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അനുബന്ധം   II  I
2021   ഡിസംബര്   31   നകം സര്ക്കാരില് നിന്നും അന്തിമ മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാല് തീര്പ്പാകാത്ത   

നിവേ$ദനങ്ങളെ( സംബന്ധിച്ച വേ*റ്റ്ളെമന്റ്
റ$ന്യൂ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം.

ഫയല് നമ്പര് $ിഷയം
സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

റിമാര്ക്സ്

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. 4355/പരി.1/2015/നി.സെ�.
സെ�മ്മരം നീര്ത്തട വയല് പ്രദേ�ശം മണ്ണിട്ടു 
നികത്തുന്നതു �ംബന്ധിച്ച് സെ�മ്മരം നീര്
ത്തട �ംരക്ഷണ �മിതി �മര്പ്പിച്ച 
നിദേവ�നം.

27.10.2021 REV-P1/405/2017-REV,
തീയതി. 15.10.2018

അധിക
വിവരത്തിദേ:ലുള്ള

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2. 5027/പരി.1/2016/നി.സെ�. തളിപ്പുഴ കൈകദേയറി നടത്തുന്ന നിര്മ്മോണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്സെJതിസെര ശ്രീ. അബു 
പൂദേJോട് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

1.12.2021 - റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി

3. 5236/പരി.1/2016/ നി.സെ� പള്ളിവോ�ല് വിപുലീകരണ  പദ്ധതിയുസെട
മറവിലുള്ള അനധികൃത      നിര്മ്മോണങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. ബിദേRോ മോണി �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

29.07.2021 എ 2/26/2017/റവ
തീയതി. 13.12.2018

 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി

4. 2476/പരി.1/2017/ നി.സെ� ദേകോട്ടയം Rില്ലയിസെല ദേകോട്ടമല കുറിഞ്ഞി-കൂമ്പന്
മല  നിരകളിസെല പോറഖനനവുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട
പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്
പരിസ്ഥിതി  �മിതി  (2016-19)  യുസെട രണ്ടോമത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

28.07.2021 PS1/112/2017/റവന്യൂ.
തീയതി.03.04.2021

അധിക
വിവരത്തിദേ:ല്

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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5. 3242/പരി.1/2017/ നി.സെ� �മിതി(2016-19)യുസെട പന്ത്രണ്ടോമത്  
റിദേപ്പോര്ട്ട്  (സെവള്ളോയണി  കോയല് ദേനരിടുന്ന
പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച
പ്രദേത്യക റിദേപ്പോര്ട്ട്) 

27.07.2021 REV-P1/728/2018, 
തീയതി.01.11.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

6. 5106/പരി.1/2018/ നി.സെ� പ്രളയോനന്തരം  ത ൃശ ൂര് Rില്ലയിസെല വിവിധ
ഭോഗങ്ങളിലുണ്ടോയ പോരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച പഠനം  നടത്തുന്നതിനോയി
അഡ്വ.  സെക.  രോRന്,  എം.എല്.എ.,  ശ്രീ.
അനില് അJര ,  എം.എല്.എ.  എന്നിവര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നങ്ങള്.

24.06.2020 REV-P2/520/2018, 
തീയതി.26.11.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

7. 5573/പരി.1/2018/ നി.സെ� ന�ീതീരങ്ങള് കൈകദേയറുന്നതിസെനതിസെര 
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

10.08.2021   REV-P3/301/2018/REV 
തീയതി.25.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി

8. 5996/പരി.1/2018/ നി.സെ� എലപ്പുള്ളി പഞ്ചോയത്തിസെല വിശ്വോമിത്ര 
സെ�ോല്യൂഷന് എന്ന ഇഷ്ടിക കമ്പനി ഉയര്ത്തുന്ന 
പോരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്  �ംബന്ധിച്ച് 
ശ്രീ.ആര്.ദേRോ�് പ്രകോശ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

31.08.2021 REV-P2/143/2019, 
തീയതി.13.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി

9. 6260/പരി.1/2018/ നി.സെ� സെ�ങ്കല് ഖനനം ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക 
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.ദേവലോയുധന്.ഒ 
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

27.08.2021 REV-P2/82/2019, 
തീയതി.01.03.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

10. 6615/പരി.1/2018/ നി.സെ� സെനല്വയല് തണ്ണീര്ത്തട �ംരക്ഷണ 
നിയമപ്രകോരം പിഴ ഈടോJി നികത്തസെപ്പട്ട 
ഭൂമി ക്രമീകരിക്കുന്നതു �ംബന്ധിച്ച് 

18..09.2021 REV-P1/73/2019, 
തീയതി.12.03.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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11. 6672/പരി.1/2018/ നി.സെ� മലപ്പുറം  Rില്ലയിസെല തിരൂരങ്ങോടി ,
സെകോദേണ്ടോട്ടി,  ഏറനോട്  തോലുക്കുകളിസെല
അനധികൃത  കരിങ്കല് ക്വോറികളുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.പുലോത്ത്  കുഞ്ഞിമുഹമ്മ�്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

03.09.2021 REV-P3/158/2019, 
തീയതി.17.04.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

12. 364/പരി.1/2019/ നി.സെ� പ്രളയസെത്തത്തുടര്ന്ന്  പരിസ്ഥിതി  നോശം
�ംഭവിച്ച മൂവോറ്റുപ്പുഴ  ആറിസെ�
തീരപ്രദേ�ശങ്ങളുസെട വീസെണ്ടടുപ്പ് �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീമതി �ി.  സെക.  ആശ,  എം.എല്.എ.  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

10.09.2021 REV-P3/34/2019, 
തീയതി.27.02.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

13. 5019/പരി.1/2019/ നി.സെ� നിയമവിരുദ്ധ മണല് ഖനനം  നിദേരോധിച്ച്
വലിയ  പറമ്പ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  ഭൂപ്രദേ�ശം
�ംരക്ഷിക്കുന്നതിനോയി  വലിയപറമ്പ
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  പ്ര�ിഡ�്   �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

13.10.2021 REV-P3/186/2019, 
തീയതി.26.10.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

14. 5040/പരി.1/2019/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല വിവിധ
പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിJോട്ടി
സെപ്രോഫ.  എം.  ദേഗോപോലന്,  കണ്വീനര്,
ശോസ്ത്ര�ോഹിത്യ പരിഷത്ത് ,  കോ�ര്ദേഗോഡ്
Rില്ല �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

23.10.2021 REV-P2/391/2019, 
തീയതി.02.11.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

15. 6030/പരി.1/2019/ നി.സെ� മലപ്പുറം  Rില്ലയിസെല അനധികൃത  കരിങ്കല്
ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  മുJല് അബ്ദുള്
റ�ോഖ്, മലപ്പുറം �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

22.10.2021 PS1/423/2021/റവന്യു
തീയതി.30.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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16. 6649/പരി.1/2019/ നി.സെ� ദേകോട്ടയം  Rില്ലയില് കങ്ങഴ  പഞ്ചോയത്ത്
5-ാോം  വോര്ഡില് മ്ലോവീണ  പോറഖനനവും
ക്രഷര് യൂണിറ്റും  സ്ഥോപിക്കുവോന്
ശ്രമിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .  ദേRോര്ജ്ജ്
ദേRോ�ഫ് റ്റി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

25.09.2021 REV-P2/41/2020 
തീയതി.14.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

17. 6853/പരി.1/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല രോയമംഗലം  ഗ്രോമ
പഞ്ചോയത്തില് Rീവന്  ഭീഷണി  ആയിട്ടുള്ള
കൈ�വുഡ്  കമ്പനി  നിര്ത്തലോക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് �്വീകരിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.�ോജുദേപോള്,  ശ്രീ.വി.രവീന്ദ്രന് എന്നിവര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.11.2021 REV-P1/154/2020-REV 
തീയതി.11.09.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

18. 7219/പരി.1/2019/ നി.സെ� മറ്റത്തൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  കുഞ്ഞോലി
പ്പോറയിസെല എടത്തോടന് ക്വോറി ക്രഷര് പ്രവര്
ത്തനം  നിര്ത്തിസെവപ്പിJണസെമന്നോ-
വശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  �ി.  സെക.  രഘുനോഥ്  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.11.2021 REV-P2/75/2020-REV 
തീയതി.10.03.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

19. 7223/പരി.1/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം Rില്ലയിസെല കറുകുറ്റി വിദേല്ലRിസെല
ഏഴോമുഖം  പ്രദേ�ശത്ത്  അനധികൃതമോയി
നടത്തുന്ന ഖനനം  നിര്ത്തിവയ്ക്കുന്നതുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട്  പോറമട  വിരുദ്ധ Rനകീയ
ആക്ഷന് കൗണ്�ില് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.08.2021 REV-P2/57/2020-REV 
തീയതി.28.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

20. 99/പരി.1/2020/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് ദേവനപ്പോറയില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അനധികൃത ക്വോറിസെJതിസെര
ആക്ഷന് കമ്മിറ്റി  കണ്വീനര് ശ്രീ .പി.വി.
ഹുകൈ�ന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം
�ംബന്ധിച്ച്.

25.09.2021 REV-P2/73/2020-REV 
തീയതി.07.03.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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21. 462/പരി.1/2020/ നി.സെ� ആലപ്പുഴ  Rില്ലയില് ദേ�ര്ത്തല  തോലൂJില്
ദേകോടംതുരുത്ത്  പഞ്ചോയത്തില് മഴസെവള്ളം
ഒഴുകിദേപ്പോകോനുള്ളനീസെരോഴുJ്  തടസ്സസെപ്പടുത്തി
നിര്മ്മോണം നടത്തിയതിസെനതിസെര ശ്രീ .  പി.  വി.
രഘുവരന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം �ംബന്ധിച്ച്.

25.09.2021 REV-P1/86/2020-REV 
തീയതി.15.05.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

22. 2030/പരി.1/2020/നി.സെ� ദേവമ്പനോടു കോയലിസെല
മലിനീകരണത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .  പി.  വി.
പുഷ്കരന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

24.09.2021 REV-P1/129/2020-REV 
തീയതി.03.08.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

23. 2413/പരി.1/2020/നി.സെ� കടയ്ക്കല് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് കുറ്റിJോട്  വോര്
ഡില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ABC  ഇന്ഡസ്ട്രീ�്
എന്ന ക്രഷര് യൂണിറ്റ്  മൂലമുണ്ടോകുന്ന
പോരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്J് എതിസെര ശങ്കര്
നഗര് നിവോ�ികള് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

29.09.2021 REV-P2/157/2020-REV 
തീയതി.08.09.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

24. 3048/പരി.1/2020/നി.സെ� സെ�മീ  കൈഹസ്പീഡ്  പദ്ധതിയോയ  'സെക
സെറയില്'  പദ്ധതി �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.  അനില്
അJര എം.എല്.എ. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

29.09.2021 REV P1/81/21/Rev. 
തീയതി.03.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

25. 1403/പരി.1/2021/നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയില് സെനയ്യോറ്റിന്കര
നഗര�ഭയില് മരുതന്നൂര് വോര്ഡില് റിലയന്
�്  Rിദേയോ  ടവര് നിര്മ്മോണത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ.  സെക.  വി.  വിRയകുമോര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

16.07.2021 PS1/125/2019/റവന്യൂ 
തീയതി. 06.03.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയില്ല

26. 6676/പരി.1/2021/നി.സെ� സെകോല്ലം Rില്ലയില് M/s.  സ്റ്റോര് ഇന്ഡസ്ട്രീ�്
വോയനമൂല,  ആയൂര് എന്ന ക്വോറിയുസെട പ്രവര്
ത്തനത്തിസെനതിസെര ശ്രീ. രതീഷ് കുമോര്  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

08.10.2021 REV P2/234/ 2021/Rev. 
തീയതി.15.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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27.
 

10664/പരി.1/2021/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല കോവിലുംപോറ
വിദേല്ലR്  7-ാോം  വോര്ഡില് പോറഖനനം മൂലം
�ംഭവിച്ച പോരിസ്ഥിതിക  ആഘോതങ്ങസെള
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  വിദേRഷ്  സെക.  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

01.12.2021 PS1/472/21/റവ.. 
തീയതി.13.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

28. 18994/പരി.1/2021/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  രോമനോട്ടുകര  വിദേല്ലRിസെല
അനധികൃത  മണ്ണ്  നിദേക്ഷപത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ. പ്ര�ീപ് കുമോര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

27.12.2021 പി.എ�്.1/47/റവന്യു 
തീയതി.08.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

29. 1414/പരി.2/2017/നി.സെ� മണ്ദേറോതുരുത്ത്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  ദേനരിടുന്ന
പോരിസ്ഥിതികോഘോതം  �ംബന്ധിച്ച
�മിതിയുസെട 6- ാ�മത് റിദേപ്പോര്ട്ട്

01.07.2021 REV P3/37/19/റവന്യു 
തീയതി.21.01.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

30. 1364/പരി2/2015/ നി.സെ� അനധികൃത  പോറഖനനം  നിര്
ത്തിവയ്ക്കണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  സെബന്നി
�ി. മുതല്ദേപര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

10.08.2021 REV-P2/73/2018 
തീയതി.21.02.2018

തുടര്
നിദേവ�നത്തിദേ:

ല് റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

31. 3223/പരി2/2016/ നി.സെ� കടമ്പ്രയോര് �ംരക്ഷണം �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ .
പൗദേലോ�്,  കുന്നത്തുനോട്,  എറണോകുളം
�മര്പ്പിച്ച ഹര്Rി

12.03.2019 71/എ 3/2019/റവ 
തീയതി.02.04.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

32. 4844/പരി2/2016/നി.സെ�. ക്വോറികളുസെട പ്രവര്ത്തനവുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട്
ദേകോടതികളില് നിലനില്ക്കുന്ന ദേകസുകള്
പരോRയസെപ്പടോനിടയോകുന്ന
�ഹോ�ര്യത്തിദേ:ല് റിദേപ്പോര്ട്ട്
ആവശ്യസെപ്പടുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

05.10.2021 പി.എ�്.1/340/2021/  
റവന്യൂ. തീയതി.15.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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33. 3127/പരി2/2017/നി.സെ� ദേകരളത്തിസെല ന�ീതീരങ്ങളും വനങ്ങളും മലകളും
�ര്Jോര് ഭൂമിയും  കൈകദേയ്യറുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം. 

18.10.2021 REV-P3/63/2019 
തീയതി.13.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

34. 4695/പരി2/2017/നി.സെ� വയനോട്  ചുരം  �ംരക്ഷിJണസെമന്നോ-
വശ്യസെപ്പട്ട്  പുതുപ്പോടി  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
പ്ര�ിഡ�്  ശ്രീ.  നന്ദകുമോര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം. 

12.10.2021 പി.എ�്.1/433/2021/ റവ.
തീയതി.21.11.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

35. 4721/പരി2/2017/നി.സെ� തോമരദേ·രി  കൂടരഞ്ഞിയില് പ്രവര്ത്തനം
ആരംഭിക്കുന്ന കരിങ്കല് ക്വോറിസെJതിസെര
നടപടി ആവശ്യസെപ്പട്ട് ശ്രീ.  ടിദേRോ ദേRോര്ജ്ജ്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

18.10.2021 REV-P2/57/21/REV
തീയതി.27.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

36. 4724/പരി2/2017/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല ദേകോട്ടുളി  തണ്ണീര്
ത്തടം  �ംരക്ഷിJണസെമന്നോവശ്യ സെപ്പട്ട്
ദേകോട്ടുളി തണ്ണീര്ത്തട �ംരക്ഷണ �മിതിJ്
ദേവണ്ടി  സെ�യര്മോന് ശ്രീ.  ഐ.സെക.  ബിജു,
കണ്വീനര് ശ്രീ. എ. �ത്യനോഥന് എന്നിവര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

15.10.2018 പി.എ�്1/326/2017/
റവ
തീയതി.16.12.2017

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

37. 5153/പരി2/2018/ നി.സെ� കരിങ്കല് ക്വോറിയിസെല അശോസ്ത്രീയമോയ
ഖനനം  മൂലം  സെപോതുRനങ്ങള്ക്കുണ്ടോകുന്ന
വിവിധ  പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ .  എം.
അRിത് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

20.10.2021  REV-P2/447/2018 
തീയതി.17.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

38. 5459/പരി2/2018/ നി.സെ� പത്തനംതിട്ട Rില്ലയില് കൂടുതല് വിദേല്ലRില്
പുതിയ  പോറമടകള്ക്കും  ക്രഷര് യൂണിറ്റുകള്
ക്കും അനുമതി നല്കരുസെതന്ന് ആവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.�ലിന് വയലോത്തല  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

23.03.2020  REV-P2/58/19/REV. 
തീയതി 03.08.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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39. 5577/പരി2/18/നി.സെ�. ദേ�വികുളം  തോലൂJില് സെവള്ളത്തൂവല്
വിദേല്ലRില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിയോറ്റ പവര്
ലിമിറ്റഡ്  എന്ന �്വകോര്യ കൈവ�്യുതനിലയം
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. സുദേരഷ് കുമോര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

18.10.2021 REV-G2/66/2019-REV.
തീയതി.20.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

40. 6584/പരി2/2018/നി.സെ�. �ോലക്കുടി തോലൂJില് ദേകോടദേ·രി മലയിസെല
അനധികൃത  പോറഖനനവും  അശോസ്ത്രീയ
ക്രഷര് പ്രവര്ത്തനവും  നിര്ത്തിവയ്പിJണ
സെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീമതി  പ്രീതി  ശശി
തുടങ്ങിയവര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

16.09.2021 P2/83/2019/റവ 
തീയതി.24.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

41. 456/പരി2/2019/നി.സെ�. കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല നീര്ച്ചോലുകളും
പുഴകളും  �ംരക്ഷിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ. ടി.വി.രോദേRന്ദ്രന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

15.09.2021 REV-P2/300/21/REV.
തീയതി.13.12.2021

അന്തിമ റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

42. 4059/പരി2/2019/നി.സെ� നീണ്ടകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല സെനദേറ്റോ�്
മകൈറന് എക്സ്ദേപോര്ട്ട്�്  എന്ന �ീഫുഡ്�്
കമ്പനി  � ൃഷ്ടിക്കുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ .വീണപ്ര�ോ�്,
നീണ്ടകര �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

30.11.2021 REV-P1/92/2020 
തീയതി.15.05.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

43. 5005/പരി2/2019/നി.സെ� ഉദുമ  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല കോപ്പില് ,
സെകോപ്പല് പ്രദേ�ശങ്ങളിസെല കടല്ഭിത്തി നിര്
മ്മോണവുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  തീരദേ�ശ  �ംരക്ഷണ
�മിതിJ്  ദേവണ്ടി  കണ്വീനര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

06.02.2021 REV-G2/62/2020-REV 
തീയതി.07.05.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.
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44. 5024/പരി2/2019/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ് Rില്ലയില് ബളോല് വിദേല്ലRില്
ഏറോം�ിറ്റയില് ആരംഭിJോനിരിക്കുന്ന
കരിങ്കല് ക്വോറിക്കും  ക്രഷര് യൂണിറ്റിനും
അനുമതി  നല്കരുസെതന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  �മര്
പ്പിJസെപ്പട്ട നിദേവ�നങ്ങള്.

30.11.2021 REV-P2/56/2020-REV 
തീയതി.10.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

45. 6031/പരി2/2019/നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  ഉഴമലയ്ക്കല് ഗ്രോമ
പഞ്ചോയത്തില് പോറ ഖനനത്തിന് നല്കിയ
അനുമതി  റദ്ദോJണസെമന്ന്  ആവശ്യസെപ്പട്ട്
അഡ്വ.റഹിം �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

06.10.2021 REV-P2/432/2019-REV 
തീയതി.02.12.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

46. 6844/പരി2/2019/നി.സെ� എറണോകുളം Rില്ലയില് കുന്നത്തുനോട്  പ്രവര്
ത്തിക്കുന്ന് ക്രഷര് യൂണിറ്റിസെനതിസെര ശ്രീ. എ.
പി. ഔദേ�ഫ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.06.2021 REV-P2/71/2020-REV 
തീയതി.21.04.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

47. 7179/പരി2/2019/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  ഉള്ളിദേയരി  ഒയലമല
പ്രദേ�ശത്ത്  സെ�ങ്കല് ക്വോറി  തുടങ്ങോനുള്ള
നീJത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .മണി  കJദേഞ്ചരി
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം �ംബന്ധിച്ച്

27.11.2021 REV-P2/76/2020-REV 
തീയതി.02.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

48. 7220/പരി2/2019/നി.സെ� മലപ്പുറം  ആനJയം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
പന്തല്ലൂര് വിദേല്ലRിസെല കരിങ്കല്
ഖനനത്തിസെനതിസെര പന്തല്ലൂര് ഹില്�്
�ംരക്ഷണ �മിതി  സെ�യര്മോന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം .

22.10.2021 REV PS1/434/ 2021/ REV.
തീയതി. 22.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

49. 98/പരി2/2020/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട് കുമോരനല്ലൂര് വിദേല്ലRില് ദേ�ോയില്
കൈപപ്പിംഗ്  പ്രതിഭോ�ം  കണ്ട പ്രദേ�ശസെത്ത
ഖനന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്സെJതിസെര
ശ്രീ. ബോലകൃഷ്ണന്. സെക �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

22.10.2021 REV-P2/74/2020-REV 
തീയതി.10.03.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

Fcp8g/VS/Env/Pending List Rനറല് റിദേപ്പോര്ട്ട് 25.5.2022/28.6.2022



50. 1068/പരി2/2020/നി.സെ� �മിതി  (2019-21)യുസെട 16-ാ�മത്  
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല (2018-സെല പ്രളയം
�ംബന്ധിച്ച്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

26.10.2021 പി.എ�്.2/394/ 2019/ 
റവന്യു
തീയതി. 15.11.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

51. 2903/പരി2/2020/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട് Rില്ലയിസെല നരിദേയോറക്കുന്നില്
കുന്നിടിച്ച് വന്സെകട്ടിടങ്ങളും ദേറോഡുകളും നിര്
മ്മിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ. സെക. വിശ്വനോഥന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

05.07.2021 REV-P2/111/2021-REV.
തീയതി.01.06.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

52. 2954/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 19-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (പോറക്വോറികളുസെടയും  ക്രഷര്
യൂണിറ്റുകളുസെടയും പ്രവര്ത്തനം �ംബന്ധിച്ച്)
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

19.07.2021 REV-P2/169/2021-REV.
തീയതി.28.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

53. 3989/പരി2/2020/നി.സെ�. ഇടുJി  Rില്ലയില് മൂന്നോര് ഗ്യോപ്  ദേറോഡില്
അശോസ്ത്രീയമോയി  പോറസെപോട്ടിക്കുന്നതി-
സെനതിസെര നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ .  സെക.
ബുള്ദേബന്ദ്രന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

20.10.2021 REV-P2/113/2021-REV.
തീയതി.01.06.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

54. 5113/പരി2/2020/നി.സെ� ദേകോട്ടയം  കിടങ്ങൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
ആരംഭിJോനിരിക്കുന്ന ടോര് മിക്സിംഗ്
യൂണിറ്റുകളുസെട പ്രവര്ത്തനം  തടയണസെമന്ന്
ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  Rിബി മോത്യു �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

26.10.2021 REV-G2/17/2021-REV.
തീയതി.06.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.
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55. 5269/പരി2/2020/നി.സെ�. ദേകോട്ടയം  Rില്ലയിസെല തലപ്പൂലം
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല കിഴദേJമലയില്
സ്ഥിതി  സെ�യ്യുന്ന ദേടോമി  ദേതോമ�്
എന്നയോളുസെട ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  വര്Jി
ദേRോ�ഫ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

27.12.2021 REV-P2/184/2021-REV.
തീയതി.07.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

56. 1183/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 23- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച നിദേവ�നം.

06.09.2021 PS1/389/2021-റവ.
തീയതി.20.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

57. 1184/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 24-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

06.11.2021 REV G3/143/2018
തീയതി. 17.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

58. 1186/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 26- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

25.09.2021

               -----

റിദേപ്പോര്ട്ട്
കൈകപ്പറ്റിയ

വിവരം ദേപോലും
നോളിതുവസെര

അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

59. 8956/പരി2/2021/ നി.സെ� സെനല്വയല് തണ്ണീര്ത്തട നിയമദേഭ�ഗതി റദ്ദ്
സെ�യ്യണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ഗ്രീന് സെകയര്
ദേകരളം ഇടുJി Rില്ലോ Rന. സെ�ക്രട്ടറി    ശ്രീ.
സെക. ബുള്ദേബന്ദ്രന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

13.09.2021 AGRI-NCA2/182/2021-AGRI
തീയതി 24.08.2021

കൃഷി വകുപ്പ്
റവന്യൂ വകുപ്പിന്

കൈകമോറിയതോയി
അറിയിച്ചു.

60. 13320/പരി2/2021/നി.സെ�. ഗൃഹദേത്തോട്  ദേ�ര്ന്നുള്ള മത്സ്യവ്യോപോര
സ്ഥോപനം  മോറ്റി  സ്ഥോപിJണസെമന്നോവശ്യ-
സെപ്പട്ടുസെകോണ്ട് ശ്രീമതി സുദേലഖ വി.വി �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.11.2021 PS1/445/21/റവ..
തീയതി.18.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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61. 5018/പരി3/2016/നി.സെ�. സെപരിയോറിദേനോട്  ദേ�ര്ന്ന പോടങ്ങളിസെല
ഇഷ്ടിക  കളങ്ങള് സെകട്ടിക  അവശിഷ്ടങ്ങള്
ഉപദേയോഗിച്ച്  നികത്തുന്നതിസെനതിസെര �ര്
Jോരില് നിന്നും  റിദേപ്പോര്ട്ട്  ദേതടുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

26.05.2021  18645/പി1/2008/റവന്യൂ
തീയതി 17.11.2016

സെതളിസെവടുപ്പ്
നടത്തോന്

തീരുമോനിച്ചു.

62. 1056/പരി3/2017/ നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി  (2014-16)
യുസെട 31-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

24.09.2021 REV-P3/187/2019-REV.
തീയതി. 26.11.2021

ഇടJോല 
റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

63. 4725/പരി3/2017/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട് കുമരസെനല്ലൂര് വിദേല്ലRില് പ്രവര്
ത്തിക്കുന്ന വിവിധ  കരിങ്കല് ക്വോറികള്
സെJതിസെര പരിസ്ഥിതി  �ംരക്ഷണ �മിതി
മുJം  ദേമഖലോ  ദേകോ-ഓര്ഡിദേനറ്റര്
ശ്രീ.അRിത് കുമോര്.Rി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

05.10.2021 REV-P2/386/2017-REV.
തീയതി. 28.12.2021

അധിക
വിവരത്തിദേ:ല്

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

64. 4940/പരി3/2017/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  തോമരദേ·രി  കൂമ്പോറ
പുന്നJടവ്  എന്ന സ്ഥലസെത്ത കരിങ്കല്
ക്വോറികള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ .  ദേRോണ്
കുരിശിങ്കല് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

06.10.2021 REV-P2/192/2018-REV.
തീയതി.24.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

65. 5766/പരി3/2017/നി.സെ�. ഓഖി  ചുഴലിJോറ്റിസെ� പശ്ചോത്തലത്തില്
തീരദേ�ശം  ദേനരിടുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

03.12.2021 DMA1/322/DMD,.
തീയതി.26.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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66. 965/പരി.3/2018/ നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി  (2016-19)
യുസെട അഞ്ചോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(ഭോരതപ്പുഴയുസെട മലിനീകരണവും
�ംരക്ഷണവും  �ംബന്ധിച്ച �മിതിയുസെട
പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ഷകളിദേ:ല്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

07.11.2021 REV-P3/90/2018-REV
തീയതി 29.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

67. 1029/പരി3/2018/നി.സെ�. തൃശ്ശൂര് Rില്ലയിസെല ദേ�ശമംഗലം പഞ്ചോയത്തില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ബി .പി.  അദേ�ോസ്സിദേയറ്റ്�്
എന്ന സെമറ്റല് ക്രഷര് യൂണിറ്റിസെ� പ്രവര്
ത്തനത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .  സെമോയ്തീന്
കോഞ്ഞിക്കുണ്ടില് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

05.10.2021 REV-P2/272/18-REV
തീയതി.07.01.2022

അധിക
വിവരത്തിദേ:ല്

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

68. 1687/പരി.3/2018/ നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയില് പള്ളിപ്പുറം
വിദേല്ലRില്സെപ്പട്ട ശുദ്ധRല  തണ്ണീര്
ത്തടോകങ്ങളും  നീര്ച്ചോലുകളും  മോലിന്യങ്ങള്
ഇട്ടുമൂടുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .ദേ�വരോRന് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

22.04.2021 REV-P1/16/20/REV
തീയതി.18.06.2021

തുടര്
നിദേവ�നത്തിദേ:

ല് റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

69. 1697/പരി3/2018/നി.സെ�. പരിസ്ഥിതി  �ംരക്ഷണം  നിയമങ്ങള്
ദേഭ�ഗതി  സെ�യ്യസെപ്പടുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .
ടി.വി. രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

25.10.2021 REV P3/194/19/REV
തീയതി.29.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

70. 3707/പരി.3/2018/ നി.സെ� തൃപ്പൂണിത്തുറ  ഇരുമ്പനത്ത്  തിരുവോങ്കുളം
വിദേല്ലRിസെല സെനല്വയലും  തണ്ണീര്ത്തടവും
അനധികൃതമോയി  നികത്തിയത്  പൂര്വ്വ
സ്ഥിതിയിലോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.സെക.
എം.�ിനകരന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.10.2021 REV-P1/305/2019-REV
തീയതി.18.12.2021

അധികവിവര
റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.
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71. 3985/പരി3/2018/നി.സെ�. തിരവനന്തപുരം  മണJോട്  വിദേല്ലRില്സെപ്പട്ട
പ്രദേ�ശങ്ങളില് വയല് മണ്ണിടിച്ച്
നികത്തുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ.  വിRയന്നോയര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

14.12.2021 REV.P1/324/19/REV.
തീയതി.01.01.2022

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

72. 5997/പരി.3/2018/ നി.സെ� പോലJോട്  Rില്ലയില് സെതദേJ മലമ്പുഴയില്
അനധികൃതമോയി നിര്മ്മിച്ചു സെകോണ്ടിരിക്കുന്ന
ആയുര്ദേവ� റിദേ�ോര്ട്ടിസെനതിസെര            ശ്രീ. പോണ്ടിദേയോട്
പ്രഭോകരന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

20.10.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

73. 6031/പരി.3/2018/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല ചൂരമുടി  മലയില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ക്വോറികള്മൂലമുണ്ടോകുന്ന
പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ. വര്ഗീ�് സെക. വി. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

11.10.2021 REV-P2/91/2019-REV
തീയതി.02.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

74. 7153/പരി.3/2018/ നി.സെ� �മിതി  (2016-19)യുസെട 15- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശബരിമലയിസെലയും  പരി�ര
പ്രദേ�ശങ്ങളിസെലയും മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

21.10.2021 റവ.ദേ�വ.2/134/20/റവ.
തീയതി.18.01.2022

 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

75. 5840/പരി.3/2019/നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയില് നഗരൂര്
സെവള്ളല്ലൂര് ദേപോരിദേയോട്ടുമല
ഖനനത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .  എ�്.  പ്ര�ീപ്
കുമോര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

27.10.2021 REV-P2/433/19-REV
തീയതി.07.01.2022

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

76. 6847/പരി.3/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല തിരുമോറോടി
പഞ്ചോയത്തില് Rനവോ�ദേമഖലയില്
പോറമടകള് ആരംഭിക്കുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ. ദേRോര്R് റ്റി.ഡി. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.10.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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77. 7180/പരി.3/2019/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് തലക്കുളത്തൂര്
പഞ്ചോയത്തിസെല എലിയറമല  സെ�ങ്കല്
ഖനനത്തിസെനതിസെരയുള്ള എലിയറമല
�ംരക്ഷണ�മിതി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

23.09.2021 REV-P2/72/2020-REV 
തീയതി. 07.03.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

78. 2170/പരി.3/2020/ നി.സെ� അരുവോപ്പുലം  പഞ്ചോയത്തില്,  ആറോം  വോര്
ഡില് തുടങ്ങോന് ഉദേദ്ദശിക്കുന്ന ക്രഷര്
യൂണിറ്റിസെനതിസെര അഡ്വ .സെക.യു.  Rനീഷ്
കുമോര്  എം.എല്.എ. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

17.11.2021 REV-P2/156/2020/REV
തീയതി.17.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

79. 4820/പരി.3/2020/ നി.സെ� സെകോല്ലം  Rില്ലയിസെല വി .സെക.ദേറോക്സ്  എന്ന
ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  ബോബു മുതല്ദേപര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.12.2021 REV-P2/305/2021-REV 
തീയതി. 28.12.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

 തദ്ദേ�ശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വകുപ്പ്
ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1. 128/പരി1/2013/നി.സെ�. കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല കുന്നിടിJലും
വയല് നികത്തലും  തടയണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
കുന്നുവയല് �ംരക്ഷണ �മിതി കണ്വീനര്
ശ്രീ.  കൃഷ്ണന്,  കോ�ര്ദേഗോഡ്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

26.11.2021 ആര്.�ി4/327/15/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.17.01.2017

അന്തിമ റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയി.

2. 4355/പരി1/2015/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  ദേബപ്പൂര് പഞ്ചോയത്തില്
സെ�മ്മരം  നിര്ത്തട  വയല് പ്രദേ�ശം  മണ്ണിട്ടു
നികത്തുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്  സെ�മ്മരംനീര്
ത്തട  �ംരക്ഷണ  �മിതി  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

27.10.2021

 --------

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..
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3. 3570/പരി1/2016/ നി.സെ�. സെകോല്ലം  Rില്ലയിസെല സെക .എം.ബി.  എന്ന
ഇഷ്ടിക  കമ്പനിയില് നിന്നുളള
മലിനീകരണത്തിസെനതിസെര ആ�ിച്ചനല്ലൂര്
കുണ്ടമണ് നിവോ�ികള് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

01.09.2021 ത�്വഭവ-ആര്.�ി3/ 
344/2016-ത�്വഭവ 
തീയതി.02.07.2019

തുടര്
നിദേവ�നത്തിദേ:ലുള്ള

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

4. 1413/പരി.1/2017/ നി.സെ� ദേകരളത്തിസെല ന�ികളുസെട ദേശോ�്യോ വസ്ഥയും

ഇതര  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങളും

പരിഹരിക്കുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്

ശ്രീ.ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

01.03.2021 പിഎ�്1/300/2017/ 
ത�്വഭവ, 
തീയതി.05.09.2017

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

5. 2476/പരി1/2017/ നി.സെ�. �മിതി  (2016-19)യുസെട 2-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്
(ദേകോട്ടയം  Rില്ലോതല  കുറിഞ്ഞിക്കൂമ്പന്
മലനിരകളഇസെല പോറഖനനവുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട
പോരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്) ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്.

05.03.2020 ആര്.�ി3/350/17/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.13.03.2019

 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

6. 3242/പരി1/2017/ നി.സെ�. �മിതി(2016-19)യുസെട പന്ത്രണ്ടോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്
(സെവള്ളോയണി  കോയല് ദേനരിടുന്ന പരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

27.07.2021 ആര്.�ി4/179/2018/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.09.10.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

7. 4698/പരി.1/2017/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല സെകോടിയത്തൂര്
പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ക്വോറികള്
സെJതിസെര ശ്രീ .  വില്യം  പൗദേലോ�്  
കണ്വീനര്,  സെപരുവോംസെപോയില് നീര്ത്തട
�ംരക്ഷണ �മിതി,  ദേകോഴിദേJോട്   �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

29.07.2021 ആര്.�ി3/504/2017/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.15.04.2021 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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8. 1792/പരി.1/2018/ നി.സെ� ഇ.സെക.കനോലിസെ� ദേശോ�നീയോവസ്ഥ
പരിഹരിക്കുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്  
ശ്രീ.  ഷംസുദ്ദീന് കുനിയില്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

03.12.2021
-----------

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

9. 3706/പരി.1/2018/ നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയിസെല കീഴോറ്റിങ്ങല്
വിദേല്ലRില്സെപ്പട്ട ദേമലോറ്റിങ്ങല് ഏലോയിസെല
കൈ�ഡ്  ദേതോടുകളും  നടദേത്തോടുകളും  പൂര്
വ്വസ്ഥിതിയിലോക്കുന്നതു �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.സെക.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

30.10.2021 ആര്.�ി4/161/2019/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.24.12.2021 

അധിക വിവരം
�ംബന്ധിച്ച 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

10. 5106/പരി.1/2018/ നി.സെ� പ്രളയോനന്തരം  തൃശൂര് Rില്ലയിസെല വിവിധ
ഭോഗങ്ങളിലുണ്ടോയ പോരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  പഠനം  നടത്തുന്നതിനോയി
അഡ്വ.  സെക.  രോRന്,  എം.എല്.എ.,  ശ്രീ.
അനില് അJര ,  എം.എല്.എ.  എന്നിവര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

23.03.2021 ആര്.�ി3/45/2019/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.20.02.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

11. 5996/പരി.1/2018/ നി.സെ� എലപ്പുള്ളി  പഞ്ചോയത്തിസെല വിശ്വോമിത്ര
സെ�ോല്യൂഷന് എന്ന ഇഷ്ടിക  കമ്പനി  ഉയര്
ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.ആര്.ദേRോ�്  പ്രകോശ്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

31.08.2021 പിഎ�്1/56/2019/ 
ത�്വഭവ, 
തീയതി.02.03.2019 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

12. 6260/പരി.1/2018/ നി.സെ� മലപ്പുറം  Rില്ലയിസെല എളയൂര്
പിടിവള്ളിയിസെല സെ�ങ്കല് ഖനനം  ഉയര്
ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  ദേവലോയുധന് ഒ .,    
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

27.12.2021 ആര്.�ി.3/516/18/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി. 17.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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13. 6672/പരി.1/2018/ നി.സെ� മലപ്പുറം Rില്ലയിസെല തിരൂരങ്ങോടി, 
സെകോദേണ്ടോട്ടി, ഏറനോട് തോലൂക്കുകളിസെല 
അനധികൃത കരിങ്കല് ക്വോറികളുമോയി 
ബന്ധസെപ്പട്ട് ശ്രീ.പുലോത്ത് കുഞ്ഞിമുഹമ്മ�്  
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

04.12.2018 ആര്.�ി.3/514/18/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി. 03.12.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

14. 7451/പരി.1/2018/ നി.സെ� സെകോല്ലം അമ്മച്ചിവീട് ദേക്ഷത്രത്തിന് മുന്വശം
ഫ്ലോറ്റ് നിര്മ്മിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടോകുന്ന 
പരി�ര മലിനീകരണത്തിസെനതിസെര ശ്രീ. 
Rി. ദേമോഹനനുണ്ണിത്തോന് സെകോല്ലം �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

30.09.2021 ത�്വഭവ.ആര്.എ 3/ 
52/19
തീയതി.17.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

15. 364/പരി.1/2019/ നി.സെ� പ്രളയസെത്തത്തുടര്ന്ന്  പരിസ്ഥിതിനോശം
�ംഭവിച്ച മൂവോറ്റുപ്പുഴ  ആറിസെ�
തീരപ്രദേ�ശങ്ങളുസെട വീസെണ്ടടുപ്പ് �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീമതി �ി.  സെക.  ആശ,  എം.എല്.എ.  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

10.09.2021 ആര്.�ി4/72/2019/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.25.04.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

16. 2596/പരി.1/2019/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല വിവിധ
പ്രദേ�ശങ്ങളില് �ന്ദര്ശനം  നടത്തി
കസെണ്ടത്തിയ  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങളില്
തുടര്നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന്,  Rനറല് സെ�ക്രട്ടറി,  ദേകരള
ന�ീ�ംരക്ഷണ  �മിതി  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

10.09.2021 പിഎ�്1/347/2019/ 
ത�്വഭവ, 
തീയതി.25.10.2019 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

17. 5004/പരി.1/2019/ നി.സെ� ക്വോറികള് ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച് ദേകോളംകുളം-തുള്ളന്
കല്ല് കരിങ്കല് ക്വോറി ആക്ഷന് കമ്മിറ്റി �മര്
പ്പിച്ച  നിദേവ�നം �ംബന്ധിച്ച്.

29.03.2021 ആര്.�ി3/422/2019/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.16.03.2021  

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.
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18. 4727/പരി.1/2019/ നി.സെ� പോറമടകള് ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  പൂവക്കുളം
നിവോ�ികള് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.09.2021 ത�്വഭവ 421/19/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.19.06.2020  

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

19. 5040/പരി.1/2019/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല വിവിധ
പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിJോട്ടി
ദേകരള  ശോസ്ത്ര �ോഹിത്യ പരിഷത്ത്  കണ്
വീനര് സെപ്രോഫ .എം.ദേഗോപോലന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

01.03.2021 ആര്.�ി3/14/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.20.02.2021  

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

20. 6030/പരി.1/2019/ നി.സെ� മലപ്പുറം  Rില്ലയിസെല അനധികൃത  കരിങ്കല്
ക്വോറികള്സെJതിസെര ശ്രീ .  മുJന് അബ്ദുല്
റ�ോഖ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

26.05.2020 ആര്.�ി3/484/2019/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.06.12.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

21. 6649/പരി.1/2019/ നി.സെ� ദേകോട്ടയം  Rില്ലയില് കങ്ങഴ  പഞ്ചോയത്ത്
5-ാോംവോര്ഡില് മ്ലോവീണ  പോറഖനനവും
ക്രഷര് യൂണിറ്റും സ്ഥോപിക്കുവോന് ശ്രമിക്കുന്ന
തിസെനതിസെര ശ്രീ .  ദേRോര്ജ്ജ്  ദേRോ�ഫ്  റ്റി
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

24.06.2020 ആര്.�ി3/15/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.30.12.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

22. 6853/പരി.1/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല രോയമംഗലം
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് Rീവന് ഭീഷണി യോയിട്ടുള്ള
കൈ�വുഡ്  കമ്പനി  നിര്ത്ത ലോക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് �്വീകരിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.�ോജു ദേപോള് ,  ശ്രീ.വി.രവീന്ദ്രന് എന്നിവര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.12.2021 ആര്.�ി4/28/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.25.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

23. 7219/പരി.1/2019/ നി.സെ� മറ്റത്തൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് കുഞ്ഞോലി പ്പോറയിസെല
എടത്തോടന് ക്വോറി  ക്രഷര് പ്രവര്ത്തനം  നിര്
ത്തിസെവപ്പിJണസെമന്നോ-  വശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  �ി.
സെക. രഘുനോഥ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.11.2021 ആര്.�ി3/93/2019/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.18.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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24. 7223/പരി.1/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല കറുകുറ്റി
വിദേല്ലRിസെല ഏഴോമുഖം  പ്രദേ�ശത്ത്
അനധികൃതമോയി  നടത്തുന്ന ഖനനം  നിര്
ത്തിവയ്ക്കുന്നതുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട്  പോറമട
വിരുദ്ധ Rനകീയ  ആക്ഷന് കൗണ്�ില്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.08.2021 ആര്.�ി3/177/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.07.07.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

25. 99/പരി.1/2020/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് ദേവനപ്പോറയില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അനധികൃത ക്വോറിസെJതിസെര
ആക്ഷന് കമ്മിറ്റി  കണ്വീനര് ശ്രീ .പി.വി.
ഹുകൈ�ന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

25.09.2021 ആര്.�ി3/173/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.08.10.2021 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

26. 2030/പരി.1/2020/നി.സെ� ദേവമ്പനോടു കോയലിസെല മലിനീകരണത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ. പി. വി. പുഷ്കരന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

24.09.2021 ആര്.�ി4/185/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.22.09.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

27. 2413/പരി.1/2020/നി.സെ� കടയ്ക്കല് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് കുറ്റിJോട്  വോര്
ഡില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ABC  ഇന്ഡസ്ട്രീ�്
എന്ന ക്രഷര് യൂണിറ്റ്  മൂലമുണ്ടോകുന്ന
പോരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്J് എതിസെര ശങ്കര്
നഗര് നിവോ�ികള് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

01.03.2021 ആര്.�ി3/271/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.08.10.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

28. 3048/പരി.1/2020/നി.സെ� സെ�മീ  കൈഹസ്പീഡ്  പദ്ധതിയോയ  'സെക
സെറയില്'  പദ്ധതി �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.  അനില്
അJര എം.എല്.എ. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

29.09.2021
-----

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

29. 1026/പരി.1/2021/നി.സെ� പരിസ്ഥിതി  �ംബന്ധിച്ച �മിതി  (2019-21)യുസെട
20- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല (�മിതി  2016-19)യുസെട
7-ാോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ലുള്ള
ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )  ശിപോര്ശകളിദേ:ല്
�്വീകരിച്ച നടപടി �ംബന്ധിച്ച്

27.10.2021

-----

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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30. 1403/പരി.1/2021/നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയില് സെനയ്യോറ്റിന്കര
നഗര�ഭയില് മരുതത്തൂര് വോര്ഡില് റിലയന്
�്  Rിദേയോ  ടവര് നിര്മ്മോണത്തിസെനതിസെര
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

11.10.2021 ആര്.എ 1/120/ 
2021/ത�്വഭവ. 
തീയതി.06.08.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

31. 6676/പരി.1/2021/നി.സെ�. സെകോല്ലം Rില്ലയില് M/s.  സ്റ്റോര് ഇന്ഡസ്ട്രീ�്
വോയനമൂല,  ആയൂര് എന്ന ക്വോറിയുസെട പ്രവര്
ത്തനത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .  രതീഷ്  കുമോര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

08.10.2021 ആര്.�ി.3/284/21/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.08.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

32. 10664/പരി1/2021/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല കോവിലുംപോറ
വിദേല്ലR്  7-ാോംവോര് ഡില് പോറഖനനം  മൂലം
�ംഭവിച്ച പരിസ്ഥിതി  ആഘോതങ്ങസെള
�ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.  വിദേRഷ് സെക.  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

01.12.2021
-----

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

33. 18994/പരി1/2021/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  രോമനോട്ടുകര  വിദേല്ലRിസെല
അനധികൃത  മണ്ണ്  നിദേക്ഷപത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ. പ്ര�ീപ് കുമോര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.11.2021
-----

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

34. 21251/പരി.1/2021/നി.സെ�. കൈRവകൈവവിദ്ധ്യ പോര്Jിസെ� തുടര് പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്J്  ധന�ഹോയം
ലഭ്യമോJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ദേഡോ.സെക.വി.
ഫിദേലോമിന ടീച്ചര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

11.01.2022
-----

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

35. 21252/പരി.1/2021/നി.സെ�. കൂത്തുപറമ്പ്  നിദേയോRകമണ്ഡലത്തിസെല
വിവിധ  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  സെക.പി.  ദേമോഹനന്,
എം.എല്.എ �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം .

29.12.2021
-----

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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36. 2934/പരി2/2014/നി.സെ� പോലJോട്  Rില്ലയില് ഓങ്ങല്ലൂര്
പഞ്ചോയത്തില് ആക്രികച്ചവടം  മൂലമുള്ള
പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ദേഡോ .
യൂസുഫ്  സെകോട്ടോരത്തില് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

18.10.2021 24/ഡി�ി1/2019/ 
ത.�്വ.ഭ.വ 
തീയതി.26.10.2019

അധിക വിവരം
�ംബന്ധിച്ച 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

37. 2954/പരി2/2014/നി.സെ� നിളോന�ിയിസെല മലിനീകരണ  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.പി.സെക.�ല്മോന്
സെറോ�ോലി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

27.11.2021 25/ഡി�ി1/2019/ 
ത.�്വ.ഭ.വ 
തീയതി.13.03.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

38. 3223/പരി2/2016/നി.സെ� കടമ്പ്രയോര് �ംരക ്ഷണം  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.പൗദേലോ�് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.03.2019 പി.എ�്1/151/2019/ 
ത.�്വ.ഭ.വ,    
തീയതി. 29.04.2019

സെതളിസെവടുപ്പും
വി�ിറ്റിങും

നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

39. 4844/പരി2/2016/നി.സെ� ക്വോറികളുസെട പ്രവര്ത്തനവുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട്
ദേകോടതികളില് നിലനില്ക്കുന്ന ദേകസുകളില്
�ര്Jോര് പരോRയസെപ്പടുന്ന �ോഹ�ര്യത്തില്
റിദേപ്പോര്ട്ട് ദേതടുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്

05.11.2021 ആര്.�ി.3/505/2017/
ത.�്വ.ഭ.വ 
തീയതി.18.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ടും  �മിതി
ആവശ്യസെപ്പട്ട
വിവരങ്ങളും

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

40. 447/പരി2/2017/നി.സെ�. അഷ്മമുടിJോയലിസെല Rലത്തിസെ�
ഗുണനിലവോരം �ംബന്ധിച്ച പഠനം

16.03.2019 ----- റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

41. 1414/പരി2/2017/ നി.സെ� മണ്ദേÞോ  തുരുത്ത്  ദേനരിടുന്ന
പോരിസ്ഥിതികോഘോതം  �ംബന്ധിച്ച്
�മിതിയുസെട 6- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് തുടര്നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

02.12.2021 1. 138/EPA4/2020/ 
ത.�്വ.ഭ.വ
തീയതി.22.07.2020,
2. �ി.എ 3/189/2019/
ത�്വഭവ
തീയതി 18.03.2021
3. RC4/66/21/ത�്വഭവ.
തീയതി.03.05.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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42. 1762/പരി2/2017/ നി.സെ� ഭോരതപ്പുഴയുസെട ശു�ീകരണം  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.�ി.രോമ�ന്ദ്രന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം .

04.10.2021 ഡി�ി2/496/2017/
ത.�്വ.ഭ.വ 
തീയതി.31.10.2019

തുടര്നിദേവ�നത്തിസെല
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

43. 2019/പരി2/2017/നി.സെ�. എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല കോയലുകളിസെല
മോലിന്യനിദേക്ഷപത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .  വി.ഒ.
ദേRോണി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

08.07.2019 349/ഡി.എ 3/18/ 
ത�്വഭവ
തീയതി. 03.04.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി

44. 3127/പരി2/2017/ നി.സെ� ദേകരളത്തിസെല ന�ീതീരങ്ങളും  വനവും
മലകളും  �ര്Jോര് ഭൂമികളും
കൈകദേയറുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ. ടി. വി. രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

20.10.2021 ആര്�ി1/121/2018/ 
ത.�്വ.ഭ.വ 
തീയതി. 21.01.2021

തുടര് 
നിദേവ�നത്തിദേ:ല് 
റിദേപ്പോര്ട്ട് 
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല. 

45. 4696/പരി2/2017/നി.സെ�. വയനോട്  ചുരം  �ംരക്ഷിJണസെമന്നോവശ്യ
സെപ്പട്ട്  അടിവോരം-വയനോട്  ചുരം �ംരക്ഷണ
�മിതി  Rനറല് സെ�ക്രട്ടറി  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

08.10.2021 1) 33/എഫ്.എം.1/2018/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി. 13.03.2018

2) ത�്വഭവ-ആര്.�ി.2/ 
50/2021/ ത�്വഭവ.
തീയതി.22.02.2021

3) പി.എ�്.1/427/ 
2017/ത�്വഭവ.
തീയതി. 13.12.2017

1) തദേദ്ദശ�്വയംഭരണ 
(എഫ്.എം.) 
അധികവിവര 
റിദേപ്പോര്ട്ട് 
ലഭ്യമോJിയിട്ടില്ല.

2) തദേദ്ദശ�്വയംഭരണ
(ആര്.�ി) വകുപ്പ് 
നിദേവ�നത്തിദേ:ല് 
റിദേപ്പോര്ട്ട് 
ലഭ്യമോJിയിട്ടില്ല

3) നിദേവ�നത്തിസെല 
2,15 എന്നീ നമ്പര് 
ആവശ്യങ്ങളിദേ:ല് 
റിദേപ്പോര്ട്ട് 
ലഭ്യമോJിയിട്ടില്ല
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46. 4724/പരി2/2017/നി.സെ� ദേകോട്ടുളി  തണ്ണീര്ത്തടം  �ംരക്ഷിJണ-
സെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  �ത്യനോഥന്  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

20.04.2019 16/ഡി�ി1/2018/ 
ത.�്വ.ഭ.വ 
തീയതി.15.01.2018

അന്തിമ റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

47. 5577/പരി2/2018/നി.സെ� ഇടുJി Rില്ലയില് സെവള്ളത്തൂവല് വിദേല്ലRില്
'വിയോറ്റ പവര് ലിമിറ്റഡ്  '  എന്ന �്വകോര്യ
കൈവ�്യുത  നിലയം  ഉയര്ത്തുന്ന
പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.എ�്.  സുദേരഷ്  കുമോര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

18.10.2021 1) ഡി�ി1/440/2020/ 
ത�്വഭവ. 
തീയതി.25.02.2021
2) EPA4/206/21/ 
ത�്വഭവ
തീയതി.06.12.2021.

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

48. 4059/പരി2/2019/നി.സെ� നീണ്ടകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല സെനദേറ്റോ�്
മകൈറന് എക്സ്ദേപോര്ട്ട്�്  എന്ന �ീഫുഡ്�്
കമ്പനി  സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ വീണോപ്ര�ോ�്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം �ംബന്ധിച്ച്. 30.11.2021

ആര്.�ി.4/136/ 2020/ 
ത�്വഭവ  
തീയതി.11.06.2021

ഡി.�ി.1/63/2020/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.22.02.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

49. 4330/പരി2/2019/നി.സെ� സെകോല്ലം  Rില്ലയിസെല സെകോട്ടോരJര  മോദേങ്കോട്
വിിദേല്ലRിസെല പോറഖനനം  മൂലമുണ്ടോകോന്
�ോധ്യതയുള്ള പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  എന്.രവി,  ശ്രീ.
എന്.ദേമോഹന്�ോ�്  എന്നവര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

04.12.2021 ആര്.�ി.3/49/2020/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി 26.04.2021

അധികവിവര
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

50. 5024/പരി2/2019/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  സെവള്ളരിക്കുണ്ട്  തോലൂJില്
ബളോല് വിദേല്ലRില് ആരംഭിക്കുന്ന
ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ ,  കുഞ്ഞിരോമന് കൈവ�്യര്
(ഊരുമൂപ്പന്) മുതല്ദേപര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

30.11.2021 ആര്,�ി.3/35/20/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.12.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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51. 6828/പരി2/2019/നി.സെ� പോറഖനനത്തിന്  നല്കിയ  അനുമതി  റദ്ദ്
സെ�യ്യണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  കോട്ടോJട
മോറനല്ലൂര് വിദേല്ലRില് ഇലം  �ോവിള
ദേ�ശവോ�ികള്ക്കുദേവണ്ടി  ശ്രീ.  അനില്
കുമോര്,  എ.എം.  നിവോ�്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

18.09.2021 RC3/122/2020/
ത�്വഭവ.
തീയതി. 22.11.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

52. 6844/പരി2/2019/നി.സെ�. എറണോകുളം Rില്ലയില് കുന്നത്തുമോയി പ്രവര്
ത്തിക്കുന്ന ക്രഷര് യൂണിറ്റിസെനതിസെര
ശ്രീ. എ.പി. ഔദേ�ഫ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

27.10.2021 RC3/182/2020/
ത�്വഭവ
തീയതി.23.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

53. 7179/പരി2/2019/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  ഉള്ളിദേയരി  ഒയലമല
പ്രദേ�ശത്ത്  സെ�ങ്കല് ക്വോറി  തുടങ്ങോനുളള
നീJത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .വി.എം.സുധീരന്
മുന് മന്ത്രിയുസെട ആമുഖ  കത്ത്  �ഹിതം
ശ്രീ.മണി കJദേഞ്ചരി  �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം
- �ംബന്ധിച്ച്

10.06.2020 ആര്.�ി.3/92/ 2019/ 
ത�്വഭവ  
തീയതി.27.05.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.

54. 7220/പരി2/2019/നി.സെ� മലപ്പുറം  ആനJയം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല
കരിങ്കല് ഖനനത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .ദേRോദേRോ
മോത്യു ടി. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

15.02.2021 RC3/122/2020/ 
ത�്വഭവ.  
തീയതി.24.03.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.

55. 98/പരി2/2020/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് കുമോരനല്ലൂര്
വിദേല്ലRില് ദേ�ോയില് കൈപപ്പിംഗ്  ഉള്ള
പ്രദേ�ശത്ത്  ഖനനം  നടത്തുന്നതിസെനതിസെര
നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.സെക.ബോലകൃഷ്ണന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

22.10.2021 ആര്.�ി.3/345/ 2020/ 
ത�്വഭവ  
തീയതി.22.12.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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56. 1068/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 16-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

28.10.2021 ത�്വഭവ ആര്.�ി4/ 
327/ 19/ത�്വഭവ.
തീയതി. 01.01.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

57. 2903/പരി2/2020/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട് Rില്ലയിസെല നരിദേയോറക്കുന്നില്
കുന്നിടിച്ച് വന്സെകട്ടിടങ്ങളും ദേറോഡുകളും നിര്
മ്മിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .  വിശ്വനോഥന്
സെക., �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.12.2021 ത�്വഭവ-
ആര്.ബി.3/96/2021.  
തീയതി.21.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

58. 2954/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 19-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (പോറക്വോറികളുസെടയും  ക്രഷര്
യൂണിറ്റുകളുസെടയും പ്രവര്ത്തനം �ംബന്ധിച്ച)
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

10.08.2021

----

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

59. 3989/പരി2/2020/നി.സെ�. ഇടുJി Rില്ലയിസെല മൂന്നോര് ഗ്യോപ് ദേറോഡില്
അശോസ്ത്രീയമോയി
പോറസെപോട്ടിക്കുന്നതിസെനതിസെര നടപടി
ആവശ്യസെപ്പട്ട് ശ്രീ.  സെക.  ബുള്ദേബന്ദ്രന് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

20.10.2021 ആര്.�ി.3/156/2021/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി. 11.052021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

60. 5113/പരി.2/2020/നി.സെ� ദേകോട്ടയം  കിടങ്ങൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
ആരംഭിJോനിരിക്കുന്ന ടോര് മിക്സിങ്ങ്
യൂണിറ്റുകള്സെJതിസെര ശ്രീ .  Rിബി  മോത്യു
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

16.10.2021 ആര്.�ി.3/6/2021/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.21.01.2021

ത�്വഭവ. ആര്.എ.3/ 
167/2021
തീയതി. 02.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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61. 5269/പരി.2/2020/നി.സെ� ദേകോട്ടയം  Rില്ലയിസെല തലപ്പുലം
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല കിഴദേJമലയില്
സ്ഥിതിസെ�യ്യുന്ന ദേടോമി  ദേതോമ�്
എന്നയോളുസെട ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  വര്Jി
ദേRോ�ഫ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

23.12.2021 ആര്.�ി.3/46/2021/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി. 12.08.2021

അധികവിവരം
ലഭ്യമോJിയിട്ടില്ല.

62. 1183/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 23- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട 1- ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട്  )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

06.09.2021 ഡബ്ല്യു.എം.1/250/2021/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.13.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

63. 1184/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 24-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട 9- ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട്  )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

27.11.2021 ഡി.എ 3/32/2019/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.19.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

64. 1185/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 25-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട     13-ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട്  )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

20.10.2021 ത�്വഭവ.ആര്.�ി.3/ 
379/18/ ത�്വഭവ.
തീയതി.17.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

65. 1186/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 26- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട     14- ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട്  )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

25.09.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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66. 12057/പരി2/2021/നി.സെ�. കറുകച്ചോല് പഞ്ചോയത്തില് കുപ്പിസെവള്ള
�ോ�്  സ്ഥോപിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .  എന്.
Rയപ്രകോശ് ബഹു. �ീഫ് വിപ്പ് മുദേഖന �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

06.12.2021 പി.എ�്.1/89/2021-
ത�്വഭവ.
തീയതി.07.10.2021

ആര്.എ 3/315/2021-
ത�്വഭവ.
തീയതി. 02.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

67. 13320/പരി2/2021/നി.സെ� ഗൃഹദേത്തോട്  ദേ�ര്ന്നുള്ള മത്സ്യവ്യോപോര
സ്ഥോപനം  മോറ്റി
സ്ഥോപിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  
ശ്രീമതി  സുകൈലഖ  ബീവി   �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

03.11.2021 ആര്.�ി.3/443/2021/
ത�്വഭവ
തീയതി 20.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

68. 2274/പരി3/2008/നി.സെ� എടയോറ്റു�ോല് പോടദേശഖരം  തരി·ിടുന്നതും
തന്മൂലം  പ്രസ്തുത  പോടദേശഖരം  വിഷലിപ്ത
മോകുന്നതും  �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  സെക.  �ി.
നൗഷോ�് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

04.10.2021
29/ഡി�ി1/2019/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി 1.10.2019

അധിക വിവരം
�ംബന്ധിച്ച 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

69. 3380/പരി3/2014/നി.സെ� ഭോരതപ്പുഴസെയയും  പുഴദേയോര   നിവോ�ിക
സെളയും  �ംരക്ഷിJണസെമന്ന്
ആവശ്യസെപ്പട്ട് പട്ടോമ്പി ഞോങ്ങോട്ടിരി കടവ്
നിവോ�ികള് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

04.10.2021 32/ഡി�ി1/19/ 
ത�്വഭവ
തീയതി 21.10.2019

അധിക വിവരം
�ംബന്ധിച്ച റിദേപ്പോര്

ട്ട് ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

70. 429/പരി3/2015/നി.സെ�. കുന്നംപള്ളിദേJോണം  കുളം  വൃത്തിയോJി
�ംരക്ഷിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  
ശ്രീ. ബിജുകുമോര് Rി. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

05.10.2021 ഡി.�ി.3/431/16/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി 08.02.2021

അധികവിവര
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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71. 3587/പരി.3/2017/ നി.സെ� ദേ�ര്ത്തല  വയലോര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
നടപ്പോലം  സെപോളിച്ചുമോറ്റി  ദേതോട്  പൂഴി  ഇട്ടു
നികത്തിയതുമൂലമുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.�ോനു.പി.എ�് മുതല്ദേപര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

27.11.2021 ആര്.�ി.4/221/ 2017/ 
ത�്വഭവ  
തീയതി.15.12.2017

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

72. 965/പരി.3/2018/ നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി  (2016-19)
യുസെട അഞ്ചോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(ഭോരതപ്പുഴയുസെട മലിനീകരണവും
�ംരക്ഷണവും  �ംബന്ധിച്ച �മിതിയുസെട
പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

17.11.2021 ആര്.�ി.4/231/ 2018/ 
ത�്വഭവ  
തീയതി.14.01.2019,
ഡി.എ 3/17/2019/ 
ത�്വഭവ
തീയതി.09.04.2021,
ഡി.ബി3/69/ 2019/ 
ത�്വഭവ
തീയതി.27.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

73. 1687/പരി3/2018/നി.സെ�. തിരവനന്തപുരം  Rില്ലയില് പള്ളിപ്പുറം
വിദേല്ലRില്സെപ്പട്ട ശുദ്ധRലതടോകങ്ങളും
തണ്ണീര് നീര്ച്ചോലുകളും  മോലിന്യമിട്ട്
മൂടുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .  ദേ�വരോRന് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

29.11.2021 ആര്.�ി.4/114/2018/ 
ത�്വഭവ  
തീയതി.12.11.2018,

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

74. 1696/പരി3/2018/നി.സെ�. സെകോല്ലം  Rില്ലയിസെല ഇട്ടിവ
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് പട്ടോണിമുJ് പ്രദേ�ശത്ത്
നിര്മ്മിJോനുദേദ്ദശിക്കുന്ന കുപ്പിവള്ള
ഫോക്ടറിസെJതിസെര ശ്രീ .  കൈബജു �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം. 

06.10.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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75. 1863/പരി3/2018/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല സെ�ദേങ്ങോട്
മലയില് ആരംഭിക്കുന്ന ഖനനം
മൂലമുണ്ടോകോനിടയുള്ള പരിസ്ഥിത പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  പി.വി.  അRിത്ത്  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

24.09.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

76. 3707/പരി.3/2018/ നി.സെ� തൃപ്പൂണിത്തുറ  ഇരുമ്പനത്ത്  തിരുവോങ്കുളം
വിദേല്ലRിസെല സെനല്വയലും  തണ്ണീര്ത്തടവും
അനധികൃതമോയി  നികത്തിയത്  പൂര്
വ്വസ്ഥിതിയിലോക്കുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.സെക.എം.�ിനകരന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.10.2021 REV-P1/305/19-REV
തീയതി. 18.12.2021

അധികവിവര
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

77. 3985/പരി3/2018/നി.സെ�. തിരുവനന്തപുരം  മണJോട്  വിദേല്ലRില്സെപ്പട്ട
പ്രദേ�ശങ്ങളില് വയല്മണ്ണിടിച്ച്
നികത്തുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  വിRയന്
നോയര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

19..10.2021 ആര്.�ി.4/213/ 2018/ 
ത�്വഭവ  
തീയതി.12.11.2018,

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

78. 5952/പരി3/2018/നി.സെ�. വയനോട്  Rില്ലയില് സെവള്ളമുണ്ട വിദേല്ലRില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ശിലോബ്രിക്സ്  ആ�്
ഗ്രോകൈനറ്റ്�്  മൂലമുണ്ടോകുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ .  ആര്.യു.
പുരുദേഷോത്തമന്  �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

04..10.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

79. 5997/പരി3/2018/നി.സെ�. പോലJോട്  Rില്ലയില് സെതദേJ മലമ്പുഴയില്
അനധികൃതമോയി  നിര്മ്മിച്ചുസെകോണ്ടിരിക്കുന്ന
ആയൂര്ദേവ�  റിദേ�ോര്ട്ടിസെനതിസെര ശ്രീ .
പോണ്ടിദേയോട്  പ്രഭോകരന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

20.10.2021 299/ആര്.ബി.1/19/ 
ത�്വഭവ. 
തീയതി.24.06.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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80. 7128/പരി.3/2018/ നി.സെ� Rനങ്ങളുസെട കുടിസെവള്ള വിതരണം
തടസ്സസെപ്പടുത്തിയതിനും  സെപോതുമുതല്
നശിപ്പിച്ചതിനും  നടപടി
�്വീകരിJണസെമന്ന്  ആവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.നി�ോര് മോമു സെകോച്ചി  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

19.04.2021 318/എഫ്.എം.3/2019 
ത�്വഭവ 
തീയതി.07.09.2019,
128/ഇപി.എ 4/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.13.07.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

81. 7153/പരി.3/2018/ നി.സെ� �മിതിയുസെട (2016-19)യുസെട 15-ാോമത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല (ശബരിമല  തീര്
ത്ഥോടനവുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങസെളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി  റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

17.11.2021 പി.എ�്.1/116/2021/  
ത�്വഭവ
തീയതി.26.11.2021
ഇ.പി.എ 4/246/ 
21/ത�്വഭവ.
തീയതി.10.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

82. 3020/പരി3/2019/നി.സെ�. സെകോല്ലം തോലൂJില് മയ്യനോട് പഞ്ചോയത്തില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ദേRോ�്  പവര്ദേലോണ്Þി
എന്ന സ്ഥോപനത്തിസെനതിസെര
ശ്രീമതി  സുപ്രഭ  ബോബു �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

03.12.2021 ആര്.�ി.3/534/19/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.11.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

83. 3545/പരി3/2019/നി.സെ�. തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയിസെല മംഗലപുരം
പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്
ഇന്ത്യന് ദേé എന്ന സ്ഥോപനത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ.  വി.  ശ്രീകുമോരന് നോയര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

03.12.2021 ആര്.�ി.3/354/119/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.26.05.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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84. 5009/പരി3/2019/നി.സെ�. കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയില് ദേഹോ�്ദുര്ഗ്ഗ്
തോലൂJില് നീദേലശ്വരം  നഗര�ഭയുസെട
കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന Rി .എല്.പി.  സ്കൂള്
മോറ്റി  സ്ഥോപിക്കുന്നതിനോയി  സെനല്വയല്
പരിവര്ത്തനസെപ്പടുത്തുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ. Rിജു സെക. വി. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

14.09.2020 ആര്..229/2020/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി.14.11.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

85. 5840/പരി.3/2019/ നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം Rില്ലയിസെല നഗരൂര് ഗ്രോമപ 
ഞ്ചോയത്തില് സെവള്ളല്ലൂര് ദേപോരിദേയോട്ടുമല
ഖനനവുമോയി ബന്ധസെപ്പട്ട് പ്രദേ�ശവോ�ികള്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്.

03.09.2020 ആര്.�ി.3/492/2019/-
ത�്വഭവ.
തീയതി. 29.11.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

86. 6032/പരി.3/2019/ നി.സെ� വീടിനടുത്ത്  കന്നുകോലി  ഫോം  പ്രവര്
ത്തിJന്നതുമൂലമുള്ള ദുരിതങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. സുബ്രഹ്മണ്യന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

18.10.2021 പി.എ�്.1/380/2019/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.28.11.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

87. 6643/പരി.3/2019/ നി.സെ� മോലിന്യമുപദേയോഗിച്ച്  കൈവ�്യുതി
ഉല്പോ�ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള �ോന്റുകള്
സ്ഥോപിക്കുവോനുള്ള പദ്ധതിസെJതിസെര
ദേഡോ.ദേRോര്ജ്ജ്  ഡിക്രൂ�്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം �ംബന്ധിച്ച്.

22.12.2021 പി.എ�്.1/44/2020/ 
ത�്വഭവ 
തീയതി.08.09.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

88. 6845/പരി3/2019/നി.സെ�. മൂവോറ്റുപുഴ  തോലൂJില് തിരുമോറോടി
പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ദേതവര്മഠം
ഗ്രോകൈനറ്റ്�ിസെനതിസെര ശ്രീ. പി.റ്റി. �Rീവന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

31.12.2020 ആര്.�ി.3/170/2020/ 
ത�്വഭവ.
തീയതി. 12.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

Fcp8g/VS/Env/Pending List Rനറല് റിദേപ്പോര്ട്ട് 25.5.2022/28.6.2022



89. 7180/പരി.3/2019/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് തലക്കുളത്തൂര്
പഞ്ചോയത്തിസെല എലിയറമല  സെ�ങ്കല്
ഖനനത്തിസെനതിസെര എലിയറമല �ംരക്ഷണ
�മിതി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

03.12.2021 ആര്.�ി.3/178/2020/ 
ത�്വഭവ.  
തീയതി. 08.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

90. 110/പരി.3/2020/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് ശിവപുരം
വിദേല്ലRില് അനധികൃത  ഖനനവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  ഹനീഫ  മലയില്  
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.10.2021 ആര്.�ി.3/88/2020/ 
ത�്വഭവ.  
തീയതി. 12.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

91. 2170/പരി.3/2020/ നി.സെ� അരുവോപ്പുലം  പഞ്ചോയത്തില് ആറോം  വോര്
ഡില് ആരംഭിJോനിരിക്കുന്ന ക്രഷര്
യൂണിറ്റിസെനതിസെര അഡ്വ .  സെക.യു.Rനീഷ് 
കുമോര് എം.എല്.എ �ര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

01.11.2021 ആര്.�ി.3/377/2020/ 
ത�്വഭവ.  
തീയതി. 10.06.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

92. 4820/പരി.3/2020/ നി.സെ� സെകോല്ലം  Rില്ലയിസെല പി .സെക.ദേറോക്സ്  എന്ന
ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  ബോബു മുതല്ദേപര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

03.12.2021 ആര്.�ി.3/385/2021/ 
ത�്വഭവ.  
തീയതി. 30.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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പരിസ്ഥിതി $കുപ്പ് 

ക്രമ
നം.
(1)

ഫയല് നമ്പര്

(2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1. 2476/പരി1/2017/ നി.സെ�. ദേകോട്ടയം Rില്ലയിസെല ദേകോട്ടമല കുറിഞ്ഞി-
കൂമ്പന് മല നിരകളിസെല പോറഖനനവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  പരിസ്ഥിതി  �ംബന്ധിച്ച
�മിതി  (2016-19)യുസെട രണ്ടോമത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

14.12.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2. 3242/പരി1/2017/ നി.സെ�. �മിതി(2016-19)യുസെട പന്ത്രണ്ടോമത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല (സെവള്ളോയണി  കോയല്
ദേനരിടുന്ന പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച പ്രദേത്യക റിദേപ്പോര്ട്ട് ) ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

16.07.2021 134/എ.2/2018/പരി 
തീയതി.11.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

3. 4698/പരി.1/2017/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട് Rില്ലയിസെല സെകോടിയത്തൂര് പ 
ഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ക്വോറികള്
സെJതിസെര സെപരുവോംസെപോയില് നീര്ത്തട
�ംരക്ഷണ  �മിതി  കണ്വീനര് ശ്രീ .
വില്യം പൗദേലോ�് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം .

27.11.2021 എ.3/357/17/പരി 
തീയതി.18.01.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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4. 1028/പരി.1/2018/ നി.സെ� �ടയമംഗലം  വിദേല്ലRില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ഷോ  ക്വോറിയുസെട പ്രവര്ത്തനം  നിര്
ത്തിവയ്ക്കണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ടുസെകോണ്ട്
ശ്രീ.ഷഹീര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

08.12.2021 എ.3/70/18/പരി 
തീയതി.09.05.2018 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

5. 2645/പരി.1/2018/ നി.സെ� ദേകോട്ടയം ദേ�ര്ത്തല ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് ടൂറിസ്റ്റ്
കൈഹദേവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.  മോത്യു ദേRോര്
ജ്ജ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

27.11.2021 ബി.3/175/18/പരി, 
തീയതി.07.12.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

6. 5106/പരി.1/2018/ നി.സെ� പ്രളയോനന്തരം തൃശൂര് Rില്ലയിസെല വിവിധ
ഭോഗങ്ങളിലുണ്ടോയ  പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച പഠനം
നടത്തുന്നതിനോയി  അഡ്വ.  സെക.  രോRന്,
എം.എല്.എ.,  ശ്രീ  അനില് അJര ,
എം.എല്.എ.,  എന്നിവര്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

12.08.2021 310/ബി1/2018/ പരി,      
തീയതി 10.10.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

7. 5308/പരി.1/2018/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല
സെവള്ളരിക്കുണ്ടിസെല വിവിധ  ഭോഗങ്ങളില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കരിങ്കല് ക്വോറികള് ഉയര്
ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.�ണ്ണി  കൈപകട  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

07.12.2021 എ.3/258/2018/പരി 
തീയതി.20.08.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

8. 6672/പരി.1/2018/ നി.സെ� മലപ്പുറം  Rില്ലയിസെല തിരൂരങ്ങോടി ,
സെകോദേണ്ടോട്ടി,  ഏറനോട്  തോലുക്കുകളിസെല
അനധികൃത  കരിങ്കല് ക്വോറികളുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.പുലോത്ത്  കുഞ്ഞിമുഹമ്മ�്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

03.09.2021 എ.3/29/2019/പരി 
തീയതി.15.02.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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9. 2596/പരി.1/2019/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല വിവിധ
പ്രദേ�ശങ്ങള് �ന്ദര്ശനം  നടത്തി
കസെണ്ടത്തിയ  പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങളില് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നതിനോയി ശ്രീ.ടി.വി.രോRന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

10.09.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

10. 4727/പരി.1/2019/ നി.സെ� പോറക്വോറികള് ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ദേകോട്ടയം
Rില്ലയിസെല പൂവക്കുളം നിവോ�ികള് �മര്
പ്പിച്ച  നിദേവ�നം 

07.09.2020 എ.3/238/2019/പരി 
തീയതി.30.09.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

11. 5004/പരി.1/2019/ നി.സെ� ക്വോറികള് ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ദേകോളംകുളം -
തുള്ളന്കല്ല്  കരിങ്കല് ക്വോറി  ആക്ഷന്
കമ്മിറ്റി �മര്പ്പിച്ച  നിദേവ�നം 

20.09.2021 എ.3/240/2019/പരി 
തീയതി.05.10.2019  

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

12. 5040/പരി.1/2019/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല വിവിധ
പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിJോട്ടി
ദേകരള ശോസ്ത്ര �ോഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്
വീനര് സെപ്രോഫ.എം.ദേഗോപോലന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

23.10.2021 എ.3/239/2019/പരി 
തീയതി.09.10.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

13. 6853/പരി.1/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല രോയമംഗലം
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് Rീവന്  ഭീഷണി
ആയിട്ടുള്ള കൈ�വുഡ് കമ്പനി നിര്ത്തലോക്കു
ന്നതിനുള്ള നടപടികള് �്വീകരിJണസെമ
ന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.�ോജുദേപോള്,
ശ്രീ.വി.രവീന്ദ്രന് എന്നിവര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

03.12.2021 എ.3/8/2020/പരി 
തീയതി, 26.02.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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14. 7219/പരി.1/2019/ നി.സെ� മറ്റത്തൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  കുഞ്ഞോലി
പ്പോറയിസെല എടത്തോടന് ക്വോറി  ക്രഷര്
പ്രവര്ത്തനം  നിര്ത്തിസെവപ്പിJണസെമന്നോ
വശ്യസെപ്പട്ട് ശ്രീ.  �ി.  സെക.  രഘുനോഥ് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.11.2021 എ.3/65/2021/പരി 
തീയതി, 28.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

15. 7223/പരി1/2019/നി.സെ�. എറണോകുളം  കറുകുറ്റി  പഞ്ചോയത്തില്
7-ാോം  വോര്ഡില് കൃഷി  ഭൂമിയില്
പരിസ്ഥിതി  മന്ത്രോലയത്തിസെ�
അനുമതിയില്ലോസെത അനധികൃത  ഖനനം
നിര്ത്തി  വയ്ക്കുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്  പോറമട
വിരുദ്ധ ആക്ഷന് കൗണ്�ില് ,  കറുകുറ്റി
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

10.08.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

16. 99/പരി.1/2020/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് ദേവനപ്പോറയില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അനധികൃത
ക്വോറിസെJതിസെര ആക്ഷന് കമ്മിറ്റി  കണ്
വീനര് ശ്രീ .പി.വി.ഹുകൈ�ന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

22.04.2021 എ 3/79/2020-പരി
തീയതി. 13.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

17. 2030/പരി.1/2020/നി.സെ� ദേവമ്പനോടു കോയലിസെല
മലിനീകരണത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .  പി.  വി.
പുഷ്കരന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

24.09.2021 എ.2/53/2020/പരി 
തീയതി.22.06.2020 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

18. 2413/പരി.1/2020/നി.സെ� കടയ്ക്കല് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് കുറ്റിJോട്
വോര്ഡില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ABC  ഇന്
ഡസ്ട്രീ�്  എന്ന ക്രഷര് യൂണിറ്റ്
മൂലമുണ്ടോകുന്ന പോരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്J്
എതിസെര ശങ്കര് നഗര് നിവോ�ികള് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

29.09.2021 എ.3/186/2020/പരി 
തീയതി, 08.09.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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19. 3048/പരി.1/2020/നി.സെ� സെ�മീ  കൈഹസ്പീഡ്  പദ്ധതിയോയ  'സെക
സെറയില്'  പദ്ധതി  �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.
അനില് അJര  എം .എല്.എ.  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

29.09.2021 എ 2/6/2020/പരി
തീയതി. 22.01.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

20. 1403/പരി1/2021/നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയിസെല സെനയ്യോറ്റിന്
കര  നഗര�ഭയില് മരുതന്നൂര് വോര്ഡില്
റിലയന്�്  Rിദേയോ  ടവര് നിര്
മ്മോണത്തിസെനതിസെര ശ്രീ.സെക. വിRയകുമോര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

11.10.2021 ബി2/60/21/പരി.  
തീയതി.27.03.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

21. 6676/പരി1/2021/നി.സെ� സെകോല്ലം  Rില്ലയില് M/s.സ്റ്റോര് ഇന്
ഡസ്ട്രീ�്,  വയനമൂല,  ആയൂര് എന്ന
ക്വോറിയുസെട പ്രവര്ത്തനത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ. രതീഷ് കുമോര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

28.07.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

22. 10644/പരി1/2021/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  കോവിലുംപോറ  വിദേല്ലRില്
7-ാോം  വോര്ഡില് പോറഖനനം  മൂലം
�ംഭവിച്ച പരിസ്ഥിതി  ആഘോതം
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  വിദേRഷ്  സെക.  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

01.12.2021 എ 3/193/21/പരി.
തീയതി. 22.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

23. 14868/പരി1/2021/നി.സെ� കോലോവസ്ഥ വ്യതിയോനം
പ്രതിദേരോധിJോനുള്ള ദേകന്ദ്രഫണ്ട്
സെ�ലവഴിക്കുന്നതില് ദേകരളം  പിന്നിലോ
സെണന്ന വിഷയവുമോയി ബന്ധസെപ്പട്ട് കമ്മിറ്റി
�്വദേമധയോ എടുത്ത വിഷയം 

20.10.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

24. 18994/പരി1/2021/നി.സെ�. രോമനോട്ടുകര വിദേല്ലRിസെല അനധികൃത മണ്ണ്
നിദേക്ഷപത്തിസെനതിസെര ശ്രീ. പ്ര�ീപ് കുമോര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.11.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

Fcp8g/VS/Env/Pending List Rനറല് റിദേപ്പോര്ട്ട് 25.5.2022/28.6.2022



25. 21251/പരി1/2021/നി.,സെ�. കൈRവകൈവവിധ്യ പോര്Jിസെ� തുടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്J്  ധന�ഹോയം
ലഭ്യമോJണ  സെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  
ദേഡോ. സെക.വി.ഫിദേലോമിന ടീച്ചര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

11.01.2022

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

26. 21252/പരി1/2021/നി.സെ�. കൂത്തുപറമ്പ്  നിദേയോRകമണ്ഡലത്തിസെല
വിവിധ  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  സെക.  പി.  ദേമോഹനന്
എം.എല്.എ �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

29.12.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

27. 1364/പരി2/2015/ നി.സെ� അനധികൃത  പോറഖനനം  നിര്ത്തിവയ്ക്കണ
സെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  സെബന്നി  �ി.�ി.
മുതല്ദേപര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

11.08.2021 3977/എ 3/2014/ പരി,   
തീയതി. 10.04.2015

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

28. 3223/പരി2/2016/നി.സെ� കടമ്പ്രയോര് �ംരക ്ഷണം  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.പൗദേലോ�് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.03.2020 എ 3/78/2019/പരി 
തീയതി 01.04.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

29. 4844/പരി2/2016/നി.സെ�. ക്വോറികളുസെട പ്രവര്ത്തനവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട്  ദേകോടതികളില് നിലനില്
ക്കുന്ന ദേകസുകളില് �ര്Jോര്
പരോRയസെപ്പടോനിടയോകുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച
റിദേപ്പോര്ട്ട് ദേതടുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

06.10.2021

--

വിവരങ്ങള്
നോളിതുവസെര

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

30. 4696/പരി2/2017/ നി.സെ� വയനോട്  ചുരത്തിസെ� �ംരക്ഷണവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട നിര്ദേദ്ദശങ്ങള് ഉള്സെJോള്ളിച്ചു
സെകോണ്ട് ശ്രീ.പി.സെക.സുകുമോരന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

08.10.2021 ബി1/429/പരി/2017
തീയതി. 03.12.2021

അധികവിവര
റിദേപ്പോര്ട്ട്

�ോക്ഷ്യസെപ്പടുത്തി
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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31. 4721/പരി2/2017/ നി.സെ� തോമരദേ·രി  കൂടരഞ്ഞി  വിദേല്ലRില് പ്രവര്
ത്തനമോരംഭിക്കുന്ന കരിങ്കല്
ക്വോറിസെJതിസെര നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.ടിദേRോ  ദേRോര്ജ്ജ്  കൂമ്പോറ  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

13.05.2020 എ 3/370/2017/പരി 
തീയതി 14.09.2020

അധികവിവര
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

32. 5153/പരി2/2018/നി.സെ�. കരിങ്കല് ക്വോറിയിസെല അശോസ്ത്രീയ ഖനനം
മൂലം  സെപോതുRനങ്ങള്ക്കുണ്ടോകുന്ന വിവിധ
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  എം.അRിത്
തട്ടുമ്മല്,  മുന്നോട്ട്  പി.ഒ.,  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

20.10.2021 എ 3/49/2019/പരി.
തീയതി. 06.03.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

33. 456/പരി2/2019/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല അനധികൃത
പോറമടകള്സെJതിസെര  ഖനനത്തിസെനതിസെര
നടപടി ആവശ്യസെപ്പട്ട്  അഡ്വ.ടി.വി രോRന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം .

30.10.2021 എ 3/106/2020/പരി 
തീയതി 17.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

34. 4059/പരി2/2019/നി.സെ� നീണ്ടകര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല സെനദേറ്റോ�്
മകൈറന് എക്സ്ദേപോര്ട്ട്�്  എന്ന �ീ ഫുഡ്
കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്
സെJതിസെര ശ്രീമതി വിമലോ പ്ര�ോ�് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.11.2021 എ 3/1/2020/പരി 
തീയതി 23.06.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.
അധികവിവരം
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

35. 5024/പരി2/2019/നി.സെ�. കോ�ര്ദേഗോഡ്  സെവള്ളരിക്കുണ്ട്  ബളോല്
വിദേല്ലRില് ആരംഭിക്കുന്ന ക്വോറിസെJതിസെര
ശ്രീ.  കുഞ്ഞിരോമന് കൈവ�്യര് മുതല്ദേപര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

30.11.2021 എ 3/96/2021/പരി.
തീയതി. 11.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

Fcp8g/VS/Env/Pending List Rനറല് റിദേപ്പോര്ട്ട് 25.5.2022/28.6.2022



36. 6828/പരി2/2019/നി.സെ� പോറഖനനത്തിന്  നല്കിയ അനുമതി  റദ്ദ്
സെ�യ്യണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  കോട്ടോJട
തോലൂJ്  മോറനല്ലൂര് വിദേല്ലRില്
ഇലം�ോവില  ദേ�ശവോ�ികള്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

18.09.2021 എ 3/43/2020/നി.സെ�.
തീയതി. 22.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

37. 6844/പരി2/2019/നി.സെ�. എറണോകുളം  Rില്ലയില് കുന്നത്തുനോട്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ക്രഷര്യൂണിറ്റിസെനതിസെര
നടപടി  �്വീകരിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.  എ.  പി.  ഔദേ�ഫ്,  അമ്മന്കോട്ടില്,
പോലയ്ക്കോമറ്റം �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

11.06.2021 എ 3/78/2020/പരി.
തീയതി. 24.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

38. 7179/പരി2/2019/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  ഉള്ളിദേയരിയില് 'ഒയലമല'
എന്ന സ്ഥലത്ത്  സെ�ങ്കല്ക്വോറി
തുടങ്ങുന്നതിന്  അനുമതി  നല്
കിയതിസെനതിസെര ഒയലമല  �ംരക്ഷണ
�മിതി കണ്വീനര്         ശ്രീ. മണി കJ 
ദേഞ്ചരി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം .

15.02.2021 എ 3/117/2020/പരി 
തീയതി 21.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

39. 7218/പരി2/2019/നി.സെ� സെ�ങ്കല്/ കരിങ്കല് ഖനനത്തിന് മണ്സൂണ്
കോല  അവധി  അനുവ�ിJണസെമന്നോവ
ശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രി.  ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം �ംബന്ധിച്ച്

04.10.2021 എ 3/105/2020/പരി 
തീയതി 09.06.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

40. 7220/പരി2/2019/നി.സെ� മലപ്പുറം  ആനJയം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
പന്തല്ലൂര് വിദേല്ലRിസെല കരിങ്കല്
ഖനനത്തിസെനതിസെര പന്തല്ലൂര് ഹില്�്
�ംരക്ഷണ  �മിതി  സെ�യര്മോന് 
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

16.06.2020 എ 3/150/2020/പരി 
തീയതി 15.06.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി
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41. 98/പരി2/2020/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് കുമോരനല്ലൂര്
വിദേല്ലRില് ദേ�ോയില് കൈപപ്പിംഗ്  ഉള്ള
പ്രദേ�ശത്ത്  ഖനനം  നടത്തുന്നതിസെനതിസെര
നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.സെക.
ബോലകൃഷ്ണന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

22.10.2021 എ 3/175/2020/പരി. 
തീയതി. 07.03.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.

42. 1068/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 16- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

28.10.2021 പരിസ്ഥിതി 
331/ബി1/2019/പരി.
തീയതി. 07.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

43. 2903/പരി2/2020/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട് നരിദേയോറക്കുന്നില് കുന്നിടിച്ച്
വന് സെകട്ടിടങ്ങളും  ദേറോഡുകളും  നിര്
മ്മിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .  സെക.
വിശ്വനോഥന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.12.2021 എ 2/61/2021-പരി.
തീയതി.28.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

44. 2954/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 19-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

10.08.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

45. 3989/പരി2/2020/നി.സെ� ഇടുJി Rില്ലയില് മൂന്നോര് ഗ്യോപ് ദേറോഡില്
അശോസ്ത്രീയമോയി  പോറസെപോട്ടിക്കുന്നതി-
സെനതിസെര നടപടി ആവശ്യസെപ്പട്ട് ശ്രീ.  സെക.
ബുള്ദേബന്ദ്രന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

20.10.2021 എ 3/58/2021/പരി.
തീയതി 06.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി

46. 5113/പരി.2/2020/നി.സെ� ദേകോട്ടയം  കിടങ്ങൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
ആരംഭിJോനിരിക്കുന്ന ടോര് മിക്സിംഗ്
യൂണിറ്റുകളുസെട പ്രവര്ത്തനം  തടയണസെമന്ന്
ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.Rിബി  മോത്യു,ദേകോട്ടയം
മുതല്ദേപര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

26.10.2021 എ 2/31/2021/പരി.
തീയതി. 22.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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47. 5269/പരി2/2020/നി.സെ�. ദേകോട്ടയം  Rില്ലയിസെല തലപ്പുലം
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് സ്ഥിതിസെ�യ്യുന്ന ദേടോമി
ദേതോമ�്  എന്നയോളുസെട ക്വോറിസെJതിസെര
ശ്രീ.  വര്Jി ദേRോ�ഫ്,  ഓലിJല് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

27.12.2021 എ 3/75/2021/പരി.
തീയതി. 03.06.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

48. 1183/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 23- ാ�മത് റിദേപ്പോര്ട്ട്
(�മിതി  (2016-19)യുസെട 1- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )  തുടര്
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച് 

30.11.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

49. 1184/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 24- ാ�മത് റിദേപ്പോര്ട്ട്
(�മിതി  (2016-19)യുസെട 9- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

27.11.2021 പരിബി2/153/18
തീയതി. 17.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

50. 1185/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 25- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട 13-ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് 
റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

20.10.2021 എ 2/23/21/പരി.
തീയതി.04.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

51. 1186/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 26- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട 14- ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് 
റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

30.11.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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52. 12057/പരി2/2021/നി.സെ�. കറുകച്ചോല് പഞ്ചോയത്തില് കുടിസെവള്ള
�ോ�് സ്ഥോപിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ. എം.
Rയപ്രകോശ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

30.09.2021 273/ബി1/2021/പരി
തീയതി 19.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

53. 13320/പരി2/2021/നി.സെ�. ഗൃഹദേത്തോട്  ദേ�ര്ന്നുള്ള മത്സ്യവ്യോപോര
സ്ഥോപനം  മോറ്റി
സ്ഥോപിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീമതി
സുകൈലഖ ബീവി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

06.12.2021 ബി2/2021/പരി
തീയതി. 07.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

54. 429/പരി3/2017/നി.സെ�. കുന്നുംപള്ളിദേJോണം  കുളം  വൃത്തിയോJി
�ംരക്ഷിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ. ബിജുകുമോര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

19.03.2020 എ 2/79/19/പരി.
തീയതി. 28.05.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

55. 1763/പരി3/2017/നി.സെ�. കഞ്ചിദേJോട്  വ്യവ�ോയ  ദേമഖല
സൃഷ്ടിക്കുന്ന മലിനീകരണം  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.  എം.ബി.  മദേനോഹരന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

04.10.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

56. 4722/പരി.3/2017/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  കുമോരനല്ലൂര് വിദേല്ലRില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പുനൂര്സെപോയില്
ഗ്രോകൈനറ്റ്�്  സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി
മലിനീകരണത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .  ബഷീര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

03.12.2021 എ 3/356/17/പരി    
തീയതി.22.12.2021 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

57. 6076/പരി.3/2017/ നി.സെ� �ിറയിന്കീഴ്  തോലൂJിസെല
പഴയകുന്നുദേമ്മല് പഞ്ചോയത്തിസെല 9-ാോം
വോര്ഡില് പോറഖനനം  മൂലം
ഉണ്ടോകോനിടയുള്ള പോരിസ്ഥിതികോഘോതം
�ംബന്ധിച്ച്  പ്രദേ�ശവോ�ികള് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

05.10.2021 എ.3/68/2018/പരി 
തീയതി. 11.05.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

Fcp8g/VS/Env/Pending List Rനറല് റിദേപ്പോര്ട്ട് 25.5.2022/28.6.2022



58. 965/പരി3/2018/നി.സെ�. �മിതി  (2016-19)യുസെട 5- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (ഭരതപ്പുഴയുസെട മലിനീകരണവും
�ംരക്ഷണവും  �ംബന്ധിച്ച പ്രദേത്യക
റിദേപ്പോര്ട്ട്)  നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

07.09.2020 ബി2/104/18/പരി
തീയതി 08.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

59. 1029/പരി.3/2018/ നി.സെ� തൃശൂര് Rില്ലയിസെല ദേ�ശമംഗലം
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ബി.പി  അദേ�ോ�ിദേയറ്റ്�്  എന്ന സെമറ്റല്
ക്രഷര് യൂണിറ്റിസെ� പ്രവര്
ത്തനത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .സെമോയ്തീന്
കോഞ്ഞിക്കുണ്ടില് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

05.10.2021 എ.3/71/2018/പരി 
തീയതി. 01.06.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

60. 1697/പരി3/2018/നി.സെ�. പരിസ്ഥിതി  �ംരക്ഷണ  നിയമങ്ങള്
ദേഭ�ഗതി  സെ�യ്യുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

11.10.2021 എ 2/82/18/പരി
തീയതി. 16.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

61. 1863/പരി3/2018/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല സെ�ദേങ്ങോട്
മലയില് ആരംഭിക്കുന്ന ഖനനം
മൂലമുണ്ടോകുോനിടയുള്ള പരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ .  പി.ബി.
അRിത്ത് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.12.2021 എ 3/125/18/പരി
തീയതി. 21.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

62. 5997/പരി.3/2018/ നി.സെ� പോലJോട് Rില്ലയില് സെതദേJ മലമ്പുഴയില്
അനധികൃതമോയി നിര്മ്മിച്ചു സെകോണ്ടിരിക്കുന്ന
ആയുര്ദേവ�  റിദേ�ോര്ട്ടിസെനതിസെര ശ്രീ .
പോണ്ടിദേയോട്  പ്രഭോകരന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

20.10.2021 എ.2/175/18/പരി 
തീയതി. 11.12.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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63. 7153/പരി.3/2018/ നി.സെ� �മിതി  (2016-19)യുസെട 15- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി റിദേപ്പോര്
ട്ട് ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്. 

21.10.2021 എ.2/227/2019/പരി 
തീയതി. 09.12.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

64. 3545/പരി.3/2019/ നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയിസെല മംഗലപുരം
പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്
ഇന്ത്യന് ദേé എന്ന സ്ഥോപനത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ.  വി.  ശ്രീകുമോരന് നോയര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

03.12.2021 എ.3/200/2019/പരി 
തീയതി. 01.08.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

65. 5140/പരി.3/2019/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  തോലൂJില് മുള്ളംദേഗോഡ്
പ്രദേ�ശത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന കരിങ്കല് ഖനനം
തടയണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  പ്രദേ�ശവോ�ികള്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം  �ംബന്ധിച്ച്.

15.12.2021 എ.3/323/2019/പരി 
തീയതി. 12.12.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

66. 5840/പരി.3/2019/ നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയിസെല നഗരൂര്
ഗ്രോമപ ഞ്ചോയത്തില് സെവള്ളല്ലൂര്
ദേപോരിദേയോട്ടുമല ഖനനവുമോയി ബന്ധസെപ്പട്ട്
പ്രദേ�ശവോ�ികള്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നങ്ങള് .

27.10.2021 എ.3/321/2019/പരി 
തീയതി. 09.12.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

67. 6643/പരി.3/2019/ നി.സെ� മോലിന്യം  ഉപദേയോഗിച്ച്  കൈവ�്യുതി  ഉല്
പ്പോ�ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള �ോന്റുകള്
സ്ഥോപിക്കുന്ന പദ്ധതികള്സെJതിസെര ദേഡോ .
ദേRോര്R് ഡിക്രൂ�് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

17.09.2021 എ.3/62/2020/പരി 
തീയതി. 26.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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68. 6847/പരി.3/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല തിരുമോറോടി
പഞ്ചോയത്തില് Rനവോ�ദേമഖലയില്
പോറമടകള് ആരംഭിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ.
ദേRോര്ജ്ജ് റ്റി.�ി. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

07.09.2020 എ.3/101/2020/പരി 
തീയതി. 27.02.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

69. 7180/പരി.3/2019/ നി.സെ� എലിയറമല  സെ�ങ്കല് ഖനനത്തിസെനതിസെര
എലിയറമല �ംരക്ഷണ�മിതി �മ്ര പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

25.11.2021 എ.3/171/2021/പരി 
തീയതി. 05.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

70. 110/പരി.3/2020/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് ശിവപുരം
വിദേല്ലRിസെല അനധികൃത  ഖനനവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട് ശ്രീ.  ഹനീഫോ മലയില് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

07.10.2020 എ.3/118/2020/പരി 
തീയതി. 22.06.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

71. 4820/പരി3/2020/നി.സെ�. സെകോല്ലം  Rില്ലയിസെല വി .സെക.ദേറോക്സ്  എന്ന
ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  ബോബു മുതല്ദേപര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

03.12.2021 എ 3/147/21/പരി
തീയതി 12.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

72. 14187/പരി3/2021/നി.സെ�. തുഷോരഗിരി  പരിസ്ഥിതി  �ന്ദര്ശക
ദേകന്ദ്രം  �മിതി  �ന്ദര്ശിച്ച്  പഠനം
നടത്തണസെമന്നോവശ്യം  �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.
ടി.വി. രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

11.10.2021 എ 2/124/21/പരി
തീയതി.20.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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$്യ$സായം

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1. 6260/പരി.1/2018/ നി.സെ� സെ�ങ്കല് ഖനനം ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.ദേവലോയുധന്.ഒ 
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

19.02.2020 8/എ 4/19/വ്യവ. 
തീയതി.09.03.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2. 2596/പരി.1/2019/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല വിവിധ
പ്രദേ�ശങ്ങളില് �ന്ദര്ശനം  നടത്തി
കസെണ്ടത്തിയ  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങളില്
തുടര്നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന്, Rനറല് സെ�ക്രട്ടറി, ദേകരള
ന�ീ�ംരക്ഷണ  �മിതി  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

10.09.2021 വ്യവ.എ 3/275/19-വ്യവ. 
തീയതി.26.02.2020 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

3. 4727/പരി.1/2019/ നി.സെ� പോറക്വോറികള് ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ദേകോട്ടയം
Rില്ലയിസെല പൂവക്കുളം  നിവോ�ികള് �മര്
പ്പിച്ച  നിദേവ�നം 

07.09.2020 എ.3/334/2019/ വ്യവ, 
തീയതി.01.11.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

4. 5004/പരി.1/2019/ നി.സെ� ക്വോറികള് ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച് ദേകോളംകുളം-തുള്ളന്
കല്ല്  കരിങ്കല് ക്വോറി  ആക്ഷന് കമ്മിറ്റി
�മര്പ്പിച്ച  നിദേവ�നം 

18.03.2020 വ്യവ.എ 3/315/19/വ്യവ. 
തീയതി.15.10.2020  

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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5. 5019/പരി.1/2019/ നി.സെ� നിയമവിരുദ്ധ മണല്ഖനനം നിദേരോധിച്ച് 
വലിയപറമ്പ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് ഭൂപ്രദേ�ശം 
�ംരക്ഷിക്കുന്നതിനോയി വലിയപറമ്പ 
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് പ്ര�ിഡ�് ശ്രീ. എം.ടി. 
അബ്ദുള് Rബ്ബോര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

29.05.2020 216/എ 4/19/വ്യവ.
തീയതി. 05.11.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

6. 5040/പരി.1/2019/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല വിവിധ
പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിJോട്ടി
സെപ്രോഫ.  എം.  ദേഗോപോലന്,  കണ്വീനര്,
പരി�ര  വിഷയ  �മിതി,  ശോസ്ത്ര�ോഹിത്യ
പരിഷത്ത്,  കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ല കമ്മിറ്റി
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

28.07.2021 എ 3/53/21/വ്യവ,
തീയതി.08.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

7. 6649/പരി.1/2019/ നി.സെ� ദേകോട്ടയം  Rില്ലയില് കങ്ങഴ  പഞ്ചോയത്ത്
5-ാോം  വോര്ഡില് മ്ലോവീണ  പോറഖനനവും
ക്രഷര് യൂണിറ്റും  സ്ഥോപിക്കുവോന്
ശ്രമിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .  ദേRോര്ജ്ജ്
ദേRോ�ഫ് റ്റി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

25.09.2021 വ്യവ.എ 3/29/2020-
വ്യവ.
തീയതി.29.01.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

8. 6853/പരി.1/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  കുന്നത്തുനോട്  തോലൂJിസെല
രോയമംഗലം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
RനRീവത്തിന്  ഭീഷണിയോയിട്ടുള്ള
കൈ�വുഡ്  കമ്പനി  നിര്ത്തലോക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് �്വീകരിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.�ോജുദേപോള്,  ശ്രീ.രവീന്ദ്രന് എന്നിവര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.12.2021 416/Rി2/2021/വ്യവ
തീയതി. 14.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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9. 7219/പരി.1/2019/ നി.സെ� മറ്റത്തൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  കുഞ്ഞോലി
പ്പോറയിസെല എടത്തോടന് ക്വോറി ക്രഷര് പ്രവര്
ത്തനം  നിര്ത്തിസെവപ്പിJണസെമ
ന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  �ി.  സെക.  രഘുനോഥ്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.11.2021 വ്യവ-എ.3/81/ 2020-
വ്യവ 
തീയതി. 20.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

10. 99/പരി.1/2020/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയില് ദേമനപ്പോറയില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അനധികൃത
ക്വോറിസെJതിസെര ആക്ഷന് കമ്മിറ്റി  കണ്
വീനര് ശ്രീ .പി.വി.ഹുകൈ�ന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

22.04.2021 വ്യവ-എ.3/124/ 2020-
വ്യവ 
തീയതി. 23.12.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

11. 2413/പരി.1/2020/നി.സെ� കടയ്ക്കല് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് കുറ്റിJോട്  വോര്
ഡില് ശങ്കര് നഗറില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ABC ഇന്
ഡസ്ട്രീ�്  എന്ന ക്രഷര് യൂണിറ്റ്മൂലമുണ്ടോകുന്ന
പോരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്സെJതിസെര ശങ്കര് നഗര്
നിവോ�ികള് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

29.09.2021 വ്യവ-എ.3/336/ 2020-
വ്യവ 
തീയതി. 04.09.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

12. 1026/പരി.1/2021/ നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി  (2016-19)
യുസെട 7- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല (�വറയിസെല
ദേകരള മിനറല്�് ആ�് സെമറ്റല്�് ലിമിറ്റഡ്
മൂലമുണ്ടോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച
പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല്
�ര്Jോര് �്വീകരിച്ച നടപടികള്
�ംബന്ധിച്ച് 

27.10.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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13. 6676/പരി.1/2021/നി.സെ�. സെകോല്ലം Rില്ലയില് സെകോട്ടോരJര തോലൂJില്
വോളകം  വിദേല്ലRിസെല M/s.  സ്റ്റോര് ഇന്
ഡസ്ട്രീ�്  വോയനമൂല,  ആയൂര് എന്ന
ക്വോറിയുസെട പ്രവര്ത്തനത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .
രതീഷ് കുമോര്  �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

05.10.2021 എ 3/396/2021/വ്യവ..
തീയതി.26.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

14. 10664/പരി1/2021/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല കോവിലുപോറ
വിദേല്ലRില് 7-ാോം  വോര്ഡില് പോറ
ഖനനംമൂലം  �ംഭവിച്ച പോരിസ്ഥിതിക
ആഘോതങ്ങസെള �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ. വിദേRഷ് സെക. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

01.12.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

15. 21252/പരി.1/2021/നി.സെ�. കൂത്തുപറമ്പ്  നിദേയോRകമണ്ഡലത്തിസെല
വിവിധ  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  സെക.പി.  ദേമോഹനന്,
എം.എല്.എ �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

29.12.2021

--
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

16. 4576/പരി2/2013/നി.സെ� �മിതി  (2016-19)  യുസെട 8- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര്നടപടി
റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

20.09.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

17. 1364/പരി2/2015/ നി.സെ� അനധികൃത  പോറഖനനം  നിര്ത്തിവയ്ക്കണ-
സെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  സെബന്നി �ി.  മുതല്
ദേപര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

04.03.2019 എ 3/7364/2015 വ്യവ
തീയതി 09.05.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.

18. 5577/പരി2/2018/നി.സെ� ദേ�വികുളം  തോലൂJില് സെവള്ളത്തൂവല്
വിദേല്ലRില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിയോറ്റ പവര്
ലിമിറ്റ ഡ് എന്ന �്വകോര്യ കൈവ�്യുത നിലയം
ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.എ�്.  സുദേരഷ് കുമോര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം �ംബന്ധിച്ച്.

28.10.2021 ബി3/199/21/വ്യവ
തീയതി 20.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.
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19. 6584/പരി2/2018/നി.സെ� �ോലക്കുടി  തോലൂJില് ദേകോടദേ·രി
മലയിസെല അനധികൃത  പോറഖനനവും
അശോസ്ത്രീയ ക്രഷര് പ്രവര്ത്തനവും നിര്ത്തി
വയ്പ്പിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീമതി  പ്രീതി  ശശി  തുടങ്ങിയവര് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

01.01.2021 എ 3/471/2018/വ്യവ
തീയതി. 23.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.

20. 456/പരി2/2019/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ് Rില്ലയിസെല അനധികൃത പോറ
ഖനനത്തിസെനതിസെര നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ടും
പുഴകളും  നീര്ച്ചോലുകളും  �ംരക്ഷിJണസെമ-
ന്നോവശ്യസെപ്പട്ടും   അഡ്വ. ടി.വി രോRന് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.10.2021 എ.3/378/ 2019-വ്യവ 
തീയതി. 10.06.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

21. 4330/പരി2/2019/നി.സെ� സെകോട്ടോരJര  തോലൂJില് മോദേങ്കോട്
വിദേല്ലRില് പോറഖനനം  മൂലം  ഉണ്ടോകോന്
�ോധ്യതയുള്ള പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.എന്.ദേമോഹന്�ോ�്,
ശ്രീ.എന്.രവി  എന്നിവര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

05.12.2021 വ്യവ-എ.3/318/ 2019-
വ്യവ 
തീയതി. 15.10.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

22. 5024/പരി2/2019/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയില് ബളോല്
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് ഏറോം�ിറ്റയില്
ആരംഭിJോനിരിക്കുന്ന കരിങ്കല് ക്വോറിക്കും
ക്രഷര് യൂണിറ്റിനും  അനുമതി  നല്
കരുസെതന്ന് ആവശ്യസെപ്പട്ട്               ശ്രീ.
കുഞ്ഞിരോമന് കൈവ�്യന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം  

06.02.2021 വ്യവ-എ.3/419/ 2019-
വ്യവ 
തീയതി. 31.03.2021,

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

Fcp8g/VS/Env/Pending List Rനറല് റിദേപ്പോര്ട്ട് 25.5.2022/28.6.2022



23. 6031/പരി2/2019/നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  ഉഴമലയ്ക്കല് ഗ്രോമ
പഞ്ചോയത്തില് പോറഖനനത്തിന് നല്കിയ
അനുമതി  റദ്ദോJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
അഡ്വ.എ.റഹിം �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

18.09.2021 എ.3/380/ 2019-വ്യവ 
തീയതി. 25.11.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

24. 6828/പരി2/2019/നി.സെ� പോറഖനനത്തിന്  നല്കിയ  അനുമതി  റദ്ദ്
സെ�യ്യണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  കോട്ടോJട  തോലൂJ്
മോറനല്ലൂര് വിദേല്ലRില് ഇലം�ോവില
ദേ�ശവോ�ികള്  �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

18.09.2021 എ.3/84/ 2020-വ്യവ 
തീയതി. 20.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

25. 7179/പരി2/2019/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  ഉള്ളിദേയരി ഒയലമല പ്രദേ�ശത്ത്
സെ�ങ്കല് ക്വോറി  തുടങ്ങോനുളള
നീJത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .വി.എം.സുധീരന്,  മുന്
മന്ത്രിയുസെട ആമുഖ  കത്ത്  �ഹിതം  ശ്രീ .മണി
കJദേഞ്ചരി  �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

27.11.2021 എ 4/2020/വ്യവ.,
തീയതി. 06.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

26. 7218/പരി2/2019/നി.സെ� സെ�ങ്കല് ഖനനത്തിന്  മണ്സൂണ് കോല
നിദേരോധനം  ഏര്സെപ്പടുത്തണസെമന്നോ
വശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

04.10.2021 എ.4/100/ 2020-വ്യവ 
തീയതി. 26.06.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

27. 7220/പരി2/2019/നി.സെ� മലപ്പുറം  ആനJയം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
പന്തല്ലൂര് വിദേല്ലRിസെല കരിങ്കല്
ഖനനത്തിസെനതിസെര പന്തല്ലൂര് ഹില്�്
�ംരക്ഷണ  �മിതി  സെ�യര്മോന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

15.02.2021 വ്യവ-എ.3/122/ 2020-
വ്യവ 
തീയതി. 27.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്  ലഭ്യമോയി.

28. 98/പരി2/2020/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട് Rില്ലയില് കുമോരനല്ലൂര് വിദേല്ലRില്
ദേ�ോയില് കൈപപ്പിംഗ് ഉള്ള പ്രദേ�ശത്ത് ഖനനം
നടത്തുന്നതിസെനതിസെര നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.സെക.ബോലകൃഷ്ണന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

22.10.2021 വ്യവ-എ.3/85/ 2020-
വ്യവ 
തീയതി. 03.03.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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29. 1068/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 16-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (2018-സെല പ്രളയം  �ംബന്ധിച്ച് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല്  നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

28.10.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

30. 2954/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 19-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (പോറക്വോറികളുസെടയും  ക്രഷര്
യൂണിറ്റുകളുസെടയും  പ്രവര്ത്തനം
�ംബന്ധിച്ച്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

10.08.2021 എ 3/26/21/വ്യവ.
തീയതി. 16.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

31. 3989/പരി2/2020/നി.സെ� ഇടുJി Rില്ലയില് മൂന്നോര് ഗ്യോപ് ദേറോഡില്
അശോസ്ത്രീയമോയി  പോറസെപോട്ടിക്കുന്നതി-
സെനതിസെര നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ .  സെക.
ബുള്ദേബന്ദ്രന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

20.10.2021 എ 3/205/2021-വ്യവ.
തീയതി.18.06.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

32. 5113/പരി.2/2020/നി.സെ� ദേകോട്ടയം  കിടങ്ങൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില്
ആരംഭിJോനിരിക്കുന്ന ടോര് മിക്സിംഗ്
യൂണിറ്റുകളുസെട പ്രവര്ത്തനം
തടയണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.Rിബി
മോത്യു,ദേകോട്ടയം  മുതല്ദേപര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�ന

26.10.2021 എ 3/234/2021-വ്യവ.
തീയതി. 11.08.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

33. 5269/പരി.2/2020/ നി.സെ� ദേകോട്ടയം  Rില്ലയിസെല തലപ്പുലം
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല കിഴദേJ മലയില്
സ്ഥിതിസെ�യ്യുന്ന ദേടോമി  ദേതോമ�്
എന്നയോളുസെട ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  വര്Jി
ദേRോ�ഫ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

27.12.2021 എ 3/99/21/വ്യവ
തീയതി. 27.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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34. 1863/പരി3/2018/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല സെ�ദേങ്ങോട്ട്
മലയില് ആരംഭിക്കുന്ന ഖനനംമൂലം
ഉണ്ടോകോനിടയുള്ള പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. പി.ബി. അRിത് 

�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

24.09.2021 എ 3/274/18/വ്യവ.
തീയതി 13.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

35. 5952/പരി3/18/നി.സെ�. വയനോട്  Rില്ലയില് സെവള്ളമുണ്ട വിദേല്ലRില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ശിലോബ്രിക്സ്  &
ഗ്രോകൈനറ്റ്�്  എന്ന ക്വോറിമൂലമുണ്ടോകുന്ന
പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്     ശ്രീ.
ആര്.  യു.  പുരുദേഷോത്തമന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

04.10.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

36. 5140/പരി3/2019/നി.സെ�. കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല ദേബഡഡുJ
വിദേല്ലRില് മുള്ളംദേഗോഡ്  പ്രദേ�ശത്ത്
ആരംഭിക്കുന്ന കരിങ്കല് ഖനനം തടയണസെമ
ന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ഇ.  ദേഗോപോലന് നോയര്
സ്മോരകവോയനശോല  സെ�ക്രട്ടറി  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

14.09.2020 എ 3/360/16/വ്യവ.
തീയതി. 13.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

37. 5840/പരി.3/2019/ നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം Rില്ലയിസെല നഗരൂര് ഗ്രോമപ 
ഞ്ചോയത്തില് സെവള്ളല്ലൂര് ദേപോരിദേയോട്ടുമല
ഖനനവുമോയി ബന്ധസെപ്പട്ട് പ്രദേ�ശവോ�ികള്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നങ്ങള് 

27.10.2021 വ്യവ-എ.3/381/ 2019-
വ്യവ 
തീയതി. 25.11.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

38. 6845/പരി.3/2019/ നി.സെ� മൂവോറ്റുപുഴ  തോലൂJില് തിരുമോറോടി
പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ദേതവര്മഠം
ഗ്രോകൈനറ്റ്�ിസെനതിസെര ശ്രീ .  പി.റ്റി.
�Rീവന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.10.2021 വ്യവ-എ.3/34/ 2020-
വ്യവ 
തീയതി. 28.01.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

Fcp8g/VS/Env/Pending List Rനറല് റിദേപ്പോര്ട്ട് 25.5.2022/28.6.2022



39. 6847/പരി3/2019/നി.സെ�. എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല തിരുമോറോടി
പഞ്ചോയത്തിസെല Rനവോ�  ദേമഖലയില്
പോറമടകള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള്സെJതിസെര ദേRോര്ജ്ജ്
ടി.ഡി.�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.10.2021 വ്യവ-എ.3/28/ 2020-
വ്യവ 
തീയതി. 25.01.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

40. 110/പരി3/2020/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല ശിവപുരം
വിദേല്ലRിസെല അനധികൃത  ഖനനവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  ഹനീഫോ മലയില് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

12.10.2021 വ്യവ-എ.3/82/ 2020-
വ്യവ 
തീയതി. 20.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

41. 2117/പരി.3/2020/ നി.സെ� പത്തനംതിട്ട Rില്ലയില് കലഞ്ഞൂര്
പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ബിനുദേമോന്.  സെR.  ക്വോറിസെJതിസെര സുഗതന്
ആ�ോരി,  Rനകീയ  �മിതി  കണ്വീനര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം  (c/o  അഡ്വ.  സെക.  യു.
Rനീഷ് കുമോര് എം. എല്. എ)

03.11.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

42. 2170/പരി.3/2020/ നി.സെ� അരുവോപ്പുലം  പഞ്ചോയത്തില് പുതുതോയി
തുടങ്ങുവോന് ഉദേദ്ദശിക്കുന്ന ക്രഷര്
യൂണിറ്റിസെനതിസെര അഡ്വ .  സെക.  യു.  Rനീഷ്
കുമോര്  എം. എല്. എ �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

17.11.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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ജലവിഭവം

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1. 1413/പരി.1/2017/ നി.സെ� ദേകരളത്തിസെല ന�ികളുസെട ദേശോ�്യോവസ്ഥയും
ഇതര  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങളും
പരിഹരിക്കുന്നതു �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.  ടി.വി.
രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

14.09.2020 പി.എ�്1/66/ 2017/
R.വി.വ
തീയതി.28.01.2021
ഐ.ആര്.3/36/19/Rവിവ
തീയതി. 31.10.2019.

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി

2. 3242/പരി.1/2017/ നി.സെ� �മിതി(2016-19)യുസെട പന്ത്രണ്ടോമത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല (സെവള്ളോയണി  കോയല്
ദേനരിടുന്ന പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച പ്രദേത്യക റിദേപ്പോര്ട്ട് ) ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

27.07.2021 ഐ.ആര്3/182/2018/ 
R.വി.വ  
തീയതി  01.07.2021  

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

3. 69/പരി.1/2018/ നി.സെ� ഓറിദേയോണ് ബോറ്ററി  കമ്പനി  Rനവോ�
ദേമഖലയില് സ്ഥോപിJരുസെതന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
മൂടോടി  പഞ്ചോയത്തിസെല മുച്ചുക്കുന്ന്
നിവോ�ികള്  �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

25.11.2021 ഐ.ആര്3/78/2018/ 
R.വി.വ  
തീയതി  18.07.2019 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

4. 4836/പരി.1/2018/ നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല സെനല്ലിസെപോയില്
വിദേല്ലRില് സെ�റുകിട  Rല  കൈവ�്യുത
പദ്ധതികള് ഉയര്ത്തുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.  ടി.വി.  രോRന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

13.12.2021 എം.എ 1/97/21/Rവിവ 
തീയതി.20.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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5. 5106/പരി.1/2018/ നി.സെ� പ്രളയോനന്തരം തൃശ്ശൂര് Rില്ലയിസെല  വിവിധ
ഭോഗങ്ങളിലുണ്ടോയ  പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  പഠനം  നടത്തണ
സെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്   എം.എല്.എമോരോയ
അഡ്വ.സെക.  രോRന്,  ശ്രീ.  അനില് അJര
എന്നിവര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.11.2021 ISWG1/211/2021/Rവിവ 
തീയതി.20.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി

6. 364/പരി.1/2019/ നി.സെ� പ്രളയസെത്തത്തുടര്ന്ന്  പരിസ്ഥിതി  നോശം
�ംഭവിച്ച മൂവോറ്റുപുഴ  ആറിസെ�
തീരപ്രദേ�ശങ്ങളുസെട വീസെണ്ടടുപ്പ്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീമതി  �ി.സെക.  ആശ,
എം.എല്.എ. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

10.09.2021 ഐ.ആര്2/166/2019/ 
Rവിവ തീയതി.22.03.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

7. 5019/പരി.1/2019/ നി.സെ� നിയമവിരുദ്ധ മണല്ഖനനം  നിദേരോധിച്ച്
വലിയപറമ്പ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  ഭൂപ്രദേ�ശം
�ംരക്ഷിക്കുന്നതിനോയി  ശ്രീ.  എം.ടി.
അബ്ദുള് Rബ്ബോര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം - 

13.10.2021 ഐ.ആര്.3/ 167/19/
R.വി.വ
തീയതി. 01.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി

8. 7219/പരി.1/2019/ നി.സെ� മറ്റത്തൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  കുഞ്ഞോലി
പ്പോറയിസെല എടത്തോടന് ക്വോറി ക്രഷര് പ്രവര്
ത്തനം  നിര്ത്തിസെവപ്പിJണസെമന്ന്
ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  �ി.  സെക.  രഘുനോഥ്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

13.10.2021 1) ഭൂRല 1/155/20/R.വി.വ
തീയതി  06.03.2021
2) IR3/8/20/R.വി.വ.
തീയതി.25.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

9. 7223/പരി.1/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല കറുകുറ്റി
പഞ്ചോയത്തിസെല ഏഴോറ്റുമുഖം  കട്ടിംഗ്
പ്രദേ�ശത്ത്  അനധികൃതമോയി  നടത്തുന്ന
ഖനനം നിര്ത്തിവയ്ക്കുന്നതുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട്
പോറമട വിരുദ്ധ Rനകീയ ആക്ഷന് കൗണ്
�ില് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.08.2021 IR3/69/20/R.വി.വ.
തീയതി.29.08.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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10. 21252/പരി.1/2021/നി.സെ�. കൂത്തുപറമ്പ്  നിദേയോRകമണ്ഡലത്തിസെല
വിവിധ  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ.  സെക.പി.  ദേമോഹനന്,
എം.എല്.എ  �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം
�ംബന്ധിച്ച്

29.12.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

11. 4576/പരി2/2013/നി.സെ� �മിതി  (2016-19)  യുസെട 8-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര്നടപടി
റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

28.01.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

12. 3223/പരി2/2016/നി.സെ� കടമ്പ്രയോര് �ംരക ്ഷണം �ംബന്ധിച്ച് 
ശ്രീ.മോദേലരി പൗദേലോ�് �മര്പ്പിച്ച 
നിദേവ�നം

22.11.2018 ഐ.ആര്3/52/2018/ 
Rവിവ തീയതി.25.10.2018

തുടര് നിദേവ�നത്തിദേ:ല്
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
സെതളിസെവടുപ്പ് നടത്തി

13. 1414/പരി2/2017/നി.സെ� പരിസ്ഥിതി  �ംബന്ധിച്ച �മിതി  (2016-
19) യുസെട     6- ാ�മത് റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല (മണ്ദേറോ
തുരുത്ത്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്  ദേനരിടുന്ന
പോരിസ്ഥിതിക  ആഘോതം  �ംബന്ധിച്ച്)
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര്നടപടികള്
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

09.02.2021 ഐ.ആര്3/18/2019/ 
Rവിവ 
തീയതി.26.08.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

14. 1762/പരി2/2019/നി.സെ�, ഭോരതപ്പുഴയുസെട ശു�ീകരണം  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ.  രോമ�ന്ദ്രന്,  പോലJോട്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

04.10.2021 ഐ.ആര്.3/180/2017-
R.വി.വ.
തീയതി. 03.01.2022

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

15. 3127/പരി2/2017/നി.സെ� ദേകരളത്തിസെല ന�ീതീരങ്ങളും  വനവും
മലകളും  �ര്Jോര് ഭൂമികളും
കൈകദേയറുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ. ടി. വി. രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

20.10.2021 ഐ.ആര്2/135/2019/ 
Rവിവ
തീയതി. 23.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.
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16. 456/പരി2/2019/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല അനധികൃത  പോറ
ഖനനത്തിസെനതിസെര നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ടും
പുഴകളും  നീര്ച്ചോലുകളും
�ംരക്ഷിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ടും  അഡ്വ.ടി.വി
രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.10.2021 ഐ.ആര്3/94/2019/ 
Rവിവ
തീയതി. 16.06.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

17. 4059/പരി2/2019/നി.സെ� നീണ്ടകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല സെനദേറ്റോ�്
മകൈറന് എക്സ്ദേപോര്ട്ട്�് എന്ന �ീഫുഡ്�്
കമ്പനി  � ൃഷ്ടിക്കുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.വീണപ്ര�ോ�്,
നീണ്ടകര �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

30.11.2021 പി.എ�്.1/90/2020/ 
Rവിവ 
തീയതി. 03.07.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

18. 5005/പരി2/2019/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല സെകോവ്വല്,  ഉദുമ,
കോപ്പില്, പ്രദേ�ശങ്ങളിസെല കടല്ഭിത്തി നിര്
മ്മോണവുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്  തീരദേ�ശ  �ംരക്ഷണ
�മിതിJ്  ദേവണ്ടി കണ്വീനര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

22.10.2021 ബി2/223/2019/മ.തു.വ.
തീയതി. 26.08.2021

നിദേവ�നം ലഭ്യമോയ
വിവരംദേപോലും

Rലവിഭവ വകുപ്പ്
അറിയിച്ചില്ല.

19. 5024/പരി.2/2019/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല ബളോല്
വിദേല്ലRില് ആരംഭിJോനിരിക്കുന്ന
ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  കുഞ്ഞിരോമന്
കൈവ�്യന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

23.09.2021 ഐ.ആര്.3/117/ 2021/
R.വി.വ
തീയതി. 14.11.2021

തുടര്
നിദേവ�നത്തിദേ:ല്

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

20. 2954/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി (2019-21)യുസെട 19-ാോമത് റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(പോറക്വോറികളുസെടയും  ക്രഷര്യൂണിറ്റുകളുസെടയും
പ്രവര്ത്തനം �ംബന്ധിച്ച) ശിപോര്ശകളിദേ:ല്
തുടര് നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

11.10.2021 പി.എ�്.1/44/21 R.വി.വ
തീയതി. 09.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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21. 1185/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി (2019-21)യുസെട 25-ാോമത് റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(�മിതി  (2016-19)യുസെട 13-ാോമത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിദേ:ലുള്ള ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

03.12.2021 Rി&പി/323/18/R.വി.വ.
തീയതി 20.02.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

22. 12057/പരി.2/2021/നി.സെ� കറുകച്ചോല് പഞ്ചോയത്തില് കുപ്പിസെവള്ള �ോ�്
സ്ഥോപിക്കുന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .  എന്.
Rയപ്രകോശ്,  ബഹു.  ഗവ.  �ീഫ്  വിപ്പ്  മുദേഖന
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

06.12.2021 273/ബി1/പരി
തീയതി. 19.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

23. 965/പരി3/2018/നി.സെ�. പരിസ്ഥിതി  �ംബന്ധിച്ച �മിതി  (2016-
19)  യുസെട അഞ്ചോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(ഭോരതപ്പുഴയുസെട മലിനീകരണവും
�ംരക്ഷണവും  �ംബന്ധിച്ച �മിതിയുസെട
പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

17.11.2021 Rി.ഡബ്ല്യു1/205/ 18/
R.വി.വ
തീയതി.19.11.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

24. 1697/പരി3/2018/നി.സെ� പരിസ്ഥിതി  �ംരക്ഷണ  നിയമങ്ങള്
ദേഭ�ഗതി  സെ�യ്യസെപ്പടുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

25.10.2021 എ 2/152/21/ 
�ി.എ�്.ഐ.എന്.ഡി.
തീയതി. 28.12.2021

--

25. 1863/പരി3/2018/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല സെ�ദേങ്ങോട്ട്
മലയില് ആരംഭിക്കുന്ന ഖനനം
മൂലമുണ്ടോകോനിടയുള്ള പരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ .  പി.വി.
അRിത്ത് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

24.09.2021 ഐ.ആര്.3/116/21/Rവിവ
തീയതി. 14.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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26. 5997/പരി.3/2018/ നി.സെ� പോലJോട് Rില്ലയില് സെതദേJ മലമ്പുഴയില്
അനധികൃതമോയി  നിര്മ്മിച്ചു
സെകോണ്ടിരിക്കുന്ന ആയുര്ദേവ�  റിദേ�ോര്
ട്ടിസെനതിസെര ശ്രീ .  പോണ്ടിദേയോട്  പ്രഭോകരന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

20.10.2021 പി.എ�്.1/80/18/R.വി.വ
തീയതി 06.12.2018

27. 7153/പരി.3/2018/ നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി    (2016-
19)യുസെട 15- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്–ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് നടപടി  റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്. 

03.09.2020 3258229/പി.എ�്.1/ 19/
R.വി.വ.
തീയതി.19.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

കാര്ഷിക$ികസന കര്ഷകവേBമ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1. 4836/പരി1/2012/നി.സെ�. നീര്ച്ചോലുകള് നികത്തിയതിലൂസെട
ഉണ്ടോയിട്ടുള്ള ആദേരോഗ്യ പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച്  ശ്രീ .  സെക.  Rലീല്,
ശ്രീ.  ദേവലോയുധന് എന്നിവര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

27.11.2021 കൃഷി. പി.എ�്/ 
1602950/എപി2/
17/കൃഷി.
തീയതി 27.04.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

2. 4698/പരി.1/2017/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല സെകോടിയത്തൂര്
പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ക്വോറികള്
സെJതിസെര ശ്രീ .  വില്യം  പൗദേലോ�്  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം - �ംബന്ധിച്ച്.

29.07.2021 കൃഷി പി.എ�്.1/56/
2020/കൃഷി
തീയതി. 31.08.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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3. 5779/പരി1/2017/നി.സെ�. കോ�ര്ദേഗോഡ് Rില്ലയില് സെനല്വയല് 
തണ്ണീര്ത്തട നിയമം കോര്യക്ഷമമോയി 
നടപ്പോJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്               
ശ്രീ. പി. കൃഷ്ണന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

01.12.2021 കൃഷി. എന്,.�ി.എ 2/ 
2018/ കൃഷി.
തീയതി. 21.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

4. 3706/പരി1/2018/നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയിസെല കീഴോറ്റിങ്ങല്
വിദേല്ലRിസെല ദേമലോറ്റിങ്ങല് ഏലോയിസെല
കൈ�ഡുദേതോടുകളും  നടദേത്തോടുകളും  പൂര്വ്വ
സ്ഥിതിയിലോക്കുന്നത്  �ംബന്ധിച്ച്

30.10.2021 190/എന്.�ി.എ/2018/ 
കൃഷി 
തീയതി. 24.01.2020 

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

5. 18994/പരി1/2021/നി.സെ�. ദേകോഴിദേJോട്  രോമനോട്ടുകര  വിദേല്ലRിസെല
അനധികൃത  മണ്ണ്  നിദേക്ഷപത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ. പ്ര�ീപ് കുമോര് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.11.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

6. 2825/പരി2/2015/നി.സെ� ദേ�ര്ത്തല  തോലൂJില് ഫുഡ്ദേകോ
സെഡലിJ�ി�് എന്ന കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുന്ന
പരി�ര മലിനീകരണത്തിസെനതിസെര     ശ്രീ.
�ി. സെക രോധോകൃഷ്ണന് �മര്പ്പിച്ച പരോതി

17.11.2021 265/എന്.�ി.എ 2/ 
2021/കൃഷി,     
തീയതി.21.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

7. 5480/പരി2/2016/നി.സെ� തിരുവല്ല,  കോവും  ഭോഗം  വിദേല്ലജുകളിസെല
അനധികൃത  സെനല്വയല് നികത്തല്
�ംബന്ധിച്ച്  �മിതി  �്വദേമധയോ
�്വീകരിച്ച വിഷയം.

07.12.2021 319 എന്.�ി.എ.2/ 2021/
കൃഷി,     
തീയതി.29.12.2021

അധിക വിവര
റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

8. 1068/പരി2/2020/നി.സെ� �മിതി  (2019-21)യുസെട 16-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല  (2018-സെല പ്രളയം ദേകരളത്തിദേനല്പിച്ച
പോരിസ്ഥിതികോഘോതം  �ംബന്ധിച്ച
�മിതിയുസെട പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട് )  ശിപോര്
ശകളിന്ദേമല് തുടര് നടപടികള്
�്വീകരിക്കുന്നത്- �ംബന്ധിച്ച്

28.10.2021 1) എ.പി.1/3936856/ 19/
കൃഷി
തീയതി. 27.11.2021
2) എഫ്.2/274/19/കൃഷി
തീയതി. 02.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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9. 2414/പരി2/2020/നി.സെ� ദേകോന്നി,  റോന്നി  പ്രദേ�ശങ്ങളിസെല വന്യമൃഗം
ശല്യം  �ംബന്ധിച്ച്  നടപടി  ആവശ്യസെപ്പട്ട്
ശ്രീ.എന്. എം.രോജു,  Rില്ലോ  പ്ര�ിഡ�്,
ദേകരളോ  ദേകോണ്ഗ്ര�്  (എം)  പത്തനംതിട്ട
Rില്ലോ കമ്മിറ്റി �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

18.10.2021 പി.എ�്1/72/2021/കൃഷി
തീയതി. 09.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

10. 1183/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 23- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്
(�മിതി  (2016-19)യുസെട 1-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട്  തുടര്
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച് നിദേവ�നം.

06.09.2021 അഗ്രി.എ.Rി.3/8/19
തീയതി. 22.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

11. 4592/പരി3/2013/ നി.സെ� പ്രകൃതിയ്ക്ക്  രൂപമോറ്റം  വരുത്തുന്ന
രീതിയിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂയപ്പള്ളി
പഞ്ചോയത്ത്  സെ�ക്രട്ടറിയും  ഭരണ
�മിതിയും  സെ�യ്തതിസെനക്കുറിച്ച്  ഇത്തിJര
ന�ീതീര   പ്രകൃതി  �ംരക്ഷണ  �മിതി
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.12.2021 248/എന്.�ി.എ 2/2019/
കൃഷി തീയതി. 11.01.2022

അധിക
വിവരറിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

12. 4613/പരി3/2015/നി.സെ� സെനല്വയല് നികത്തുന്നതിന്  അനുവോ�ം
നല്കിയതിസെനതിസെര �്വദേമധയോ
�്വീകരിച്ച പരോതി.

03.06.2021 -- റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..

13. 3985/പരി3/2018/നി.സെ�. തിരവനന്തപുരം  മണJോട്  വിദേല്ലRില്സെപ്പട്ട
പ്രദേ�ശങ്ങളില് വയല് മണ്ണിടിച്ച്  നികത്തു -
ന്നതിസെനതിസെര ശ്രീ .  വിRയന്നോയര് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.10.2021 അഗ്രി എന്.�ി.എ 2/ 
229/2018-എRിആര്.
തീയതി.19.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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14. 5009/പരി.3/2019/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല ദേഹോ�്ദുര്ഗ്ഗ്
തോലൂJ്  നീദേലശ്വരം  വിദേല്ലRില്
നീദേലശ്വരം  നഗര�ഭയുസെട കീഴില്
 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന Rി .എല്.പി.  സ്ക്കുള് മോറ്റി
സ്ഥോപിക്കുന്നതിന്  സെനല്വയലുകള്
നികത്തുന്നതിനുള്ള നീJം
തടണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

23.10.2021 301/എന്.�ി.എ.2/ 2019/
കൃഷി
തീയതി. 18.10.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

ളെപാതുമരാമത്ത് $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1. 1068/പരി2/2020/നി.സെ� �മിതി  (2019-21)യുസെട 16-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(2018-സെല പ്രളയം  ദേകരളത്തിദേനല്പിച്ച
പോരിസ്ഥിതികോഘോതം  �ംബന്ധിച്ച
�മിതിയുസെട പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട് )  ശിപോര്
ശകളിന്ദേമല് തുടര്നടപടികള്
�്വീകരിക്കുന്നത് - �ംബന്ധിച്ച്

28.10.2021 ഇ 3/507/19/സെപോ.മ.വ.
തീയതി.10.03.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

2. 2954/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 19-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (പോറക്വോറികളുസെടയും  ക്രഷര്
യൂണിറ്റുകളുസെടയും  പ്രവര്ത്തനം
�ംബന്ധിച്ച്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

10.08.2021 1) ഇ 3/176/21/സെപോ.മ.വ.
തീയതി. 31.12.2021
2) എച്ച്3/75/2021/ 
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.
തീയതി. 29.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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3. 3989/പരി.2/2020/നി.സെ� ഇടുJി Rില്ലയില് മൂന്നോര് ഗ്യോപ് ദേറോഡില്
അശോസ്ത്രീയമോയി
പോറസെപോട്ടിക്കുന്നതിസെനതിസെര നടപടി
ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  സെക.ബുള്ദേബന്ദ്രന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

20.10.2021 പി.ഡബ്ല്യു.ഡി./ഡി3/157/
2021/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.
തീയതി. 27.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

4. 1056/പരി.3/2017/നി.സെ� �മിതി  (2014-16)യുസെട മുപ്പത്തിസെയോന്നോമത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല തുടര് ശിപോര്ശകളിദേ:ല്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

04.10.2021 ഇ 1/34/2017/സെപോ.മ.വ. 
തീയതി. 27.04.2018

അധിക വിവര
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

5. 7153/പരി3/2018/നി.സെ� പരിസ്ഥിതി  �ംബന്ധിച്ച �മിതി  (2016-
19)യുസെട 15- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് നടപടി  റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്. 

17.11.2021 ബി1/19/2021/ഗത.
തീയതി 28.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
3-ാോം നമ്പര്

ഖണ്ഡികയിദേ:ല്
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോക്കുന്നതിന്
സെപോതുമരോമത്ത്

വകുപ്പിന്
കൈകമോറിയതോയി
ഗതോഗത വകുപ്പ്

അറിയിച്ചു.
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ആവേരാഗ്യ കുടുംബവേBമ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1. 3242/പരി.1/2017/ നി.സെ� �മിതി(2016-19)യുസെട പന്ത്രണ്ടോമത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല (സെവള്ളോയണി  കോയല്
ദേനരിടുന്ന പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട് ) ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

27.07.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2. 69/പരി1/2018/നി.സെ�. ഓറിദേയോണ് ബോറ്ററി  കമ്പനി  Rനവോ�
ദേകന്ദ്രത്തില് സ്ഥോപിJരുസെതന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്
മൂടോടി  പഞ്ചോയത്തിസെല മുച്ചുക്കുന്ന്
നിവോ�ികള്ക്കുദേവണ്ടി  ശ്രീ.  വിനീഷ്
എ.ടി.,  കണ്വീനര്,  Rനകീയ കര്മ്മ�മിതി
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

25.11.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

3. 6091/പരി.1/2018/നി.സെ� �ടയമംഗലം  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല
കീദേþോണി  ഒലിപ്പുറം  കടവിസെല Rലം
മോലിന്യമുക്തമോക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
�്വീകരിക്കുന്നതു  �ംബന്ധിച്ച്  കുമോരിമോര്
അഖില.പി,  അല്ഫിയ.എ�്  എന്നിവര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

28.12.2021             ........ റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല..
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4. 509/പരി2/2013/ നി.സെ� എന്ദേഡോ�ള്ഫോന് ബോധിതസെര എന്
ദേഡോ�ള്ഫോന് പുനരധിവോ� പദ്ധതിയില്
ഉള്സെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി
ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  എ�്.  ഗുരുവയൂരപ്പന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

18.10.2021 35217/Rി1/2013/ 
ആ.കു.വ 
തീയതി .24.08.2021

അധിക
വിവരത്തിദേ:ല്

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

5. 2825/പരി2/2015/ നി.സെ� ദേ�ര്ത്തല  തോലൂJില് ഫുഡ്ദേകോ
സെഡലിJ�ി�് എന്ന കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുന്ന
പരി�ര  മലിനീകരണത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .
�ി. സെക രോധോകൃഷ്ണന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

07.03.2018 2054596/പിഎ�്/
2017/ആ.കു.വ,     
തീയതി .30.01.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

6. 93/പരി2/2017/ നി.സെ� കൈRവകീടനോശിനികളുസെട ഉപദേയോഗം
�ംബന്ധിച്ച പഠനം

07.12.2021 15492/എ 3/പരി
തീയതി.03.10.2013

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

7. 4059/പരി2/2019/നി.സെ�. നീണ്ടകര  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിസെല സെനദേറ്റോ�്
മകൈറന് എക്സ്ദേപോര്ട്ട്�് എന്ന �ി ഫുഡ്�്
കമ്പിനി  സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. വിമല പ്ര�ോ�്
നീണ്ടകര �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

30.11.2021 Rി.1/136/2021/ആകു.വ
തീയതി. 18.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

8. 2954/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 19-ാോമത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (പോറക്വോറികളുസെടയും  ക്രഷര്
യൂണിറ്റുകളുസെടയും  പ്രവര്ത്തനം
�ംബന്ധിച്ച)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

10.08.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി.

9. 1185/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 25- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട     13- ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

20.10.2021
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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10. 6405/പരി3/2011/ നി.സെ� സെമഡിJല് ദേവസ്റ്റ് മോദേനR് സെമ�് -  �്വതന്ത്ര
പഠനം �ംബന്ധിച്ച്.

14.08.2020 Rി.1/117/2018/ആകുവ
തീയതി. 05.06.2018 

അധിക
വിവരത്തിദേ:ല്

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

11. 7153/പരി.3/2018/ നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി (2019-21)
�മിതി  (2016-19)യുസെട 15- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്–
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി  റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്. 

21.10.2021 ആ.കു.വ.എ 1/98/2019
തീയതി.10.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

$ിവേനാദസഞ്ചാര $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 2476/പരി.1/2017/ നി.സെ� �മിതിയുസെട രണ്ടോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(ദേകോട്ടയം  Rില്ലയിസെല ദേകോട്ടമല  കുറിഞ്ഞി
കൂമ്പന് മലനിരകളിസെല പോറഖനനവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

14.12.2021 ടൂര്.�ി3/123/2017/ടൂര് 
തീയതി.23.10.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2 447/പരി2/2017/നി.സെ� അഷ്ടമുടികോയലിസെല Rലത്തിസെ�
ഗുണനിലവോരം �ംബന്ധിച്ച പഠനം.

ടൂര്.�ി3/137/2018/ടൂര് 
തീയതി.21.11.2019

സെതളിസെവടുപ്പ് നടത്തി

3 4696/പരി2/2017/നി.സെ� വയനോട്  ചുരത്തിസെ�  �ംരക്ഷണവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട നിര്ദേദ്ദശങ്ങള് ഉള്സെJോള്ളിച്ചു
സെകോണ്ട്  ശ്രീ.പി.സെക.സുകുമോരന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം 

05.02.2021 ടൂര്.�ി.3/196/2017-ടൂര്.
തീയതി. 10.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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4 1184/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 24- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട     9- ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

27.11.2021 ..........
റിദേപ്പോര്ട്ട്

ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

5 1185/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 25- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട     13- ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

20.10.2021 ടൂര്.�ി.3/183/2021/ടൂര്.
തീയതി.04.01.2022

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

6 1186/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 26- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട     14- ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

30.11.2021 ടൂര്.എ 4/147/2021
തീയതി. 14.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

7 14187/പരി3/2021/നി.സെ�. തുഷോരഗിരി പരിസ്ഥിതി �ന്ദര്ശക ദേകന്ദ്രം
�മിതി  �ന്ദര്ശിച്ച്  പഠനം
നടത്തണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ. ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

11.10.2021 ഇ 1/291/21/വനം
തീയതി. 15.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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$നം $ന്യജീ$ി $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 1413/പരി.1/2017/ നി.സെ� ദേകരളത്തിസെല ന�ികളുസെട ദേശോ�്യോവസ്ഥയും
ഇതര  പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങളും
പരിഹരിക്കുന്നതു �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ. ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

08.10.2021 FWLD-C2/8/2021-FWLD
തീയതി. 07.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2 2476/പരി.1/2017/ നി.സെ� �മിതിയുസെട രണ്ടോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(ദേകോട്ടയം  Rില്ലയിസെല ദേകോട്ടമല  കുറിഞ്ഞി
കൂമ്പന് മലനിരകളിസെല പോറഖനനവുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

14.12.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

3 7219/പരി.1/2019/നി.സെ� മറ്റത്തൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് കുഞ്ഞോലിപ്പോറയിസെല
എടത്തോടന് ക്വോറി ക്രഷര് പ്രവര്ത്തനം നിര്
ത്തിസെവപ്പിJണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  �ി.
സെക. രഘുനോഥ് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

10.11.2021 FWLD-C2/31/2020-
FWLD
തീയതി. 05.03.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

4 7223/പരി.1/2019/ നി.സെ� എറണോകുളം  Rില്ലയിസെല കറുകുറ്റി
പഞ്ചോയത്തിസെല ഏഴോറ്റുമുഖം  കട്ടിംഗ്
പ്രദേ�ശത്ത്  അനധികൃതമോയി  നടത്തുന്ന
ഖനനം  നിര്ത്തിവയ്ക്കുന്നതുമോയി  ബന്ധസെപ്പട്ട്
പോറമട  വിരുദ്ധ Rനകീയ ആക്ഷന് കൗണ്
�ില് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

03.09.2020 FWLD-C2/69/2020-
FWLD
തീയതി. 06.05.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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5 198/പരി2/2015/നി.സെ� ദേകോഴിദേJോട്  Rില്ലയിസെല വടകര
തോലൂJിസെല വലിയമല  �ംരക്ഷിJണസെമ -
ന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  സെക.  പി.  പവിത്രന്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

02.08.2021 ബി1/146/2018/വനം,
തീയതി. 26.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

6 1414/പരി2/2017/നി.സെ� �മിതി  (2016-19)  യുസെട 6- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (മണ്ദേറോ  തുരുത്ത്  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
ദേനരിടുന്ന പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള്
�ംബന്ധിച്ച്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര്
നടപടികള് �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

01.07.2021 D1/302/2019/വനം
തീയതി. 10.02.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

7 1068/പരി2/2020/നി.സെ� �മിതി  (2019-21)യുസെട 16-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (2018-സെല പ്രളയം  �ംബന്ധിച്ച് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

28.10.2021 C2/90/2020/FWLD
തീയതി.10.03.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

8 2414/പരി2/2020/നി.സെ� ദേകോന്നി-റോന്നി  പ്രദേ�ശങ്ങളില് വന്യ
മൃഗശല്യം  രൂക്ഷമോയത്  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ. എന്.എം.രോജു �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

18.09.2021 പി.എ�്.1/306/2020/
തീയതി. 30.09.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

9 1185/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 25-ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട     13-ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

20.10.2021 PS1/249/21/വനം
തീയതി. 16.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

10 1186/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 26- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(�മിതി  (2016-19)യുസെട     14- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട്  )  ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് നടപടി  �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

25.09.2021 ഇ 1/147/വനം.
തീയതി.01.03.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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11 3287/പരി.2/2021/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയില് വനങ്ങള്
വ്യോപകമോയി  നശിപ്പിക്കുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ.  ശശീന്ദ്രന് പി .,  കോ�ര്ദേഗോഡ്  �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

07.12.2021 FWLD-C2/123/2021-
FWLD.
തീയതി.15.09.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

12 1697/പരി3/2018/നി.സെ� പരിസ്ഥിതി  �ംരക്ഷണ  നിയമങ്ങള്
ദേഭ�ഗതി  സെ�യ്യസെപ്പടുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

19.03.2021 വനം പി.എ�്.1/59/18
വനം
തീയതി.08.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

13 5766/പരി3/2017/നി.സെ� �മിതി  (2016-19)യുസെട 11- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി  
റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

03.12.2021 എഫ്.ഡബ്ല്യു.എല്.ഡി.
ഇ 3/ 373/2021.
തീയതി.01.01.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

14 5997/പരി3/2018/നി.സെ�. പോലJോട് Rില്ലയില് സെതദേJ മലമ്പുഴയില്
അനധികൃതമോയി നിര്മ്മിച്ചുസെകോണ്ടിരിക്കുന്ന
ആയൂര്ദേവ�  റിദേ�ോര്ട്ടിസെനതിസെര
ശ്രീ.  പോണ്ടിദേയോട്  പ്രഭോകരന് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

20.10.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

15 14187/പരി3/2021/നി.സെ�. തുഷോരഗിരി പരിസ്ഥിതി �ന്ദര്ശക ദേകന്ദ്രം
�മിതി  �ന്ദര്ശിച്ച്  പഠനം
നടത്തണസെമന്നോവശ്യം  �ംബന്ധിച്ച്
ശ്രീ. ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

11.10.2021 ഇ 1/291/21/വനം
തീയതി. 15.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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ഉൗര്ജ്ജ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 3127/പരി2/2017/നി.സെ� �ര്Jോര്  ഭൂമി  കൈകദേയ്യറുന്ന തിസെനതിസെര
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം.

20.10.2021 പി.എ�്.1/47/2019/ 
ഊ.വ(പി.എ�്)
തീയതി. 03.05.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2 6643/പരി3/2019/നി.സെ� മോലിന്യമുപദേയോഗിച്ച്  കൈവ�്യുതി
ഉല്പോ�ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള �ോന്റുകള്
സ്ഥോപിക്കുന്ന പദ്ധതിസെJതിസെര
ദേഡോ.ദേRോര്ജ്ജ്  ഡിക്രൂ�്  �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

22.12.2021 പി.എ�്.1/45/2020/ 
ഊ.വ
തീയതി. 28.04.2020

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

3 1184/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 24- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്
(�മിതി  (2016-19)യുസെട 9- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര് ട്ട് ) ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്

27.11.2021 പി.എ�്.1/141/2021/ 
ഊ.വ(പി.എ�്)
തീയതി. 06.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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ളെതാഴിലും നൈനപുണ്യവും $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 6672/പരി.1/2018/നി.സെ� മലപ്പുറം  Rില്ലയിസെല തിരൂരങ്ങോടി ,
സെകോദേണ്ടോട്ടി,  ഏറനോട്  തോലുക്കുകളിസെല
അനധികൃത  കരിങ്കല് ക്വോറികളുമോയി
ബന്ധസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.പുലോത്ത്  കുഞ്ഞിമുഹമ്മ�്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

04.12.2018 LBRD-PS/257/2018-
LBRD
തീയതി. 20.12.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2 1183/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 23- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്
(�മിതി  (2016-19)യുസെട 1- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച് നിദേവ�നം.

30.11.2021 LBRD-PS/257/2021-
LBRD
തീയതി. 13.10.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

3 5766/പരി3/2017/നി.സെ� �മിതി  (2016-19)യുസെട 11- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി റിദേപ്പോര്
ട്ട് ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

03.12.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.
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മത്സ്യബന്ധന തുറുമുഖ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1. 5019/പരി.1/2019/ നി.സെ� വലിയപറമ്പ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
�ംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  നിയമവിരുദ്ധ മണലൂറ്റും
മണല് കടത്തും  നിദേരോധിJണസെമന്നോ -
വശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  എം.വി.അബ്ദുള് Rബ്ബോര് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

19.11.2021 238/പി.എ�്/2021/
മതുവ
തീയതി.02.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

2. 5040/പരി.1/2019/ നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല വിവിധ
പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിJോട്ടി
സെപ്രോഫ.  എം.  ദേഗോപോലന്,  കണ്വീനര്,
പരി�ര  വിഷയ  �മിതി,  ശോസ്ത്ര�ോഹിത്യ
പരിഷത്ത്,  കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ല കമ്മിറ്റി
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

23.03.2021 ബി16/21/മതുവ.
തീയതി.16.07.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോയി

3. 2030/പരി.1/2020/നി.സെ� ദേവമ്പനോടു കോയലിസെല മലിനീകരണത്തി -
സെനതിസെര ശ്രീ. പി. വി. പുഷ്കരന്,           ശ്രീ.
പി.  വി.  രോRന് എന്നിവര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം.

24.09.2021 �ി1/110/2021-മതുവ
തീയതി. 10.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

4. 4576/പരി2/2013/നി.സെ� �മിതി  (2016-19)  യുസെട 8- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശയിദേ:ല് തുടര്നടപടി
റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

20.09.2021 ബി1/30/2021/മതുവ.
തീയതി. 23.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചു.
23.12.2021.
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5. 1414/പരി2/2017/നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി (2019-21)
–�മിതി  (2016-19)  യുസെട 6-ാോമത് റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര്നടപടികള്
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

09.06.2020 FandP.P.S.1/124/2018/
Fand P
തീയതി. 13.06.2018

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

6. 1186/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 26- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

25.09.2021 208/ഇ 2/2021/മതുവ
തീയതി.19.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

7. 13320/പരി2/2021/നി.സെ�. ഗൃഹദേത്തോട്  ദേ�ര്ന്നുള്ള മത്സ്യവ്യോപോര
സ്ഥോപനം  മോറ്റിസ്ഥോപിJണസെമന്നോ-
വശ്യസെപ്പട്ട് ശ്രീമതി സുകൈലഖോ ബീവി �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം

06.12.2021 FandP – A1/332/ 2021-F
and P
തീയതി 14.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

8. 5766/പരി3/2017/നി.സെ� �മിതി  (2016-19)യുസെട 11- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി റിദേപ്പോര്
ട്ട് ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്.

03.12.2021 ബി1/239/2021/മതുവ.
തീയതി. 20.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

ളെപാതു$ിദ്യാഭ്യാസ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 1697/പരി3/2018/നി.സെ� പരിസ്ഥിതി  �ംരക്ഷണ  നിയമങ്ങള്
ദേഭ�ഗതി  സെ�യ്യസെപ്പടുന്നതിസെനതിസെര
ശ്രീ.ടി.വി.രോRന് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

25.10.2021
--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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2 5009/പരി.3/2019/നി.സെ� കോ�ര്ദേഗോഡ്  Rില്ലയിസെല ദേഹോ�്ദുര്ഗ്ഗ്
തോലൂJ്  നീദേലശ്വരം  വിദേല്ലRില് നീദേലശ്വരം
നഗര�ഭയുസെട കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
Rി.എല്.പി.  സ്ക്കുള് മോറ്റി  സ്ഥോപിക്കുന്നതിന്
സെനല്വയലുകള് നികത്തുന്നതിനുള്ള നീJം
തടണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

23.10.2021 എം.1/219/2019/
സെപോ.വി.വ. 
തീയതി.19.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

$ി$ര സാവേTതിക$ിദ്യ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 3223/പരി2/2016/നി.സെ� കടമ്പ്രയോര് �ംരക്ഷണം �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.
പൗദേലോ�്,  കുന്നത്തുനോട്,  എറണോകുളം
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

12.10.2021
(14273/പരി2/
2021/നി.സെ�.)

IT-A1/222/2021/ITD,
തീയതി 22.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

2 5766/പരി3/2017/നി.സെ�. �മിതി  (2016-19)  യുസെട 11- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (ഓഖി  ചുഴലിJോറ്റിസെ�
പശ്ചോത്തലത്തില് തീരദേ�ശം  ദേനരിടുന്ന
പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച
റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

03.12.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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ഗതാഗത $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 3048/പരി.1/ 2020/ 
നി.സെ�

സെ�മീ  കൈഹസ്പീഡ്  പദ്ധതിയോയ  'സെക
സെറയില്' പദ്ധതി �ംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. അനില്
അJര എം.എല്.എ. �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

29.09.2021 B2/252/2020/ഗത.
തീയതി.22.01.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

2 7153/പരി3/2018/നി.സെ� പരിസ്ഥിതി  �ംബന്ധിച്ച �മിതി
(2016-19)യുസെട 15- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്–ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് നടപടി  റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്. 

17.11.2021 TRANS-D3/223/2021-
TRANS
തീയതി. 19.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

സഹകരണ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 13320/പരി2/2021/നി.സെ� ഗൃഹദേത്തോട്  ദേ�ര്ന്നുള്ള മത്സ്യവ്യോപോര
സ്ഥോപനം  മോറ്റി  സ്ഥോപിJണസെമന്ന്
ആവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീമതി  സുകൈലഖ  ബീവി,
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

03.11.2021 �ഹ.�ി.1/377/2021-
�ഹ.
തീയതി 23.11.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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ആഭ്യന്തര $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 1403/പരി1/2021/നി.സെ� തിരുവനന്തപുരം Rില്ലയിസെല സെനയ്യോറ്റിന്കര
നഗര�ഭയില് മരുതത്തൂര് വോര്ഡില്
റിലയന്�്  Rിദേയോ  ടവര് നിര്മ്മോണ -
ത്തിസെനതിസെര ശ്രീ.  സെക. വിRയകുമോര് �മര്
പ്പിച്ച നിദേവ�നം 

11.10.2021 എ 1/307/2021/
ആഭ്യന്തരം
തീയതി 12.08.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

2 6676/പരി.1/2021/നി.സെ� സെകോല്ലം Rില്ലയില് സെകോട്ടോരJര തോലൂJില്
വോളകം  വിദേല്ലRില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന M/s.
സ്റ്റോര് ഇന്ഡസ്ട്രീ�് എന്ന ക്വോറിയുസെട പ്രവര്
ത്തനത്തിസെനതിസെര ശ്രീ .  രതീഷ്  കുമോര്
�മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

08.10.2021 ആഭ്യന്തര ഡി2/289/21
തീയതി. 13.08.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

3 1185/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 25- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (�മിതി  (2016-19)യുസെട     13-ാ�മത്
റിദേപ്പോര്ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

20.10.2021 റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

4 3128/പരി3/2017/നി.സെ�. എറണോകുളം  Rില്ലയില് കുന്നത്തുനോട്
മഴുവന്നൂര് പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
കരിങ്കല് ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  സുനില്
�ോനിദേയല് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

04.12.2019 Rി2/233/19/
ആഭ്യന്തരം
തീയതി. 27.11.2019

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

Fcp8g/VS/Env/Pending List Rനറല് റിദേപ്പോര്ട്ട് 25.5.2022/28.6.2022



5 5766/പരി3/2017/നി.സെ�. �മിതി  (2016-19)യുസെട 11- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (ഓഖി  ചുഴലിJോറ്റിസെ�
പശ്ചോത്തലത്തില് തീരദേ�ശം  ദേനരിടുന്ന
പോരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങള് �ംബന്ധിച്ച
റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

03.12.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

6 965/പരി.3/2018/ നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി 
(2016-19)  യുസെട അഞ്ചോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(ഭോരതപ്പുഴയുസെട മലിനീകരണവും
�ംരക്ഷണവും  �ംബന്ധിച്ച �മിതിയുസെട
പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

17.11.2021 Rി3/55/19/ആഭ്യ.
തീയതി. 30.06.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

7. 3545/പരി3/2019/നി.സെ�. തിരുവനന്തപുരം  Rില്ലയിസെല മംഗലപുരം
പഞ്ചോയത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്
ഇന്ത്യന് ദേé എന്ന സ്ഥോപനത്തിസെനതിസെര
ശ്രീ.  വി.  ശ്രീകുമോരന് നോയര് �മര്പ്പിച്ച
നിദേവ�നം

03.12.2021

--

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

ളെപാതുമരാമത്ത് $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 6026/പരി1/2017/നി.സെ� കവ്വോയി  പുഴയുസെട കുറുസെക പണിത
ബണ്ടുകള് സെപോളിച്ചു മോറ്റി  പോലം
പണിയണസെമന്നോവശ്യസെപ്പട്ട്  ശ്രീ.  �ത്തോര്
വടക്കുംപോട് �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

29.07.2021 സെപോമ.വ.ഡി1/92/18/
സെപോമവ.
തീയതി 18.08.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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2 965/പരി.3/2018/ നി.സെ� പരിസ്ഥിതി �ംബന്ധിച്ച �മിതി (2016-19)
യുസെട അഞ്ചോമത്  റിദേപ്പോര്ട്ടിസെല
(ഭോരതപ്പുഴയുസെട മലിനീകരണവും
�ംരക്ഷണവും  �ംബന്ധിച്ച �മിതിയുസെട
പ്രദേത്യക  റിദേപ്പോര്ട്ട്)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല്
നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

17.11.2021 എച്ച്1/226/19-
സെപോ.മ.വ.
തീയതി. 23.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

ഉന്നത$ിദ്യാഭ്യാസ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 2954/പരി2/2020/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 19-ാോമത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (പോറക്വോറികളുസെടയും  ക്രഷര്
യൂണിറ്റുകളുസെടയും  പ്രവര്ത്തനം
�ംബന്ധിച്ച)  ശിപോര്ശകളിദേ:ല് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

10.08.2021 പി1/210/2021/ഉവിവ.
തീയതി. 09.08.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

ധനകാര്യ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 6030/പരി.1/2019/ നി.സെ� മലപ്പുറം  Rില്ലയിസെല അനധികൃത  കരിങ്കല്
ക്വോറിസെJതിസെര ശ്രീ .  മുJന് അബ്ദുള്
റ�ോഖ്, മലപ്പുറം �മര്പ്പിച്ച നിദേവ�നം

18.03.2021 1368109/PACB2/ 
47/19/ധന.
തീയതി. 19.04.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് 
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല
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2 1183/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 23- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്ട്ട്
(�മിതി  (2016-19)യുസെട 1- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെ� ആക്ഷന് ദേടJണ് റിദേപ്പോര്ട്ട് ) ശിപോര്
ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി �്വീകരിക്കുന്നത്
�ംബന്ധിച്ച്.

30.11.2021 (1)1939095/സെഡവ.4/
314/2021/ധന.

തീയതി. 31.12.2021
(2) 1929151/ബ.വി.സെR1/

51/2021/ധന. 
തീയതി. 13.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

3 1186/പരി2/2021/നി.സെ�. �മിതി  (2019-21)യുസെട 26- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

25.09.2021 1)1915494/പി.എ�ി. 
ബി1/30/21/ധന.
തീയതി. 19.11.2021
2) ധനകോര്യ ബ.വി. 
1929142/സെR2/50/21/
ധന.തീയതി. 13.12.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട്
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല.

ഭ$നനിര്മ്മാണ $കുപ്പ്

ക്രമ
നം
(1)

ഫയല് നമ്പര്

 (2)

$ിഷയം

(3)

സര്ക്കാരിവേലക്ക്
അയച്ച തീയതി 

(4)

ഗ$ണ്ളെമന്റ് 
റഫറന്സ് നമ്പര്

(5)

റിമാര്ക്സ്

(6)

1 1068/പരി2/2020/നി.സെ� �മിതി  (2019-21)യുസെട 16- ാ�മത്  റിദേപ്പോര്
ട്ടിസെല (2018-സെല പ്രളയം  �ംബന്ധിച്ച് )
ശിപോര്ശകളിദേ:ല് തുടര് നടപടി
�്വീകരിക്കുന്നത് �ംബന്ധിച്ച്

28.10.2021 എച്ച്.എ�്.Rി.ബി2/ 
152/18/എച്ച്.എ�്.Rി.
തീയതി. 01.01.2021

റിദേപ്പോര്ട്ട് 
ലഭ്യമോയിട്ടില്ല

================
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