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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6062 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കൽ�� നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ാഷ്  ഗാർഡ്  െഫൻസിംഗ് നിർ�ി�� ���ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

കൽ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ദാസന�ര
�തൽ പാതിരിയ�ം വെര �ാഷ്  ഗാർഡ്
െഫൻസിംഗ് നിർ�ി�� ���ി�െട നിലവിെല
�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(എ) കൽ�� നിേയാജകമ�ല�ിൽ സൗ�്

വയനാട്  ഡിവിഷ�കീഴിൽ ദാസന�ര �തൽ
പാതിരിയ�ം വെര �ാഷ്  ഗാർഡ്  െഫൻസിംഗ്
നിർ�ി�� �വർ�ി�െട അട�ൽ
അംഗീകരി�ക�ം കരാറിൽ ഏർെ��് �ാരംഭ
�വർ�ിക�െട ഭാഗമായി എർ�് വർ�ക�ം,
ലവലിം�ം, അടി�ാട്  െവ�് �വർ�ിക�ം

നട�ിയി��്.

(ബി) പ�തി ആരംഭി�തിന് േശഷം എ�ിേമ�ിൽ
ഏെത�ി�ം തര�ി�� മാ��ൾ
വ��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ േമൽ�റ� �കാര�ളള
�വർ�ികൾ നട�ിയതി� േശഷം �ടർ
�വർ�ികൾ ആരംഭി��തി� ��ായി
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��മായി ��ത �ല�ം

�പേരഖ�ം പരിേശാധന നട�ക��ായി.
��ത പരിേശാധനയിൽ ടി �ല�് ജലാംശം
��തലായി കാണെ���തിനാൽ �ടർ
�വർ�ികൾ ���തി�്
അ�േയാജ�മായിരി�ി�ാെയ�് വിലയി��ക�ം
െച�ി��. �ടർ�് ഇ�ാര�ം NIT
േകാഴിേ�ാടിെ� ��യിൽെ���ക�ം അവർ
�ലപരിേശാധന�ം മ�് പരിേശാധന�ം
നട�ക�ം, �ടാെത ടി �വർ�ി�െട

കൺസൾ��് ഏജൻസിയായ േകരള േപാലീസ്
ഹൗസിംഗ് & കൺ��ൻ േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡിെ� സഹായ�ം ഇ�ാര��ിൽ

േതടിയി��. ഈ ര�് ഏജൻസിക�ം ��ത
�വർ�ി�ായി വിഭാവനം െച� �പേരഖ
കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം മാറി വ�� മഴ�െട
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് മാ�ം വ��ി ��തൽ
അ�േയാജ�മാ�ി ഡിൈസനി�ം എ�ിേമ�ി�ം
ആവശ�മായ മാ�ം വ�േ��താെണ�്

അഭി�ായെ��ി��. �ടർ�് ���ിയ
എ�ിേമ�ം �പേരഖ�ം NIT േകാഴിേ�ാട്
നൽകിെയ�ി�ം ആയത് പരിേശാധി�തിൽ �ൻ
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എ�ിേമ�് �കെയ�ാൾ നിലവിൽ ലഭി�ിരി��
എ�ിേമ�് �ക ഇര�ിേയാളം ആയതിനാൽ െചലവ്
���ി ഫലവ�ായ മെ�ാ� ഡിൈസൻ
നൽകണെമ�്േകാഴിേ�ാട്  NITേയാട്
ആവശ�െ��ി��്. ആയത് ലഭി�� �റ�് മാ�േമ
��ത �വർ�ിയിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ� കാര��ിൽ വ��ത

വരിക�ള�.

(സി)

ഉെ��ിൽ അതിെ� കാരണ��ം നിലവിൽ
വ��ിയിരി�� മാ��ൾ എെ��ാമാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��ത പ�തിയിൽ േമൽ�റ� �കാര�ളള
�വർ�ികൾ നട�ിയതി� േശഷം �ടർ
�വർ�ികൾ ആരംഭി��തി� ��ായി
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��മായി ��ത �ല�ം

�പേരഖ�ം പരിേശാധന നട�ക��ായി.
��ത പരിേശാധനയിൽ ടി �ല�് ജലാംശം
��തലായി കാണെ���തിനാൽ �ടർ
�വർ�ികൾ ���തി�്
അ�േയാജ�മായിരി�ി�ാെയ�് വിലയി��ക�ം
െച�ി��. �ടർ�് ഇ�ാര�ം NIT
േകാഴിേ�ാടിെ� ��യിൽെ���ക�ം അവർ
�ലപരിേശാധന�ം മ�് പരിേശാധന�ം
നട�ക�ം, �ടാെത ടി �വർ�ി�െട

കൺസൾ��് ഏജൻസിയായ േകരള േപാലീസ്
ഹൗസിംഗ് & കൺ��ൻ േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡിെ� സഹായ�ം ഇ�ാര��ിൽ

േതടിയി��. ഈ ര�് ഏജൻസിക�ം ��ത
�വർ�ി�ായി വിഭാവനം െച� �പേരഖ
കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം മാറി വ�� മഴ�െട
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് മാ�ം വ��ി ��തൽ
അ�േയാജ�മാ�ി ഡിൈസനി�ം എ�ിേമ�ി�ം
ആവശ�മായ മാ�ം വ�േ��താെണ�്

അഭി�ായെ��ി��. �ടർ�് ���ിയ
എ�ിേമ�ം �പേരഖ�ം NIT േകാഴിേ�ാട്
നൽകിെയ�ി�ം ആയത് പരിേശാധി�തിൽ �ൻ
എ�ിേമ�് �കെയ�ാൾ നിലവിൽ ലഭി�ിരി��
എ�ിേമ�് �ക ഇര�ിേയാളം ആയതിനാൽ െചലവ്
���ി ഫലവ�ായ മെ�ാ� ഡിൈസൻ
നൽകണെമ�്േകാഴിേ�ാട്  NITേയാട്
ആവശ�െ��ി��്. ആയത് ലഭി�� �റ�് മാ�േമ
��ത �വർ�ിയിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ� കാര��ിൽ വ��ത

വരിക�ള�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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