഗം

�ല�ളി�ം അൈലൻെമ�് േ�ാ�കൾ

�ാപി�ി��താ�ം േ�ാ�കൾ �ാപി�വാൻ

സാധി�ാ� �ല�ൾ മാർ�് െച�ി��താ�ം

17/06/21-ൽ അർ�നാധികാരി റിേ�ാർ�്

െച�ി��്. �ലെമ��് സംബ�ി� 14.02.2019
െല സ.ഉ(ൈക) 56/2019/റവ �കാര�� റവന�

വ��ിെ� അ�മതി ഉ�രവ് ലഭ�മാ��തി��

െ�ാേ�ാസൽ അർ�ാനാധികാരി െപാ�മരാമ�്

വ��് �േഖന ലഭ�മാ�� �റ�് അ�മതി ഉ�രവ്

�റെ��വി�  ്�ലേമെ���ൽ നടപടിക�മായി

��ാ� േപാ��താണ്.

(സി) ഏ�മാ�ർ എറണാ�ളം േറാഡിെല

അപകടവള�കൾ നിവർ��തിന്

ആവശ�മായ�മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ�ായി

കാണ�ാരി, േകാതെന�ർ, മാ�ർ, ��ചിറ,
ക����ി വിേ��കളിൽെ�� 1.962 െഹ�ർ

�മി ഏെ����തിന് ���ിയ ഭരണാ�മതി�ം

�േത�കാ�മതി�ം െപാ�മരാമ�് വ��് ജി.ഒ.
ന�ർ 1277/2018 തീയതി 16.8.2018-ൽ
�റെ��വി�െവ�ി�ം ഒ� നടപടി�ം

സ�ീകരി�ാെത �ലേമെ���് നീ�ിെകാ�

േപാ�� �രവ��് പരിഹാരം കെ��േമാ?

(സി) േകാ�യം ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ - എറണാ�ളം

േറാഡിെല അപകടകരമായ വള�കൾ

നിവർ��തിേല�ായി മീന�ിൽ താ��ിെല

കാണ�ാരി വിേ�ജിെല 0.1420 െഹ�ർ �ല�ം

ൈവ�ം താ��ിെല േകാതന�ർ, മാ�ർ, ��ചിറ

എ�ീ വിേ��കളിൽ ഉൾെ�� വ�� 1.475
െഹ�ർ �ല�ം െപാ�ംവില�് എ���തിേല�്

േകാ�യം െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗം

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ 02/11/2009-ൽ അർ�ന

സമർ�ി�ി���ം, െപാ�ംവില ഓഫീസർ

അർ�നാധികാരി�മായി േചർ�് �ല

പരിേശാധന നട�ിയതിൽ അഡീഷണൽ

അർ�ന ലഭ�മാ�ി സ��ബിലി�ി റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 09/05/2013
തീയതിയിൽ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2655/2013/റവ

ഉ�രവ് �കാരം കാണ�ാരി, േകാതന�ർ,
മാ�ർ, � ��ിറ, �����ി, വടയാർ

വിേ��കളിെല 1.9652 െഹ�ർ �മി, DLPC
േചർ�് െനേഗാഷിേയ�് പർേ�സ്  െച��തിനായി

അ�മതി �റെ��വി�ി���മാണ്. എ�ാൽ

പി�ീട്  നട�ിയ വിശദമായ

�ലപരിേശാധനയിൽ ��ത അൈലൻെമ�ിൽ

ഉൾെ��വ�� എ�ാ സർേ� ന��ക�ം േമൽ

ഉ�രവിൽ ഉൾെ��ി�ി�ാെയ�്

കെ��ക��ായി. അതിനാൽ െപാ�ംവില

നടപടിക�െട �ഗമമായ നട�ി�ിനായി ��ത

പ�തി പല റീ�കളായി തിരി� െച�ാൻ

തീ�മാനി�ക�ം ഇ�കാരം റീ�  ്1 ൽ ഉൾെ��

വ�� മാ�ർ, േകാതന�ർ വിേ��കളിെല

സർേ� ന��കൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�്

െപാ�മരാമ�് വ��് സമർ�ി� �തിയ അർ�ന
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ആവശ��ിേല�് െപാ�ംവിലയ്  െ����തിന്

19/12/2013 െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 6663/2013/റവ

�കാരം ഉ�രവായി���മാണ്. എ�ാൽ

01/01/2014 �തൽ �തിയ ആ�് നിലവിൽ

വ�തിനാൽ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 6663/2013/റവ

ഉ�രവ് �കാര�� �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി�ി�ാ��മാണ്. �ടർ�്

ഏ�മാ�ർ - എറണാ�ളം േറാഡിെല

അപകടകരമായ വള�കൾ നിവർ��തി� േവ�ി

മീന�ിൽ താ��ിെല കാണ�ാരി വിേ�ജ്  ൈവ�ം

താ��ിെല േകാതന�ർ, മാ�ർ, ��ചിറ,
ക����ി എ�ീ വിേ��കളിൽ ഉൾെ�� വ��

1.9652 െഹ�ർ �ലം നിലവിെല മാർ��് േറ�്

�കാരം ഏെ����തിന് െപാ�മരാമ�് (ജി)
വ��ിൽ നി�ം 16/08/2018 െല സ.ഉ.(സാധാ)
നം.1277/2018/െപാമവ �കാരം ഭരണാ�മതി

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��താണ്. െ�ഷ�ൽ

തഹസിൽദാർ എൽ.എ(ജനറൽ), പാലാ�െട

കാര�ാലയം �േഖനയാണ് �ലേമെ���ൽ

നടപടികൾ നട�വ��ത്. �ലേമെ���ൽ

നടപടികൾ�ായി �ാരംഭ ഘ��ിൽ

െക�ിെവേ�� 5% ക�ിൻജൻസി �കയായ 50
ല�ം �പ െക�ിെവ�ി��്. െപാ�മരാമ�്

നിര�് വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

അർ�ന സമർ�ി�ി���ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ �ലപരിേശാധന

നട�ിയി���മാണ്. ഏെ��േ�� �രിഭാഗം

�ല�ളി�ം അൈലൻെമ�് േ�ാ�കൾ

�ാപി�ി��താ�ം േ�ാ�കൾ �ാപി�വാൻ

സാധി�ാ� �ല�ൾ മാർ�് െച�ി��താ�ം

17/06/21-ൽ അർ�നാധികാരി റിേ�ാർ�്

െച�ി��്. �ലെമ��് സംബ�ി� 14.02.2019
െല സ.ഉ(ൈക) 56/2019/റവ �കാര�� റവന�

വ��ിെ� അ�മതി ഉ�രവ് ലഭ�മാ��തി��

െ�ാേ�ാസൽ അർ�ാനാധികാരി െപാ�മരാമ�്

വ��് �േഖന ലഭ�മാ�� �റ�് അ�മതി ഉ�രവ്

�റെ��വി�  ്�ലേമെ���ൽ നടപടിക�മായി

��ാ� േപാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


