
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1475 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല റവന��മി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ റവന� ,തേ�ശ
സ�യംഭരണം , ഇറിേഗഷൻ ,വ�വസായം ,വനം
�ട�ിയ എെത�ാം വ��ക�െട അധീനതയിൽ
നിലവിൽ എ� അളവ് �മി�െ��ത്
വ��മാ�� പ�ിക വ��് - പ�ായ�് തിരി�്
നൽകാേമാ;

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ റവന�,
തേ�ശസ�യംഭരണം, ഇറിേഗഷൻ, വ�വസായം,
വനം �ട�ിയ വ��ക�െട അധീനതയിൽ
നിലവിൽ എ� അളവ് �മി�െ��് വ��മാ��

വിവരം വ��് തിരി�  ്താെഴ�റ��. റവന� വ��് :
വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല ര�് താ��കളായ
��ർ താ��ി�ം തല�ി�ി താ��ി�ം റവന�
വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി�െട വിവര�ൾ
അ�ബ�ം - I ആയി േചർ�ിരി��.
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് : ആ�ി രജി�റിെ�
അടി�ാന�ിൽ വട�ാേ�രി നഗരസഭാ
�േദശ�് 2916.55 സ്ക�യർ മീ�ർ റവന�
�മിയാണ് ഉ�ത്. ടി വ��ിെ� അധീനതയിൽ
വട�ാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ

ഉൾെ��വ�� �ാമപ�ായ�ിെല �മി
സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�ം-I ആയി

േചർ�ിരി��. ഇറിേഗഷൻ വ��്: ഇറിേഗഷൻ
വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി�െട വിവര�ൾ
അ�ബ�ം-I ആയി േചർ�ിരി��.
വ�വസായവ��് : വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ

വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിൽ
അ�ാണി, അ�ൻ��്, േവളേ�ാട്  എ�ീ
വ�വസായ വികസന േ�ാ�കളിലായി 8958.56
െസ�് (അ�ാണി-3616.55െസ�്, അ�ൻ��് -
2892.01 െസ�്, േവളേ�ാട്  -2450 െസ�്)
വ�വസായ �മി�ം വ�വസായ വ��ിെല
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ സിഡ്േകാ�െട
ഉടമ�തയിൽ അ�ാണി വ�വസായ പാർ�ിൽ
11.81 ഏ�ർ �മി�ം നിലവി��്. വനം വ��് :
വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ മ�ാട്  വന
െറയി�ിെല�ം, വട�ാേ�രി വന
െറയി�ിെല�ം ചില �േദശ�ൾ ഉൾെ��ി��്. ടി
െറയി�ക�െട ��വൻ വി�തി 13049
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െഹ�റാണ്. വനം വ��ിെ� അധീനതയി��
വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ ഉൾെ��� ടി
�േദശ�ളിെല വന�മി പ�ായ�്, മ�ലം

എ�ിവ തിരി�  ്��ി� വ��ി�.

(ബി)

��ത �മി ഓേരാ�ം ഏെതാെ�
ആവശ��ിനാണ് നിലവിൽ ഉപേയാഗി��െത�
വിവരം പ�ികയാ�ി നൽകാേമാ?

(ബി) ��ത �മി ഓേരാ�ം ഏെതാെ�
ആവശ��ിനാണ് നിലവിൽ ഉപേയാഗി��ത്
എ�തിെ� വ��് തിരി�� വിവരം
താെഴ�റ��. റവന� വ��് : റവന� വ��ിന്
കീഴി�� ��ത �മി ഓേരാ�ം ഏെതാെ�
ആവശ��ിനാണ് നിലവിൽ ഉപേയാഗി��െത�
വിവരം അ�ബ�ം-II ആയി േചർ�ിരി��.
തേ�ശസ�യംഭരണം വ��്: മാർ��കൾ, ബസ്
�ാ�കൾ, അ�ണവാടികൾ, �ശാന�ൾ,
വിൻേ�ാ കംേപാ�് �ണി�കൾ, �ൗ�കൾ,
വായനശാലകൾ, സാം�ാരിക നിലയ�ൾ,
ഇൻഡ�ിയൽ ഏരിയകൾ എ�ീ
ആവശ��ൾ�ാണ് നഗരകാര� വ��് ടി റവന� �മി
ഉപേയാഗി��ത്. പ�ായ�് വ��ിെ� വിശദ
വിവര�ൾ അ�ബ�ം- II ആയി

േചർ�ിരി��. ഇറിേഗഷൻ വ��്: ഇറിേഗഷൻ
വ��ി� കീഴി�� വാഴാനി െസ�െ� കീഴി��
�മി ഡാം േകാ�ൗ�്, കനാൽ, കനാൽ ബ�്
േറാഡ് , ക�ാർേ��് എ�ീ ആവശ��ൾ�ായാണ്

ഉപേയാഗി��ത്. �ടാെത ഇറിേഗഷൻ െസ�ൻ
വട�ാേ�രി�െട കീഴി�� �മി കനാൽ, കനാൽ
ബ�് േറാഡ് , ഓഫീസ്  കാര�ാലയം, വാ�മ്ാൻ
ക�ാർ��്/േകബിൻ എ�ീ ആവശ��ൾ�ം

ഉപേയാഗി��. വ�വസായവ��് : വ�വസായ
വാണിജ� ഡയറ�േറ�ിെ� അധീനതയി��
അ�ാണി, അ�ൻ��്, േവളേ�ാട്  എ�ീ
വ�വസായ വികസന േ�ാ�കളിലായി 7833.08
െസ�് �മി സംരംഭകർ�ായി അ�വദി�
നൽകിയി��്. സിഡ്േകാ�െട അ�ാണി

വ�വസായ പാർ�ിൽ വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് 6.69 ഏ�ർ �മി അ�വദി�
നൽകിയി��്. വനം വ��് : മ�ാട് , വട�ാേ�രി

െറയി�കളി�� ��ത �മിയിൽ 12153.6
െഹ�ർ �ലം വന�മിയായി തെ�
നിലനിൽ��. ബാ�ി�� 895.4 െഹ�ർ �ലം

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം

സ�കാര�വ��ികൾ�ം വേനതര
ആവശ��ൾ�ായി നൽകിയി��്. ആയതിെ�

വിശദവിവര�ൾ അ�ബ�ം-II ആയി

േചർ�ിരി��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ
















