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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2505 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന ബാം� േകാർ�േറഷെ� കീഴി�� ഫാ�റി�െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ബാം� േകാർ�േറഷന് കീഴി�� ഫാ�റികളിൽ

ഇേ�ാ�ം ഈ� കി�ാ�തിനാൽ �വർ�നം

നില�ിരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി�ി�. 17.08.2021 �തൽ ഈ�

െവ�ാൻ അ�മതി നൽ�ക�ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ഈ�െവ�് ആരംഭി�ക�ം

െ�ാഡ�ൻ ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി)

ഫാ�റികൾ�് ആവശ�മായ ഈ�

ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. കഴി� �ൺ, �ൈല, ആഗ�്  മാസം

േ�ാഷർ പിരീയഡ്   ആയതിനാൽ വനം വ��ിൽ

നി�ം ഈ� െവ�ാൻ അ�വാദം ലഭി�ി��ി�.
17.08.2021 �തൽ�ാണ്  ഈ� െവ�ാൻ ഉ�രവ് 
നൽകിയത്  �കാരം 7500 ടൺ പ�നംതി�യിൽ

നി�ം ബാ�ി 2500 െമ�ിക്  ടൺ �യം��ി,
ഇടമലയാർ, ചാല�ടി എ�ിവിട�ളിൽ

നി�മാണ്  ലഭി�ിരി��ത് . ഇതിൽ ചാല�ടി,
�യം��ി േമഖലയിൽ പന�് 
െന��തിനാവശ�മായ ഈ�യാണ്  ലഭി��ത് .
എ�ാൽ പ�നംതി�യിൽ നി�ം ലഭി�� ഈ�

പന�്  െന��തിനാവശ�മായ ഈ� അ�. ഇത് 
�ധാനമാ�ം �ഷി ആവശ��ൾ�്

ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� ഈ�യാണ് . ഇേ�ാൾ

ലഭ�മായ ഇടമലയാർ, �യം��ി, ചാല�ടി ഈ�

അ�മാലിയി�� വിവിധ െന�്  േക��ളിൽ

നൽകി വ���് . ഒേ�ാബർ മാസം

അവസാനേ�ാട്   �ടി എ�ാ െന�്  േക��ളി�ം

ഈ� എ�ി�വാൻ സാധി�െമ�്  �തീ�ി��.

(സി) ��ാർ വനം ഡിവിഷനിൽ നി�ം ഈ�

ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ; ഇത്

പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി)
��ാർ വനം ഡിവിഷനിൽ നി�ം ഈ� ലഭി�്

�ട�ിയി��്.

(ഡി) ചാല�ടി, മലയാ�ർ, പ�നംതി� എ�ീ വനം

ഡിവിഷ�കളിൽ നി�ം ഈ� ലഭി��േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ഉ�്. പ�നംതി� േമഖലയിൽ നി�ം 7500 െമ�ിക് 
ടൺ ഈ� െവ��തി�� അ�മതി ലഭി�ി��്. 7
േലാഡ്   (35 െമ�ിക്  ടൺ) ഈ� െവ�ി എ��ക�ം,
ഇതിൽ 4 േലാഡ്   (20 െമ�ിക്  ടൺ) െകാ�, �റം

െന�� െതാഴിലാളികൾ�്  ന�ക�ം, ബാ�ി
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വ�� 3 േലാഡ്   (15 െമ�ിക്  ടൺ) ഈ�

തി�വന��ര�� െവളിയ�ർ, െന�മ�ാട്  
എ�ീ ഡിേ�ാകളി�ം, ��റ, ചാ�ളം എ�ീ

യ�വത്�ത പന�്  െന�്  േ���ളി�ം

െതാഴിലാളികൾ�്  എ�ി� നൽകിയി��് .
ഇടമലയാർ േമഖലയിൽ നി�ം 150 െമ�ിക് ടൺ

ഈ� െവ��തി�� അ�മതി ലഭി�ി��്.
എ�ാൽ െതാഴിലാളികൾ ഡാമിൽ �ടി 15
കിേലാമീ��കേളാളം ച�ാട�ിൽ സ�രി�ാണ് 
കാ�ിൽ ഈ� േശഖരി�ാൻ േപാ��ത് . ഇതിനായ്  
ഇവർ 15 ദിവസേ�ാളം വന�ിൽ

താമസി�ി�ാണ്  ഈ��മായി തിരി� വ��ത് .
ചാല�ടി േമഖലയിൽ നി�ം 750 െമ�ിക്  ടൺ

ഈ� െവ��തി�� അ�മതി ലഭി�ി��് . ഈ�

െവ��തി�� അ�മതി ലഭി�തി� േശഷം 4
േലാഡ്   ഈ� െതാഴിലാളികൾ െവ�ിവ�തിൽ 1
േലാഡ്   (5 െമ�ിക് ടൺ) അ�മാലി ഭാഗ��

െന�്ശാലകളിൽ െതാഴിലാളികൾ�്  എ�ി�

െകാ��ി��് .

(ഇ)

ബാം� േകാർ�േറഷനിൽ പണിെയ���

െതാഴിലാളി ��ംബ�ൾ േകാവിഡ്  കാല�്

��ി��് അ�ഭവി��ത് കണ�ിെല��് ഈ�

ലഭ�മാ��തി�ം െതാഴിൽ �ര�

ഉറ�ാ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

(ഇ) േകാവിഡ്   19 മഹാമാരി�മായി ബ�െ��്  േകരള

സം�ാന ബാം� േകാർ�േറഷന്  കീഴിൽ

�വർ�ി�� പന�്  െന�്  െതാഴിലാളികൾ�ം

ഈ�െവ�്  െതാഴിലാളികൾ�ം ഈ�, തഴ, �ള,
�രൽ, കാ�വ�ി േ�മനിധി േബാർഡ്   വഴിയാണ് 
ആ��ല��ൾ ലഭി��ത് . ഈ�, തഴ, �ള, �രൽ,
കാ�വ�ി േ�മനിധി േബാർഡ്   വഴി ബാം�

േമഖലയിൽ പണിെയ��� െതാഴിലാളികൾ�് 
1000 �പ വ�  ് ധനസഹായം നൽകി വ���് .
�ടാെത േകാർ�േറഷൻ െതാഴിലാളികൾ�് 
അഡ�ാൻസ്   ആയി 1000 �പ �കാരം

നൽകിയി��. �ൻ കാല�ളിെല ഡി എ �ടി�ിക

ഇന�ിൽ ന�വാ��ായതിൽ 15 മാസെ�

�ടി�ിക 3.96 േകാടി �പ�ം,
ഓണേ�ാട�ബ�ി�  ് ഇൻെസ�ീവ്  ഇന�ിൽ

1.50േകാടി �പ�ം ഈ െതാഴിലാളികൾ�് 
നൽകാൻ സാധി�ി��് . ബാ�ി നൽ�വാ��

ഡി.എ �ടി�ിക വിതരണം െച��തി��

നടപടികൾ ത�രിത െ���ി വ��. ഡി.എ
ഇന�ിൽ ഏകേദശം 50,000/- �പ വെര ഒ�

െതാഴിലാളി�്  ലഭി�ി��് . ആയത്  ഒ� പരിധി

വെര െതാഴിലാളികൾ�്  ഈ േകാവിഡ്   കാല�് 
ഉപകാരെ��ി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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