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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3397 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�രാവ� വ��് പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
Shri Ahammad Devarkovil

(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) �രാവ� വ��ിന് കീഴിൽ എ�ാ ജി�കളി�ം
ൈപ�ക മ�സിയം ആരംഭി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�്  ഓേരാ ജി��െട�ം തനതായ
ൈപ�കം കാ� ��ി��തി�ം, വ�ം തല�റ�് 
ഇവ ൈകമാ�ക എ� ല��ം �ൻനിർ�ി�ം എ�ാ
ജി�കളി�ം ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ�ൾ
സ�ീകരി��തിന്  സർ�ാർ തത��ിൽ

അംഗീകാരം നൽകിയി��് . ഇതിെ� ആദ�പടി

എ� നിലയിൽ േകരള �രാവ� വ��ിെ� കീഴിൽ
ഇ��ി, പാല�ാട്  , ��ർ, എറണാ�ളം എ�ീ
ജി�കളിൽ ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ��െട
സ�ീകരണം �ർ�ിയാ�ി ജന�ൾ�് 
�റ�െകാ��ി�ളളതാണ്. തി�വന��രം ജി�ാ
ൈപ�ക മ�സിയം സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
െക�ിട�ിെ� ഘടനാ സംര�ണ േജാലികൾ
�ർ�ിയാ�ിയി���ം മ�സിയം
സ�ീകരി��തിേല�്  വിശദമായ പ�തി
�പേരഖ ത�ാറാ�ിയി���മാണ് . ഒ�ം തെ�
വയനാട്  , പ�നംതി� എ�ീ ജി�കളി�ം ജി�ാ
ൈപ�ക മ�സിയ��െട സ�ീകരണ�ിന് 
സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയി��് . ഇതിൽ
വയനാട്   ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ�ിെ�

പരിസരവികസന ���ിക�ം

അതിേനാട�ബ�ി�� നിർ�ാണ
�വർ�ന��ം നട�വരികയാണ് . പ�നംതി�

ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയം സ�ീകരി��തിന്

േകാ�ി ആന�ാവള�ിൽ വനം വ��്  വി�
നൽകിയ െക�ിടം പര�ാ�മ�ാ�തിനാൽ ��തൽ
�ല സൗകര��� മെ�ാ� െക�ിടം
വി�നൽ��തിന്  വനം വ��മാ�� ചർ�കൾ
�േരാഗമി�കയാണ് . മല�റം ജി�ാ ൈപ�ക
മ�സിയമായി സ�ീകരി�ാൻ തീ�മാനി�
തി�ര�ാടി പഴയ ഹ�ർ കേ�രി െകടിട�ിൽ

താ��്  ഓഫീസ്   �വർ�ി� വ�തിനാൽ െക�ിടം
�രാവ� വ��ിന്  വി�കി�ാൻ താമസം



2 of 2

േനരി�ക��ായി. അതിനാൽ മ�സിയം
സ�ീകരണ ���ികൾ യഥാസമയം �ട�ാൻ
�രാവ� വ��ിന്  സാധി�ി��ി�. നിലവിൽ
െക�ിടം �രാവ� വ��ിന്  ൈകമാറി
ലഭ�മായി��്. മ�സിയം സ�ീകരിേ�� ഈ
െക�ിട�ിെ� ഘടനാ സംര�ണ േജാലികൾ
ഇേ�ാൾ നട�വരികയാണ് . മ�്  ജി�കളിൽ
മ�സിയം സ�ീകരി��തിന്  െക�ിട�ൾ
ലഭ�മായി�ി�. ഇത്  ലഭ�മാ�� �റ�്  അതാത്  ജി�ാ
ൈപ�ക മ�സിയ�ിെ� സ�ീകരണ

�വർ�ന�ൾ �രാവ�വ��് 
ആരംഭി��താണ് .

(ബി)

കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ �രാവ� വ��ിന്
കീഴിൽ 2016 �തൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ
ഏെതാെ�െയ�ം ഓേരാ�ി�ം െചലവായ �ക
എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) കാസർേകാട്   ജി�യിൽ �രാവ� വ��്  2016
�തൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ�് 
െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ��ം �വെട
േചർ��. 1)ച�ഗിരി േകാ��െട സംര�ണ
�വർ�ന�ൾ �ക - 68.17 ല�ം �പ 2)പൗ�ൽ
േകാ��െട സംര�ണ ���ികൾ �ക - 53.40
ല�ം �പ 3)േഹാസ്�ർഗ്  േകാ��െട സംര�ണ
���ികൾ �ക - 81.87 ല�ം �പ 4)പൗ�ൽ
േകാ�യിൽ മിനിമാ�്  ൈല�്  �ാപി�ത്  �ക - 26
ല�ം �പ

െസ�ൻ ഓഫീസർ


