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ആമുഖന്റിം

സന്റിംസഭാനസത  പരനിസനിതനി  പശ്നങ്ങസളപറനി  പഠനിക്കുകേയുന്റിം  അവയറ

പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ്യുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശര്യകതഭാസടെ യഭാണറ  1992

ജൂലല  27-നറ  പരനിസനിതനി  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  രൂപതീകേരനികസപട്ടേതറ.  സമനിതനിയനില്

ബഹ.  സതീകര്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശന്റിം  സചയ്യുന്ന  ഒനപതനില്  കൂടെഭാത  അന്റിംഗങ്ങളഭാണറ  ഉള്ളതറ.

സന്റിംസഭാനതനിസന  പഭാരനിസനിതനികേ,  മഭാലനിനര്യപശ്നങ്ങളസടെ  കേഭാരര്യതനില്  വളസര

പതതീക്ഷകയഭാസടെയഭാണറ സപഭാത സമൂഹന്റിം സമനിതനിസയ സമതീപനിക്കുന്നതറ.

വനിവനിധ  തരതനിലുള്ള  മലനിനതീകേരണന്റിം  മൂലമുണ്ടഭാകുന്ന  പശ്നങ്ങള്,  പരനിസനിതനി

പശ്നങ്ങള് എന്നനിവ സന്റിംബനനിച്ചറ വര്യകനികേളനില് നനിനന്റിം സന്റിംഘടെനകേളനില് നനിനന്റിം ലഭനിക്കുന്ന

നനികവദനങ്ങള് സമനിതനിയനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായ ചുമതലകേളസടെ പരനിധനിയനില് വരുന്നപക്ഷന്റിം അവ

സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  സര്കഭാരനികലകറ  നടെപടെനി  റനികപഭാര്ട്ടേനിനഭായനി  അയയ്ക്കുകേയുന്റിം

സചയ്യുന.  പത്രവഭാര്തയനിലൂസടെയുന്റിം  മററ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂസടെയുന്റിം  ശദ്ധയനില്സപടുന്നതന്റിം

സമനിതനിയുസടെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്സപടുന്നതമഭായ  വനിഷയങ്ങളന്റിം  സമനിതനി

പഠനവനികധയമഭാക്കുന. നനികവദനങ്ങളനികന്മേല് സര്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലഭനിക്കുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള്

സമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേറ  പരഭാതനി  പരനിഹരനികഭാന

ഉതകുന്നതഭാസണങനില്  ആ  വനിവരന്റിം  സമനിതനിസയ  അറനിയനികണസമന്ന  നനിര്കദ്ദേശകതഭാസടെ

ഹര്ജനികഭാരനറ സര്കഭാര് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന പസക ഭഭാഗന്റിം അയചസകേഭാടുക്കുകേയുന്റിം സചയ്യുന. 

മലനിനതീകേരണന്റിം സന്റിംബനനിച്ച പരഭാതനി ലഭനിച്ചഭാല് അതരന്റിം വര്യവസഭായ സഭാപനങ്ങളന്റിം

ഫഭാക്ടറനികേളന്റിം  സന്ദര്ശനിച്ചറ  സനിതനിഗതനികേള്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുന്റിം  ഇതറ  സന്റിംബനനിച്ചറ

ബനസപട്ടേ  അധനികേഭാരനികേളനില്  നനിനന്റിം  വനിവരങ്ങള്  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുന്റിം  പരനിഹഭാര

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്  നനിര്കദ്ദേശനികഭാനുന്റിം  സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുതസപട്ടേനിരനിക്കുന.  ഏസതങനിലുന്റിം

പകതര്യകേ  പഭാരനിസനിതനികേ  പശ്നന്റിം  സന്റിംബനനിച്ചറ  ബഹ.  സതീകറുസടെ  മുനകൂട്ടേനിയുള്ള

അനുമതനികയഭാസടെ  സമനിതനികറ  പകതര്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  തയഭാറഭാകനി  സഭയനില്

സമര്പനികഭാവന്നതഭാണറ.   റനികപഭാര്ട്ടേറ  സഭയനില്   സമര്പനിച്ചതനിനറ  കശഷന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന

പകേര്പ്പുകേള്  സര്കഭാരനികലകറ അയചസകേഭാടുക്കുകേയുന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്

ലഭര്യമഭാക്കുന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള്  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  പരനികശഭാധനിച്ചറ  ആക്ഷന  കടെകണ

റനികപഭാര്ട്ടുകേളഭായനി സഭയനില് സമര്പനിക്കുന.

1992-സല  ആദര്യ  സമനിതനി  1993  സഫബ്രുവരനി  2-ാം  തതീയതനി  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സഭയനില്

അവതരനിപനിച്ചകതഭാസടെയഭാണറ പരനിസനിതനി സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസടെ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പണന്റിം

ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതറ.  1992  മുതല്  2020 വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനിസല  18 സമനിതനികേള്  ആസകേ



 

118  റനികപഭാര്ട്ടുകേള് സഭയനില് സമര്പനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അവയനില് പകുതനികയഭാളന്റിം ആക്ഷന കടെകണ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളന്റിം  4  എണന്റിം  ജനറല്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളന്റിം  ബഭാകനിയുള്ളവ  സസഷര്യല്
റനികപഭാര്ട്ടുകേളമഭാണറ.  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേള്
സസതീകേരനിക്കുന്ന നടെപടെനികേള്കറ അനുസരനിച്ചഭാണറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസനയുന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേനിനറ ആസദമഭായനി
സമര്പനികസപട്ടേ നനികവദനതനിസനയുന്റിം ഫലപഭാപ്തനി നനിര്ണയനികസപടുന്നതറ.

2019 ജനുവരനി 1 മുതല് 2020 ഡനിസന്റിംബര് 31 വസരയുള്ള കേഭാലയളവനിസല സമനിതനിയുസടെ
പവര്തനന്റിം സന്റിംബനനിചള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലയളവനില് സമനിതനികറ
ലഭനിച്ച നനികവദനങ്ങള്,  നനികവദനങ്ങളനികന്മേല് ലഭനിച്ച സര്കഭാര് റനികപഭാര്ട്ടുകേള് സന്റിംബനനിച്ച
സമനിതനിയുസടെ തതീരുമഭാനങ്ങള്, ശനിപഭാര്ശകേള്, നടെപടെനി അവസഭാനനിപനിച്ച ഫയലുകേള്, അന്തനിമ
മറുപടെനി ലഭനികഭാതതനിനഭാല് തതീര്പഭാകഭാന കേഴനിയഭാത ഫയലുകേള് എന്നനിവ സന്റിംബനനിച്ച
വനിവരങ്ങള്  ഉള്സകഭാള്ളുന്നതഭാണറ  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ.  സര്കഭാര്  ലഭര്യമഭാകനിയ  നടെപടെനി
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  അടെനിസഭാനതനിലുന്റിം  സമനിതനി  തതീരുമഭാനപകേഭാരവന്റിം  അവസഭാനനിപനിച്ച
ഫയലുകേളസടെ വനിശദഭാന്റിംശന്റിം ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനിസന അനുബനന്റിം  I  ആയുന്റിം സര്കഭാരനില് നനിനന്റിം
അന്തനിമ  മറുപടെനി  ലഭര്യമഭാകഭാതതനിനഭാല്  യഥഭാസമയന്റിം  തതീര്പഭാകഭാന  കേഴനിയഭാത
നനികവദനങ്ങള്  സന്റിംബനനിച്ച  വനിശദഭാന്റിംശന്റിം  അനുബനന്റിം  II  ആയുന്റിം  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്
കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2021  മഭാര്ച്ചറ  മഭാസന്റിം  3-ാംതതീയതനി  കൂടെനിയ  സമനിതനികയഭാഗന്റിം
അന്റിംഗതീകേരനിച.

മുല്ലകര രതഭാകേരന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദ്ധര്യക്ഷന,
2021 മഭാര്ച്ചറ 3. പരനിസനിതനി  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി.
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ററിപപപ്പോര്ടട

1992  ജൂലലൈ  27-ാം തതീയതറി  രൂപതീകൃതമപ്പോയ പകേരള  നറിയമസഭയുടടെ  പരറിസറിതറി

സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയുടടെ  പ്രധപ്പോന  കേര്ത്തവവസം  സസംസപ്പോനടത്ത  പരറിസറിതറി  പ്രശ്നങ്ങള

സൂക്ഷ്മമപ്പോയറി വറിലൈയറിരുത്തറി അവയ്ക്കുള്ള പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുകേ എന്നതപ്പോണട.

വറിവറിധതരസം  മലൈറിനതീകേരണസംമൂലൈമുണപ്പോകുന്ന  പരറിസറിതറി  പ്രശ്നങ്ങള,  കേപ്പോവുകേള,  പുഴകേള,

ടനല്വയലുകേള,  തണതീര്ത്തടെങ്ങള  തുടെങ്ങറി  ഗഗൗരവമപ്പോയറി  പരറിപപ്പോലൈറിക്കടപപടെണ  വറിഭവ

പസപ്പോതസ്സുകേളുമപ്പോയറി  ബനടപട പരറിസറിതറി  പ്രശ്നങ്ങള എന്നറിവ സസംബനറിച്ചട  ലൈഭറിക്കുന്ന

നറിപവദനങ്ങള പരറിഗണറിക്കുകേ, വപ്പോര്ത്തപ്പോ മപ്പോധവമങ്ങളറിലൂടടെ ശ്രദ്ധയറില്ടപടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളറില്

സസ്വപമധയപ്പോ  ഇടെടപടുകേ  എന്നറിവ  സമറിതറിയുടടെ  പ്രവര്ത്തനത്തറില്  ഉളടപടുന.

ടപപ്പോതുപ്രപ്പോധപ്പോനവമുള്ള  പരറിസറിതറി  വറിഷയങ്ങള  സസ്വപമധയപ്പോ  പഠനവറിപധയമപ്പോക്കുകേയുസം

സമറിതറിക്കട  ലൈഭറിക്കുന്ന നറിപവദനങ്ങളറിപന്മേല്  ആവശവടമങറില് സലൈസം  പനരറിടട  സന്ദര്ശറിച്ചട

സറിതറി വറിലൈയറിരുത്തുകേയുസം ബനടപട ഉപദവപ്പോഗസരറില് നറിനസം ടപപ്പോതുജനങ്ങളറില് നറിനസം

ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുകേയുസം  ടചെയ്യുന.  ഇപ്രകേപ്പോരമുള്ള  പഠനത്തറിടന്റെ   അടെറിസപ്പോനത്തറില്

സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകേളുസം ഉളടക്കപ്പോള്ളറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുള്ള സമഗ്രമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട

തയപ്പോറപ്പോക്കറി സഭയറില് സമര്പറിക്കുകേ എന്നതപ്പോണട സമറിതറിയുടടെ ചുമതലൈ. 

സമറിതറിയുടടെ ആഭവന്തര പ്രവര്ത്തനചെടസം 2012 ഒപകപ്പോബര് 1 -നട നറിലൈവറില് വന.

2. 2019, 2020  വര്ഷങ്ങളറില് സമറിതറിക്കട  84  നറിപവദനങ്ങള ലൈഭറിച്ചു.  നറിപവദനങ്ങളറില്

ഭൂരറിഭപ്പോഗവുസം  വറിവറിധതരസം  മലൈറിനതീകേരണങ്ങളമൂലൈസം  ഉണപ്പോകുന്ന  പപ്പോരറിസറിതറികേ

അസന്തുലൈറിതപ്പോവസ സസംബനറിച്ചുസം  അമറിതമപ്പോയ പ്രകൃതറിചൂഷണസംമൂലൈസം  പ്രകൃതറിക്കുണപ്പോകുന്ന

ടകേടുതറികേള  സസംബനറിച്ചുമപ്പോണട.  ബനടപട  സര്ക്കപ്പോര്  ഓഫതീസുകേളറില്  നറിരന്തരമപ്പോയറി

പരപ്പോതറി  ടകേപ്പോടുത്തറിടസം  പ്രശ്നപരറിഹപ്പോരസം  ഉണപ്പോകേപ്പോടതവരുപമപ്പോള  അവസപ്പോന

ആശ്രയടമന്നനറിലൈയറിലൈപ്പോണട  ജനങ്ങള  സമറിതറിടയ  സമതീപറിക്കുന്നതട.  അടെറിയന്തര

പ്രപ്പോധപ്പോനവമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളറില്  അധറികേപ്പോര  സപ്പോനങ്ങളറില്  പരപ്പോതറിടപടറിടല്ലെങറില്പപപ്പോലുസം

സമറിതറിക്കട  ലൈഭറിക്കുന്ന  നറിപവദനങ്ങളറില്  നടെപടെറി  സസ്വതീകേരറിക്കപ്പോറുണട.  അടെറിയന്തര

ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോരറിപലൈക്കട  അയച്ചുടകേപ്പോടുക്കുന്ന  നറിപവദനങ്ങളറിപന്മേല്  ലൈഭറിക്കുന്ന

ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകേയുസം തൃപറികേരമല്ലെപ്പോത്ത മറുപടെറികേളറിപന്മേല്  അധറികേവറിവരസം

ആവശവടപടുകേയുസം ടചെയ്യുന.  കൂടുതല് വറിശദതീകേരണസം ആവശവമപ്പോയ കേപ്പോരവങ്ങളറിലുസം നടെപടെറി

ററിപപപ്പോര്ടട  ലൈഭവമപ്പോക്കപ്പോന്  കേപ്പോലൈതപ്പോമസസം  വരുത്തുന്ന  സസംഗതറികേളറിലുസം  ബനടപട  വകുപട

ടസക്രടററിമപ്പോടര വറിളറിച്ചുവരുത്തറി സമറിതറി ടതളറിടവടുപട നടെത്തുന.
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3.  നറിപവദനങ്ങളറിപന്മേല് സമയബനറിതമപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട  ലൈഭവമപ്പോക്കുന്നതറിനസം സമറിതറി
സഭയറില്  സമര്പറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടകേളറിടലൈ  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേല്  സസ്വതീകേരറിച്ച  നടെപടെറി  വറിവരസം
അററിയറിക്കുന്നതറിനസം ബനടപട വകുപ്പുകേള പവണത്ര ശുഷപ്പോന്തറി  കേപ്പോണറിക്കുന്നറില്ലെ എന്നതട
സമറിതറിയുടടെ കേപ്പോരവക്ഷമമപ്പോയ പ്രവര്ത്തനത്തറിനട തടെസ്സമപ്പോകുനണട. 

4.  പതറിനപ്പോലൈപ്പോസം  പകേരള  നറിയമസഭയുടടെ  പരറിസറിതറി  സസംബനറിച്ച  സമറിതറി
(2019-2021)  2019  ജനവരറി  25-നട  രൂപതീകൃതമപ്പോയറി.  ററിപപപ്പോര്ടട  കേപ്പോലൈയളവറില്  സമറിതറി
6  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗങ്ങളുസം  സമറിതറിയുടടെ  അഖറിപലൈന്തവപ്പോ  പരവടെനപരറിപപ്പോടെറിയുമപ്പോയറി
ബനടപട   9  പയപ്പോഗങ്ങളുസം  ഉളടപടടെ  33  പയപ്പോഗങ്ങള  പചെരുകേയുണപ്പോയറി.  ററിപപപ്പോര്ടട
കേപ്പോലൈയളവറില് സമറിതറി 4 ററിപപപ്പോര്ടകേള സഭയറില് സമര്പറിച്ചു. 

5. പരറിസറിതറി സസംബനറിച്ച സമറിതറി  2019 ജനവരറി 1 മുതല് 2020 ഡറിസസംബര് 31
വടരയുള്ള  കേപ്പോലൈയളവറില്  സഭയറില്  സമര്പറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടകേളുടടെ  വറിശദപ്പോസംശസം  ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന:

ററിപപപ്പോര്ടട
നമര്

വറിഷയസം
സഭയറില്

സമര്പറിച്ച തതീയതറി

16
2018-ടലൈ  പ്രളയസം  പകേരളത്തറിപനല്പറിച്ച  പപ്പോരറിസറിതറികേ
ആഘപ്പോതസം സസംബനറിച്ചട പരറിസറിതറി സസംബനറിച്ച സമറിതറി
(2019-2021)യുടടെ പ്രപതവകേ ററിപപപ്പോര്ടട

4-7-2019
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പുതുലവപറിടലൈ  ഇന്തവന്  ഓയറില്  പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ
എല്.പറി.ജറി.  സസംഭരണപകേന്ദ്രത്തറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണസം
മൂലൈമുണപ്പോകുന്ന  പരറിസറിതറി  പ്രശ്നങ്ങള  സസംബനറിച്ച
സമറിതറിയുടടെ പ്രപതവകേ  ററിപപപ്പോര്ടട

4-7-2019

18
2017  ജനവരറി  1  മുതല്  2018  ഡറിസസംബര്  31  വടര
സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച വറിഷയങ്ങള സസംബനറിച്ചട

4-7-2019

19

പകേരളത്തറിടലൈ പപ്പോറകേസ്വപ്പോററികേളുടടെയുസം ക്രഷര് യൂണറിറ്റുകേളുടടെയുസം
പ്രവര്ത്തനസം  സൃഷറിക്കുന്ന  പരറിസറിതറി  പ്രശ്നങ്ങള
സസംബനറിച്ചട  പരറിസറിതറി  സസംബനറിച്ച  സമറിതറി  (2019-
2021) യുടടെ  പ്രപതവകേ ററിപപപ്പോര്ടട

24-8-2020

6.  പരറിസറിതറി  നശതീകേരണത്തറിടനതറിടര  ടപപ്പോതുജനങ്ങപളപ്പോ  സസംഘടെനകേപളപ്പോ
നല്കുന്ന  പരപ്പോതറികേളറിപന്മേല്  ബനടപട  സര്ക്കപ്പോര്  വകുപ്പുകേള  യഥപ്പോസമയസം  മറുപടെറി
നല്കേപ്പോതറിരറിക്കുന്നപതപ്പോ  മറുപടെറികേള  തൃപറികേരമല്ലെപ്പോത്തപതപ്പോ  ആയ  കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്
നറിപവദനങ്ങളറില്  തതീര്പട  ഉണപ്പോക്കുവപ്പോന്  വളടരയധറികേസം  കേപ്പോലൈതപ്പോമസസം  ഉണപ്പോയറിടണട.
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ബനടപട  വകുപ്പുകേളുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  ഇക്കപ്പോരവത്തറില്  ഉണപ്പോകുന്ന  അനപ്പോസ  സമറിതറി
ഗഗൗരവമപ്പോയറി  കേണട  നടെപടെറികേള  സസ്വതീകേരറിച്ചറിടണട.  നറിയമസഭപ്പോ  ചെടപ്രകേപ്പോരസം  സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിനസം  വറിശദതീകേരണസം  ആവശവടപടപ്പോല്  പരമപ്പോവധറി  30  ദറിവസത്തറിനള്ളറില്  സമറിതറിക്കട
മറുപടെറി  നല്പകേണതപ്പോണട.  മറുപടെറി  നല്കേപ്പോന് വര്ഷങ്ങടളടുക്കുന്നതട  നതീതതീകേരറിക്കപ്പോനപ്പോവറിടല്ലെന്നതട
സര്ക്കപ്പോര്  വകുപ്പുകേടള  സമറിതറിക്കട  ഓര്മറിപറിപക്കണറിവന്നറിടണട.  നറിപവദനങ്ങള
അര്ഹറിക്കുന്ന  പ്രപ്പോധപ്പോനവപത്തപ്പോടടെ  കേപ്പോണണടമനസം  നറിപവദനങ്ങളറിപന്മേല്  സസ്വതീകേരറിച്ച
വകുപ്പുതലൈ  നടെപടെറികേള  ഉളടക്കപ്പോള്ളുന്ന  ററിപപപ്പോര്ടസം  സമറിതറി  ആവശവടപടുന്ന
അധറികേവറിവരങ്ങളുസം  സമറിതറിയുടടെ  പ്രവര്ത്തന  ചെടങ്ങളറില്  നറിഷര്ഷറിച്ചറിടള്ള
സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില് തടന്ന ലൈഭവമപ്പോക്കണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശസം നല്കേറിയറിടണട.

7.  സമറിതറിക്കട  ലൈഭവമപ്പോക്കുന്ന  ഗവണ്ടമന്റെട  ററിപപപ്പോര്ടകേള  പജപ്പോയറിന്റെട  ടസക്രടററിയുടടെ
റപ്പോങറില് കുറയപ്പോത്ത ഉപദവപ്പോഗസന് സപ്പോക്ഷവടപടുപത്തണതപ്പോടണനസം പ്രസ്തുത ഉപദവപ്പോഗസടന്റെ
പപരുസം  ഔപദവപ്പോഗറികേ  പമല്വറിലൈപ്പോസവുസം  വവക്തമപ്പോയറി  പചെര്ത്തറിരറിക്കണടമനസം സമറിതറിയുടടെ
ററിപപപ്പോര്ടകേളറിടലൈ  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേലുള്ള  മറുപടെറികേള,  ക്രമനമര്,  ശറിപപ്പോര്ശ  നമര്,
ശറിപപ്പോര്ശ,  സസ്വതീകേരറിച്ച  നടെപടെറി  എന്നറിവ  അടെങ്ങുന്ന  വറിശദമപ്പോയ  പസ്റ്റേറടടമന്റെട  രൂപത്തറില്
ലൈഭവമപ്പോക്കണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശസം നല്കേറിയറിടണട.

8.  സമറിതറിയുടടെ ഇടെടപടെല്മൂലൈസം  നറിരവധറി നറിപവദനങ്ങളക്കട പരറിഹപ്പോരസം കേപ്പോണപ്പോന്
കേഴറിഞറിടണട. സമറിതറിയുടടെ  കേപ്പോരവക്ഷമമപ്പോയ ഇടെടപടെല്മൂലൈസം അനകൂലൈ തതീരുമപ്പോനമുണപ്പോയ
പ്രധപ്പോന നറിപവദനങ്ങളുടടെ വറിശദപ്പോസംശസം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

സമറിതറിയുടടെ ഇടെടപടെല്മൂലൈസം പരറിഹരറിക്കടപട നറിപവദനങ്ങളുസം അവയുടടെ വറിശദപ്പോസംശങ്ങളുസം

I. എറണപ്പോകുളസം  ജറില്ലെയറിടലൈ  പമപ്രത്തുപടെറി  പ്രപദശത്തു  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തനത്തറി  
ലൈറിരറിക്കുന്ന  പപ്പോസ്റ്റേറികേട  വവവസപ്പോയ  യൂണറിറട  മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറി  
സസ്വതീകേരറിക്കണടമന്നപ്പോവശവടപടട പമപ്രത്തത്തുപടെറി നറിവപ്പോസറികേള സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം

(ഫയല് നമര് 5865/പരറി.2/2012/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

എറണപ്പോകുളസം  ജറില്ലെയറില്  പവപങ്ങപ്പോലൈ  പഞപ്പോയത്തറിടലൈ  പമപ്രത്തുപടെറി  പ്രപദശത്തു
ശ്രതീ.  തമപ്പോന്  എന്ന  വവക്തറിയുടടെ  ഉടെമസതയറില്  പ്രവര്ത്തറിച്ചുവന്നറിരുന്ന  അമൃത
ഇന്റെര്പലൈപ്പോക്കറിസംഗട  എന്ന  സപ്പോപനത്തറിടന്റെ  ടഷഡറിപനപ്പോടെട  പചെര്ന്നട  മടറപ്പോരു  ടഷഡറില്
പപ്പോസ്റ്റേറികേട  വവവസപ്പോയ  യൂണറിറട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ശ്രതീ.  തമപ്പോന്  നടെപടെറി  ആരസംഭറിച്ചറിരുന.
എന്നപ്പോല് പരറിസരവപ്പോസറികേളുടടെ  എതറിര്പ്പുമൂലൈസം  പ്രസ്തുത  വവവസപ്പോയ  സപ്പോപനസം
പ്രവര്ത്തറിപറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിരുന്നറില്ലെ  എനസം  നറിലൈവറില്  ഇന്റെര്പലൈപ്പോകേട  ബറികട
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നറിര്മപ്പോണത്തറിപനപ്പോ പപ്പോസ്റ്റേറികേട വവവസപ്പോയ യൂണറിററിപനപ്പോ പഞപ്പോയത്തറില് നറിനസം ലലൈസന്സട
നല്കേറിയറിടറിടല്ലെന്നത്തുസം നറിലൈവറില് ടെറി ടഷഡ്ഡുകേള ജതീര്ണറിച്ചട ഉപപയപ്പോഗശൂനവമപ്പോയ നറിലൈയറിലൈപ്പോണട
കേപ്പോണടപടുന്നതട  എനസം  ടവപങ്ങപ്പോലൈ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിടണട.
യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തറിപറിക്കുന്നതറിനള്ള  ലലൈസന്സറിനപ്പോയറി  ശ്രതീ.  തമപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തറില്
അപപക്ഷ സമര്പറിച്ചറിരുടന്നങറിലുസം  ടെറി  യൂണറിററിടനതറിടര പരപ്പോതറി  നറിലൈവറിലുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്
പഞപ്പോയത്തട കേമറിററി പ്രസ്തുത അപപക്ഷ നറിരസറിച്ചറിടള്ളതപ്പോയുസം, 2012-2013 കേപ്പോലൈഘടസം വടര
ടെറിയപ്പോനട  പപ്പോസ്റ്റേറികേട  വവവസപ്പോയ  യൂണറിററിനട  ലലൈസന്സട  ഉണപ്പോയറിരുടന്നങറിലുസം  പരറിസര
വപ്പോസറികേളുടടെ എതറിര്പട  കേപ്പോരണസം ആയതറിടന്റെ വറിപുലൈതീകേരണപമപ്പോ  തുടെര് പ്രവ ര്ത്തനങ്ങപളപ്പോ
മുപന്നപ്പോടട ടകേപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ലെപ്പോടയനസം ടവപങ്ങപ്പോലൈ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ.

II. പചെരപ്പോനല്ലൂര്  പഞപ്പോയത്തറിടലൈ  ചെറിറ റ്റൂര്  പ്രപദശത്തട  ടപരറിയപ്പോറുസം  പുഴപയപ്പോടെട  പചെര്ന്ന  
ടപപ്പോക്കപ്പോളറി  പപ്പോടെപശഖരവുസം  അനധറികൃതമപ്പോയറി  നറികേത്തുന്നതട  സസംബനറിച്ചട  
സറി.പറി.ഐ.  (എസം)  പചെരപ്പോനല്ലൂര്  പലൈപ്പോക്കല്  കേമറിററി  ടസക്രടററി  ശ്രതീ.  ടകേ.ബറി.  
പസപ്പോമപശഖരന് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 4946/പരറി.3/2013/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

ചെറിറ റ്റൂര്കുടറി സപ്പോഹറിബട പറപ്പോഡറിനട പടെറിഞപ്പോറട ഭപ്പോഗത്തട സറിതറി ടചെയ്യുന്ന സര്ടവ്വെ നമര്
257/5,  223/11-ല് ഉളടപട പപ്പോടെപശഖരസം അനധറികൃതമപ്പോയറി നറികേത്തറിടയന്ന പരപ്പോതറിയറില്
അപനസ്വഷണസം  നടെത്തറി  ടസക്ഷന്  13  പ്രകേപ്പോരസം  നടെപടെറി  സസ്വതീകേരറിക്കുന്നതറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കുവപ്പോന് എറണപ്പോകുളസം ജറില്ലെപ്പോ കേളകേ ടടെര് പഫപ്പോര്ടട ടകേപ്പോച്ചറി സബട കേളകേ ടടെര്ക്കട ഉത്തരവട
നല്കേറിയറിടള്ളതുസം  ടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലൈഭറിച്ചതറിനപശഷസം  പകേരള  ടനല്വയല്  തണതീര്ത്തടെ
സസംരക്ഷണ നറിയമസം 2008 ടസക്ഷന് 13 പ്രകേപ്പോരസം നടെപടെറി സസ്വതീകേരറിക്കുന്നതുമപ്പോണട.

ഭൂമപ്പോഫറിയയുടടെ  നറിയമ  ലൈസംഘനത്തറിനട  പപ്രപ്പോതപ്പോഹനസം  നല്കേറിടയനസം  പസ്റ്റേറട
പഫപ്പോഴ ടസറിടന  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറില്ലെപ്പോടയനസം  കേപ്പോണറിച്ചട  ജറില്ലെപ്പോ  കേളകേ ടടെര്ക്കട  എതറിടരയുസം  DCP
ടകേപ്പോച്ചറി സറിററിടക്കതറിടരയുസം നല്കേറിയ പരപ്പോതറിയറിന്പമല് നടെപടെറി സസ്വതീകേരറിക്കപ്പോന് ആഭവന്തര
വകുപറിനട പരപ്പോതറിയുടടെ പകേര്പട നല്കേറിയറിടണട.

അനധറികൃതമപ്പോയറി  പകേപ്പോതപ്പോടെട  പുഴ  (ടപരറിയപ്പോര്)യറിടലൈ ഒരു ഭപ്പോഗസം  ലപലൈറിസംഗട  പവസസം
മറ്റുസം ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട നറികേത്തറിടയനസം ആയതട ടമഡറിസറിററി തങ്ങളുടടെ സലൈപത്തയട പചെര്ത്തു
എനമുള്ള  പരപ്പോതറിയറില്  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറകര്  ഓഫട  സര്പവ്വെയുടടെ  സഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെ
അപനസ്വഷണസം നടെത്തറി പുഴ പുറപമപ്പോക്കട ലകേപയറസം നടെന്നറിടടണങറില് ആയതട ഒഴറിപറിക്കുവപ്പോന്
പവണ  നടെപടെറികേള  സസ്വതീകേരറിക്കുവപ്പോന്  സബട  കേളകേ ടടെടറ  ചുമതലൈടപടുത്തറിയറിടള്ളതപ്പോണട.
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കൂടെപ്പോടത  പരപ്പോതറിയറില്  പറയുന്ന  ശ്രതീ.  ററി.  ടകേ.  എ.  നസതീര്  എന്നയപ്പോളക്കട  പകേരള
ഭൂപരറിഷ ടകേരണ  നറിയമസം  അനസരറിച്ചട  പരറിധറിയറില്  കൂടുതല്  ഭൂമറി  ലകേവശമുടണങറില്
ആയതട  വറിപല്ലെജട  പരഖകേള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  സതീലൈറിസംഗട  പകേസുകേള  ബുക്കു
ടചെയ്യുന്നതറിനപ്പോവശവമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  കേണയന്നൂര് തപ്പോലൂക്കട ലൈപ്പോന്ഡട  പബപ്പോര്ഡട  ടചെയര്മപ്പോന്
ആയ  സബട  കേളകേ ടടെര്  പഫപ്പോര്ടട  ടകേപ്പോച്ചറിക്കട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  കേണയന്നൂര്  അഡതീഷണല്
തഹസറില്ദപ്പോര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കേറിയറിടടണന്ന  വറിവരസം  കൂടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുന.
പരപ്പോതറിയറിടലൈ വറിഷയങ്ങള അതതീവ ഗഗൗരവപത്തപ്പോടടെ തടന്ന ഇപപപ്പോള ലകേകേപ്പോരവസം ടചെയ
വരുന്നതുസം  പരപ്പോതറിയറില്  ആപരപ്പോപറിക്കുന്ന  വറിധത്തറില്  പുറപമപ്പോക്കട  ലകേപയറപമപ്പോ  നറിലൈസം
നറികേത്തപലൈപ്പോ ഉടണന്നട  സബട  കേളകേ ടടെര്  പഫപ്പോര്ടട  ടകേപ്പോച്ചറിയുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട  ലൈഭറിച്ചപ്പോല് ഉടെന്
തടന്ന നറിയമപ്പോനസൃതമുള്ള കേര്ശന നടെപടെറികേള സസ്വതീകേരറിക്കുന്നതപ്പോണട.

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകേയുസം  ററിപപപ്പോര്ടട  വറിവരസം  നറിപവദകേടന
അററിയറിക്കുകേയുസം പുഴ പുറപമപ്പോക്കട ലകേപയറസം നടെന്നറിടടണങറില് ആയതട ഒഴറിപറിക്കുന്നതറിനട
സസ്വതീകേരറിച്ച  നടെപടെറികേള  സസംബനറിച്ചട  പഫപ്പോര്ടട  ടകേപ്പോച്ചറി  സബട  കേളകേ ടടെറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട
ലൈഭവമപ്പോക്കണടമന്നട റവനപ്യൂ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശവടപടുകേയുസം ടചെയ.  സമറിതറി ആവശവടപട
അധറികേ വറിവരത്തറിപന്മേല്  14-8-2018-ടലൈ  Rev-P1/442/2018-REV  നമര് കേത്തട മുപഖന
റവനപ്യൂ (പറി) വകുപട ലൈഭവമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

പരപ്പോതറിയറിന്പമല് അപനസ്വഷണസം നടെത്തറി 2008-ടലൈ പകേരള ടനല്വയല് തണതീര്ത്തടെ
സസംരക്ഷണ നറിയമസം  ടസക്ഷന്  13  പ്രകേപ്പോരസം  നടെപടെറി  സസ്വതീകേരറിക്കപ്പോന് എറണപ്പോകുളസം  ജറില്ലെപ്പോ
കേളകേ ടടെര് പഫപ്പോര്ടട ടകേപ്പോച്ചറി ആര്.ഡറി.ഒ.-യട നറിര്പദ്ദേശസം നല്കേറിയറിടള്ളതപ്പോണട.

പകേപ്പോതപ്പോടെട  പുഴയുടടെ  ഒരു  ഭപ്പോഗസം  ലപലൈറിസംഗട  പവസസം  മറ്റുമറിടട  ടമഡറിസറിററി
നറികേത്തറിടയടുടത്തന്ന  പരപ്പോതറിയറിന്പമല്  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറകര്  ഓഫട  സര്പവ്വെയുടടെ
സഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെ  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തറി  പുഴ  പുറപമപ്പോക്കട  ലകേപയറസം  നടെന്നറിടടണങറില്
ആയതട  ഒഴറിപറിക്കുവപ്പോന്  പവണ  നടെപടെറികേള  സസ്വതീകേരറിച്ചട  വറിവരസം  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയപ്പോന്
പഫപ്പോര്ടട  ടകേപ്പോച്ചറി  സബട  കേളകേ ടടെടറ  ചുമതലൈടപടുത്തറിയറിടള്ളതപ്പോടണനസം  പരപ്പോതറിയറില്
പറയുന്ന  ശ്രതീ.  ററി.  ടകേ.  എ.  നസതീര്  എന്നയപ്പോളക്കട  പകേരള  ഭൂപരറിഷ ടകേരണ  നറിയമസം
അനസരറിച്ചട പരറിധറിയറില് കൂടുതല് ഭൂമറി ലകേവശസം ഉടണങറില് ആയതട വറിപല്ലെജട പരഖകേള
പ്രകേപ്പോരസം പരറിപശപ്പോധറിച്ചട ടെറിയപ്പോടനതറിടര സതീലൈറിസംഗട പകേസുകേള ബുക്കട ടചെയ്യുന്നതറിനപ്പോവശവമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടട  കേണയന്നൂര്  തപ്പോലൂക്കട  ലൈപ്പോന്ഡട  പബപ്പോര്ഡട  ടചെയര്മപ്പോനപ്പോയ  സബട  കേളകേ ടടെര്
പഫപ്പോര്ടടടകേപ്പോച്ചറിക്കട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  കേണയന്നൂര്  അഡതീഷണല്  തഹസറില്ദപ്പോര്ക്കട
നറിര്പദ്ദേശസം നല്കേറിയറിടള്ളതപ്പോടണനസം ജറില്ലെപ്പോ കേളകേ ടടെര് ററിപപപ്പോര്ടട നലൈ ടകേറിയറിടണട.

ടെറി  വറിഷയത്തറില്  പഫപ്പോര്ടട  ടകേപ്പോച്ചറി  സബട  കേളകേ ടടെര്  ജറില്ലെപ്പോ  കേളകേ ടടെര്ക്കട  സമര്പറിച്ച
ററിപപപ്പോര്ടറില്, ടമപസ്സഴ ടസട ആസ്റ്റേര് ഡറി.എസം. ടഹല്ത്തട ടകേയര് എന്ന സപ്പോപനസം നടെത്തുന്ന
അനധറികൃത  നറിലൈസം  നറികേത്തുന്നതറിടനതറിരപ്പോയറി  വറിപല്ലെജപ്പോഫതീസറുസം  പപപ്പോലൈതീസുസം  നടെത്തുന്ന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളടക്കതറിടര  ബഹ ത്തു.  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചെയ  പകേസറില്
അനകൂലൈമപ്പോയറി  വറിധറി  ഉണപ്പോയറിടള്ളതുമപ്പോടണനസം,  അതുപപപ്പോടലൈ ടെറി  വറിഷയത്തറില് ആസ്റ്റേര്
ടമഡറിസറിററിക്കട ടകേടറിടെ നറിര്മപ്പോണ അനമതറി നല്കേറിയതറിടനതറിടര ശ്രതീ.  ആന്റെണറി ജയന്
പകേപ്പോതപ്പോടെട എന്നയപ്പോള ബഹ ത്തു. ലഹപക്കപ്പോടെറിതറിയറില് ഫയല് ടചെയ WP(C) 19635/13 നമര്
പകേസുസം തള്ളറിപപപ്പോയറിടള്ളതപ്പോണട എനസം ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിച്ചറിടള്ളതപ്പോണട.

ടമപസ്സഴ ടസട ആസ്റ്റേര് ടമഡറിസറിററി പചെരപ്പോനല്ലൂര് വറിപല്ലെജറില് അനധറികൃത നറിലൈസംനറികേത്തല്
നടെത്തറിടയന്ന  പകേസറില്  ബഹ ത്തു.  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  നറിലൈവറില്  ഉണപ്പോയറിരുന്ന  രണട
പകേസുകേളറിലുസം ടെറി സപ്പോപനത്തറിനട അനകൂലൈമപ്പോയറി വറിധറി തതീര്പ്പുകേള ഉണപ്പോയറിടള്ളതപ്പോടണന്നട
കേപ്പോണുന്ന സപ്പോഹചെരവത്തറില് ടെറി വറിഷയത്തറില് പകേപ്പോടെതറിയലൈക്ഷവസം വരപ്പോടത നറിയമപരമപ്പോയ
നടെപടെറികേള സസ്വതീകേരറിച്ചുവരുനണട.

പ്രസ ടതുത  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി  അസംഗതീകേരറിക്കുകേയുസം  ററിപപപ്പോര്ടട  വറിവരസം  നറിപവദകേടന
അററിയറിക്കുകേയുസം  ടചെയ.   തുടെര്ന്നട  നറിപവദകേനറില് നറിന്നട  പ്രതറികേരണസം  ഇല്ലെപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല്
ഫയല് നടെപടെറികേള അവസപ്പോനറിപറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

III. പചെര്ത്തലൈ  തപ്പോലൂക്കറിടലൈ  വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന്ന  ജലൈ-വപ്പോയു  മലൈറിനതീകേരണസം  
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സസ്വതീകേരറിപക്കണ നടെപടെറികേള സസംബനറിച്ചട ശ്രതീ.  സറി.  എസട.  
സുപരഷട,  ടസക്രടററി,  സതീ  പപപ്പോസറിറതീവട,  പരറിസറിതറി  സസംബനറിച്ച  സമറിതറി  
മുന്പപ്പോടകേ സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം സസംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമര്  2825/പരറി.2/2015/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

പചെര്ത്തലൈ നഗരസഭയുടടെ ആടകേ വറിസതീര്ണസം 16.18 ചെ.കേറി. മതീ. ആണട.  മുപത്തറിയഞട
വപ്പോര്ഡുകേളപ്പോണട  പചെര്ത്തലൈ  നഗരസഭയറില്  നറിലൈവറിലുള്ളതട.   കേറിഴക്കട  തണതീര്മുക്കസം  ഗ്രപ്പോമ
പഞപ്പോയത്തുസം,  വടെക്കട വയലൈപ്പോര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുസം,  ടതക്കട പചെര്ത്തലൈ ടതക്കട തണതീര്മുക്കസം
ഗ്രപ്പോമ പഞപ്പോയത്തുകേളുസം, പടെറിഞപ്പോറ്  കേടെക്കരപള്ളറി പചെര്ത്തലൈ ടതക്കട ഗ്രപ്പോമ പഞപ്പോയത്തുകേളുസം
അതറിരറിടുന്ന പചെര്ത്തലൈ നഗരസഭയറില് ആടകേ ജനസസംഖവ നപ്പോല്പത്തപ്പോറപ്പോയറിരപത്തപ്പോളമുണട.
ജനസസംഖവയറില് സതീകേളുടടെ എണസം  23628-ഉസം പുരുഷന്മേപ്പോരുടടെ എണസം  22206-ഉസം ആണട.
ആടകേ വതീടുകേളുടടെ എണസം 11553-ഉസം കേച്ചവടെ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ എണസം മൂവപ്പോയറിരപത്തപ്പോളവുമപ്പോണട.
തണതീര്ത്തടെസം പപപ്പോലുള്ള ടവള്ളടക്കടട ഉള്ളതുസം അനവധറി പതപ്പോടുകേള നറിറഞതുമപ്പോയ പ്രപദശസം
ആയതറിനപ്പോല്  പചെര്ത്തലൈയറില്  മപ്പോലൈറിനവ  നറിര്മപ്പോര്ജ്ജന  പപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട
സലൈപരറിമറിതറി  നറിലൈവറിലുണട.  കൂടെപ്പോടത  ഇത്തരസം  പദ്ധതറി  നടെപറിലൈപ്പോക്കുന്നതറിടനതറിടര
തപദ്ദേശതീയരുടടെ എതറിര്പ്പുസം നറിലൈനറില്ക്കുനണട.  പചെര്ത്തലൈ നഗരസഭ മപ്പോലൈറിനവ സസംസ്കരണ
പപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപവണറി  ടകേപ്പോപക്കപ്പോതമസംഗലൈസം  വറിപല്ലെജറില്  സര്പവ്വെ  നമര്  6/6-ല്
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ഉളടപട  109.18  ആര്  (2.70 ഏക്കര്)  സലൈസം എമര്ജന്സറി പകപ്പോസറില് ഏടറടുക്കുന്നതറിനട
സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവട ഉള്ളതറിടന തുടെര്ന്നട പ്രസത്തുത സലൈത്തറിന്റെ ഏടറടുക്കല് നടെപടെറികേളുടടെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ലൈപ്പോന്ഡട അകേസ്വറിസറിഷന് തഹസറില്ദപ്പോര് ഉളടപട ഏഴസംഗ സസംഘവുസം മുനറിസറിപല്
ഉപദവപ്പോഗസരുസം സസംയുക്ത പരറിപശപ്പോധന നടെത്തുവപ്പോന് ശ്രമറിച്ചപപപ്പോള പ്രപദശവപ്പോസറികേളുടടെ ഒരു
വന് സസംഘസം ഉപദവപ്പോഗസ വപ്പോഹനസം തടെയുകേയുസം വപ്പോഹനത്തറിനചുറ്റുസം ഉപപരപ്പോധസം സൃഷറിക്കുകേയുസം
ടചെയ.   തുടെര്ന്നട  നഗരസഭപ്പോ  കേഗൗണ്സറില്  വറിഷയസം  ചെര്ച്ച  ടചെയട  ടപപ്പോതുജന  പരപ്പോതറി
പരറിഹപ്പോരസം ഉണപ്പോക്കപ്പോടമന്ന നറിര്പദ്ദേശടത്തത്തുടെര്ന്നട ഉപദവപ്പോഗസടര പമപ്പോചെറിപറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

പ്രശ്നത്തറിനട നവപ്പോയമപ്പോയ ഒരു പരറിഹപ്പോരസം കേപ്പോണപ്പോടത ഉപദവപ്പോഗസടരയുസം ഈ സലൈത്തട
പ്രപവശറിപറിക്കുകേയറില്ലെ എനസം അതറിന വറിരുദ്ധമപ്പോയറി സലൈത്തട വന്നട അതറിര്ത്തറി കേല്ലുകേള
സപ്പോപറിക്കപ്പോന്  ശ്രമറിച്ചപ്പോല്  ഉണപ്പോവപ്പോനറിടെയുള്ള  അനറിഷ് ടെ  സസംഭവങ്ങളക്കട  ഉപദവപ്പോഗസര്
മപ്പോത്രമപ്പോയറിരറിക്കുസം ഉത്തരവപ്പോദറി എനസം ടപപ്പോതുജനങ്ങള നറിലൈപപ്പോടെട സസ്വതീകേരറിച്ചതറിടന തുടെര്ന്നട
വറിവരസം  ജറില്ലെപ്പോ  കേളകടറ  അററിയറിക്കുകേയുസം  പപപ്പോലൈതീസട  സഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെ  നടെപടെറികേള
പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കപ്പോന്  തഹസറില്ദപ്പോര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കുകേയുസം  തുടെര്ന്നട  തഹസറില്ദപ്പോര്
ഖരമപ്പോലൈറിനവ  സസംസ്കരണ  പപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുന്ന  സലൈത്തട  പപപ്പോലൈതീസട  സഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെ
അതറിര്ത്തറി  കേല്ലുകേള  സപ്പോപറിക്കപ്പോടമനസം  ആയതറിനട  കേഗൗണ്സറിലൈറിടന്റെ  അഭറിപ്രപ്പോയസം
അററിയറിക്കണസം എനസം തഹസറില്ദപ്പോര് അററിയറിക്കുകേയുസം ടചെയ.  തഹസറില്ദപ്പോര് ഓഫതീസറില്
നറിനള്ള ഉപദവപ്പോഗസരുസം ബഹ. ടചെയര്മപ്പോന്, ടസക്രടററി എന്നറിവരുമപ്പോയറി നടെന്ന ചെര്ച്ചയറില്
ഇപപപ്പോള സലൈത്തട ടചെല്ലുന്നതട  ഉചെറിതമല്ലെ എന്നട തതീരുമപ്പോനടമടുക്കുകേയുസം ആക്രമണത്തറിനട
സപ്പോധവതയുടണന്ന  നറിഗമനത്തറില്  സലൈത്തട  പപപ്പോകേപ്പോടത  മടെങ്ങുകേയുസം  ടചെയ.   ബഹ.
കേഗൗണ്സറിലൈറിടന്റെ തതീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം ജനപരപ്പോഷടത്ത തുടെര്ന്നട പദ്ധതറി ഒഴറിവപ്പോക്കറി നറിലൈവറില്
ഖരമപ്പോലൈറിനവങ്ങളറില്  നറിനസം  പപ്പോസ്റ്റേറികേട  പവര്തറിരറിച്ച  പശഷസം  നഗരസഭ  ടെറിപര്  പലൈപ്പോററിയറില്
ടകേപ്പോണ്ടുപപപ്പോയറി  ആടളപ്പോഴറിഞ  പ്രപദശങ്ങളറിലുസം  നഗരസഭ  വകേ  പപ്രപ്പോപര്ടറികേളറിലുസം
ഗവണ്ടമന്റെട പുറപമപ്പോക്കുകേളറിലുസം യഥപ്പോവറിധറി സസംസ്കരറിച്ചുവരറികേയപ്പോണട ടചെയ്യുന്നതട.  നഗരസഭപ്പോ
പ്രപദശത്തട  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കടപടുന്ന  60  ശതമപ്പോനസം  മപ്പോലൈറിനവസം  മപ്പോത്രമപ്പോണട  നഗരസഭയറിടലൈ
ശുചെതീകേരണ വറിഭപ്പോഗസം ടതപ്പോഴറിലൈപ്പോളറികേടള ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട ഇത്തരത്തറില് ലകേകേപ്പോരവസം ടചെയപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുന്നതട. 

പചെര്ത്തലൈ  നഗരസഭപ്പോ  പരറിധറിയറില്  ഉള്ള  മുഴുവന്  വപ്പോര്ഡുകേളറിലുസം  മപ്പോലൈറിനവങ്ങള
ഉറവറിടെത്തറില്ത്തടന്ന തരസംതറിരറിച്ചട  സസംസ്കരറിക്കുന്നതറിനട പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേയുസം ഇത്തരത്തറില്
സസംസ്കരറിക്കപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തതപ്പോയ  മപ്പോലൈറിനവങ്ങള  സസ്വന്തമപ്പോയറി  സസംവറിധപ്പോനങ്ങളുള്ള
ഏജന്സറികേള  മുഖപ്പോന്തരസം  പശഖരറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുപപപ്പോയറി  അവരുടടെ  സസ്വന്തസം  നറിലൈയറില്
സസംസ്കരറിക്കുന്നതറിനള്ള  ഒരു  പദ്ധതറി  നഗരസഭപ്പോ  കേഗൗണ്സറില്  അസംഗതീകേരറിച്ച  പ്രകേപ്പോരസം,
മലൈറിനതീകേരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  അസംഗതീകേപ്പോരസം  ഉള്ള  ഒരു  ഏജന്സറിടയ  കേസ്വപടഷന്
ക്ഷണറിച്ചു  കേടണത്തറി  പ്രസ്തുത  ഏജന്സറി  മുഖപ്പോന്തരസം  ലജവ  മപ്പോലൈറിനവങ്ങളുസം  അലജവ
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മപ്പോലൈറിനവങ്ങളുസം  പവര്തറിരറിച്ചട  പശഖരറിച്ചട  ഏജന്സറിയുടടെ  ഉത്തരവപ്പോദറിതസ്വത്തറില്  പരറിസറിതറി
ആഘപ്പോതസം  ഉണപ്പോകേപ്പോത്ത  രതീതറിയറില്  സസംസ്കരറിച്ചട  ഒരു  സമ്പൂര്ണ  ശുചെറിതസ്വ  നഗരമപ്പോയറി
പചെര്ത്തലൈടയ  മപ്പോററിത്തതീര്ക്കപ്പോനള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളപ്പോണട  നഗരസഭ  ഇപപപ്പോള
നടെത്തറിവരുന്നതട.   പചെര്ത്തലൈ നഗരസഭയുടടെ സമതീപപ്രപദശങ്ങളറിലുള്ള തണതീര്മുക്കസം ഗ്രപ്പോമ
പഞപ്പോയത്തട,  വയലൈപ്പോര്  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട,  പചെര്ത്തലൈ  ടതക്കട  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട,
കേടെക്കരപള്ളറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട   തുടെങ്ങറി  കേഞറിക്കുഴറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിടലൈ  മറട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളുമപ്പോയറി പചെര്ന്നട  സസംയുക്തമപ്പോയറി  ഖരമപ്പോലൈറിനവ  സസംസ്കരണ  പപ്പോന്റെട
സപ്പോപറിക്കുന്നതട  സസംബനറിച്ചട  കേഞറിക്കുഴറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളുമപ്പോയുസം  ചെര്ച്ച  നടെത്തുന്നതപ്പോടണന്നട  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയറിടണട.

IV. ടനടുമങ്ങപ്പോടെട  തപ്പോലൂക്കറില്  ടവള്ളരറിപപ്പോറ  മലൈ  പകേന്ദ്രമപ്പോക്കറി  പചെപപപ്പോടെട
പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന പപ്പോറകേസ്വപ്പോററിടക്കതറിടര നടെപടെറി ആവശവടപടട ശ്രതീ. ടസബപ്പോസ്റ്റേവന്,
കേണ്വതീനര്, ടവള്ളരറിപപ്പോറ സസംരക്ഷണ സമറിതറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം

(ഫയല് നമര്  4157/പരറി.2/2015/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

വവവസപ്പോയ വകുപട

പരപ്പോതറിക്കപ്പോസ്പദമപ്പോയ ടനടുമങ്ങപ്പോടെട തപ്പോലൂക്കറില് ടവള്ളനപ്പോടെട വറിപല്ലെജറില് സര്ടവ്വെ നമര്
213/22,  23, 28, 214/2-3-ല്ടപട  40  ആര്സറിയറില് പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുന്ന ശ്രതീ.  പസപ്പോമപശഖരന്
നപ്പോയര്,  നടുതലൈ വതീടെട,  വടറിയൂര്ക്കപ്പോവട എന്ന വവക്തറിയുടടെ ഉടെമസതയറിലുള്ള കേസ്വപ്പോററി  6-1-2018-നട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  നറിന്നട  ടെറി  കേസ്വപ്പോററി  വളടര  നപ്പോളുകേളപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തന  രഹറിതമപ്പോടണന്നട
പബപ്പോദ്ധവടപട.  കൂടെപ്പോടത,  പമല്മണട  ഇടെറിച്ചട  ടെറി  കേസ്വപ്പോററിയറിടലൈതടന്ന  സഗൗകേരവപ്രദമപ്പോയ
സലൈത്തട കൂടറിയറിടറിരറിക്കുന്നതപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധനയറില് കേടണത്തറി.  ടെറി കേസ്വപ്പോററിക്കട  10-1-2014
തതീയതറിയറിടലൈ  95/2013-14/37  ഡറി.ഒ.ററി./എസം.എല്/2014  നമരപ്പോയറി  അനമതറി
നല്കേറിയതറിനപശഷസം  അനമതറി  പുതുക്കറി  നല്കേറിയറിടറില്ലെ.  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി  കേസ്വപ്പോററിക്കട
അനവദറിച്ച ഏരവപ്പോയട പുറത്തട അനധറികൃത പപ്പോറഖനനസം നടെത്തറിയ ഏരവ തറിടടപടുത്തുന്നതറിനട
ടവള്ളനപ്പോടെട  വറിപല്ലെജട  ആഫതീസര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കേറിയറിടണട.  അപപക്ഷപ്പോ  സലൈത്തട
100  മതീറര്  ദൂരപരറിധറിയറില്  വതീടുകേള  ഒനസംതടന്ന  സറിതറി  ടചെയ്യുന്നറില്ലെ.  ടെറി  സലൈത്തട
പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന രണട  കേസ്വപ്പോററികേളുസം  (ശ്രതീ.  പജപ്പോണ് വറില്സണ്,  ബപഥല് ഭവന്,  ടചെപപപ്പോടെട,
കുതറിരകുളത്തറിടന്റെ  ഉടെമസതയറിലുള്ള  ടവള്ളനപ്പോടെട  വറിപല്ലെജറില്  റതീസര്പവ്വെ  നമര്  212/8,
9,  10-ല്ടപട 10  ആര്സറി  കേസ്വപ്പോററിയുസം  ശ്രതീ.  പസപ്പോമപശഖരന്  നപ്പോയര്,  നടുതലൈ  വതീടെട,
വടറിയൂര്ക്കപ്പോവട  എന്ന  വവക്തറിയുടടെ  ഉടെമസതയറിലുള്ള  കേസ്വപ്പോററിയുസം)  നറിലൈവറില്
പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നറില്ലെ. ടെറി സലൈത്തട മറട ഖനനപ്പോനമതറികേടളപ്പോനസം നറിലൈവറില് നല്കേറിയറിടമറില്ലെ.
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തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട

ടവള്ളനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് കേണമള്ളറി പചെപപപ്പോടെട  എന്ന സലൈത്തട  സര്ടവ്വെ
നമര് 213/22, 23, 28, 214/2-3-ല് കേസ്വപ്പോറതീയറിസംഗട നടെത്തുന്നതറിനട 2014-15 മുതല് 2016-17
വടര  ടവള്ളനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമ  പഞപ്പോയത്തട  ലലൈസന്സട  നല്കേറിയറിടണപ്പോയറിരുന.  എന്നപ്പോല്
2017-18-ല്  പഞപ്പോയത്തട  അനമതറി  നല്കേറിയറിടറില്ലെ.  പനരറിടള്ള  പരറിപശപ്പോധനയറില്
കേസ്വപ്പോറതീയറിസംഗട  നടെത്തുന്നറിടല്ലെന്നത്തു കേപ്പോണുനടയനസം തറിരുവനന്തപുരസം പഞപ്പോയത്തട ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറകര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ. 

V. പുല്ലെമപ്പോറ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  നടെക്കുന്ന  അനധറികൃത  ഖനനത്തറിടനതറിടര
ശ്രതീമതറി സതീനത്തട ബതീവറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം

(ഫയല് നമര് 5155/പരറി.2/2015/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

പരറിസറിതറി വകുപട 

പരപ്പോതറിയറിപന്മേല് പുല്ലെമപ്പോറ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി അപനസ്വഷണസം നടെത്തറിയതറില്
എതറിര് കേക്ഷറിക്കപ്പോരനപ്പോയ ശ്രതീ. ഫസലുദ്ദേതീന് തടന്റെ ഉടെമസതയറിലുള്ള 254/14, 256/8, 254/8
എന്ന  സര്പവ്വെ  നമറുകേളറില്ടപട  വസ്തുവറില്  വതീടെട  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ജറിപയപ്പോളജറി
വകുപറില്  നറിനസം  ലൈഭറിച്ച  ഉത്തരവറിടന്റെയുസം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുടടെയുസം  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  പപ്പോറ
നതീക്കസം ടചെയ്യുകേയുസം   വതീടെട  നറിര്മപ്പോണത്തറിനട  പവണറി മപ്പോത്രസം  ആയതട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകേയുസം
ടചെയതപ്പോയുസം  പപ്പോറ  ഗതപ്പോഗതസം  ടചെയറിടറില്ലെപ്പോത്തതപ്പോയുസം  മനസ്സറിലൈപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചു.  പപ്പോറ
ഖനനത്തറിനട  പഞപ്പോയത്തറില് നറിനസം യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ ആപക്ഷപങ്ങളുസം  ഇടല്ലെന്നട  വപ്പോക്കപ്പോല്
അററിയറിച്ചറിടള്ളതപ്പോയുസം പുല്ലെമപ്പോറ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടണട.

പരപ്പോതറിയറിപന്മേല് സസ്വതീകേരറിച്ച ശറിക്ഷപ്പോ നടെപടെറികേടളക്കുററിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടട ആവശവടപടതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  പുല്ലെമപ്പോറ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിപയപ്പോടടെപ്പോപസം  തറിരുവനന്തപുരസം
ജറില്ലെപ്പോ പകേരള സസംസപ്പോന മലൈറിനതീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട അധറികൃതരുസം 21 -8-2018-നട
സലൈ  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തറിയറിരുന.  പരപ്പോതറിക്കപ്പോരറിടയയുസം  ടെറി  പവളയറില്  കേണ്ടു.
ശ്രതീ.  ഫസലുദ്ദേതീന്  ടെറി  സലൈത്തട  തനറിക്കു  വതീടുസം  ചുറ്റുമതറിലുസം  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പപ്പോറ
ടപപ്പോടറിച്ചറിരുന  എനസം  വവപ്പോവസപ്പോയറികേപ്പോടെറിസപ്പോനത്തറില്  ഖനനസം  നടെത്തറിയറിടറില്ലെ  എനസം
വവക്തമപ്പോക്കറി. 2015-ല് സമര്പറിച്ച പരപ്പോതറി ഇപപപ്പോള നറിലൈവറിലൈറില്ലെ എന്നട പരപ്പോതറിക്കപ്പോരറിയുസം
സലൈ  ഉടെമയുസം  പഞപ്പോയത്തട  അധറികേപ്പോരറികേളുസം  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  തറിരുവനന്തപുരസം  ജറില്ലെപ്പോ
അധറികേപ്പോരറികേടള അററിയറിച്ചു.  വവപ്പോവസപ്പോയറികേപ്പോടെറിസപ്പോനത്തറിലൈല്ലെപ്പോടത പപ്പോറ ടപപ്പോടറിച്ചതറിനപ്പോല്
ആയതു പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ അധറികേപ്പോര പരറിധറിയറില് വരുന്നതല്ലെ എന്ന വറിവരസം പകേരള സസംസപ്പോന
മലൈറിനതീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട ടമമര് ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടണട.

464/2021.
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പരപ്പോതറിക്കപ്പോസ്പദമപ്പോയ  ശ്രതീ.  ഫസലുദ്ദേതീന്  ഉടെമസതയറിടലൈ  വസ്തുവറിടലൈ  അനധറികൃത
ഖനന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2015-ടലൈ  KMMC  ചെടങ്ങള  പ്രകേപ്പോരസം  കുറകേരവുസം
ശറിക്ഷപ്പോര്ഹവുമപ്പോയതറിനപ്പോല് ടെറിയപ്പോന് കേപ്പോരണസം കേപ്പോണറിക്കല് പനപ്പോടതീസട നല്കുകേയുസം ആയതറിനട
ടെറിയപ്പോന്  സമര്പറിച്ച  മറുപടെറി  തൃപറികേരമല്ലെപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  മുന്കൂര്  അനമതറിയറില്ലെപ്പോടത  പപ്പോറ
ഖനനസം നടെത്തറിയതറിനട 10,000 രൂപ പറിഴ (TR 5 Book No. 1232, Receipt No. 123160
dtd 16-12-2015) ഈടെപ്പോക്കറി കുറസം രപ്പോജറിയപ്പോക്കറിയറിടള്ള വറിവരസം ലമനറിസംഗട ആന്റെട ജറിപയപ്പോളജറി
ഡയറകര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ.

വവവസപ്പോയ വകുപട

ഹര്ജറിയറിടലൈ  എതറിര്കേക്ഷറിയപ്പോയ  ഫസലുദ്ദേതീനട  നറിയമപ്പോനസൃതമപ്പോയ  പരഖകേള
സമര്പറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  141.34  ചെ.മതീ  വറിസ്തൃതറിയുള്ള  ടകേടറിടെസം
നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  പുല്ലെമപ്പോറ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  നറിനസം  2-7-2015-ല്  അനമതറി
നല്കേറിയറിടണട.   എന്നപ്പോല് ടെറിയപ്പോന് പഞപ്പോയത്തറില് നറിനസം അനമതറി വപ്പോങ്ങപ്പോടത പ്രസ്തുത
പപപ്പോടറില്  മണറിടെറിച്ചട  ഭൂവറികേസനസം  നടെത്തുകേയുസം  പപ്പോറ  ടപപ്പോടറിക്കുകേയുസം  ടചെയതപ്പോയുസം  ഈ
കേപ്പോരണത്തപ്പോല് മഴക്കപ്പോലൈത്തട ടെറി സലൈത്തട മണറിടെറിച്ചറിലൈറിനട സപ്പോദ്ധവതയുള്ളതപ്പോടണനസം സലൈ
പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തറി  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറകര്,  തറിരുവനന്തപുരസം  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയറിടണട.  അനധറികൃതമപ്പോയറി പപ്പോറ ടപപ്പോടറിച്ചതറിനട ലമനറിസംഗട ആന്ഡട ജറിപയപ്പോളജറി വകുപട
ടെറിയപ്പോനറില്  നറിനസം  പറിഴ  ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയുസം  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറകര്
അററിയറിച്ചറിടണട.  അനധറികൃതമപ്പോയറി  പപ്പോറ  ടപപ്പോടറിച്ച  വവക്തറിടക്കതറിടര  നറിയമപരമപ്പോയ
നടെപടെറികേള  സസ്വതീകേരറിക്കപ്പോനസം  പമലൈറില്  ഇത്തരസം  പ്രവൃത്തറികേള  ആവര്ത്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനസം
പവണ  നടെപടെറികേള  സസ്വതീകേരറിക്കുന്നതറിനട  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറകര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശസം
നല്കേറി.

പ്രസ ടതുത  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി  അസംഗതീകേരറിക്കുകേയുസം  ഫയല്  നടെപടെറികേള
അവസപ്പോനറിപറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

VI. പകേപ്പോടയസം  ജറില്ലെയറില്  മതീനച്ചറിലൈപ്പോററിടന്റെ  തതീരത്തട  നടെനവരുന്ന  കേളറിമണട /കേരമണല്  
ഖനനത്തറിടനതറിടര  നടെപടെറി  ആവശവടപടട  പഡപ്പോ.  എസട.  രപ്പോമചെന്ദ്രന്  സമര്പറിച്ച  
നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 4501/പരറി.3/2016/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

പകേപ്പോടയസം ജറില്ലെയറില് മതീനച്ചറില് തപ്പോലൂക്കറില് കേറിടെങ്ങൂര് വറിപല്ലെജറില് കേടച്ചറിറ പ്രപദശങ്ങളറില്
ഇഷറികേടച്ചളറി  ഖനനസം  ടചെയ്യുന്നതറിനട  ബഹ.  ജറില്ലെപ്പോ  കേളകേ ടടെറുടടെ  നറിരപ്പോപക്ഷപ  പത്രത്തറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  പകേരള  ലമനര്  മറിനറല്  കേണ്സഷന്  ചെടങ്ങള  2015  പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട
കേസ്വപ്പോററിയറിസംഗട ടപര്മറിറട നല്കേറിയറിരുന്നതട. ടെറി സലൈങ്ങളറില് ഇഷറികേടച്ചളറി പസ്റ്റേപ്പോക്കട ടചെയ്യുന്നതറിനട
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ബനടപട  വറിപല്ലെജട  ഓഫതീസറുടടെ  ലകേവശപ്പോവകേപ്പോശ  സര്ടറിഫറിക്കററില്  പുരയറിടെസം  എന്നട
പരഖടപടുത്തറിയ  സലൈത്തപ്പോണട  ഡതീപലൈഴ ടസട  ലലൈസന്സട  നല്കേറിയറിടള്ളതട.   നറിലൈവറില്
പരപ്പോമര്ശറിത  സലൈത്തട  കേളറിമണട/മണല്  ഖനന  ടപര്മറിറ്റുകേള  ഒനസം  തടന്ന നല്കേറിയറിടറില്ലെ.
ഖനനസംമൂലൈസം രൂപടപട കുഴറികേള നറികേത്തറി വരുന്നതപ്പോയറി ലമനറിസംഗട  &  ജറിപയപ്പോളജറി വകുപറില്
നറിനസം  നടെത്തറിയ  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോദ്ധവടപടറിടണട.  മതീനച്ചറില്  തപ്പോലൂക്കറിടലൈ  കേറിടെങ്ങൂര്
വറിപല്ലെജട,  പകേപ്പോടയസം  തപ്പോലൂക്കറിടലൈ  ഏറ്റുമപ്പോനൂര്  വറിപല്ലെജുകേളറിലൈപ്പോയറി  സറിതറി  ടചെയ്യുന്നതപ്പോണട
പരപ്പോതറിയറില്  ആപരപ്പോപറിക്കുന്ന  സലൈങ്ങള.   ഡതീപലൈഴ ടസട  ലലൈസന്സട  അനവദറിക്കുന്നതറിനട
മുപന്നപ്പോടെറിയപ്പോയറി  നടെത്തറിയ  സലൈപരറിപശപ്പോധനകേളറില്  അനധറികൃതമപ്പോയറി  ധപ്പോതു  പസ്റ്റേപ്പോക്കട
ടചെയവരറില്  നറിന്നട  കേഴറിഞ  2  വര്ഷങ്ങളറില്  1,69,920  രൂപ  പകേപ്പോമഗൗണട  ടചെയറിടണട.
ഡതീപലൈഴ ടസട  ലലൈസന്സട  നല്കുന്നതറിപലൈയട  അപപക്ഷകേന്  സമര്പറിക്കുന്ന  കേണക്കുകേള
പ്രകേപ്പോരമുള്ള  ബപ്പോലൈന്സട  സലൈത്തട  പസ്റ്റേപ്പോക്കട  ടചെയറിടപണപ്പോ  എന്നട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
പബപ്പോദ്ധവടപടതറിനപശഷമപ്പോണട  ഖനനപ്പോനമതറി  നല്കുന്നതട.   ഖനനപ്പോനമതറി  നല്കുന്ന
അവസരത്തറില്  ജലൈപസപ്പോതസ്സുകേള,  വതീടുകേള,  പറപ്പോഡട,  ടറയറില്പവ  എന്നറിവയറില്  നറിനസം
നറിയമപ്പോനസൃതമുള്ള അകേലൈസം പപ്പോലൈറിച്ചപ്പോണട ഖനനപ്പോനമതറി നല്കുന്നതട.  കൂടെപ്പോടത ഖനനപ്പോനമതറി
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഖനനസം  നടെത്തുന്ന  സലൈസം  പുരയറിടെമപ്പോണട  എന്നട  ഉറപറിക്കുന്നതറിപലൈയട
വസ ടതുവറിടന്റെ ലകേവശ സര്ടറിഫറിക്കറട,  കേരസം അടെച്ച രസതീതറിടന്റെ പകേര്പട എന്നറിവ ലൈഭവമപ്പോക്കറി
പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോറുണട.

സലൈത്തട ഖനനസം തുടെരുന്നതട നറിപരപ്പോധറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുള്ള ഉത്തരവുകേള ജറില്ലെപ്പോ ലമനറിസംഗട  &
ജറിപയപ്പോളജറി  ഓഫതീസറില്  ലൈഭറിച്ചറിടറില്ലെ.   നറിപരപ്പോധറിത  പമഖലൈ  സസംബനറിച്ചുസം  ടെറി  ഓഫതീസറിനട
അററിവുള്ളതല്ലെ.  മണല് ഖനനത്തറിനട അനമതറി നല്കുന്നതറിനട  മുന്പട തടന്ന സലൈത്തുനറിന്നട
നറിയമപ്പോനസൃതമപ്പോയറി  ഖനനസം  ടചെയപ്പോവുന്ന  മണലൈറിടന്റെ  അളവട  കേണക്കപ്പോക്കറി  അത്രയുസം  അളവട
മണല് ഖനനസം ടചെയ്യുന്നതറിനപ്പോണട അനമതറി നല്കുന്നതട.   ഒന്നറിപലൈടറ കേസ്വപ്പോററിയറിസംഗട ടപര്മറിറട
സമപ്പോദറിച്ചപ്പോണട മുഴുവന് അളവട മണലുസം ഖനനസം ടചെയ്യുന്നതട.  ഖനനസംമൂലൈസം രൂപടപട കേഴറികേളറില്
ചെറിലൈതട  പൂര്ണമപ്പോയുസം  ചെറിലൈതട  ഭപ്പോഗറികേമപ്പോയുസം  നറികേത്തടപടറിടള്ളതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന.
അവപശഷറിക്കുന്ന  കുഴറിയപ്പോയറി  കേറിടെക്കുന്ന  ഭപ്പോഗസം  നറികേത്തറി  വരുന.   ഇഷറികേടച്ചളറി  പസ്റ്റേപ്പോക്കട
ടചെയ്യുന്നതറിനസം  ആയതട  ഗതപ്പോഗതസം  ടചെയ്യുന്നതറിനസം  സഗൗകേരവപ്രദമപ്പോയ  സലൈങ്ങളറിലൈപ്പോണട
ഡതീപലൈഴ ടസട  ലലൈസന്സട  അനവദറിച്ചറിരറിക്കുന്നതട.   ഡതീപലൈഴ ടസട  ലലൈസന്സട  അനവദറിക്കുന്ന
വറിഷയത്തറില് ചെടങ്ങളറില് ദൂരപരറിധറി നറിഷ ടക്കര്ഷറിച്ചറിടറില്ലെപ്പോത്തതപ്പോണട.  ലമനറിസംഗട & ജറിപയപ്പോളജറി
വകുപറിനട  ധപ്പോതുക്കളുടടെ  നറിയമപ്പോനസൃതമപ്പോയ  പറപ്പോയല്ററി  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  മപ്പോത്രപമ
അധറികേപ്പോരമുള.  ഏടതപ്പോരുവറിധ  ഖനനത്തറിനസം  നറിലൈവറില്  പരറിസറിതറി  കറിയറന്സട
ആവശവടമന്നറിരറിടക്ക പരപ്പോമര്ശറിത സലൈത്തട ഖനനത്തറിനട തുടെര്നസം അപപക്ഷകേള ലൈഭറിക്കുന്ന
പക്ഷസം വറിശദമപ്പോയ പരറിസറിതറി പഠനസം നടെത്തുന്നതപ്പോണട.  കേറിടെങ്ങൂര് കേടച്ചറിറ ഭപ്പോഗത്തട മതീനച്ചറില്
ആറട  പഹപ്പോപളപ്പോസറിന്  പതീരറിഡറില്  ഗതറിമപ്പോററിടയപ്പോഴുകേറിയതുമൂലൈസം  നദറി  മറിയപ്പോന്ഡററിസംഗട  രൂപസം
ലകേവരറിക്കുകേയുസം,  ടെറി  പ്രപദശത്തട വളടര ഉയര്ന്ന അളവറില് ഓര്ഡറിനററി സപ്പോന്റെട  നറിപക്ഷപവുസം
ബറികേ ട  പക  ടഡപപപ്പോസറിറ്റുസം  കേണ്ടുവരുന.   ആയതുമൂലൈസം  നറിരവധറി  ഇഷറികേ  ചൂളകേള
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പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  അനമതറിപയപ്പോടടെ  ടെറി  സലൈത്തട  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തറിച്ചുവരുന്നതുസം  മറട
സസംസപ്പോന  ടതപ്പോഴറിലൈപ്പോളറികേള  അടെക്കസം  പതറിനപ്പോയറിരകേണക്കറിനപ്പോളുകേളക്കട  ടതപ്പോഴറില്  പമഖലൈ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു പ്രപദശവുമപ്പോണട.  നറിര്മപ്പോണ പമഖലൈയ്ക്കുപവണ അസസംസ ടകൃത വസ്തുക്കളപ്പോണട
ഇഷറികേടച്ചളറി,  ഓര്ഡറിനററി  സപ്പോന്റെട,  ററിവര്  സപ്പോന്റെട  മുതലൈപ്പോയവ.   എന്നറിരുന്നപ്പോലുസം  മതീനച്ചറില്
ആററിടന്റെ  Riparian  vegetation  സസംരക്ഷണത്തറിനപ്പോയറി  ആറ്റുവഞറിയടെക്കമുള്ള  species-കേളുടടെ
സപ്പോന്നറിദ്ധവസം  മനസ്സറിലൈപ്പോക്കറി  2007-08-ല്  മതീനച്ചറിലൈപ്പോററിടന്റെ  50  മതീറര്  ദൂരപരറിധറി  ടപ്രപ്പോടക്റ്റഡട
ഏരറിയയപ്പോയറി  പ്രഖവപ്പോപറിച്ചട  ലമനറിസംഗട  &  ജറിപയപ്പോളജറി  വകുപട  ഉത്തരവട  ഇറക്കറിയറിടള്ളതുസം
ഇക്കപ്പോരവസം പകേപ്പോടയസം റവനപ്യൂ അധറികേപ്പോരറിയപ്പോയ ജറില്ലെപ്പോ കേളകേ ടടെടറ അററിയറിച്ചറിടള്ളതുമപ്പോണട.

ററിപപപ്പോര്ടട  വറിവരസം നറിപവദകേടന അററിയറിക്കുകേയുസം നറിപവദകേനറില് നറിനസം തുടെര് പരപ്പോതറി
ലൈഭറിച്ചറിടറില്ലെപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പരപ്പോതറി  വറിഷയത്തറില്  അനകൂലൈ  തതീരുമപ്പോനസം  ഉണപ്പോയതപ്പോയറി
കേണക്കപ്പോക്കറി സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശ പ്രകേപ്പോരസം ഫയല് നടെപടെറികേള അവസപ്പോനറിപറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

VII. പത്തനസംതറിട  നഗരസഭ  നടെത്തുന്ന  മപ്പോലൈറിനവ  നറിപക്ഷപസം  മൂലൈമുള്ള  പരറിസറിതറി
പ്രശ്നങ്ങള സസംബനറിച്ചട പരറിസറിതറി സസംബനറിച്ച സമറിതറി മുന്പപ്പോടകേ പത്തനസംതറിട 
മുനറിസറിപപ്പോലൈറിററിയറിടലൈ 28, 29 വപ്പോര്ഡട നറിവപ്പോസറികേള സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 5503/പരറി.2/2016/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

പത്തനസംതറിട  നഗരസഭപ്പോ  പരറിധറിയറിടലൈ  മപ്പോലൈറിനവങ്ങള  പശഖരറിച്ചട  ശപ്പോസതീയമപ്പോയറി
സസംസ്കരറിക്കുന്നതറിനള്ള ചുമതലൈ സസ്വകേപ്പോരവ ഏജന്സറിയപ്പോയ ആദറിതവ പവസ്റ്റേട മപ്പോപനജ ടടമന്റെട എന്ന
ഏജന്സറിക്കട  നല്കേറിയറിടള്ളതപ്പോണട.   ഈ  ഏജന്സറി  മപ്പോലൈറിനവങ്ങള  പശഖരറിച്ചട  സസ്വകേപ്പോരവ
വവക്തറിയറില് നറിന്നട പപ്പോടത്തറിടനടുത്ത സലൈത്തട തരസം തറിരറിച്ചട സസംസ്കരറിച്ചു വരുന.  മപ്പോലൈറിനവങ്ങൾ
ലജവസം, അലജവസം എന്ന രതീതറിയറില് തരസംതറിരറിച്ചട പരറിസറിതറിക്കട പകേപ്പോടസം തടപ്പോത്ത രതീതറിയറില്
ശപ്പോസതീയമപ്പോയറി  സസംസ്കരറിക്കണടമന്നട  നഗരസഭ  പ്രസ്തുത  ഏജന്സറിക്കട  നറിര്പദ്ദേശസം
നല്കേറിയറിടള്ളതുസം  ആയതട  ആപരപ്പോഗവ  വറിഭപ്പോഗസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിടള്ളതുമപ്പോണട.   ഏജന്സറിയുടടെ
പ്രവര്ത്തനസം  പൂര്ണ  പതപ്പോതറില്  ശപ്പോസതീയമപ്പോയ  രതീതറിയറില്  നടെത്തുന്നതറിനട  കേഴറിയപ്പോത്ത  ചെറിലൈ
സന്ദര്ഭങ്ങള ഉണപ്പോയറിടണട. പപപര്, പപ്പോസ്റ്റേറിക്കട ഇതര പപ്പോഴ ട വസ്തുക്കള എന്നറിവ കേത്തറിക്കുന്നതറിനട
സപ്പോപറിച്ചറിടള്ള  ഇന്സറിനപററര്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുപമപ്പോള  പപ്പോസ്റ്റേറികേട  മപ്പോലൈറിനവങ്ങളുസം
ഉളടപടുന്നതപ്പോയുള്ള പരപ്പോതറിയറില് അപനസ്വഷണസം നടെത്തറി ആയതട ഇടല്ലെന പബപ്പോധവടപടറിടടണനസം
എന്നപ്പോല് ലജവ മപ്പോലൈറിനവങ്ങള അലൈക്ഷവമപ്പോയറി ലകേകേപ്പോരവസം ടചെയ്യുന്നതട ശ്രദ്ധയറില്ടപടതറിടന
തുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത  ഏജന്സറിക്കട  പനപ്പോടതീസട  നല്കേറിയറിടടണനസം  പത്തനസംതറിട  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടണട.  മപ്പോലൈറിനവ സസംസ്കരണസം കേപ്പോരവക്ഷമമപ്പോക്കുന്നതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള
തുടെര്നടെപടെറികേളക്കട  നഗരസഭപ്പോ  കേഗൗണ്സറില്  ഉപസമറിതറിടയ  ചുമതലൈടപടുത്തറിയറിടടണനസം
നറിലൈവറില്  നഗരത്തറിടലൈ  വറിവറിധ  ഇടെങ്ങളറില്  തുമ്പൂര്മുഴറി  പമപ്പോഡല്  ബറിനകേള  സപ്പോപറിച്ചട
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പ്രവര്ത്തനസം  നടെനവരുന്നതുസം  കേപ്പോലൈതപ്പോമസസം  കൂടെപ്പോടത  നഗര  പ്രപദശടത്ത
മപ്പോലൈറിനവനറിര്മപ്പോര്ജ്ജന  പ്രവര്ത്തനസം  പൂര്ണപതപ്പോതറില്  നടെത്തുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറികേള
സസ്വതീകേരറിച്ചുവരുന്നതപ്പോടണനസം പത്തനസംതറിട നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ.

VIII. ടകേപ്പോച്ചറി  സസ്വതീപവജട  പദ്ധതറി  സസംബനറിച്ച  പഠനവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടചെലന്ന
ഗ്രതീന്  ലട്രൈബപ്യൂണലൈറിടന്റെ  പരറിഗണനയറിലുള്ള  പകേസറിടന്റെ  നറിലൈവറിടലൈ  സറിതറി
സസംബനറിച്ചട  സമറിതറി  ആവശവടപട  പ്രകേപ്പോരസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട
ലൈഭവമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമര് 5518/പരറി.2/2016/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

പടെറിഞപ്പോപറ ടകേപ്പോച്ചറിയറിടലൈ മടപ്പോപഞരറി,  പഫപ്പോര്ടട ടകേപ്പോച്ചറി,  പള്ളുരുത്തറി പമഖലൈകേളറിടലൈ
ശുചെറിതസ്വ  പ്രശ്നങ്ങള  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ടകേപ്പോച്ചറിക്കട  പവണറി  ഒരു  സസ്വതീപവജട  പദ്ധതറി
ആവറിഷ്ക്കരറിച്ചറിരുന.   168.98  പകേപ്പോടെറി  രൂപ ആടകേ കേരപ്പോര്  തുകേയുള്ള ആറട  പപ്പോപക്കജുകേള
പ്രസത്തുത  പദ്ധതറിയറില്  ഉളടപടറിരുന.  പടെറിഞപ്പോപറ  ടകേപ്പോച്ചറിയുടടെ  5  പമഖലൈകേളറില്
ഇലൈകറിക്കല്/ടമക്കപ്പോനറിക്കല് പജപ്പോലൈറികേള ഉളടപടടെ സസ്വതീപവജട സസംവറിധപ്പോനത്തറിടന്റെയുസം പമട
ഹഗൗസറിടന്റെയുസം  നറിര്മപ്പോണസം,  മുണസംപവലൈറി  എസട.ററി.പറി.-ക്കപ്പോയറി  സലൈസം  നറികേത്തല്
പജപ്പോലൈറികേള,  എസട.ററി.പറി.-യുടടെ  നറിര്മപ്പോണസം  എന്നറിവ  പദ്ധതറിയറില്  ഉളടപടറിരുന.
മുണസംപവലൈറിയറിടലൈ അപഞക്കര് തപ്പോഴ്ന്ന പ്രപദശത്തട എസട.ററി.പറി.  നറിര്മറിക്കുകേ എന്നതപ്പോയറിരുന
ഈ പദ്ധതറിയറില് പ്രധപ്പോനടപടതട.  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട സലൈസം നറികേത്തുന്ന പജപ്പോലൈറി
3.6  പകേപ്പോടെറി രൂപയട ടകേപ്പോച്ചറി പകേപ്പോര്പപറഷന് ഡതീന്സട കേണ്സ്ട്രക്ഷന്സറിനട നല്കേറിയറിരുന.
എന്നപ്പോല്  എസട.ററി.പറി.യുടടെ  നറിര്മപ്പോണസം  സസംബനറിച്ചട  അവവക്തതയുണപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്
സലൈസം  നറികേത്തുന്നതറിനള്ള  കേരപ്പോര്  റദ്ദേപ്പോക്കുവപ്പോന്  പദ്ധതറി  സസംബനറിച്ച
തതീരുമപ്പോനടമടുക്കുന്നതറിനള്ള  എസംപപവര്ഡട  കേമറിററി  തതീരുമപ്പോനറിച്ചു.  എന്നപ്പോല്  ഈ
കേപ്പോലൈയളവറിനള്ളറില്  തടന്ന  സലൈസം  നറികേത്തുന്നതറിനള്ള  80%  പജപ്പോലൈറിയുസം  പകേപ്പോണ്ട്രൈപ്പോകര്
പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുകേയുസം പകേപ്പോര്പപറഷന് ഇതറിനപ്പോയറി 2.87 പകേപ്പോടെറി രൂപ നല്കുകേയുസം ടചെയറിരുന.

എസട.ററി.പറി.-ക്കപ്പോയറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്ന  സലൈസം  പവമനപ്പോടെട  കേപ്പോയലൈറിടലൈ
തതീരപ്രപദശത്തട  സറിതറി  ടചെയ്യുന്നതപ്പോയുസം  പ്രസ്തുത  സലൈസം  പകേരളത്തറിടലൈ  തതീരപദശ
പരറിപപ്പോലൈന സമറിതറി നറിപരപ്പോധറിത പമഖലൈ എന്നട അടെയപ്പോളടപടുത്തറിയറിരറിക്കുനടവനസം പകേരള
തതീരപദശ പരറിപപ്പോലൈന അപതപ്പോററിററി നറിരതീക്ഷറിച്ചതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത പജപ്പോലൈറി  2011  പമയട മപ്പോസസം
നറിര്ത്തറിവയ്പക്കണറിവന.  കേണല്ക്കപ്പോടുകേളുടടെ നശതീകേരണസം ചൂണറിക്കപ്പോടറി പദശതീയ ഹരറിത
ട്രൈറിബപ്യൂണലൈറിടന്റെ അന്തറിമ വറിധറി വരുന്നതുവടര പ്രസത്തുത പജപ്പോലൈറി നതീടറിവയപ്പോന് ബഹ.പകേരള
ലഹപക്കപ്പോടെതറി 2011 ആഗസ്റ്റേറില് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം ടചെയറിരുന.
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അതറിനപശഷസം പകേരള തതീരപദശ പരറിപപ്പോലൈന അപതപ്പോററിററി  (KCZMA)-യറില് നറിന്നട
2012  ഡറിസസംബര് മപ്പോസസം  ലൈഭറിച്ച  അനമതറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  KCZMA  നറിര്പദ്ദേശ
പ്രകേപ്പോരസം പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി ഇതറിപനപ്പോടെകേസം നടെത്തറിയ സലൈത്തട 19.04 പകേപ്പോടെറി രൂപ ടചെലൈവറില്
എസട.ടെറി.പറി.  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പകേപ്പോര്പപറഷന്  നടെപടെറി  ആരസംഭറിച്ചു.   നറികേത്തറിയ
സലൈസം  CRZ  പനപ്പോടറിഫറിപക്കഷന്  പ്രകേപ്പോരസം  നറിപരപ്പോധറിത  പമഖലൈയപ്പോയ  CRZ-4-ല്
വരുന്നതപ്പോണട  എന്നട  നറിരതീക്ഷറിച്ച  NGT  വനസം-പരറിസറിതറി-കേപ്പോലൈപ്പോവസപ്പോ  വവതറിയപ്പോന
മന്ത്രപ്പോലൈയത്തറിടന്റെ  അനമതറി  ലൈഭറിക്കപ്പോടത  നറിര്മപ്പോണ  പജപ്പോലൈറിയുമപ്പോയറി  മുപന്നപ്പോടട
പപപ്പോകേരുടതന്നട  2011  പമയട മപ്പോസസം നറിര്പദ്ദേശസം നല്കേറിയറിരുന.  വനസം വച്ചുപറിടെറിപറിക്കണസം
എന്ന വവവസയറില് പദ്ധതറി തുടെരുന്നതറിനട അനവപ്പോദസം നല്കേറിടക്കപ്പോണ്ടുള്ള KCZMA യുടടെ
ഉത്തരവട  NGT  തടെയുകേയുസം  ഈ  വറിഷയസം  തതീരുമപ്പോനറിക്കപ്പോന്  അധറികേപ്പോരടപട
വനസം-പരറിസറിതറി-കേപ്പോലൈപ്പോവസപ്പോ വവതറിയപ്പോന മന്ത്രപ്പോലൈയത്തറിനട നറിര്പദ്ദേശസം നല്കുകേയുസം ടചെയ.

പദ്ധതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പറി.ഡബബ.ഡറി.  പകേപ്പോര്പപറഷന് പറപ്പോഡുകേളറിലൂടടെ അഴുക്കുചെപ്പോല്
ശസംഖലൈകേള  സപ്പോപറിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തറികേളക്കട  22-11-2013-ല്  കേരപ്പോര്  ഉടെമടെറിയറില്
ഏര്ടപടറിരുടന്നങറിലുസം  പറപ്പോഡട  മുററിക്കുന്നതറിനള്ള  അനമതറി  പറി.ഡബബ.ഡറി.-യറില്  നറിന്നട
7-1-2015-ലുസം പകേപ്പോര്പപറഷനറില് നറിന്നട 18-9-2015-ലുമപ്പോണട നല്കേറിയതട.  അനമതറി ലൈഭറിച്ച
ഉടെന്തടന്ന  പറപ്പോഡറിലൂടടെ  അഴുക്കട  ചെപ്പോലുകേള  സപ്പോപറിക്കുന്ന  പണറികേള  ആരസംഭറിടച്ചങറിലുസം
ജനങ്ങളുടടെ  ശക്തമപ്പോയ  എതറിര്പ്പുമൂലൈസം  ആയതട  നറിര്ത്തറിവയ്പക്കണറിവന.   അഴുക്കുചെപ്പോല്
പദ്ധതറികേടളക്കുററിച്ചട  ജനങ്ങളക്കുസം  ജനപ്രതറിനറിധറികേളക്കുസം  ഉള്ള  സസംശയവുസം
ആശങകേളുമപ്പോയറിരുന ഇതറിനട പ്രധപ്പോന കേപ്പോരണസം.  ഇക്കപ്പോരവങ്ങള ടകേ.എസട.യു.ഡറി.പറി.-യുസം
എസംപപവര്ഡട  കേമറിററിയുടടെയുസം  ശ്രദ്ധയറില്ടപടുകേയുസം  തപ്പോടഴ  പറയുന്ന  നടെപടെറി  ക്രമങ്ങള
സസ്വതീകേരറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

• ലപപട  സപ്പോപറിക്കുന്ന  പണറികേള  ജനങ്ങള  തടെഞ  ഉടെടന  ഇക്കപ്പോരവസം
പകേപ്പോര്പപറഷന്  പമയറുടടെ  ശ്രദ്ധയറില്ടപടുത്തുകേയുസം  പമയറുടടെയുസം  എസം.എല്.എ.യുടടെയുസം
അദ്ധവക്ഷതയറില് പദ്ധതറി പ്രപദശത്തട ഒരു പയപ്പോഗസം വറിളറിച്ചുപചെര്ക്കുകേയുസം ടചെയ.

• 13-5-2015-ല് ബഹ. നഗരകേപ്പോരവ വകുപ്പുമന്ത്രറി,  എസം.എല്.എ.-മപ്പോര്,  പമയര്,  ജറില്ലെപ്പോ
കേളകര് എന്നറിവര് പടങടുത്ത പയപ്പോഗത്തറില് ജനങ്ങളുടടെ പ്രതറിനറിധറികേടള ഉളടപടുത്തറി ചെര്ച്ച
ടചെയട ജനങ്ങളറില് കൂടുതല് പബപ്പോധവല്ക്കരണസം നടെത്തപ്പോന് പദ്ധതറിയറിട.

• സലൈസം എസം.എല്.എ.-മപ്പോര്, പമയര്, ജനപ്രതറിനറിധറികേള, ഉപദവപ്പോഗസര് എന്നറിവടര
പടങടുപറിച്ചുടകേപ്പോണട  പചെര്ന്ന  പയപ്പോഗത്തറില്  ഉയര്നവന്ന  ആശങകേള  ദൂരതീകേരറിക്കപ്പോന്
6-7-2015-നട  തറിരുവനന്തപുരസം  മുടത്തറയറില്  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  മലൈറിനജലൈ  ശുദ്ധതീകേരണ
ശപ്പോലൈയുടടെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പനരറിടട  കേണട  പബപ്പോധവടപടുന്നതറിനട  കേഗൗണ്സറിലൈര്മപ്പോടരയുസം
ജനപ്രതറിനറിധറികേടളയുസം സസംഘടെറിപറിച്ചുടകേപ്പോണട ഒരു പഠനയപ്പോത്ര നടെത്തുകേയുണപ്പോയറി.
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• 13-7-2015,  20-7-2015  തതീയതറികേളറില്  പദ്ധതറിയുടടെ  വറിവറിധ  പ്രപദശങ്ങളറില്
അഴുക്കുചെപ്പോല് പദ്ധതറിയുടടെ വറിശദപ്പോസംശങ്ങള കേപ്പോണറിക്കുന്ന വതീഡറിപയപ്പോ പ്രദര്ശനവുസം സസംശയ
ദൂരതീകേരണ ചെര്ച്ചകേളുസം സസംഘടെറിപറിച്ചു.

• കൂടുതല്  ആളുകേടള  പബപ്പോധവല്ക്കരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  14-9-2015-ല്  പദ്ധതറി
പ്രപദശത്തട വതീണ്ടുസം വതീഡറിപയപ്പോ പ്രദര്ശനവുസം ചെര്ച്ചകേളുസം സസംഘടെറിപറിച്ചു. 

നറിരവധറി  ചെര്ച്ചകേളുസം  പബപ്പോധവല്ക്കരണ  പരറിപപ്പോടെറികേളുസം  പകേപ്പോര്പപറഷനസം  ജലൈ
അപതപ്പോററിററിയുസം  നടെത്തറിടയങറിലുസം  അഴുക്കുചെപ്പോല് പദ്ധതറിക്കട  വറിരുദ്ധമപ്പോയ നറിലൈപപ്പോടുകേളപ്പോണട
ജനങ്ങള  സസ്വതീകേരറിച്ചതട.   ഇപതപ്പോടടെപ്പോപസം  തടന്ന മലൈറിനജലൈസം പശഖരറിക്കുന്ന  കേറിണറുകേളുടടെ
നറിര്മപ്പോണത്തറിടന്റെ  കേപ്പോരവത്തറിലുസം  സമപ്പോനമപ്പോയ  നറിലൈപപ്പോടെപ്പോണട  ജനങ്ങള  സസ്വതീകേരറിച്ചതട.
പദ്ധതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ആടകേ നറിര്മറിപക്കണറിയറിരുന്ന  5  കേറിണറുകേളറില് ഒടരണത്തറിടന്റെ
നറിര്മപ്പോണസം മപ്പോത്രമപ്പോണട തുടെങ്ങപ്പോന് കേഴറിഞതട.  ജനങ്ങളുടടെ എതറിര്പ്പുമൂലൈസം ബപ്പോക്കറിയുള്ളവയുടടെ
നറിര്മപ്പോണസം ആരസംഭറിക്കപ്പോന് കേഴറിഞറിരുന്നറില്ലെ.  പകേരള ജലൈഅപതപ്പോററിററിയുസം പകേപ്പോര്പപറഷനസം
പരമപ്പോവധറി  ശ്രമറിച്ചറിടസം  പ്രവൃത്തറികേള  തുടെര്നടകേപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുന്നതറിനള്ള  സപ്പോഹചെരവസം
ഉണപ്പോകേപ്പോത്തതറിടന  തുടെര്ന്നട  എസംപപവര്ഡട  കേമറിററിയുടടെ  തതീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം  പമല്പറഞ
പദ്ധതറികേള അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോന് തതീരുമപ്പോനറിക്കുകേയപ്പോയറിരുന.

അമൃതട പദ്ധതറിയറില് ടകേപ്പോച്ചറി പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ 15, 16, 17 ഡറിവറിഷനകേളറില് നടെപപ്പോക്കുന്ന
Decentralized Sewage Management പദ്ധതറിയറില് മുകേളറില് പറഞ പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ
ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോടത  കേറിടെക്കുന്ന  ലപപ്പുകേള  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനള്ള  സപ്പോധവത  ടകേപ്പോച്ചറി
പകേപ്പോര്പപറഷന്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  വരുന്നതപ്പോയറി  ടകേപ്പോച്ചറി  നഗരസഭപ്പോ  അഡതീഷണല്  ടസക്രടററി
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ.  18-9-2020-ടലൈ  സമറിതറി  പയപ്പോഗസം  ററിപപപ്പോര്ടട  അസംഗതീകേരറിക്കുകേയുസം  ഫയല്
നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോന് തതീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

IX. പവളറി  കേപ്പോയലൈറിപനപ്പോടെട  പചെര്നള്ള  അഴറിമുഖത്തട  പുലൈറിമുടകേള  നറിര്മറിച്ചട
സറിരമപ്പോയറി തുറനവയ്ക്കുന്നതറില് പ്രതറിപഷധറിച്ചട തറിരുവനന്തപുരസം മതവടത്തപ്പോഴറിലൈപ്പോളറി 
പഫപ്പോറസം പ്രസറിഡന്റെട പരറിസറിതറി സസംബനറിച്ച സമറിതറി മുന്പപ്പോടകേ  സമര്പറിച്ച  
നറിപവദനസം 

(ഫയല് നമര്  5543/പരറി.1/2017/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

തറിരുവനന്തപുരസം  നഗരത്തറിടലൈ  ടവള്ളടക്കടട  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഓപപറഷന്
അനന്തയറില്  ഉളടപടുത്തറി  പവളറി  കേപ്പോയലൈറില്  23.50  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  മതറിപ്പുടചെലൈവറില്
220 മതീറര് നതീളമുള്ള രണട പുലൈറിമുടകേള നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  21-8-2015-ടലൈ സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)
നമര് 705/2015/മ.തു.വ. നമര് ഉത്തരവട പ്രകേപ്പോരസം മതവബനന തുറമുഖ വകുപറില് നറിനസം
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ഭരണപ്പോനമതറി  നല്കേറി  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിച്ചറിരുന.  എന്നപ്പോല്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി
പപ്പോരറിസറിതറികേ  പ്രശ്നങ്ങളക്കുസം  തതീരപശപ്പോഷണത്തറിനസം  കേപ്പോരണമപ്പോകുടമനള്ള  ആശങകേള
ഉന്നയറിച്ചട  നപ്പോടകേപ്പോര്  പദ്ധതറി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടെസ്സടപടുത്തറിയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറി
സമയബനറിതമപ്പോയറി ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന് കേഴറിയപ്പോടത വന്ന സപ്പോഹചെരവത്തറില്  15-2-2019-ടലൈ
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  നമര്  126/2019/മ.തു.വ.  നമര് ഉത്തരവട പ്രകേപ്പോരസം പ്രസ്തുത ഭരണപ്പോനമതറി
റദ്ദേട  ടചെയട  മതവബനന  തുറമുഖ  വകുപറില്  നറിനസം  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിച്ചറിടണട.  പവളറി
കേപ്പോയലൈറിപലൈക്കട  പപ്പോര്വ്വെതറിപുത്തനപ്പോററിലുസം  ആമയറിഴഞപ്പോന്  പതപ്പോടറിലുസം  തമപ്പോനൂര്
പമഖലൈയറിലുടമപ്പോടക്ക  ടകേടറികേറിടെക്കുന്ന  അലജവ  മപ്പോലൈറിനവങ്ങള  ഒഴുക്കറി  നറിറച്ചട  അവറിടടെ
നറിനസം പുറസംകേടെലൈറിപലൈക്കട പുലൈറിമുടട നറിര്മറിച്ചട അവ കേടെലൈറിപലൈക്കട തള്ളുന്നതറിനള്ള പദ്ധതറികേള
ഒനസംതടന്ന തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിനട കേതീഴറില് ആവറിഷരറിച്ചറിടറില്ലെ.

X. ടപരറിങ്ങമലൈ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടലൈ  ഓടുചുടപടുക്കയറില്  ഐ.എസം.എ.-യുടടെ
ആശുപത്രറി  മപ്പോലൈറിനവസസംസ്കരണ  പദ്ധതറി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിടനതറിടര  അഗസവമലൈ
ബപയപ്പോസറിയര് സസംരക്ഷണ സമറിതറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം  സസംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമര് 929/പരറി.1/2018/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

സസംസപ്പോനത്തട വര്ദ്ധറിച്ചുവരുന്ന മപ്പോലൈറിനവ പ്രശ്നസം പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  11-6-2018-ടലൈ
സ.ഉ.(ലകേ.)  നമര്  82/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമര്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവട  പ്രകേപ്പോരസം
തറിരുവനന്തപുരസം  ജറില്ലെയറിടലൈ  ടപരറിങ്ങമലൈ  ഉളടപടടെ  ടതരടഞടുക്കടപട  ഏഴട
സലൈങ്ങളറില്  അതവപ്പോധുനറികേ  സപ്പോപങതറികേവറിദവ  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  5  ടമഗപ്പോവപ്പോടട  വടര   ലവദബതറി
ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോന് കേഴറിയുന്ന ഖരമപ്പോലൈറിനവ സസംസ്കരണപപ്പോന്റുകേള നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  സര്ക്കപ്പോര്
നയപരമപ്പോയ തതീരുമപ്പോനടമടുത്തറിരുന. ടപപ്പോതു-സസ്വകേപ്പോരവ പങപ്പോളറിത്ത വവവസയറില് Design,
Build,  Finance,  Operate  and  Transfer  (DBFOT)   മപ്പോതൃകേയറില് നടെപറിലൈപ്പോക്കുന്ന ഈ
പദ്ധതറിയുടടെ  നടെത്തറിപറിനപ്പോയറി  ടകേ.എസട.ഐ.ഡറി.സറി.-ടയ  പനപ്പോഡല്  ഏജന്സറിയപ്പോയറി
നറിയമറിച്ചറിടണട.  ഓപരപ്പോ  ജറില്ലെയറിലുസം  പദ്ധതറിയറില്  പടങടുപക്കണ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങടള ഉളടപടുത്തറി കസ്റ്റേര് മപ്പോതൃകേയറില് നടെപറിലൈപ്പോക്കുന്ന പദ്ധതറിയുടടെ രൂപകേല്പന,
നറിര്മപ്പോണസം,  ആവശവമപ്പോയ  സപ്പോമത്തറികേ  ഉറവറിടെങ്ങള  കേടണത്തല്,  പദ്ധതറി  നടെത്തറിപട
തുടെങ്ങറിയവ  പൂര്ണമപ്പോയുസം  സസ്വകേപ്പോരവ  പങപ്പോളറിയുടടെ  ഉത്തരവപ്പോദറിതസ്വമപ്പോണട.  രണട  വര്ഷടത്ത
നറിര്മപ്പോണ കേപ്പോലൈപ്പോവധറി ഉളടപടടെ 27 വര്ഷമപ്പോണട പദ്ധതറിയുടടെ നടെത്തറിപട കേപ്പോലൈയളവട.

ടതരടഞടുക്കടപടുന്ന സസ്വകേപ്പോരവ ഏജന്സറിയുടടെ ചുമതലൈകേള:

• സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവുകേളക്കുസം  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങളക്കുസം  അനസരറിച്ചട  നറിര്ദ്ദേറിഷ
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പരറിധറിക്കുള്ളറില്  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കടപടുന്ന
ഖരമപ്പോലൈറിനവങ്ങളുടടെ  പശഖരണത്തറിനസം  തരസംതറിരറിക്കലൈറിനസം,  ഗതപ്പോഗതത്തറിനസം
സസംസ്കരണത്തറിനസം  ഉതകുന്നരതീതറിയറിലുള്ള  ആധുനറികേ  മപ്പോലൈറിനവ  സസംസ്കരണ  പപ്പോന്റുകേള
രൂപകേല്പന ടചെയട നറിര്മറിച്ചട നടെത്തറിപട നറിര്വ്വെഹറിക്കുകേ.
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• ഖരമപ്പോലൈറിനവ  സസംസ്കരണ  പമഖലൈയറില്  നറിലൈവറിലുള്ളതുസം  ഭപ്പോവറിയറില്
ഉണപ്പോപയക്കപ്പോവുന്നതുമപ്പോയ മപ്പോനദണ്ഡങ്ങളക്കുസം നയങ്ങളക്കുസം അനസൃതമപ്പോയുള്ള പ്രവര്ത്തനസം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• അതവപ്പോധുനറികേ സപ്പോപങതറികേവറിദവ ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട പരമപ്പോവധറി പ്രതറിദറിനസം കുറഞതട
300  ടെണ്  സസംസ്കരണപശഷറി  ഉള്ള  ഖരമപ്പോലൈറിനവ  സസംസ്കരണ  പപ്പോന്റെട  രൂപകേല്പന  ടചെയട
നറിര്മറിക്കുകേ.  ടതരടഞടുക്കടപടുന്ന  ഏജന്സറികേള  ലൈപ്പോന്ഡട  ഫറില്  പരമപ്പോവധറി
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് ശ്രദ്ധറിപക്കണതപ്പോണട.  യപ്പോടതപ്പോരു കേപ്പോരണവശപ്പോലുസം ലൈപ്പോന്ഡട  ഫറില്  10%-ല്
കൂടുതലൈപ്പോകേപ്പോന് പപ്പോടുള്ളതല്ലെ.

• ഓപരപ്പോ  പപ്പോന്റെറിനസം  25  മുതല്  35  കേറിപലൈപ്പോമതീറര്വടര  ചുറളവറിലുള്ള  മപ്പോലൈറിനവങ്ങള
പശഖരറിച്ചട തരസംതറിരറിച്ചട സസംസ്കരറിക്കുകേ.

• നഗരപ്രപദശങ്ങളറില് നറിനസം പരമപ്പോവധറി മപ്പോലൈറിനവപശഖരണസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
ബറിനകേള  അടെറിസപ്പോനമപ്പോക്കറിയുള്ള  പശഖരണരതീതറി  നടെപറിലൈപ്പോക്കുകേ.  വതീടുകേളറില്  നറിനസം
ടപപ്പോതുസലൈങ്ങളറില്  നറിനസം  പശഖരറിക്കുന്ന  മപ്പോലൈറിനവസം  അതതട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള  പശഖരറിച്ചട  ബറിനകേളറില്  എത്തറിക്കുന്നതപ്പോയറിരറിക്കുസം.  ബറിനകേള
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനള്ള  സലൈങ്ങള  ഓപരപ്പോ  സലൈത്തറിടന്റെയുസം  ജനസസംഖവപയയുസം
വറിസ്തൃതറിപയയുസം ആധപ്പോരമപ്പോക്കറി അതതട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി ചെര്ച്ച ടചെയട
തതീരുമപ്പോനറിപക്കണതപ്പോണട.

• ബറിനകേളറില്  പശഖരറിക്കടപടുന്ന  മപ്പോലൈറിനവസം  പ്രപതവകേസം  രൂപകേല്പന  ടചെയ
വപ്പോഹനങ്ങളറില് കൃതവതപയപ്പോടുസം അമറിത ഉപപയപ്പോഗസം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയുസം സസംസ്കരണ പപ്പോന്റുകേളറില്
എത്തറിക്കുന.

• ടപപ്പോതുജനത്തറിടന  പരമപ്പോവധറി  പബപ്പോധവല്ക്കരറിച്ചട  ഉറവറിടെത്തറില്  തടന്ന
മപ്പോലൈറിനവങ്ങള  ലജവസം,  അലജവസം  എന്നറിങ്ങടന  തരസംതറിരറിച്ചട  നറിപക്ഷപറിക്കുന്നതറിനള്ള
മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരറിക്കുകേ.

• പപ്പോന്റുകേളറില്  എത്തുന്ന  മപ്പോലൈറിനവങ്ങളറില്  നറിന്നട  ഉപപയപ്പോഗശൂനവമപ്പോയ  എന്നപ്പോല്
ജതീര്ണറിക്കപ്പോത്തതുമപ്പോയ  ഗപ്പോസ്സട,  ടമറല്  തുടെങ്ങറിയവ  സസ്വന്തസം  യൂണറിറ്റുകേള  മുപഖന
പുനരുപപയപ്പോഗത്തറിനട  കേഴറിയുന്ന തരത്തറില് റതീ  ലസക്കറിള ടചെയ്യുകേപയപ്പോ അത്തരത്തറിലുള്ള
മറട  യൂണറിറ്റുകേളക്കട  വറില്ക്കുകേപയപ്പോ  ടചെയ്യുകേ.  മറട  മപ്പോലൈറിനവങ്ങളപ്പോയ  റബ്ബര്,  ടെയര്,  ബപ്പോഗട
മുതലൈപ്പോയവ  സറിമന്റെട  വവവസപ്പോയങ്ങളപക്കപ്പോ  അതുപപപ്പോടലൈയുള്ള  മറട  വവവസപ്പോയങ്ങളപക്കപ്പോ
വറില്ക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.  ഈ  പ്രവൃത്തറികേള  ഏജന്സറിയുടടെ  സസ്വന്തസം  ടചെലൈവറില്ത്തടന്ന
നറിര്വ്വെഹറിപക്കണതപ്പോണട.

464/2021.
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• പപ്പോന്റെറില്  നറിനള്ള  മലൈറിന  ജലൈസം  (ലൈതീടചെറട)  പകേന്ദ്ര  മലൈറിനതീകേരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  നറിയമങ്ങളക്കനസൃതമപ്പോയറി  സസംസ്കരറിക്കുകേ.  ആവശവടമങറില്  നറിശറിത
പശഷറിയുള്ള സപ്പോനറിടററി ലൈപ്പോന്ഡട ഫറില് രൂപകേല്പന ടചെയട നറിര്മറിക്കുകേ.

• പപ്പോന്റെറിടന്റെ  ചുറ്റുവടസം  ടചെടെറികേള  വച്ചുപറിടെറിപറിക്കുകേയുസം  ടപപ്പോതുജനങ്ങടള  മപ്പോലൈറിനവ
സസംസ്കരണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  പബപ്പോധവപ്പോന്മേപ്പോരപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  മപ്പോതൃകേപ്പോ  സലൈങ്ങളപ്പോക്കുന്ന
തറിനള്ള നടെപടെറികേള സസ്വതീകേരറിക്കുകേ.

• പകേന്ദ്ര/സസംസപ്പോന  മലൈറിനതീകേരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡുകേളുടടെ  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങള
ക്കനസൃതമപ്പോയുള്ള പ്രവര്ത്തനസം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• ബപയപ്പോ  ടമഥപനഷന്  സപ്പോപങതറികേവറിദവ  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോണട  പപ്പോന്റെട
പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നടതങറില് അതറില്നറിനണപ്പോകുന്ന വളസം ടപപ്പോതു വറിപണറിയറിടലൈത്തറിക്കുന്നതറി-
നതകുന്ന രതീതറിയറിലുള്ള പമന്മേ ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• പപ്പോന്റെറില് നറിനസം പുറത്തുപപപ്പോകുന്ന പുകേ കൃതവമപ്പോയറി  സസംസ്കരറിച്ചട  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങള-
ക്കനസൃതമപ്പോടണന്നട ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• പപ്പോന്റെറിടന്റെ  സപ്പോപങതറികേവറിദവയറിലുസം  സസംസ്കരണപ്രക്രറിയയറിലുസം  ആവശവമപ്പോയ
മപ്പോറങ്ങള  സസ്വകേപ്പോരവ  ഏജന്സറിക്കട  ടകേപ്പോണ്ടുവരപ്പോവുന്നതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്  ആയതട  പപ്പോന്റെറിടന്റെ
സസംസ്കരണ  പശഷറിടയ  ബപ്പോധറിക്കുന്നതുസം  മറട  സപ്പോമത്തറികേ  ബപ്പോധവതകേള  ഉണപ്പോക്കുന്നപതപ്പോ
ആകുവപ്പോന് പപ്പോടുള്ളതല്ലെ.

• ജറി.പറി.എസട.  ട്രൈപ്പോക്കറിസംഗട  സറിസ്റ്റേസം,  ഇലൈപകപ്പോണറികേട  പവ  ബറിഡ്ജട  തുടെങ്ങറിയവ
രൂപടപടുത്തറി പപ്പോന്റെറിടന്റെ കേപ്പോരവക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

പകേന്ദ്ര/സസംസപ്പോന  മലൈറിനതീകേരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡുകേളുടടെ  മപ്പോനദണ്ഡങ്ങള
ക്കനസൃതമപ്പോയുള്ള പ്രവര്ത്തനസം ഉറപപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട പരറിസറിതറി സഗൗഹപ്പോര്ദ്ദേപരമപ്പോയറി മപ്പോത്രസം
തറിരുവനന്തപുരസം  ജറില്ലെയറിടലൈ  ടപരറിങ്ങമലൈയറില്  നടെപറിലൈപ്പോക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിച്ചറിരുന്ന
പദ്ധതറിടക്കതറിടര പ്രപ്പോരസംഭഘടത്തറില് തടന്ന പ്രപദശത്തറിടന്റെ പപ്പോരറിസറിതറികേ പ്രപതവകേതകേള
ഉയര്ത്തറിടക്കപ്പോണട  പ്രപ്പോപദശറികേമപ്പോയ  എതറിര്പട  ഉയര്നവന്നറിരുന.  പകേന്ദ്രതീകൃതമപ്പോയ
രതീതറിയറില് ഖരമപ്പോലൈറിനവസം സസംസ്കരറിച്ചട ഊര്ജ്ജസം ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന്ന പപ്പോന്റുകേള സപ്പോപറിക്കുന്ന
പദ്ധതറിയുടടെ  പുപരപ്പോഗതറി  വറിലൈയറിരുത്തുന്നതറിനട  12-6-2019-ല്  ബഹ.  മുഖവമന്ത്രറിയുടടെ
അദ്ധവക്ഷതയറില്  പചെര്ന്ന  അവപലൈപ്പോകേന  പയപ്പോഗത്തറില്   ഇക്കപ്പോരവസം  ചെര്ച്ച  ടചെയ്യുകേയുസം
പദ്ധതറിടക്കതറിടര  പ്രപദശവപ്പോസറികേളറില്  നറിനള്ള  എതറിര്പട  കേണക്കറിടലൈടുത്തട
തറിരുവനന്തപുരസം  ജറില്ലെയറില്  പദ്ധതറി  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനട  ടപരറിങ്ങമലൈയട  പകേരസം
അനപയപ്പോജവമപ്പോയ  മപറടതങറിലുസം  സലൈസം  ലൈഭവമപ്പോപണപ്പോ  എന്നതട  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന്
ബഹ. മുഖവമന്ത്രറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം ടചെയറിടണട. തുടെര്നടെപടെറികേള സസ്വതീകേരറിച്ചുവരുനണട.
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XI. പരറിസറിതറി  സസംബനറിച്ച  സമറിതറി  (2016-19)  40-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ
ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേലുള്ള  കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴയുമപ്പോയറി  ബനടപടള്ള  മലൈറിനതീകേരണ
പ്രശ്നങ്ങള പരറിഹരറിക്കുന്നതട സസംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമര് 1030/പരറി.2/2016/നറി.ടസ.)

a. 1-ാം നമര്  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

ജലൈവറിഭവ വകുപട

2017  ഡറിസസംബര്  12-ാം  തതീയതറിയറിടലൈ  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവട  (സപ്പോധപ്പോ.)  നമര്
997/2017/ജ.വറി.വ.  പ്രകേപ്പോരസം  നദറി  പൂര്വ്വെസറിതറിയറിലൈപ്പോക്കുന്നതറിനട  375  ലൈക്ഷസം  രൂപയുടടെ
പുതുക്കറിയ ഭരണപ്പോനമതറി നല്കേറിയറിടണട.

b. 2-ാം നമര്  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

ശപ്പോസസപ്പോപങതറികേ വകുപട

പകേരള  ശപ്പോസസപ്പോപങതറികേ  പരറിസറിതറി  കേഗൗണ്സറിലൈറിനട  കേതീഴറിലുള്ള  സസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനമപ്പോയ  ജലൈവറിഭവവറികേസന  വറിനറിപയപ്പോഗപകേന്ദ്രസം  നടെത്തറിയ  പഠനത്തറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴ  മലൈറിനതീകേരണത്തറിടന്റെ  പ്രഥമ  കേപ്പോരണസം  സമതീപ
പ്രപദശങ്ങളറില്  നറിനള്ള  സസംസ്കരറിക്കടപടെപ്പോത്ത  മപ്പോലൈറിനവങ്ങള  പുഴയറിടലൈത്തുന്നതുസം  പുഴ
ഒഴുകുന്ന  ദറിശകേളറിലുള്ള  തടെറി  വവവസപ്പോയവുമപ്പോണട.  നദറിയുടടെ  സസ്വപ്പോഭപ്പോവറികേ  ഒഴുക്കറിടന
ഖരമപ്പോലൈറിനവങ്ങളുസം തടെസ്സടപടുത്തുന. തടെറി വവവസപ്പോയങ്ങള മൂലൈമുണപ്പോകുന്ന മപ്പോലൈറിനവപ്രശ്നങ്ങളക്കട
പരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി തടെറികേള നദറിയറില് കുതറിര്ക്കപ്പോടത പപ്പോകേമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  "steam heated
seasoning  plant”സസംവറിധപ്പോനസം  സസ്വതീകേരറിക്കപ്പോവുന്നതുസം,  തത്ഫലൈമപ്പോയറി  ഉണപ്പോകുന്ന
അവശറിഷങ്ങടള  ശപ്പോസതീയമപ്പോയറി  സസംസ്കരറിച്ചട  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുന്നതുമപ്പോണട.  നദറിയുടടെ
സസ്വപ്പോഭപ്പോവറികേമപ്പോയ  ഒഴുക്കട  നറിലൈനറിര്ത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  നദറിയറില്  പപ്പോകേടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
നറിപക്ഷപറിച്ചറിടള്ള  തടെറികേള,  മപ്പോലൈറിനവങ്ങള  എന്നറിവ  എടുത്തുമപ്പോറ്റുന്നതറിനട  നടെപടെറി
സസ്വതീകേരറിപക്കണതപ്പോണട.  സമതീപപ്രപദശങ്ങളറിടലൈ ഖരമപ്പോലൈറിനവങ്ങളുസം കേപനപ്പോലൈറി കേനപ്പോലൈറിപലൈക്കട
ഒഴുക്കറിവറിടുന്ന  വവവസപ്പോയ  അവപശഷറിപ്പുകേളുസം  ശപ്പോസതീയമപ്പോയറി  സസംസ്കരറിപക്കണതട
കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴയറിടലൈ  ജലൈത്തറിടന്റെ  ശുദ്ധതയുസം  ഗുണനറിലൈവപ്പോരവുസം  നറിലൈനറിര്ത്തുന്നതറിനട
അതവന്തപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോണട.  കൂടെപ്പോടത,  ടവള്ളത്തറിടന്റെ  നറിലൈവപ്പോരസം  കൃതവമപ്പോയ  ഇടെപവളകേളറില്
പരറിപശപ്പോധറിപക്കണതുസം,  ജലൈമപ്പോലൈറിനവത്തറിനട  കേപ്പോരണമപ്പോകുന്നവര്ടക്കതറിടര  അധറികേപ്പോരറികേള
കേര്ശന നടെപടെറികേള സസ്വതീകേരറിപക്കണതുമപ്പോണട.
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2-ാം നമര്  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയറിന്പമലുള്ള റവനപ്യൂ വകുപറിടന്റെ അധറികേവറിവര ററിപപപ്പോര്ടട

പരറിസറിതറി  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയുടടെ  (2016-19)  40- ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ
ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മേലുള്ള  കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴയുമപ്പോയറി  ബനടപടള്ള  മലൈറിനതീകേരണ  പ്രശ്നങ്ങള
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട  ശപ്പോസസപ്പോപങതറികേ  വകുപട  നല്കേറിയറിടള്ള  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളറിപന്മേല്
സസ്വതീകേരറിച്ച  നടെപടെറികേള  സസംബനറിച്ചട  പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലെപ്പോ  കേളകപറപ്പോടെട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലൈഭവമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന.  പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലെപ്പോ  കേളകറുടടെ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില് ചുവടടെ പറയുന്ന കേപ്പോരവങ്ങള സമറിതറി മുമപ്പോടകേ  പബപ്പോധറിപറിച്ചുടകേപ്പോള്ളുന.

കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴയുമപ്പോയറി  ബനടപടള്ള  മലൈറിനതീകേരണ  പ്രശ്നങ്ങള  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട
പകേപ്പോതറി  മുതല്  കേടുപറിനറി  വടരയുള്ള  ഭപ്പോഗത്തട  കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴയറില്  ഡതീസറില്ററിസംഗട
പ്രവൃത്തറിക്കുപവണറി  7.30  പകേപ്പോടെറി  രൂപയ്ക്കുള്ള  എസ്റ്റേറിപമറട  ററിവര്  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  ഫണറില്
ഉളടപടുത്തറി  അസംഗതീകേപ്പോരത്തറിനപ്പോയറി  സമര്പറിച്ചറിടടണനസം  പുഴയറിടലൈ  പപ്പോലൈങ്ങളുടടെ
ഇരുവശങ്ങളറില് നറിനമുള്ള മപ്പോലൈറിനവ നറിപക്ഷപസം തടെയുന്നതറിനപ്പോയറി പുതറിയപപ്പോലൈസം,  മൂരറിയപ്പോടെട
പപ്പോലൈസം,  ചെപ്പോമുണ്ഡറിപപ്പോലൈസം,  പകേപ്പോതറിപപ്പോലൈസം,  ഇബപ്പോഹറിസംപപ്പോലൈസം എന്നറിവറിടെങ്ങളറില് ഇരുവശത്തുസം
പവലൈറി  ടകേടന്നതറിനപ്പോയറി  42  ലൈക്ഷസം  രൂപയ്ക്കുള്ള  എസ്റ്റേറിപമറട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  വരുന  എനസം
ഇററിപഗഷന് എകറികേപ്യൂടതീവട എഞറിനതീയര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടണട.

ബഹ.  പദശതീയ  ഹരറിത  ലട്രൈബപ്യൂണലൈറിടന്റെ  O.A  673/2018  ഉത്തരവട  പ്രകേപ്പോരസം
കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴ മലൈറിനതീകേരറിക്കടപട നദറികേളുടടെ ലൈറിസ്റ്റേറില് Priority No. 5 ആയറി ഉളടപടറിടണട.
പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട പകേപ്പോര്പപറഷന് ആക്ഷന് പപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോക്കറി സമര്പറിച്ചറിടണട. എല്ലെപ്പോ മപ്പോസവുസം
കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴയുടടെ  6   പസ്റ്റേഷനകേളറില് നറിന്നപ്പോയറി  ജലൈ  ഗുണ നറിലൈവപ്പോര  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി
സപ്പോമറിള  പശഖരറിക്കുകേയുസം  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തുകേയുസം  ആയതറിടന്റെ  പ്രതറിമപ്പോസ
അനപ്പോലൈറിസറിസട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടഹഡട  ഓഫതീസറിപലൈക്കട   അയച്ചുവരറികേയുസം  ടചെയ്യുനണട.
ജലൈവറിഭവ വകുപറിടന്റെ ഓര്ഡര് പ്രകേപ്പോരസം ഡറിസ്ട്രറികേട ടലൈവല് ടടെകറിക്കല് കേമറിററി രൂപതീകേരറിച്ചട
ആയതറിടന്റെ മതീററിസംഗട 15-5-2019, 20-5-2019, 19-7-2019 തതീയതറികേളറില് നടെന്നറിടടണനസം
തുടെര്ന്നട വറിവറിധ വകുപ്പുകേള സമര്പറിച്ച ആക്ഷന് പപ്പോന് ററിവര് ടറജുവപനഷന് കേമറിററിക്കട
സമര്പറിച്ചറിടണട.  ആക്ഷന്  പപ്പോന്  പ്രപ്പോബലൈവത്തറില്  വരുന്ന  പക്ഷസം  കേല്ലെപ്പോയറിപ്പുഴ
മപ്പോലൈറിനവമുക്തമപ്പോവുടമന്നട മലൈറിനതീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടണട എനസം
പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറില്ലെപ്പോ കേളകര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടണട. 

c. 3-ാം നമര്  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

വറിജറിലൈന്സട വകുപട

പരറിസറിതറി  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയുടടെ  (2016-2019)  40-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലൈ
3-ാം നമര് തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകേപ്പോരസം പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറില്ലെയറിടലൈ ററിവര് മപ്പോപനജ ട ടമന്റെട ഫണറിടന്റെ
വറിനറിപയപ്പോഗത്തറിടലൈ ക്രമപക്കടുകേള സസംബനറിച്ചട നടെത്തറിയ വറി.ഇ. 2/14/പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട നമര്
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വറിജറിലൈന്സട  അപനസ്വഷണസം  പൂര്ത്തറിയപ്പോയറി.  പ്രസത്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  വറിജറിലൈന്സട  വകുപറില്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  വറിജറിലൈന്സട  ഡയറകറുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശകേള  അസംഗതീകേരറിക്കുകേയുസം  അതറിപന്മേല്
തുടെര്നടെപടെറികേളക്കപ്പോയറി  14-12-2017-ടലൈ  5773/ഇ 1/2015/വറിജറി.  നമര്  കേത്തട  പ്രകേപ്പോരസം
റവനപ്യൂ, ജലൈവറിഭവ, തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ, ധനകേപ്പോരവ വകുപ്പുകേളക്കട നല്കേറിയറിടണട. 

XII. ചെടെയമസംഗലൈസം  പഞപ്പോയത്തറിടലൈ  കേതീഴ് പതപ്പോണറി  ഒലൈറിപ്പുറസം  കേടെവറിടലൈ  ജലൈസം
മപ്പോലൈറിനവമുക്തമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള നടെപടെറികേള സസ്വതീകേരറിക്കുന്നതട സസംബനറിച്ചട പകേരള
നറിയമസഭയുടടെ  പരറിസറിതറി  സസംബനറിച്ച  സമറിതറി  (2016-2019)  മുന്പപ്പോടകേ
അഖറിലൈ പറി., അല്ഫറിയ എസട. എന്നറിവര് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം

(ഫയല് നമര് 6091/പരറി.1/2018/നറി.ടസ.)

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വതീകേരറിച്ച നടെപടെറി

ചെടെയമസംഗലൈസം  പഞപ്പോയത്തറിടലൈ  കേതീഴ് പതപ്പോണറി  ഒലൈറിപ്പുറസം  കേടെവറിടലൈ  ജലൈസം
മപ്പോലൈറിനവമുക്തമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറികേള  സസ്വതീകേരറിക്കണടമന്നട  നറിപവദനത്തറില്
ആവശവടപടറിരുന.  നറിപവദനത്തറിപന്മേല്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലൈഭവമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ പ്രസക്തഭപ്പോഗസം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട

ചെടെയമസംഗലൈസം പപപ്പോപരടെസം പറപ്പോഡറില് ചെടെയമസംഗലൈസം ജസംഗ്ഷനറില് നറിനസം ഏകേപദശസം 100
മതീറര് മപ്പോററി വലൈതുഭപ്പോഗത്തട ഗ്രഗൗണട പഫപ്പോര് ഉളടപടടെ മൂന്നട നറിലൈകേളറിലൈപ്പോയറി സറിതറിടചെയ്യുന്ന
ടകേടറിടെമപ്പോണട  ശ്രതീ.  പുരുപഷപ്പോത്തമന്  പറിള്ളയുടടെ  ഉടെമസതയറിലുള്ള  തറിരുപവപ്പോണസം
ബറില്ഡറിസംഗട.  നറിലൈവറില് ഈ ടകേടറിടെത്തറിനട  ഗ്രഗൗണട  പഫപ്പോററില്  232  ചെതുരശ്ര മതീറര്  തറ
വറിസതീര്ണത്തറില് ആറുമുററി  ടകേടറിടെങ്ങളക്കട  പഞപ്പോയത്തറില് നറിനസം  നറികുതറി  നറിര്ണയറിച്ചട
5/480,  5/481,  5/482,  5/483,  5/484,  5/485  എന്നറിങ്ങടന  ടകേടറിടെനമര്
അനവദറിച്ചുനല്കേറിയറിടണട.  പ്രസത്തുത ടകേടറിടെത്തറിടന്റെ ഫസ്റ്റേട പഫപ്പോററില്  428.8  ചെതുരശ്രമതീറര്
തറ  വറിസതീര്ണത്തറില്  എടമുററികേളുസം  ടകേ.എസട.എഫട.ഇ.  ഓഫതീസുസം  ടസക്കന്റെട  പഫപ്പോററില്
428.8  ചെതുരശ്രമതീറര്  വറിസതീര്ണത്തറില്  2  ഫപ്പോറ്റുസം  8  മുററികേളുസം  ആണട  ഉള്ളതട.  ഈ
ടകേടറിടെത്തറില്  ഗ്രഗൗണട  പഫപ്പോററില്  ഒരു  ടപപ്പോതു  കേക്കൂസുസം,  ഫസ്റ്റേട  പഫപ്പോററില്  ഒരു  ടപപ്പോതു
കേക്കൂസുസം  4  മുററികേളറില്  4  പടെപ്പോയ് ലൈറ്റുകേളുസം ടസക്കന്ഡട പഫപ്പോററില്  8  മുററികേളുസം  2  ഫപ്പോറ്റുകേളുസം
പടെപ്പോയ് ടലൈറട  സഗൗകേരവപത്തപ്പോടെട  കൂടെറിയതുമപ്പോണട.  ഈ ടകേടറിടെത്തറില് നറിനള്ള മലൈറിനതീകേരണസം
സസംബനറിച്ചട  പരപ്പോതറി  ലൈഭറിച്ചതറിടന  തുടെര്ന്നട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  നടെത്തറിയ
അപനസ്വഷണത്തറില്  ഈ  ടകേടറിടെത്തറില്  നറിനള്ള  ലജവ-ലജപവതരമപ്പോലൈറിനവങ്ങള
സസംസ്കരറിക്കപ്പോന്  പരവപ്പോപമപ്പോയ  സഗൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കറിയറിടറില്ലെ  എന്നട  പബപ്പോധവടപടതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ചെടെയമസംഗലൈസം  പഞപ്പോയത്തറില്  നറിനസം  നല്കേറിയ  നറിര്പദ്ദേശപ്രകേപ്പോരസം



22

ടകേടറിടെത്തറില് 8 മപ്പോസസം മുന്പട ടസപ്ററികേട ടെപ്പോങട നറിര്മപ്പോണസം പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറിയറിടണട എനസം
പ്രസ്തുത  ടസപ്ററികേട  ടെപ്പോങട  ഗ്രഗൗണട  പഫപ്പോററില്  ഉള്ള  സലപപകേപ്പോ  പഗപ്പോഡഗൗണറിനട
അടെറിഭപ്പോഗത്തപ്പോണട  നറിര്മറിച്ചറിടള്ളടതനസം  ചെടെയമസംഗലൈസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടണട.

ഈ  ടകേടറിടെത്തറിടലൈ  ഗ്രഗൗണട  പഫപ്പോററില്  ആടകേയുള്ള  286.29  ചെതുരശ്രമതീറററില്
54.29  ചെതുരശ്രമതീറര്  ടകേടറിടെഭപ്പോഗസം,  ഫസ്റ്റേട  പഫപ്പോററില്  ആടകേയുള്ള  428.8  ചെതുരശ്രമതീറര്
ടകേടറിടെഭപ്പോഗസം,  ടസക്കന്റെട  പഫപ്പോററില്  ആടകേയുള്ള  428.8  ചെതുരശ്രമതീറര്  ടകേടറിടെഭപ്പോഗസം
എന്നറിവയട  പഞപ്പോയത്തറില്  നറിന്നട  ടകേടറിടെനമര്  അനവദറിച്ചുനല്കേറിയറിടറില്ലെപ്പോത്തതപ്പോണട.
ടകേടറിടെത്തറിടലൈ  ഒന്നപ്പോസം  നറിലൈയ്ക്കുസം  രണപ്പോസം  നറിലൈയ്ക്കുസം  ടകേടറിടെനറിര്മപ്പോണ  അനമതറിപയപ്പോ
ഒകേബടപന്സറിപയപ്പോ നല്കേറിയറിടറില്ലെപ്പോത്തതറിനപ്പോല് ഈ ടകേടറിടെത്തറിടലൈ ഒന്നപ്പോസം നറിലൈയറിടലൈയുസം
രണപ്പോസം  നറിലൈയറിടലൈയുസം  ഉപപയപ്പോഗസം  (occupancy)  ടെറി  നറിര്മപ്പോണസം  ക്രമവല്ക്കരറിച്ചു
നല്കുന്നതുവടര വറിലൈക്കറി ചെടെയമസംഗലൈസം പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ഉത്തരവട നല്കേറിയറിടണട. ടെറി
നറിലൈകേളറിടലൈ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ക്രമവല്ക്കരറിക്കുന്നതട പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പഞപ്പോയത്തതീരപ്പോജട ചെടസം  134-ല് വവവസ ടചെയറിടള്ള പ്രകേപ്പോരസം അപപക്ഷ സമര്പറിക്കുവപ്പോന്
ശ്രതീ. പുരുപഷപ്പോത്തമന് പറിള്ളയട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി നറിര്പദ്ദേശസം നല്കേറിയറിടണട.

ശ്രതീ. പുരുപഷപ്പോത്തമന് പറിള്ളയുടടെ ഉടെമസതയറിലുള്ള ടെറി ടകേടറിടെത്തറില് പഞപ്പോയത്തറില്
നറിനസം  ടകേടറിടെനമര്  നല്കേറിയറിടള്ള  5/480  മുതല്  5/485  വടരയുള്ള  വപ്പോണറിജവ
ഗണത്തറില്ടപട  കേടെമുററികേളറില്,  ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ  ലകേവശ  ഉപപയപ്പോഗസം  മപ്പോറസം  വരുത്തപ്പോടത
തപ്പോമസ ആവശവങ്ങളക്കട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട  ശ്രദ്ധയറില്ടപടതറിടന തുടെര്ന്നട  അനധറികൃത
തപ്പോമസക്കപ്പോടര ടകേടറിടെങ്ങളറില് നറിനസം ഒഴറിപറിക്കുന്നതറിനട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  16-4-2018-ടലൈ
7(1)  തതീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം  ഉടെമസനപ്പോയ  ശ്രതീ  പുരുപഷപ്പോത്തമന്  പറിള്ളയട  ചെടെയമസംഗലൈസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  കേത്തു  നല്കേറിയറിരുന.  എന്നപ്പോല്  ടകേടറിടെ  ഉടെമ  അനധറികൃത
തപ്പോമസക്കപ്പോടര  ടകേടറിടെങ്ങളറില്  നറിനസം  ഒഴറിപറിക്കുവപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോകേപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരവത്തറില്
ടകേടറിടെത്തറിടലൈ  അനധറികൃത  തപ്പോമസക്കപ്പോടര  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  ആവശവമപ്പോയ  സസംരക്ഷണസം
നല്കുന്നതറിനട  ചെടെയമസംഗലൈസം  പപപ്പോലൈതീസട  പസ്റ്റേഷന്  ഹഗൗസട  ഓഫതീസര്ക്കട  17-6-2019
തതീയതറിയറില്  ചെടെയമസംഗലൈസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  കേത്തട  നല്കേറിയറിടടണനസം
പപപ്പോലൈതീസട സഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെ ടകേടറിടെത്തറിടലൈ അനധറികൃത തപ്പോമസക്കപ്പോടര ഒഴറിപറിച്ചറിടണട.

മുല്ലെക്കര രതപ്പോകേരന്,
തറിരുവനന്തപുരസം, അദ്ധവക്ഷന്,
2021 മപ്പോര്ച്ചട 3. പരറിസറിതറി സസംബനറിച്ച സമറിതറി.
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അനബനസം   I

2019,2020  വര്ഷങ്ങളറില്  നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിച്ച  ഫയലുകേള
സസംബനറിച്ച പസ്റ്റേറടടമന്റെട

   1 കേണ്ണൂര് ജറില്ലെയറിടലൈ രയപരപ്പോസം പുഴയറില് കേതീടെനപ്പോശറിനറി കേലൈര്ത്തറിയതുമൂലൈസം പുഴയറിടലൈ
ജലൈസം  മലൈറിനമപ്പോയതട  സസംബനറിച്ച  പത്രവപ്പോര്ത്തയറില്  സമറിതറി  സസ്വപമധയപ്പോ
സസ്വതീകേരറിച്ച വറിഷയസം സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല് നമര് 976/പരറി.1/2011/നറി.ടസ.)

   2 ഒറപപ്പോലൈസം തപ്പോലൂക്കറില് ലൈക്കറിടെറി പപരൂര് I വറിപല്ലെജറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന വള്ളുവനപ്പോടെട
ഗ്രപ്പോലനറട,  സൂപര്സപ്പോന്റെട  ക്രഷര്  യൂണറിറട,  കേരറിങല്  കേസ്വപ്പോററി  എന്നറിവയുടടെ
പ്രവര്ത്തനസം സസംബനറിച്ചട സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 3378/പരറി1/2014/നറി.ടസ.)

   3 മസംഗലൈപുരസം, അഴൂര്, അണ്ടൂര്പക്കപ്പോണസം പമഖലൈകേളറില് നടെക്കുന്ന ലചെനപ്പോപക ഖനനസം
സൃഷറിക്കുന്ന പരറിസറിതറി ആഘപ്പോതടത്തക്കുററിച്ചട ജനശക്തറി ആക്ഷന് കേഗൗണ്സറില്
സമര്പറിച്ച നറിപവദനവുസം തുടെര് നറിപവദനവുസം.
(ഫയല് നമര് 4044/പരറി.1/2014/നറി.ടസ)

   4 പപരപ്പോമ്പ്ര  എളമപ്പോരന്  കുളങ്ങര  പക്ഷത്രക്കുളസം  മലൈറിനമപ്പോകുന്നതട
തടെയണടമന്നപ്പോവശവടപടട   ബറി.ടജ.പറി.  പപരപ്പോമ്പ്ര  പഞപ്പോയത്തട കേമറിററി  പ്രസറിഡന്റെട
ശ്രതീ. ശശറികുമപ്പോര്  സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം സസംബനറിച്ചട.  
(ഫയല് നമര് 1563/പരറി.1/2015/നറി.ടസ.)

   5 കേണ്പസപ്പോഫതീഡ്സട,  സപ്പോര്ക്കട  ലസ്പസസട  ലപ്രവറട  ലൈറിമറിറഡട  എന്നതീ
കേമനറികേളടക്കതറിടര  ആലൈപ്പുഴ,  കുടനപ്പോടെട  നതീലൈസം  പപരൂര്  വറിപല്ലെജറിടലൈ
സലൈവപ്പോസറികേളുസം ജനകേതീയ സമര സമറിതറിയുസം പചെര്ന്നട സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 3950/പരറി.1/2015/നറി.ടസ.)

   6 ടനല്പപ്പോടെങ്ങളറില്  കൃഷറി  ടചെയപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കപ്പോത്തതട  സസംബനറിച്ചട  ശ്രതീ.അബു
ഉദരപ്പോണറിക്കല്, മലൈപ്പുറസം സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 5553/പരറി.1/2016/നറി.ടസ.)

   7 കേപനപ്പോലൈറി  കേനപ്പോലൈറിടന്റെ  പശപ്പോചെനതീയപ്പോവസയുസം  മപ്പോലൈറിനവ  പ്രശ്നവുസം
പരറിഹരറിക്കണടമന്നപ്പോവശവടപടട  ഇടെക്കഴറിയൂര്  പനപ്പോണ്റസറിഡന്റെടസട
അപസപ്പോസറിപയഷന് യു.എ.ഇ. ചെപ്പോപ ടറര് ഭപ്പോരവപ്പോഹറികേള സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 1322/പരറി.1/2017/നറി.ടസ.)
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   8 പകേപ്പോടയസം ജറില്ലെയറില് മതീനച്ചറില് തപ്പോലൂക്കറില് കേതീഴമപ്പോറ ഭപ്പോഗത്തു കൂടെറി വരുന്ന ശബരറി
ടറയറില്പപ്പോതയുടടെ  പുതറിയ അലലൈന്ടമന്റെട  സൃഷറിക്കുന്ന പരറിസറിതറി  പ്രശ്നങ്ങള
സസംബനറിച്ചട ശ്രതീ. പടെപ്പോമറി ടതങ്ങുസംപള്ളറില് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 5542/പരറി.1/2017/നറി.ടസ.)

   9 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറില് നറിനസം മറുപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കപ്പോനള്ളവയുടടെ
വറിഷയസം,  ഫയല്  നമര്  എന്നറിവയുടടെ  വറിശദപ്പോസംശസം  അയച്ചുതരുന്നതട
സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല് നമര് 3705/പരറി.1/2018/നറി.ടസ.)

   10 കേ കൃഷറിയറിടെസം  പൂര്വ്വെ  സറിതറിയറിലൈപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ശ്രതീമതറി  ആയറിഷ  കുത്തറിനറി
സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം
(ഫയല് നമര് 5945/പരറി.1/2017/നറി.ടസ.)

   11 ടനപന്മേനറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടലൈ  മപ്പോനറിവയല്  ജസംഗ്ഷനറില്  പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുന്ന
ക്രഷര് യൂണറിററിടനതറിടര പരറിസരവപ്പോസറികേള സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 865/പരറി.1/2019/നറി.ടസ.)

   12 പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലെയറിടലൈ  വറിവറിധ  പ്രപദശങ്ങളറില്  സന്ദര്ശനസം  നടെത്തറി
കേടണത്തറിയ  പപ്പോരറിസറിതറികേ  പ്രശ്നങ്ങളറില്  തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വതീകേരറിക്കുന്നതട
സസംബനറിച്ചട  ശ്രതീ.  ടെറി.  വറി.  രപ്പോജന്,  ജനറല് ടസക്രടററി,  പകേരള നദതീസസംരക്ഷണ
സമറിതറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 2596/പരറി.1/2019/നറി.ടസ.)

   13 കേല്ലെടെയപ്പോററിടലൈ  അനധറികൃത  മണല്  ഖനനസം  സസംബനറിച്ചട  ശ്രതീ.  ചെന്ദ്രപശഖരന്
പറിള്ള കുന്നത്തൂര് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 4438/പരറി.1/2012/നറി.ടസ.)

   14 ടകേപ്പോല്ലെസം ജറില്ലെയറില് കേരുനപ്പോഗപളളറി തപ്പോലൂക്കറിടലൈ ഓച്ചറിറ പബപ്പോക്കട മറിനറിവവവസപ്പോയ
എപസ്റ്റേററിടലൈ  പപ്പോസ്റ്റേറികേട  യൂണറിറ്റുകേളടക്കതറിടര  പരറിസരവപ്പോസറികേള  സമര്പറിച്ച
നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 7105/പരറി.1/2014/നറി.ടസ.)

   15 പവളറി കേപ്പോയലൈറിപനപ്പോടുപചെര്നള്ള അഴറിമുഖത്തട പുലൈറിമുടകേള നറിര്മറിച്ചട സറിരമപ്പോയറി
തുറനവയ്ക്കുന്നതറില്  പ്രതറിപഷധറിച്ചട  മതവടത്തപ്പോഴറിലൈപ്പോളറി  പഫപ്പോറസം  സമര്പറിച്ച
നറിപവദനസം. 
(ഫയല് നമര് 5543/പരറി.1/2017/നറി.ടസ.)
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   16 ചെവറ പഞപ്പോയത്തറില് പപ്പോസ്റ്റേറിക്കട ടഷ്രെഡറിസംഗട  യൂണറിറട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിടനതറിടര

പകേരള  ശപ്പോസ  സപ്പോഹറിതവ  പരറിഷത്തട  ചെവറ  പമഖലൈപ്പോ  കേമറിററി  പ്രസറിഡന്റെട

ശ്രതീ. സറി. ശശറിധരന് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം

(ഫയല് നമര് 4332/പരറി.1/2018/നറി.ടസ.)

   17 എസം.ആര്.എഫട.  കേമനറിയറില് നറിനളള ജലൈ,  വപ്പോയു മലൈറിനതീകേരണത്തറിടനതറിടര

പരറിസറിതറി സസംരക്ഷണ സമറിതറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 5518/പരറി1/2008/നറി.ടസ.)

   18 പരറിസറിതറി  ദുര്ബലൈ  പ്രപദശമപ്പോയ  ടവളറിയന്നൂര്  പഞപ്പോയത്തറിടലൈ  ആക്കല്

വപ്പോര്ഡറില്  ഖനനസം  നടെത്തുന്നതറിടനതറിടര  പ്രപദശവപ്പോസറികേള  സമര്പറിച്ച

നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 5579/പരറി.1/2018/നറി.ടസ)

   19 വയനപ്പോടെട  ജറില്ലെയറില്  പശറിമഘടത്തറിടന്റെ  ഭപ്പോഗങ്ങളറില്  അനധറികൃതമപ്പോയറി

കുന്നറിടെറിക്കുനടവനസം  വയലുകേളുസം  ചെതുപ്പുകേളുസം  നതീര്ത്തടെങ്ങളുസം  മണറിട

നറികേത്തുനടവന്നപ്പോപരപ്പോപറിച്ചട ശ്രതീ. സക്കതീര് ഹലസന് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം. 

(ഫയല് നമര് 6650/പരറി.1/2019/നറി.ടസ)

20 പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറില്ലെയറിടലൈ  ഉളളറിപയരറി, നടുവണ്ണൂര് പഞപ്പോയത്തുകേളറിലൂടടെ ഒഴുകുന്ന

രപ്പോമന്പുഴയറിടലൈ തപ്പോല്ക്കപ്പോലൈറികേ തടെയണകേള  നതീക്കസം ടചെയ്യുന്നതട  സസംബനറിച്ചട

പഗൗരപ്പോവകേപ്പോശ  സസംരക്ഷണ  സമറിതറി  ടചെയര്മപ്പോന്  ശ്രതീ.  പറി.  ബറി.  അജറിതട

1-2-2012-ല് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 583/പരറി.2/2012/നറി.ടസ.)

21 തറിരുവനന്തപുരസം  പനമസം  വറിപല്ലെജറില്  ഉളടപട  മധുപപ്പോലൈസം  പതപ്പോടറിന്കേര  എന്ന

സലൈത്തട  നടെപപ്പോക്കപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന  ടഡ്രെയറിപനജട  പമറിസംഗട  പസ്റ്റേഷന്  മപ്പോററി

സപ്പോപറിക്കണടമന്നപ്പോവശവടപടട സലൈനറിവപ്പോസറികേള  സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം. 

(ഫയല് നമര് 1507/പരറി.2/2013/നറി.ടസ.)

 22 ടകേപ്പോടപ്പോരക്കര തപ്പോലൂക്കറില് കേരതീപ്ര വറിപല്ലെജറില് കേരമണട  നതീക്കസം ടചെയ്യുന്നതറിനള്ള

നടെപടെറി  ആവശവടപടട  പരറിസറിതറി  സസംരക്ഷണ  സമറിതറി  പ്രസറിഡന്റെട

അഡസ്വ. വറി. ടകേ. സപന്തപ്പോഷട.കുമപ്പോര് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.  

(ഫയല് നമര് 4572/പരറി.2/2013/നറി.ടസ.)  

464/2021.
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23 മലൈമ്പുഴ  ഡപ്പോമറിടലൈ  മണല്  ഖനനസം  സസംബനറിച്ചട  ശ്രതീ.  പബപ്പോബന്  മപ്പോടമന്ത

സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 2957/പരറി.2/2014/നറി.ടസ.)

24 പുനലൂര് കേലൈയനപ്പോടെട  ആദറിവയലൈറില് മൂര്ത്തറിക്കപ്പോവട  പക്ഷത്രത്തറില് നറിനളള ശബ

മലൈറിനതീകേരണസം സസംബനറിച്ചട ശ്രതീ. ആര്. ബപ്പോലൈകൃഷ്ണന് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 6856/പരറി2/14/നറി.ടസ.)

25 മലൈപ്പുറസം  ജറില്ലെയറില് ഊരകേസം  മലൈയറിടലൈ  അനധറികൃത പപ്പോറഖനനസം  സസംബനറിച്ചട

പ്രപദശവപ്പോസറികേള സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 493/പരറി.2/2015/നറി.ടസ.)

26 പകേപ്പോടയസം  ജറില്ലെയറില്  മതീനച്ചറില്  തപ്പോലൂക്കറില്  പറി.വറി.ഗ്രപ്പോലനറടസട  എന്ന

പപ്പോറമടെയ്ടക്കതറിടര   നടെപടെറിയപ്പോവശവടപടട  ശ്രതീ.  പറി.  വറി.  കുടറിച്ചന്,  പകേപ്പോടയസം

സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 5093/പരറി.2/2015/നറി.ടസ.)

27 പകേപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലെയറില്  വടെകേര  തപ്പോലൂക്കറിടലൈ  വലൈറിയമലൈ  സസംരക്ഷറിക്കുന്നതട

സസംബനറിച്ചട വലൈറിയമലൈ സസംരക്ഷണ സമറിതറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 198/പരറി.2/2015/നറി.ടസ.)

28 മൂന്നപ്പോററിടലൈ അനധറികൃത കേസ്വപ്പോററികേളുസം പരറിസറിതറി വറിരുദ്ധ ടകേടറിടെ നറിര്മപ്പോണങ്ങളുസം

മൂലൈമുള്ള പരറിസറിതറി  പദപ്പോഷങ്ങടള സസംബനറിച്ചട  'ഗ്രതീന് ടകേയര് പകേരള'  ഇടുക്കറി

ജറില്ലെപ്പോ കേമറിററി ടസക്രടററി ശ്രതീ. ബുളപബന്ദ്രന് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 5232/പരറി.2/2016/നറി.ടസ.)

29 തറിരുവനന്തപുരസം ജറില്ലെയറിടലൈ ടപരറിങ്ങമലൈ അഗസവമലൈ ലജവ-ലവവറിധവ പമഖലൈ

സസംരക്ഷറിക്കണടമന്നപ്പോവശവടപടട ശ്രതീ. എസം. ഷറിറപ്പോസട ഖപ്പോന് സമർപറിച്ച നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര് 331/പരറി.2/2018/നറി.ടസ.)

30 വതീടെറിനട സമതീപസം പപ്പോസ്റ്റേറികേട മപ്പോലൈറിനവസം പശഖരറിക്കുന്ന സപ്പോപനത്തറിനട ടടലൈസന്സട

നല്കേറിയതറിടനതറിടര  ശ്രതീമതറി  ലൈതീനപ്പോ  പജപ്പോസഫട,  ടപരുന്തപ്പോന്നറി  സമര്പറിച്ച

നറിപവദനസം.

(ഫയല് നമര്  537/പരറി.2/2018/നറി.ടസ.)
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31 എറണപ്പോകുളസം  ജറില്ലെയറിടലൈ പമപ്രത്തുപടെറി പ്രപദശത്തട നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്ത്തനത്തറി
ലൈറിരറിക്കുന്ന  പപ്പോസ്റ്റേറികേട  വവവസപ്പോയ  യൂണറിറട  മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറി
ആവശവടപടട പമപ്രത്തുപടെറി നറിവപ്പോസറികേള സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര്  5865/പരറി.2/2012/നറി.ടസ.)

32 ടനടുമങ്ങപ്പോടെട  തപ്പോലൂക്കറില്  ടവള്ളരറിപപ്പോറ  പകേന്ദ്രമപ്പോക്കറി  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  പപ്പോറ
കേസ്വപ്പോററിടക്കതറിടര  നടെപടെറി  ആവശവടപടട  ടവള്ളരറിപപ്പോറ  സസംരക്ഷണ  സമറിതറി
സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 4157/പരറി.2/2015/നറി.ടസ.

33 തറിരുവനന്തപുരസം ജറില്ലെയറില് പുല്ലെമപ്പോറ പഞപ്പോയത്തറിടലൈ അനധറികൃത പപ്പോറഖനനസം
നറിര്ത്തറിവയറിക്കണടമന്നപ്പോവശവടപടട  ശ്രതീമതറി  സതീനത്തട  ബതീവറി  സമര്പറിച്ച
നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 5155/പരറി.2/2015/നറി.ടസ.)

34 പകേപ്പോടയസം  ജറില്ലെയറിടലൈ  ജലൈപസപ്പോതസ്സുകേളറിടലൈ  മലൈറിനതീകേരണ  പ്രശ്നങ്ങള
സസംബനറിച്ചട ശ്രതീ. എസട. ഹസംസ  സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 5503/പരറി.2/2008/നറി.ടസ.)

35 പചെർത്തലൈ നഗരസഭയറിടലൈ മപ്പോലൈറിനവ നറിർമപ്പോര്ജ്ജന പപ്പോന്റെട സപ്പോപറിക്കുന്നതറിടന്റെ
പുപരപ്പോഗതറി സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല് നമര് 380/പരറി.2/2017/നറി.ടസ.)

36 ടകേപ്പോല്ലെസം  നഗരസഭയറില്ടപട  പപപ്പോളയപത്തപ്പോടെറിടലൈ  അനധറികൃത  ലകേപയറസം
കേടണത്തറി  പുറപമപ്പോക്കട  ഭൂമറി  വതീടണടുത്തട  വറികേസന  പ്രവര്ത്തനസം
നടെത്തണടമന്നപ്പോവശവടപടട ശ്രതീ. പപപ്പോളയറില് രവറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 456/പരറി.2/2017/നറി.ടസ.)

37 പദവറികുളസം,  ഉടുമന്പചെപ്പോലൈ  തപ്പോലൂക്കുകേളറിടലൈ  വറിവറിധ  പപ്പോരറിസറിതറികേ  പ്രശ്നങ്ങള
സസംബനറിച്ചട ശ്രതീ. ടകേ. വറി. ശശറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 5664/പരറി.2/2018/നറി.ടസ.)

38 ശബരറിമലൈ  തതീര്തപ്പോടെനവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  എരുപമലൈറിയറിടലൈ  പപ്പോരറിസറിതറികേ
പ്രശ്നങ്ങള  പരറിഹരറിക്കണടമന്നപ്പോവശവടപടട  ശ്രതീ.  എച്ചട.  അബ്ദുള  അസതീസട
സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 224/പരറി.3/2011/നറി.ടസ.)
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39 തൃപക്കപ്പോവറില്വടസം  വറിപല്ലെജറില്  പപ്പോപങപ്പോണസം  പ്രപദശടത്ത  ജലൈപസപ്പോതസ്സുകേള
സസംരക്ഷറിക്കണടമനസം അനധറികൃത കേപയറങ്ങള തടെയണടമനസം ആവശവടപടട
ശ്രതീ. ടകേ. ഓമനക്കുടന്, ശ്രതീ. അബ്ദുള വഹപ്പോബട, ശ്രതീ. ടസയ്നുലൈപ്പോബതീന്  സമര്പറിച്ച
നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 3650/പരറി.3/2012/നറി.ടസ.)

40 മഴടവള്ളസം  ഒഴുക്കറി  വറിടുന്നതറിനട  സസംവറിധപ്പോനസം  ഒരുക്കറിടക്കപ്പോടുക്കണടമന്നട
ആവശവടപടട ശ്രതീ. സുപരഷട കുമപ്പോര്, തൃക്കടെവൂര് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 4570/പരറി 3/2013/നറി.ടസ )     

41 പചെരപ്പോനല്ലൂര്  പഞപ്പോയത്തറിടലൈ ചെറിറ്റൂര്  പ്രപദശത്തട ടപരറിയപ്പോറുസം  പുഴപയപ്പോടെട  പചെര്ന്ന
ടപപ്പോക്കപ്പോളറി  പപ്പോടെപശഖരങ്ങളുസം  അനധറികൃതമപ്പോയറി  നറികേത്തുന്നതട  സസംബനറിച്ചട
സറി.പറി.ഐ(എസം) പചെരപ്പോനല്ലൂര് പലൈപ്പോക്കല് കേമറിററി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 4946/പരറി.3/2013/നറി.ടസ.)

42 അനധറികൃത  പപ്പോറഖനനസം  മൂലൈമുണപ്പോയ  അഗപ്പോധമപ്പോയ  കുഴറി  നറികേത്തണ-
ടമന്നപ്പോവശവടപടട  മുനറിപപ്പോറ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  പരറിസരവപ്പോസറികേള  സമര്പറിച്ച
നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 3621/പരറി.3/2014/നറി.ടസ.)

43 നറിലൈവുസം  നതീര്ച്ചപ്പോലുകേളുസം  അനധറികൃതമപ്പോയറി  മണറിട  നറികേത്തറിയതറിടനതറിടര
ശ്രതീമതറി  എസട  .  രപ്പോജലൈക്ഷ്മറി,  ശ്രതീ.  ശശറിധരന്  നപ്പോയര്  എന്നറിവര്  സമര്പറിച്ച
നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 1889/പരറി.3/2015/നറി.ടസ.)

44 ഭൂമപ്പോഫറിയകേളക്കുപവണറി  ഗ്രപ്പോമവപ്പോസറികേളുടടെ  സമപ്പോധപ്പോന  ജതീവറിതസം
തകേര്ക്കുന്നതറിടനതറിടര കേരറിച്ചപ്പോറ ടതപക്കതറില് പറപ്പോഡട നറിവപ്പോസറികേള സമര്പറിച്ച
നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 6104/പരറി.3/2015/നറി.ടസ.)

45 പകേപ്പോടയസം  ജറില്ലെയറില്  മതീനച്ചറിലൈപ്പോററിടന്റെ  തതീരത്തു  നടെനവരുന്ന  കേരറിമണല്
ഖനനത്തറിടനതറിടര നടെപടെറി ആവശവടപടട പഡപ്പോ.  എസട.  രപ്പോമചെന്ദ്രന് സമര്പറിച്ച
നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 4501/പരറി.3/2016/നറി.ടസ.)
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46 ടകേപ്പോല്ലെസം നഗരസഭ വകേ അറവുശപ്പോലൈ സൃഷറിക്കുന്ന ഗുരുതര മലൈറിനതീകേരണ പ്രശ്നങ്ങള
സസംബനറിച്ചട ശ്രതീ.മപ്പോര്ടറിന്.സറി.പഗപ്പോമസട സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 4835/പരറി.3/2016/നറി.ടസ.)

47 പകേപ്പോടയസം ജറില്ലെയറില് പപ്പോമപ്പോടെറി വറിപല്ലെജറിടലൈ ടനടുപങ്ങപ്പോടമലൈ-വപ്പോര്മലൈ കുനകേളറിടലൈ
മണട ഖനനത്തറിടനതറിടര നടെപടെറി സസ്വതീകേരറിക്കണടമന്നപ്പോവശവടപടട ശ്രതീ. ടകേ. എസം.
രപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 1104/പരറി.3/2017/നറി.ടസ.)

48 ടചെങ്ങന്നൂര്  മുണന്കേപ്പോവറില്  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  ടപര്ടഫകട  അപലൈപ്പോയ്സട  എന്ന
ഫപ്പോകററി  ഉയര്ത്തുന്ന  മലൈറിനതീകേരണ  പ്രശ്നങ്ങള  സസംബനറിച്ചട
ശ്രതീ. ബറി. ടകേ. പത്മകുമപ്പോര് സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 1746/പരറി.3/2017/നറി.ടസ.)

49 വതീടെറിനട ടതപ്പോടടുത്തട റബ്ബര് സസംഭരണ യൂണറിറട നടെത്തുന്നതറിടനതറിടര പഡപ്പോ. ടഷററി
പജക്കബ്ബട, മല്ലെപളളറി സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 4107/പരറി3/2017/നറി.ടസ.)

50 കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലെയറിടലൈ  കേവ്വെപ്പോയറി  പുഴയട  കുറുടകേ  പണറിതറിടള്ള  ബണ്ടുകേള
ഉയര്ത്തുന്ന പരറിസറിതറി  പ്രശ്നങ്ങള സസംബനറിച്ചട  ശ്രതീ.  സത്തപ്പോര്  ,  വടെക്കുമപ്പോടെട
സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 591/പരറി.3/2018/നറി.ടസ.)

51 വതീടെറിനട  ടതപ്പോടടുത്തട  പഫപ്പോര്മറില്  ആരസംഭറിക്കുന്നതുമൂലൈമുള്ള  ബുദ്ധറിമുടകേള
സസംബനറിച്ചട ശ്രതീ. പറി. രപ്പോജു, ടകേപ്പോല്ലെസം സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 4732/പരറി. 3/2018/നറി.ടസ.)

52 നദറികേളറിടലൈ മണല് വപ്പോരറി  ആഴസം കൂടണടമന്ന നറിര്പദ്ദേശപത്തപ്പോടടെ ശ്രതീ.  ജറി.  എ.
ദപ്പോസട, തറിരുവനന്തപുരസം സമര്പറിച്ച നറിപവദനസം.
(ഫയല് നമര് 5290/പരറി.3/2018/നറി.ടസ.)
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2020 ഡഡിസന്ധംബര് 31-നകന്ധം സര്കക്കാരഡില് നഡിനന്ധം അനഡിമ മറുപടഡി ലഭഭ്യമക്കാകക്കാത്തതഡിനക്കാല് തതീര്പക്കാകക്കാത്ത 

നഡിവവേദനങ്ങളളെ സന്ധംബനഡിച്ച വസ്റ്റേററ്റ്ളമനറ്റ്
റവേനന്യൂ വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര് ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം

ഏറവന്ധം
ഒടുവേഡില്

സര്കക്കാരഡി
വലകറ്റ് കത്തറ്റ്

അയച്ച
തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര് റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 2 3 4 5 6

1 4355/പരഡി.1/2015/നഡി.ളസ. ളചെമ്മരന്ധം നതീര്ത്തട വേയല്
പ്രവദശന്ധം മണഡിട്ടുനഡികത്തുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ളചെമ്മരന്ധം
നതീര്ത്തട സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

4-11-2019 REV-P1/
405/2017-REV,

തതീയതഡി 
15-10-2018

അധഡിക
വേഡിവേരത്തഡിവന്മേല
ള്ള റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

2 5027/പരഡി.1/2016/
നഡി.ളസ.

തളെഡിപ്പുഴ കകവയറഡി നടത്തുന്ന
നഡിര്മ്മക്കാണപ്രവേര്ത്തനങ്ങള

ളകതഡിളര ശതീ. അബ
പൂവകക്കാടറ്റ് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം 

9-3-2020 വകക്കാടതഡിയഡില്
നഡിലനഡില്ക്കുന്ന

വകസഡിളന
സഡിതഡി വേഡിവേര

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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3 5236/പരഡി.1/2016/
നഡി.ളസ.

പള്ളഡിവേക്കാസല് വേഡിപുലതീകരണ
പദ്ധതഡിയുളട മറവേഡിലള്ള

അനധഡികൃത
നഡിര്മ്മക്കാണങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീ. ബഡിവജക്കാ മക്കാണഡി
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

23-3-2020 എ 2/26/2017/റവേ.
തതീയതഡി 

22-10-2018

അധഡിക
വേഡിവേരത്തഡിവന്മേല്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

4 2476/പരഡി.1/2017/
നഡി.ളസ.

വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡിളല വകക്കാടമല
കുറഡിഞഡി-കൂമ്പന് മല

നഡിരകളെഡിളല പക്കാറഖനന
വമക്കായഡി ബനളപട

പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്  പരഡിസഡിതഡി
സമഡിതഡി (2016-2019) യുളട

രണക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

5-3-2020 ഡഡി.എന്ധം. എ 4/
289/2018 

ഡഡി. എന്ധം.ഡഡി.
തതീയതഡി 
4-7-2018

അധഡിക
വേഡിവേരത്തഡിവന്മേല്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

5 3242/പരഡി.1/2017/
നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2016-2019)യുളട
പന്ത്രണക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
(ളവേള്ളക്കായണഡി കക്കായല്
വനരഡിടുന്ന പരഡിസഡിതഡി
പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ച
പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്) 

30-11-2020 REV-P1/728/2018,
തതീയതഡി 1-11-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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6 5106/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

പ്രളെയക്കാനനരന്ധം ത തൃശ ശ്ശൂര്
ജഡിലയഡിളല വേഡിവേഡിധ
ഭക്കാഗങ്ങളെഡിലണക്കായ

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ച പഠനന്ധം

നടത്തുന്നതഡിനക്കായഡി അഡഡ.
ളക. രക്കാജന്, എന്ധം.എല്.എ.,

ശതീ. അനഡില് അകര,
എന്ധം.എല്.എ. എന്നഡിവേര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനങ്ങള.

24-6-2020 REV-P2/520/2018,
തതീയതഡി 26-11-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

7 5573/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

നദതീതതീരങ്ങള കകവയറുന്ന
തഡിളനതഡിളര ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

18-5-2020   REV-P3/301/2018,
തതീയതഡി 28-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

8 5996/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

എലപ്പുള്ളഡി പഞക്കായത്തഡിളല
വേഡിശഡക്കാമഡിത്ര ളസക്കാലന്യൂഷന്
എന്ന ഇഷഡിക കമ്പനഡി

ഉയര്ത്തുന്ന പക്കാരഡിസഡിതഡിക
പ്രശ്നങ്ങള  സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 

ശതീ. ആര്. വജക്കാസറ്റ് പ്രകക്കാശറ്റ്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

29-5-2020 REV-P2/143/2019,
തതീയതഡി

17-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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9 6260/പരഡി.1/2018/

നഡി.ളസ.

ളചെങ്കല് ഖനനന്ധം ഉയര്ത്തുന്ന

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ.

വവേലക്കായുധന്. ഒ. സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

19-3-2020 REV-P2/82/2019,

തതീയതഡി 1-3-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

10 6615/പരഡി.1/2018/

നഡി.ളസ.

ളനല്വേയല് തണതീര്ത്തട

സന്ധംരക്ഷണ നഡിയമപ്രകക്കാരന്ധം

പഡിഴ ഈടക്കാകഡി നഡികത്തളപട

ഭൂമഡി ക്രമതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 

26-5-2020 REV-P1/73/2019,

തതീയതഡി 12-3-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

11 6672/പരഡി.1/2018/

നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ജഡിലയഡിളല

തഡിരൂരങ്ങക്കാടഡി, ളകക്കാവണക്കാടഡി,

ഏറനക്കാടറ്റ് തക്കാലക്കുകളെഡിളല

അനധഡികൃത കരഡിങ്കല്

കഡക്കാറഡികളുമക്കായഡി ബനളപടറ്റ്

ശതീ.പുലക്കാത്തറ്റ് കുഞഡിമുഹമ്മദറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

1-7-2020 REV-P3/158/2019,

തതീയതഡി 17-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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12 364/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

പ്രളെയളത്തത്തുടര്ന്നറ്റ്
പരഡിസഡിതഡി നക്കാശന്ധം സന്ധംഭവേഡിച്ച

മൂവേക്കാറ്റുപ്പുഴ ആറഡിളന
തതീരപ്രവദശങ്ങളുളട വേതീളണടുപറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്  ശതീമതഡി 
സഡി. ളക. ആശ, എന്ധം.എല്.എ.

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 REV-P3/34/2019,
തതീയതഡി 27-2-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

13 5019/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

നഡിയമവേഡിരുദ്ധ മണല് ഖനനന്ധം
നഡിവരക്കാധഡിച്ചറ്റ് വേലഡിയ പറമ്പ

ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ് ഭൂപ്രവദശന്ധം
സന്ധംരക്ഷഡിക്കുന്നതഡിനക്കായഡി

വേലഡിയപറമ്പ ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ്
പ്രസഡിഡനറ്റ്  സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

29-5-2020 REV-P3/186/2019,
തതീയതഡി 26-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

14 5040/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല
വേഡിവേഡിധ പക്കാരഡിസഡിതഡിക
പ്രശ്നങ്ങള ചൂണഡികക്കാടഡി

ളപ്രക്കാഫ. എന്ധം. വഗക്കാപക്കാലന്,
കണ്വേതീനര്, ശക്കാസ്ത്രസക്കാഹഡിതഭ്യ
പരഡിഷത്തറ്റ്, കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ്
ജഡില സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 REV-P2/391/2019,
തതീയതഡി 2-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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15 6649/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡില് കങ്ങഴ

പഞക്കായത്തറ്റ് 5-ാം വേക്കാര്ഡഡില്

മക്കാവേതീണ പക്കാറഖനനവന്ധം ക്രഷര്

യൂണഡിറ്റുന്ധം സക്കാപഡിക്കുവേക്കാന്

ശമഡിക്കുന്നതഡിളനതഡിളര 

ശതീ. വജക്കാര്ജറ്റ് വജക്കാസഫറ്റ്  റഡി.

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 REV-P2/41/2020

തതീയതഡി 14-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

16 6853/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല

രക്കായമന്ധംഗലന്ധം ഗക്കാമ

പഞക്കായത്തഡില് ജതീവേനറ്റ്

ഭതീഷണഡി ആയഡിട്ടുള്ള കപ്ലൈവഡറ്റ്

കമ്പനഡി നഡിര്ത്തലക്കാക്കു

ന്നതഡിനുള്ള നടപടഡികള

സഡതീകരഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

ശതീ. സക്കാജുവപക്കാള, 

ശതീ. വേഡി. രവേതീന്ദ്രന് എന്നഡിവേര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

22-5-2020 REV-P1/154/2020-

REV.

 തതീയതഡി 11-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
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17 7219/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

മറത്തൂര് ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ്

കുഞക്കാലഡിപക്കാറയഡിളല

എടത്തക്കാടന് കഡക്കാറഡി ക്രഷര്

പ്രവേര്ത്തനന്ധം നഡിര്ത്തഡി

വേയ്പഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

ശതീ. സഡി. ളക. രഘുനക്കാഥറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

26-5-2020 REV-P2/75/2020-

REV. 

തതീയതഡി

10-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

18 7223/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല

കറുകുറഡി വേഡിവലജഡിളല

ഏഴക്കാമുഖന്ധം പ്രവദശത്തറ്റ്

അനധഡികൃതമക്കായഡി നടത്തുന്ന ഖനനന്ധം

നഡിര്ത്തഡിവേയഡിക്കുന്നതുമക്കായഡി

ബനളപടറ്റ് പക്കാറമട വേഡിരുദ്ധ

ജനകതീയ ആക്ഷന്

കകൗണ്സഡില് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

20-8-2020 REV-P2/57/2020-

REV തതീയതഡി

28-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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19 99/പരഡി.1/2020/ നഡി.ളസ. വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്

വവേനപക്കാറയഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന അനധഡികൃത

കഡക്കാറഡിളകതഡിളര ആക്ഷന്

കമ്മഡിറഡി കണ്വേതീനര് 

ശതീ. പഡി.വേഡി. ഹുകസന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം  

26-5-2020 REV-P2/73/2020-

REV തതീയതഡി 

7-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

20 462/പരഡി.1/2020/

നഡി.ളസ.

ആലപ്പുഴ ജഡിലയഡില് വചെര്ത്തല

തക്കാലൂകഡില് വകക്കാടന്ധംതുരുത്തറ്റ്

പഞക്കായത്തഡില് മഴളവേള്ളന്ധം

ഒഴുകഡിവപക്കാകക്കാനുള്ള

നതീളരക്കാഴുകറ്റ് തടസ്സളപടുത്തഡി

നഡിര്മ്മക്കാണന്ധം

നടത്തഡിയതഡിളനതഡിളര 

ശതീ. പഡി. വേഡി. രഘുവേരന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

11-2-2020 REV-P1/86/2020-

REV തതീയതഡി

15-5-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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21 2030/പരഡി.1/2020/
നഡി.ളസ.

വവേമ്പനക്കാടറ്റ് കക്കായലഡിളല
മലഡിനതീകരണത്തഡിളനതഡിളര

ശതീ. പഡി. വേഡി. പുഷ്കരന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

2-6-2020 REV-P1/129/2020-
REV തതീയതഡി

3-8-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

22 2413/പരഡി.1/2020/
നഡി.ളസ.

കടയ്ക്കല് ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില്
കുറഡികക്കാടറ്റ് വേക്കാര്ഡഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ABC
ഇന്ഡസതീസറ്റ് എന്ന ക്രഷര്

യൂണഡിററ്റ് മൂലമുണക്കാകുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങളകറ്റ്

എതഡിളര ശങ്കര് നഗര്
നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 REV-P2/157/2020-
REV തതീയതഡി 

8-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

23 3048/പരഡി.1/2020/
നഡി.ളസ.

ളസമതീ കഹസതീഡറ്റ്
പദ്ധതഡിയക്കായ 'ളക ളറയഡില്'

പദ്ധതഡി സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 
ശതീ. അനഡില് അകര,

എന്ധം.എല്.എ. സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം

15-10-2020 REV-P1/81/21-REV
തതീയതഡി

3-4-2021

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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24 5765/പരഡി.2/2014/

നഡി.ളസ.

  മുക്കുന്നഡിമലയഡിളല

അനധഡികൃത പക്കാറഖനനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് മുക്കുന്നഡിമല

സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

19-3-2020 REV-P2/457/2018/

REV തതീയതഡി

15-11-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

25 1364/പരഡി.2/2015/

നഡി.ളസ.

അനധഡികൃത പക്കാറഖനനന്ധം

നഡിര്ത്തഡിവേയ്ക്കണളമന്നക്കാവേശഭ്യ

ളപടറ്റ് ശതീ. ളബന്നഡി സഡി.

മുതല്വപര് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

12-5-2020 REV-P2/73/2018

തതീയതഡി

21-2-2018

തുടര്

നഡിവവേദനത്തഡിവന്മേ

ല് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

26 3223/പരഡി.2/2016/

നഡി.ളസ.

കടമ്പ്രയക്കാര് സന്ധംരക്ഷണന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ. പകൗവലക്കാസറ്റ്,

കുന്നത്തുനക്കാടറ്റ്, എറണക്കാകുളെന്ധം

സമര്പഡിച്ച ഹര്ജഡി

12-3-2019 71/എ 3/2019/റവേ.

തതീയതഡി

2-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

27 3127/പരഡി.2/2017/നഡി.ളസ. വകരളെത്തഡിളല നദതീതതീരങ്ങളുന്ധം

വേനങ്ങളുന്ധം മലകളുന്ധം സര്കക്കാര്

ഭൂമഡിയുന്ധം കകവയറുന്നതഡി

ളനതഡിളര ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം. 

9-12-2020 REV-P3/63/2019

തതീയതഡി

17-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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28 4721/പരഡി.2/2017/നഡി.ളസ. തക്കാമരവശരഡി കൂടരഞഡിയഡില്

പ്രവേർത്തനന്ധം ആരന്ധംഭഡികക്കാന്

ശമഡിക്കുന്ന കരഡിങ്കല്

കഡക്കാറഡിളകതഡിളര നടപടഡി

ആവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ. ടഡിവജക്കാ

വജക്കാര്ജറ്റ് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

2-12-2020 പഡി.എസറ്റ്1/411/

2020/റവേ.

തതീയതഡി

29-12-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

29 4724/പരഡി.2/2017/നഡി.ളസ. വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല

വകക്കാട്ടൂളെഡി തണതീര്ത്തടന്ധം

സന്ധംരക്ഷഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യ

ളപടറ്റ് വകക്കാട്ടൂളെഡി തണതീര്ത്തട

സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡികറ്റ്

വവേണഡി ളചെയര്മക്കാന് 

ശതീ. ഐ.ളക. ബഡിജു,

കണ്വേതീനര് ശതീ. എ.

സതഭ്യനക്കാഥന് എന്നഡിവേര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

21-11-2017 പഡി.എസറ്റ്1/326/

2017/റവേ.

തതീയതഡി

16-12-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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30 5153/പരഡി.2/2018/

നഡി.ളസ.

കരഡിങ്കല് കഡക്കാറഡിയഡിളല

അശക്കാസ്ത്രതീയമക്കായ ഖനനന്ധം മൂലന്ധം

ളപക്കാതുജനങ്ങളക്കുണക്കാകുന്ന

വേഡിവേഡിധ പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ. എന്ധം.

അജഡിതറ്റ് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

16-6-2020  REV-P2/447/2018

തതീയതഡി

 5-10-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

31 6584/പരഡി.2/2018/

നഡി.ളസ.

ചെക്കാലക്കുടഡി തക്കാലൂകഡില്

വകക്കാടവശരഡി മലയഡിളല

അനധഡികൃത പക്കാറഖനനവന്ധം

അശക്കാസ്ത്രതീയ ക്രഷര്

പ്രവേര്ത്തനവന്ധം

നഡിര്ത്തഡിവേയ് പഡികണ

ളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീമതഡി

പ്രതീതഡി ശശഡി തുടങ്ങഡിയവേര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-3-2020 P2/83/2019/റവേ.

തതീയതഡി 1-3-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില. 41
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32 4059/പരഡി2/2019/

നഡി.ളസ.

നതീണകര

ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡിളല

ളനവറക്കാസറ്റ് മകറന്

എകറ്റ്വപക്കാര്ടറ്റ്സറ്റ് എന്ന

സതീഫുഡ്സറ്റ് കമ്പനഡി

സ തൃഷഡിക്കുന്ന പക്കാരഡിസഡിതഡിക

പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 

ശതീ. വേതീണക്കാപ്രസക്കാദറ്റ്, നതീണകര

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

14-9-2020 REV-P1/92/2020

തതീയതഡി

15-5-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

33 5005/പരഡി.2/2019/

നഡി.ളസ.

ഉദുമ ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡിളല

കക്കാപഡില്, ളകക്കാപല്

പ്രവദശങ്ങളെഡിളല കടല്ഭഡിത്തഡി

നഡിര്മ്മക്കാണവമക്കായഡി ബനളപട

പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

തതീരവദശ സന്ധംരക്ഷണ

സമഡിതഡികറ്റ് വവേണഡി

കണ്വേതീനര് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 REV-G2/62/

2020-REV 

തതീയതഡി

2-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

42



34 5024/പരഡി.2/2019/
നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡില്
ബളെക്കാല് വേഡിവലജഡില്

ഏറക്കാന്ധംചെഡിറയഡില് ആരന്ധംഭഡികക്കാ
നഡിരഡിക്കുന്ന കരഡിങ്കല് കഡക്കാറഡിക്കുന്ധം
ക്രഷര് യൂണഡിറഡിനുന്ധം അനുമതഡി
നല്കരുളതന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

സമര്പഡികളപട
നഡിവവേദനങ്ങള

15-6-2020 REV-P2/56/2020-
REV. 

തതീയതഡി 
28-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

35 6031/പരഡി.2/2019/
നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ഉഴമലയ്ക്കല്
ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില് പക്കാറ
ഖനനത്തഡിനറ്റ് നല്കഡിയ

അനുമതഡി റദക്കാകണളമന്നറ്റ്
ആവേശഭ്യളപടറ്റ് അഡഡ.റഹഡിന്ധം

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

23-3-2020 REV-P2/432/2019-
REV 

തതീയതഡി 
2-12-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

36 6844/പരഡി.2/2019/
നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം കുന്നത്തുനക്കാടറ്റ്
പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ക്രഷര്

യൂണഡിറഡിളനതഡിളര
പ്രവദശവേക്കാസഡികളകറ്റ് വവേണഡി

ശതീ. എ. പഡി. ഔവസഫറ്റ്
തുടങ്ങഡിയവേര് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം 

29-5-2020 REV-P2/71/2020-
REV 

തതീയതഡി 21-4-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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37 7179/പരഡി.2/2019/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ഉള്ളഡിവയരഡി

ഒയലമല പ്രവദശത്തറ്റ് ളചെങ്കല്

കഡക്കാറഡി തുടങ്ങക്കാനുള്ള

നതീകത്തഡിളനതഡിളര ശതീ.മണഡി

കകവഞരഡി സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

10-6-2020 REV-P2/76/2020-

REV. തതീയതഡി

10-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

38 7220/പരഡി.2/2019/

നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ആനകയന്ധം

ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില് പനല്ലൂര്

വേഡിവലജഡിളല കരഡിങ്കല്

ഖനനത്തഡിളനതഡിളര പനല്ലൂര്

ഹഡില്സറ്റ് സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

ളചെയര്മക്കാന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

16-6-2020 REV-PS1/

434/2021-REV.

തതീയതഡി

22-11-2021

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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39 98/പരഡി.2/2020/നഡി.ളസ. വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് കുമക്കാരനല്ലൂര്

വേഡിവലജഡില് വസക്കായഡില്

കപപഡിന്ധംഗറ്റ് പ്രതഡിഭക്കാസന്ധം കണ

പ്രവദശളത്ത ഖനന

പ്രവേര്ത്തനങ്ങളളകതഡിളര

ശതീ. ബക്കാലകൃഷ്ണന് ളക.

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

15-6-2020 REV-P2/74/2020-

REV. തതീയതഡി

10-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

40 1068/പരഡി.2/2020/

നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2019 -21) യുളട 

16 - ാാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടഡിളല 

(2018-ളല പ്രളെയന്ധം

വകരളെത്തഡിവനലഡിച്ച

പക്കാരഡിസഡിതഡികക്കാഘക്കാതന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡിയുളട

പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിന്വമല്

തുടര്നടപടഡികള

സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

10-6-2020 പഡി-എസറ്റ്1/

394/2019/ റവേ.

തതീയതഡി

15-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
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41 4592/പരഡി.3/2013/

നഡി.ളസ.

പ്രകൃതഡികറ്റ് രൂപമക്കാറന്ധം

വേരുത്തുന്ന രതീതഡിയഡിലള്ള

പ്രവേര്ത്തനങ്ങള പൂയപള്ളഡി

പഞക്കായത്തറ്റ് ളസക്രടറഡിയുന്ധം

ഭരണസമഡിതഡിയുന്ധം

ളചെയ്തതഡിളനക്കുറഡിച്ചറ്റ് ഇത്തഡികര

നദതീതതീര പ്രകൃതഡിസന്ധംരക്ഷണ

സമഡിതഡി സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

14-9-2020 69319/പഡി1/13/റവേനന്യൂ

തതീയതഡി 31-12-2013

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

42 4613/പരഡി.3/2015/

നഡി.ളസ.

ളനല്വേയല് നഡികത്തുന്നതഡിനറ്റ്

അനുവേക്കാദന്ധം നല്കഡിയ

തഡിളനതഡിളര സഡവമധയക്കാ

സഡതീകരഡിച്ച പരക്കാതഡി.

20-8-2020 85875/പഡി1/15/റവേനന്യൂ

തതീയതഡി 30-4-2016

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

43 1056/പരഡി.3/2017/

നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡി (2014-2016) യുളട

 31-ാാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

20-8-2020 REV-P3/187/2019-

REV-

തതീയതഡി 29-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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44 4725/പരഡി.3/2017/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് കുമരളനല്ലൂര്

വേഡിവലജഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന

വേഡിവേഡിധ കരഡിങ്കല്

കഡക്കാറഡികളളകതഡിളര

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംരക്ഷണ

സമഡിതഡി മുകന്ധം വമഖലക്കാ വകക്കാ-

ഓര്ഡഡിവനറര് ശതീ.അജഡിതറ്റ്

കുമക്കാര്.ജഡി സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

19-08-2020 REV-P2/386/2017-

REV-

തതീയതഡി 17-5-2018

അധഡിക

വേഡിവേരത്തഡിവന്മേല്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

45 965/പരഡി.3/2018/

നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡി (2016-2019) യുളട

അഞക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

(ഭക്കാരതപ്പുഴയുളട

മലഡിനതീകരണവന്ധം

സന്ധംരക്ഷണവന്ധം സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡിയുളട പ്രവതഭ്യക

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)

7-9-2020 REV-P3/90/2019-

REV-

തതീയതഡി 9-4-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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46 1687/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡില്
പള്ളഡിപ്പുറന്ധം വേഡിവലജഡില്ളപട

ശുദ്ധജല തണതീര്ത്തടക്കാകങ്ങളുന്ധം
നതീര്ച്ചക്കാലകളുന്ധം മക്കാലഡിനഭ്യങ്ങള

ഇട്ടുമൂടുന്നതഡിളനതഡിളര
ശതീ.വദവേരക്കാജന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/ 145/
2018/ റവേനന്യൂ

തതീയതഡി 30-4-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

47 1697/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംരക്ഷണ
നഡിയമങ്ങള വഭദഗതഡി

ളചെയ്യളപടുന്നതഡിളനതഡിളര
ശതീ.ടഡി.വേഡി. രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

3-9-2020 REV-P3/194/2019-
REV-

തതീയതഡി 2-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

48 3707/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

തൃപ്പൂണഡിത്തുറ ഇരുമ്പനത്തറ്റ്
തഡിരുവേക്കാങ്കുളെന്ധം വേഡിവലജഡിളല

ളനല്വേയലന്ധം തണതീര്ത്തടവന്ധം
അനധഡികൃതമക്കായഡി

നഡികത്തഡിയതറ്റ്
പൂര്വ്വസഡിതഡിയഡിലക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്
ശതീ.ളക.എന്ധം.ദഡിനകരന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/246/
2018-റവേനന്യൂ

തതീയതഡി
3-10-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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49 3985/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം മണകക്കാടറ്റ്
വേഡിവലജഡില്ളപട

പ്രവദശങ്ങളെഡില് വേയല്
മണഡിടഡിച്ചറ്റ് നഡികത്തുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ.വേഡിജയന്
നക്കായര് ഡഡി. സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 REV-P1/150/2019-
REV 

തതീയതഡി 4-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

50 4325/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല
ളപരഡിങ്ങമലയഡില്
സക്കാപഡിക്കുവേക്കാന്

ഉവദശഡിച്ചഡിട്ടുള്ള മക്കാലഡിനഭ്യ
സന്ധംസ്കരണ പ്ലൈക്കാനറ്റ്

ഉവപക്ഷഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യ
ളപടറ്റ് ശതീ.ഇടവേന്ധം ഷക്കാനവേക്കാസറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-10-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/299/
2018-റവേനന്യൂ 

തതീയതഡി 24-9-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

51 6031/പരഡി.3/18/ നഡി.ളസ. എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല
ചൂരമുടഡി മലയഡില്
പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന

കഡക്കാറഡികളമൂലമുണക്കാകുന്ന
പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 
ശതീ. വേര്ഗതീസറ്റ്  ളക. വേഡി.
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

14-9-2020 പഡി.എസറ്റ്-1/451/18-
റവേനന്യൂ

തതീയതഡി 14-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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52 7153/പരഡി.3/18/ നഡി.ളസ. പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡി (2016-2019)യുളട

 15-ാാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടഡിളല

(ശബരഡിമല തതീര്തക്കാടനവമക്കായഡി

ബനളപട പരഡിസഡിതഡി

പ്രശ്നങ്ങളളെ കുറഡിച്ചറ്റ് പരഡിസഡിതഡി

സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡിയുളട

പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്  നടപടഡി

സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-9-2020 REV-DEV-

2/134/2020-REV

തതീയതഡി 29-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

53 5840/പരഡി.3/2019/

നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല

നഗരൂര് ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില്

ളവേള്ളല്ലൂര് ളപക്കാരഡിവയക്കാട്ടുമല

ഖനനവമക്കായഡി ബനളപടറ്റ്

പ്രവദശവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനങ്ങള  

3-9-2020 REV-P2/465/2019-

REV 

തതീയതഡി 2-1-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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54 6847/പരഡി.3/2019/
നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല
തഡിരുമക്കാറക്കാടഡി പഞക്കായത്തഡില്

ജനവേക്കാസ വമഖലകളെഡില്
പക്കാറമടകള

ആരന്ധംഭഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള
നടപടഡികളളകതഡിളര

സമര്പഡിച്ച  നഡിവവേദനങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-9-2020 REV-P2/23/2020-
REV. 

തതീയതഡി 10-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

55 7180/പരഡി.3/2019/
നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്
തലക്കുളെത്തൂര് പഞക്കായത്തഡിളല

എലഡിയറമല ളചെങ്കല്
ഖനനത്തഡിളനതഡിളരയുള്ള

എലഡിയറമല
സന്ധംരക്ഷണസമഡിതഡി സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം 

1-10-2020 REV-P2/72/2020-
REV 

തതീയതഡി 7-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

56 2117/പരഡി.3/2020/
നഡി.ളസ.

പത്തനന്ധംതഡിട ജഡിലയഡില്
കലഞ്ഞൂര് പഞക്കായത്തഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ബഡിനുവമക്കാന്.
ളജ. കഡക്കാറഡിളകതഡിളര

ശതീ.സുഗതന് ആചെക്കാരഡി,
ജനകതീയ സമഡിതഡി കണ്വേതീനര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

18-9-2020 REV-P2/187/2020-
REV 

തതീയതഡി 
8-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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57 2170/പരഡി.3/2020/
നഡി.ളസ.

അരുവേക്കാപ്പുലന്ധം പഞക്കായത്തഡില്
പുതുതക്കായഡി തുടങ്ങുവേക്കാന്
ഉവദശഡിക്കുന്ന ക്രഷര്

യൂണഡിറഡിളനതഡിളര അഡഡ.
 ളക. യു. ജനതീഷറ്റ് കുമക്കാര്  
എന്ധം. എല്. എ സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

28-12-2020 REV-P2/156/2020-
REV 

തതീയതഡി 8-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

തവദശസഡയന്ധംഭരണ വേകുപറ്റ്

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര്

 
വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവല

കറ്റ് അയച്ച
തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര് റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 142/പരഡി.1/2011/
നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച
സമഡിതഡി (2016-2019)യുളട

ഏഴക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
(ചെവേറയഡിളല വകരളെ

മഡിനറല്സറ്റ് & ളമറല്സറ്റ്
ലഡിമഡിറഡ്  മൂലമുണക്കാകുന്ന
മലഡിനതീകരണ പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ച പ്രവതഭ്യക

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)

24-8-2020 പഡി-എസറ്റ്1/ 101/
2018/തസഡഭവേ.

തതീയതഡി31-5-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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2 340/പരഡി1./2012/

നഡി.ളസ.

സന്ധംസക്കാനളത്ത

കക്കാവകളുളട സന്ധംരക്ഷണവന്ധം

പരഡിപക്കാലനവന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് സമഡിതഡിയുളട

പഠനന്ധം

24-6-2020 18641/ഇ പഡി എ 3/

2014/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി28-10-14

വചെക്കാദഭ്യക്കാവേലഡിക്കുള്ള

മറുപടഡി

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

3 128/പരഡി1./2013/

നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല

കുന്നഡിടഡികലന്ധം വേയല്

നഡികത്തലന്ധം

തടയണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

കുനവേയല് സന്ധംരക്ഷണ

സമഡിതഡി കണ്വേതീനര് 

ശതീ. കൃഷ്ണന്, കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

27-8-2020  ആര്-സഡി4/327/15/

തസഡഭവേ. തതീയതഡി

17-1-2017

അനഡിമ റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

4 3570/പരഡി.1/2016/

നഡി.ളസ.

ളകക്കാലന്ധം ജഡിലയഡിളല

ളക.എന്ധം.ബഡി. എന്ന ഇഷഡിക

കമ്പനഡിയഡില് നഡിനളെളെ

മലഡിനതീകരണത്തഡിളനതഡിളര

ആദഡിച്ചനല്ലൂര് കുണമണ്

നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

23-3-2020 തസഡഭവേ.ആര്-സഡി3/

344/2016-തസഡഭവേ.

തതീയതഡി

2-7-2019

തുടര്

നഡിവവേദനത്തഡിവന്മേ

ലള്ള റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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5 1413/പരഡി.1/2017/
നഡി.ളസ.

വകരളെത്തഡിളല നദഡികളുളട
വശക്കാചെഭ്യക്കാവേസയുന്ധം ഇതര

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങളുന്ധം
പരഡിഹരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്
ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

14-9-2020 പഡിഎസറ്റ്1/300/2017/
തസഡഭവേ. തതീയതഡി

5-9-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

6 3242/പരഡി.1/2017/
നഡി.ളസ.. സമഡിതഡി(2016-2019)യുളട

പന്ത്രണക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
(ളവേള്ളക്കായണഡി കക്കായല്
വനരഡിടുന്ന പരഡിസഡിതഡി
പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ച
പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്) 

23-6-2018  ആര്.സഡി.4/
179/2018/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി
9-10-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

7 3706/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല
കതീഴക്കാറഡിങ്ങല് വേഡിവലജഡില്ളപട

വമലക്കാറഡിങ്ങല് ഏലക്കായഡിളല
കസഡറ്റ് വതക്കാടുകളുന്ധം

നടവത്തക്കാടുകളുന്ധം
പൂര്വ്വസഡിതഡിയഡിലക്കാക്കുന്നതു

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ.ളക.രക്കാജന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

25-11-2019 പഡിഎസറ്റ്1/168/2018/
തസഡഭവേ. തതീയതഡി

20-7-2018 

അധഡിക വേഡിവേരന്ധം
സന്ധംബനഡിച്ച

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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8 5106/പരഡി.1/2018/

നഡി.ളസ.

പ്രളെയക്കാനനരന്ധം തൃശൂര്

ജഡിലയഡിളല വേഡിവേഡിധ

ഭക്കാഗങ്ങളെഡിലണക്കായ

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ച പഠനന്ധം

നടത്തുന്നതഡിനക്കായഡി അഡഡ.

ളക. രക്കാജന്, എന്ധം.എല്.എ.,

ശതീ. അനഡില് അകര,

എന്ധം.എല്.എ. എന്നഡിവേര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

24-6-2020 ആര്-സഡി3/45/2019/

തസഡഭവേ. തതീയതഡി

23-1-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

9 5996/പരഡി.1/2018/

നഡി.ളസ.

എലപ്പുള്ളഡി പഞക്കായത്തഡിളല

വേഡിശഡക്കാമഡിത്ര ളസക്കാലന്യൂഷന്

എന്ന ഇഷഡിക കമ്പനഡി

ഉയര്ത്തുന്ന പക്കാരഡിസഡിതഡിക

പ്രശ്നങ്ങള  സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീ.ആര്.വജക്കാസറ്റ് പ്രകക്കാശറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

29-5-2020 പഡിഎസറ്റ്1/56/2019/

തസഡഭവേ. തതീയതഡി

2-3-2019 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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10 6672/പരഡി.1/2018/

നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ജഡിലയഡിളല

തഡിരൂരങ്ങക്കാടഡി, ളകക്കാവണക്കാടഡി,

ഏറനക്കാടറ്റ് തക്കാലൂക്കുകളെഡിളല

അനധഡികൃത കരഡിങ്കല്

കഡക്കാറഡികളുമക്കായഡി ബനളപടറ്റ്

ശതീ.പുലക്കാത്തറ്റ് കുഞഡിമുഹമ്മദറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

4-12-2018 ആര്.സഡി3/514/

2018/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി

30 -12-2019      

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

11 364/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

പ്രളെയളത്തത്തുടര്ന്നറ്റ്

പരഡിസഡിതഡി നക്കാശന്ധം സന്ധംഭവേഡിച്ച

മൂവേക്കാറ്റുപുഴ ആറഡിളന

തതീരപ്രവദശങ്ങളുളട

വേതീളണടുപറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീമതഡി സഡി. ളക. ആശ,

എന്ധം.എല്.എ. സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

23-1-2019 ആര്-സഡി4/72/

2019/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി

25-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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12 2596/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല
വേഡിവേഡിധ പ്രവദശങ്ങളെഡില്

സന്ദര്ശനന്ധം നടത്തഡി
കളണത്തഡിയ പക്കാരഡിസഡിതഡിക

പ്രശ്നങ്ങളെഡില് തുടര്നടപടഡി
സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്
ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന്, ജനറല്

ളസക്രടറഡി, വകരളെ
നദതീസന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

29-6-2020 പഡിഎസറ്റ്1/347/
2019/തസഡഭവേ.

തതീയതഡി
25-10-2019 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

13 3380/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

സഡകക്കാരഭ്യ സന്ധംരക്ഷഡിത
വേനമക്കായ ശക്കാനഡിവേനന്ധം

സന്ധംരക്ഷഡിക്കുന്നതറ്റ്
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീമതഡി മതീന

വമവനക്കാന്, ശക്കാനഡിവേനന്ധം,
വേഴഡിക്കുളെങ്ങര സമർപഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

30-6-2020 ആര്-സഡി4/211/
2019/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി
17-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

14 5004/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ

കഡക്കാറഡികള ഉയര്ത്തുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് വകക്കാളെന്ധംകുളെന്ധം-
തുള്ളന്കലറ്റ്ല്ല് കരഡിങ്കല് കഡക്കാറഡി
ആക്ഷന് കമ്മഡിറഡി സമര്പഡിച്ച 

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

18-3-2020 ആര്.സഡി3/422/
2019/തസഡഭവേ.

തതീയതഡി 
23-10-2019 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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15 5040/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല
വേഡിവേഡിധ പക്കാരഡിസഡിതഡിക

പ്രശ്നങ്ങള ചൂണഡികക്കാടഡി വകരളെ
ശക്കാസ്ത്ര സക്കാഹഡിതഭ്യ പരഡിഷത്തറ്റ്

കണ്വേതീനര്
ളപ്രക്കാഫ.എന്ധം.വഗക്കാപക്കാലന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

24-6-2020 പഡിഎസറ്റ്1/400/2019/
തസഡഭവേ.
തതീയതഡി 

31-12-2019 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

16 6030/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ജഡിലയഡിളല
അനധഡികൃത കരഡിങ്കല്
കഡക്കാറഡികളളകതഡിളര 

ശതീ. മുകന് അബ്ദുല് റസക്കാഖറ്റ്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

26-5-2020 ആര്.സഡി3/
484/2019/
തസഡഭവേ.
 തതീയതഡി

6-12-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

17 6649/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡില് കങ്ങഴ
പഞക്കായത്തറ്റ് 5-ാംവേക്കാര്ഡഡില്

മക്കാവേതീണ പക്കാറഖനനവന്ധം ക്രഷര്
യൂണഡിറ്റുന്ധം സക്കാപഡിക്കുവേക്കാന്
ശമഡിക്കുന്നതഡിളനതഡിളര 

ശതീ. വജക്കാര്ജറ്റ് വജക്കാസഫറ്റ് റഡി.
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

24-06-2020 ആര്-സഡി3/15/2020/
തസഡഭവേ.
 തതീയതഡി

16-1-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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18 6853/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല

രക്കായമന്ധംഗലന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായ

ത്തഡില് ജതീവേനറ്റ് ഭതീഷണഡി

യക്കായഡിട്ടുള്ള കപ്ലൈവഡറ്റ് കമ്പനഡി

നഡിര്ത്തലക്കാക്കുന്നതഡിനുള്ള

നടപടഡികള സഡതീകരഡികണ

ളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് 

ശതീ.സക്കാജു വപക്കാള,

ശതീ.വേഡി.രവേതീന്ദ്രന് എന്നഡിവേര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

7-1-2020 ആര്.സഡി4/28/

2020/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി

25-4-2021

മററ്റ് നഡിവവേദനത്തഡി

വന്മേലന്ധം തുടര്നഡിവവേ

ദനത്തഡിന്വമലന്ധം

മറുപടഡി

ലഭഡിച്ചഡിടഡില.

19 7219/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

മറത്തൂര് ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ്

കുഞക്കാലഡിപക്കാറയഡിളല

എടത്തക്കാടന് കഡക്കാറഡി ക്രഷര്

പ്രവേര്ത്തനന്ധം നഡിര്ത്തഡിളവേയഡി

കണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് 

ശതീ. സഡി. ളക. രഘുനക്കാഥറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

26-5-2020 ആര്.സഡി3/93/2019/

തസഡഭവേ. തതീയതഡി

18-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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20 7223/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല

കറുകുറഡി വേഡിവലജഡിളല

ഏഴക്കാമുഖന്ധം പ്രവദശത്തറ്റ്

അനധഡികൃതമക്കായഡി ഖനനന്ധം

നഡിര്ത്തഡിവേയ്ക്കുന്നതുമക്കായഡി

ബനളപടറ്റ് പക്കാറമട വേഡിരുദ്ധ

ജനകതീയ ആക്ഷന്

കകൗണ്സഡില് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

20-8-2020 ആര്-സഡി3/177/

2020/ തസഡഭവേ.

 തതീയതഡി 7-7-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

21 99/പരഡി.1/2020/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്

വവേനപക്കാറയഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന അനധഡികൃത

കഡക്കാറഡിളകതഡിളര ആക്ഷന്

കമ്മഡിറഡി കണ്വേതീനര്

ശതീ.പഡി.വേഡി. ഹുകസന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

26-5-2020 ആര്-സഡി3/173/

2020/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി

23-6-2020 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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22 2030/പരഡി.1/
2020/നഡി.ളസ.

വവേമ്പനക്കാട്ടു കക്കായലഡിളല
മലഡിനതീകരണത്തഡിളനതഡിളര

ശതീ. പഡി. വേഡി. പുഷ്കരന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

28 -4 -2021 ആര്.സഡി4/ 185/
2020/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി
22-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

23 2413/പരഡി.1/
2020/നഡി.ളസ.

കടയ്ക്കല് ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില്
കുറഡികക്കാടറ്റ് വേക്കാര്ഡഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ABC
ഇന്ഡസതീസറ്റ് എന്ന ക്രഷര്

യൂണഡിററ്റ് മൂലമുണക്കാകുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങളകറ്റ്

എതഡിളര ശങ്കര് നഗര്
നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

24-6-2020 ആര്-സഡി3/271/
2020/തസഡഭവേ. 

തതീയതഡി
 8-10-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

24 3048/പരഡി.1/
2020/നഡി.ളസ.

ളസമതീ കഹസതീഡറ്റ്
പദ്ധതഡിയക്കായ 'ളക ളറയഡില്'

പദ്ധതഡി സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 
ശതീ. അനഡില് അകര

എന്ധം.എല്.എ. സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം

15-10-2020 - റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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25 2934/പരഡി2/2014/

നഡി.ളസ.

പക്കാലകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്

ഓങ്ങല്ലൂര് പഞക്കായത്തഡില്

ആക്രഡികച്ചവേടന്ധം മൂലമുള്ള

പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് വഡക്കാ. യൂസഫറ്റ്

ളകക്കാടക്കാരത്തഡില് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

24-2-2020 24/ഡഡിസഡി1/2019/

തസഡഭവേ. 

തതീയതഡി

26-10-2019

അധഡിക വേഡിവേരന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ച

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

26 2954/പരഡി2/2014/

നഡി.ളസ.

നഡിളെക്കാനദഡിയഡിളല മലഡിനതീകരണ

പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീ.പഡി.ളക.സല്മക്കാന്

ളറക്കാസക്കാലഡി സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

16-6-2020 25/ഡഡിസഡി1/2019/

തസഡഭവേ.

തതീയതഡി

13-3-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

27 3223/പരഡി2/2016/

നഡി.ളസ.

കടമ്പ്രയക്കാര് സന്ധംരക്ഷണന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ.മക്കാവലരഡി

പകൗവലക്കാസറ്റ് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

12-3-2019 പഡി.എസറ്റ്1/151/

2019/ തസഡഭവേ.    

തതീയതഡി 

29-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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28 5240/പരഡി2/2016/

നഡി.ളസ.

ടൂറഡിസന്ധം വേഭ്യവേസക്കായ

സക്കാപനങ്ങളമൂലന്ധം

മൂന്നക്കാറഡിളല ജനങ്ങളുളട

കുടഡിളവേള്ള വസക്കാതസ്സുകള

മലഡിനളപടുത്തുന്നതഡിളനതഡിളര

ശതീ. ബഡിവജക്കാമക്കാണഡി

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

27-04-2019 647/ഡഡി.സഡി1/2017/

തസഡഭവേ  

തതീയതഡി

10-12-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

29 1414/പരഡി2/2017/

നഡി.ളസ.

മണ്വടക്കാതുരുത്തറ്റ് വനരഡിടുന്ന

പക്കാരഡിസഡിതഡികക്കാഘക്കാതന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് സമഡിതഡിയുളട

6-ാാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

19-3-2020 1138/EPA4/ 2020/

തസഡഭവേ

തതീയതഡി

22-7-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

30 1762/പരഡി2/2017/

നഡി.ളസ.

ഭക്കാരതപ്പുഴയുളട ശുചെതീകരണന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീ.സഡി.രക്കാമചെന്ദ്രന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

23-3-2020 ഡഡിസഡി2/496/

2017/ തസഡഭവേ 

തതീയതഡി

31-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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31 2769/പരഡി2/2017/

നഡി.ളസ.

മൂന്നക്കാറഡിളല പരഡിസഡിതഡി

പ്രശ്നങ്ങള  സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡി  (2016-2019)

യുളട ഒന്നക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

16-6-2020 ഡഡി.എ 3/435/2017/

തസഡഭവേ. 

 തതീയതഡി

22-11-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

32 3127/പരഡി2/2017/

നഡി.ളസ.

വകരളെത്തഡിളല നദഡികളുന്ധം

തതീരങ്ങളുന്ധം വേനവന്ധം മലകളുന്ധം

സര്കക്കാര് ഭൂമഡികളുന്ധം

കകവയറുന്നതഡിളനതഡിളര

ശതീ. ടഡി. വേഡി. രക്കാജന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

9-12-2020 ആര്.സഡി1/121/2018/

തസഡഭവേ. 

തതീയതഡി 

5-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

33 4696/പരഡി2/2017/

നഡി.ളസ.

വേയനക്കാടറ്റ് ചുരന്ധം

സന്ധംരക്ഷഡികണളമന്നക്കാ

വേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ. പഡി.ളക.

സുകുമക്കാരന്  സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

9-6-2020 33/എഫറ്റ്.എന്ധം1/18/

തസഡഭവേ. തതീയതഡി

13-3-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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34 4724/പരഡി2/2017/
നഡി.ളസ.

വകക്കാട്ടുളെഡി തണതീര്ത്തടന്ധം
സന്ധംരക്ഷഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യ
ളപടറ്റ് ശതീ. സതഭ്യനക്കാഥന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-4-2019 16/ഡഡിസഡി1/2018/
തസഡഭവേ. തതീയതഡി

15-1-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

35 5577/പരഡി2/2018/
നഡി.ളസ.

ഇടുകഡി ജഡിലയഡില്
ളവേള്ളത്തൂവേല് വേഡിവലജഡില്
'വേഡിയക്കാറ പവേര് ലഡിമഡിറഡറ്റ് '
എന്ന സഡകക്കാരഭ്യ കവേദദ്യുത

നഡിലയന്ധം ഉയര്ത്തുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്  ശതീ.എസറ്റ്.
സുവരഷ്  കുമക്കാര് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

15-6-2020 പഡി.എസറ്റ്1/45/
2019/

തസഡഭവേ. തതീയതഡി
24-6-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

36 4059/പരഡി2/2019/
നഡി.ളസ.

നതീണകര
ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡിളല
ളനവറക്കാസറ്റ് മകറന്

എകറ്റ്വപക്കാര്ടറ്റ്സറ്റ് എന്ന
സതീഫുഡ്സറ്റ് കമ്പനഡി

സൃഷഡിക്കുന്ന പക്കാരഡിസഡിതഡിക
പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 

ശതീ വേതീണക്കാപ്രസക്കാദറ്റ്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-8-2020 ആര്.സഡി.4/136/
2020/ തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി
15-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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37 6844/പരഡി2/2019/

നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം കുന്നത്തുനക്കാടറ്റ്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ക്രഷര്

യൂണഡിറഡിളനതഡിളര

പ്രവദശവേക്കാസഡികളകറ്റ് വവേണഡി

ശതീ.എ.പഡി. ഔവസഫറ്റ്

തുടങ്ങഡിയവേര് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

20-10-2020 ആര്.സഡി.3/182/

2020/ തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി

6-7-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

38 7179/പരഡി2/2019/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ഉള്ളഡിവയരഡി

ഒയലമല പ്രവദശത്തറ്റ് ളചെങ്കല്

കഡക്കാറഡി തുടങ്ങക്കാനുളെളെ

നതീകത്തഡിളനതഡിളര

ശതീ.വേഡി.എന്ധം.സുധതീരളന

ആമുഖ കത്തറ്റ് സഹഡിതന്ധം

ശതീ.മണഡി കകവഞരഡി

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

10-06-2020 ആര്.സഡി.3/92/

2019/തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി

18-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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39 7220/പരഡി2/2019/
നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ആനകയന്ധം
ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില് പനല്ലൂര്

വേഡിവലജഡിളല കരഡിങ്കല്
ഖനനത്തഡിളനതഡിളര പനല്ലൂര്
ഹഡില്സറ്റ് സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

ളചെയര്മക്കാന് സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

20-10-2020 ആര്.സഡി.3/175/
2019/ തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി
23-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

40 98/പരഡി2/2020/നഡി.ളസ. വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്
കുമക്കാരനല്ലൂര് വേഡിവലജഡില്

വസക്കായഡില് കപപഡിന്ധംഗറ്റ് ഉള്ള
പ്രവദശത്തറ്റ് ഖനനന്ധം

നടത്തുന്നതഡിളനതഡിളര നടപടഡി
ആവേശഭ്യളപടറ്റ്

ശതീ.ളക.ബക്കാലകൃഷ്ണന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

15-06-2020 ആര്.സഡി.3/345/
2020/ തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി
2-12-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

41 1068/പരഡി2/2020/
നഡി.ളസ.

സമഡിതഡിയുളട 16-ാാമതറ്റ്
റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (2018-ളല

പ്രളെയന്ധം വകരളെത്തഡിവനലഡിച്ച
പക്കാരഡിസഡിതഡികക്കാഘക്കാതന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡിയുളട
പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)
ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിന്വമല്

തുടര്നടപടഡികള
സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

10-06-2020 ആര്.സഡി.4/112/
2020/ തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി
22-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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42 5113/പരഡി.2/2020/

നഡി.ളസ.

വകക്കാടയന്ധം കഡിടങ്ങൂര്

ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില്

ആരന്ധംഭഡികക്കാനഡിരഡിക്കുന്ന ടക്കാര്

മഡികഡിങ്ങറ്റ്

യൂണഡിറ്റുകളളകതഡിളര

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

18-12-2020 - റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

43 2274/പരഡി3/2008/

നഡി.ളസ.

എടയക്കാറ്റുചെക്കാല് പക്കാടവശഖരന്ധം

തരഡിശഡിടുന്നതുന്ധം തന്മൂലന്ധം

പ്രസ്തുത പക്കാടവശഖരന്ധം

വേഡിഷലഡിപ്ത മക്കാകുന്നതുന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

14-9-2020

29/ഡഡിസഡി1/2019/

തസഡഭവേ. 

തതീയതഡി 1-10-2019

അധഡിക വേഡിവേരന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ച

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

44 6405/പരഡി3/2011/

നഡി.ളസ.

ളമഡഡികല് വവേസ്റ്റേറ്റ്

മക്കാവനജ് ളമനറ്റ്- സഡതന്ത്ര

പഠനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

14-8-2020 66/ഡഡിസഡി1/17/

തസഡഭവേ.

തതീയതഡി 

28-7-2017

അധഡിക വേഡിവേരന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ച

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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45 3380/പരഡി3/2014/

നഡി.ളസ.

ഭക്കാരതപ്പുഴളയയുന്ധം പുഴവയക്കാര

നഡിവേക്കാസഡികളളെയുന്ധം

സന്ധംരക്ഷഡികണളമന്നറ്റ്

ആവേശഭ്യളപടറ്റ് ഞക്കാങ്ങക്കാടഡിരഡി

കടവേറ്റ് നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

14-9-2020 32/ഡഡിസഡി1/19/

തസഡഭവേ.

തതീയതഡി 21-10-2019

അധഡിക വേഡിവേരന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ച

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

46 3587/പരഡി.3/2017/

നഡി.ളസ.

വചെര്ത്തല വേയലക്കാര്

ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില് നടപക്കാലന്ധം

ളപക്കാളെഡിച്ചുമക്കാറഡി വതക്കാടറ്റ് പൂഴഡി ഇടറ്റ്

നഡികത്തഡിയതുമൂലമുള്ള

പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീ.സക്കാനു.പഡി.എസറ്റ്.

മുതല്വപര് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

19-8-2020 ആര്.സഡി.4/221/

2017/ തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി

15-12-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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47 965/പരഡി.3/2018/

നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡി (2016-19) യുളട

അഞക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടഡിളല

(ഭക്കാരതപ്പുഴയുളട

മലഡിനതീകരണവന്ധം

സന്ധംരക്ഷണവന്ധം സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡിയുളട പ്രവതഭ്യക

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് നടപടഡി

സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-9-2020 ആര്.സഡി.4/231/

2018/ തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി

14-1-2019,

ഡഡി.എ 3/17/2019/

തസഡഭവേ.

തതീയതഡി 31-5-2019,

ഡഡി.ബഡി3/69/ 2019/

തസഡഭവേ.

തതീയതഡി

16-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

48 1687/പരഡി.3/2018/

നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡില്

പള്ളഡിപ്പുറന്ധം വേഡിവലജഡില്ളപട

ശുദ്ധജല

തണതീര്ത്തടക്കാകങ്ങളുന്ധം

നതീര്ച്ചക്കാലകളുന്ധം മക്കാലഡിനഭ്യങ്ങള

ഇടറ്റ് മൂടുന്നതഡിളനതഡിളര

ശതീ.വദവേരക്കാജന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

07-09-2020 ആര്.സഡി.4/114/18/

തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി 12-11-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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49 3707/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

തൃപ്പൂണഡിത്തുറ ഇരുമ്പനത്തറ്റ്
തഡിരുവേക്കാങ്കുളെന്ധം വേഡിവലജഡിളല

ളനല്വേയലന്ധം തണതീര്ത്തടവന്ധം
അനധഡികൃതമക്കായഡി

നഡികത്തഡിയതറ്റ്
പൂര്വ്വസഡിതഡിയഡിലക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്
ശതീ.ളക.എന്ധം.ദഡിനകരന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 ആര്.സഡി.4/212/
2018/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി 28-9-18 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

50 3985/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം മണകക്കാടറ്റ്
വേഡിവലജഡില്ളപട

പ്രവദശങ്ങളെഡില് വേയല്
മണടഡിച്ചറ്റ് നഡികത്തുന്നതു

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ.വേഡിജയന്
നക്കായര്  ഡഡി. സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 ആര്.സഡി.4/213/
2018/ തസഡഭവേ. 

തതീയതഡി 12-11-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

51 7128/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

ജനങ്ങളുളട കുടഡിളവേള്ള
വേഡിതരണന്ധം

തടസ്സളപടുത്തഡിയതഡിനുന്ധം
ളപക്കാതുമുതല് നശഡിപഡിച്ചതഡിനുന്ധം
നടപടഡി സഡതീകരഡികണളമന്നറ്റ്
ആവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ.നഡിസക്കാര് മക്കാമു,
ളകക്കാച്ചഡി സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

3-9-2020 318/എഫറ്റ്.എന്ധം.
3/2019 തസഡഭവേ.

തതീയതഡി
7-9-2019,

128/ഇപഡിഎ 4/
2020/ 

തസഡഭവേ, തതീയതഡി
13-7-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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52 4796/പരഡി.3/2019/
നഡി.ളസ.

ഇടുകഡി ജഡിലയഡിളല
രക്കാജകുമക്കാരഡി വനക്കാര്ത്തറ്റ് കൂടക്കാര്

'ബഡി' ഡഡിവേഡിഷന്
ളപരഡിയകനക്കാല് വറക്കാഡഡിളന

നഡിര്മ്മക്കാണത്തഡിളനതഡിളര
രക്കാജകുമക്കാരഡി വേഡിവലജഡില്
മുട്ടുകക്കാടറ്റ് നഡിവേക്കാസഡികള
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

7-9-2020 ഡഡി.എ 3/305/
2019/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി
2-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

53 6032/പരഡി.3/2019/
നഡി.ളസ.

വേതീടഡിനടുത്തറ്റ് കനകക്കാലഡി ഫക്കാന്ധം
പ്രവേര്ത്തഡികന്നതുമൂലമുള്ള
ദുരഡിതങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

31-12-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/ 380/
2019/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി
31-12-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

54 6643/പരഡി.3/2019/
നഡി.ളസ.

മക്കാലഡിനഭ്യമുപവയക്കാഗഡിച്ചറ്റ്
കവേദദ്യുതഡി

ഉലക്കാദഡിപഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള
പ്ലൈക്കാന്റുകള

സക്കാപഡിക്കുവേക്കാനുള്ള
പദ്ധതഡിളകതഡിളര

വഡക്കാ.വജക്കാര്ജറ്റ് ഡഡിക്രൂസറ്റ്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

24-7-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/
44/2020/ തസഡഭവേ.

തതീയതഡി
8-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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55 6845/പരഡി.3/2019/

നഡി.ളസ.

മൂവേക്കാറ്റുപുഴ തക്കാലൂകഡില്

തഡിരുമക്കാറക്കാടഡി പഞക്കായത്തഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന വതവേര്മഠന്ധം

ഗക്കാകനററ്റ്സഡിളനതഡിളര

ശതീ.പഡി.റഡി.സജതീവേന്

കൂത്തക്കാട്ടുകുളെന്ധം സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

31-12-2020 ആര്.സഡി.3/170/

2020/ തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി 

22-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

56 6847/പരഡി.3/2019/

നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല

തഡിരുമക്കാറക്കാടഡി പഞക്കായത്തഡില്

ജനവേക്കാസ വമഖലകളെഡില്

പക്കാറമടകള

ആരന്ധംഭഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള

നടപടഡികളളകതഡിളര

സമര്പഡിച്ച  നഡിവവേദനങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

24-7-2020 പഡി-എസറ്റ്-

1/52/2020/

തസഡഭവേ.  

തതീയതഡി

 8-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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57 7180/പരഡി.3/2019/
നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്
തലക്കുളെത്തൂര്

പഞക്കായത്തഡിളല എലഡിയറമല
ളചെങ്കല് ഖനനത്തഡിളനതഡിളര

എലഡിയറമല സന്ധംരക്ഷണ
സമഡിതഡി സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

1-10-2020 ആര്-സഡി-
3/178/2020/
തസഡഭവേ.  
തതീയതഡി 

3-7-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

58 110/പരഡി.3/2020/
നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല
ശഡിവേപുരന്ധം വേഡിവലജഡിളല

അനധഡികൃത ഖനനവമക്കായഡി
ബനളപടറ്റ് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം-സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-10-2020 ആര്-സഡി-
3/88/2020/
തസഡഭവേ.  
തതീയതഡി

 12-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

59 2117/പരഡി.3/2020/
നഡി.ളസ.

പത്തനന്ധംതഡിട ജഡിലയഡില്
കലഞ്ഞൂര് പഞക്കായത്തഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ബഡിനുവമക്കാന്.
ളജ. കഡക്കാറഡിളകതഡിളര 

ശതീ. സുഗതന് ആചെക്കാരഡി,
ജനകതീയ സമഡിതഡി കണ്വേതീനര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്. 

(c/o ശതീ. ളക. യു. ജനതീഷറ്റ്
കുമക്കാര് എന്ധം. എല്. എ)

9-6-2020 ആര്-സഡി-
3/204/2020/
തസഡഭവേ.  
തതീയതഡി

 16-7-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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60 2170/പരഡി.3/2020/
നഡി.ളസ.

അരുവേക്കാപ്പുലന്ധം പഞക്കായത്തഡില്
ആരന്ധംഭഡികക്കാന് വപക്കാകുന്ന പുതഡിയ

ക്രഷര് യൂണഡിറഡിളനതഡിളര
ശതീ.ളക.യു.ജനതീഷറ്റ് കുമക്കാര്

MLA സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

28-12-2020 ആര്-സഡി-
3/377/2020/
തസഡഭവേ.  
തതീയതഡി 

20-11-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

പരഡിസഡിതഡി വേകുപറ്റ് 

ക്രമ 
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
ഒടുവേഡില് കത്തറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 2 3 4 5 6

1 3242/പരഡി1/2017/

നഡി.ളസ.
സമഡിതഡി(2016-2019)യുളട

പന്ത്രണക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടഡിളല

(ളവേള്ളക്കായണഡി കക്കായല് വനരഡിടുന്ന

പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ച

പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് നടപടഡി

സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

23-8-2019 134/എ.2/2018/ പരഡി.

(e960178) തതീയതഡി

17-9-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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2 2476/പരഡി.1/2017/
നഡി.ളസ.

 പരഡിസഡിതഡി സമഡിതഡി 
(2016-2019)യുളട രണക്കാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡിളല
വകക്കാടമല കുറഡിഞഡി-കൂമ്പന് മല
നഡിരകളെഡിളല പക്കാറഖനനവമക്കായഡി

ബനളപട പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ച ശഡിപക്കാര്കളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

5-03-2020 എ.3/336/2017/
പരഡി.  തതീയതഡി

31-8-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

3 4698/പരഡി.1/ 2017/
നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല
ളകക്കാടഡിയത്തൂര് പ ഞക്കായത്തഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന കഡക്കാറഡികളളക
തഡിളര ളപരുവേക്കാന്ധംളപക്കായഡില് നതീര്ത്തട

സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി കണ്വേതീനര്
ശതീ. വേഡിലഭ്യന്ധം പകൗവലക്കാസറ്റ് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

11-12-2019 എ.3/357/17/പരഡി.
തതീയതഡി

18-1-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

4 1028/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

ചെടയമന്ധംഗലന്ധം വേഡിവലജഡില്
പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ഷക്കാ കഡക്കാറഡിയുളട

പ്രവേര്ത്തനന്ധം നഡിര്ത്തഡിവേയ്ക്കണളമന്നക്കാ
വേശഭ്യളപട്ടുളകക്കാണറ്റ് ശതീ.ഷഹതീര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

24-2-2020 എ.3/70/18/പരഡി.
തതീയതഡി

9-5-2018 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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5 2645/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

വകക്കാടയന്ധം വചെര്ത്തല ഗതീന്ഫതീല്ഡറ്റ്
ടൂറഡിസ്റ്റേറ്റ് കഹവവേ സൃഷഡിക്കുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 

10-6-2019 ബഡി.3/175/18/പരഡി.
തതീയതഡി

7-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

6 5106/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

പ്രളെയക്കാനനരന്ധം തൃശൂര് ജഡിലയഡിളല
വേഡിവേഡിധ ഭക്കാഗങ്ങളെഡിലണക്കായ
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ച പഠനന്ധം
നടത്തുന്നതഡിനക്കായഡി അഡഡ. ളക.

രക്കാജന്, എന്ധം.എല്.എ., ശതീ അനഡില്
അകര, എന്ധം.എല്.എ., എന്നഡിവേര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

24-6-2020 310/ബഡി1/2018/
പരഡി.

തതീയതഡി 
10-10-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില..

7 5308/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല
ളവേള്ളരഡിക്കുണഡിളല വേഡിവേഡിധ

ഭക്കാഗങ്ങളെഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന
കരഡിങ്കല് കഡക്കാറഡികള ഉയര്ത്തുന്ന

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ.സണഡി കപകട

സമര്പഡിച്ച പരക്കാതഡി

29-6-2020 എ.3/258/
2018/പരഡി. തതീയതഡി

20-8-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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8 6672/പരഡി.1/2018/
നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ജഡിലയഡിളല തഡിരൂരങ്ങക്കാടഡി,
ളകക്കാവണക്കാടഡി, ഏറനക്കാടറ്റ്

തക്കാലക്കുകളെഡിളല അനധഡികൃത
കരഡിങ്കല് കഡക്കാറഡികളുമക്കായഡി
ബനളപടറ്റ് ശതീ.പുലക്കാത്തറ്റ്

കുഞഡിമുഹമ്മദറ്റ്  സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം

1-7-2020 എ.3/29/2019/പരഡി.
തതീയതഡി15-2-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

9 2596/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല വേഡിവേഡിധ
പ്രവദശങ്ങള സന്ദര്ശനന്ധം നടത്തഡി

കളണത്തഡിയ പക്കാരഡിസഡിതഡിക
പ്രശ്നങ്ങളെഡില് തുടര് നടപടഡി
സഡതീകരഡിക്കുന്നതഡിനക്കായഡി

ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം - സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

26-6-2020 നഡിവവേദനവന്ധം
തുടര്

നഡിവവേദനവന്ധം
റഡിവപക്കാര്ടഡിനക്കായഡി
അയച്ചു എങ്കഡിലന്ധം

ആയതറ്റ്
കകപറഡിയ

വേഡിവേരന്ധം വപക്കാലന്ധം
അറഡിയഡിച്ചഡിടഡില.

10 3380/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

സഡകക്കാരഭ്യ സന്ധംരക്ഷഡിത വേനമക്കായ
ശക്കാനഡിവേനന്ധം സന്ധംരക്ഷഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീമതഡി മതീന
വമവനക്കാന്, ശക്കാനഡിവേനന്ധം,

വേഴഡിക്കുളെങ്ങര സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

30-6-2020 എ.2/222/
2019/പരഡി. തതീയതഡി

3-12-2019  

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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11 4727/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

പക്കാറകഡക്കാറഡികള ഉയര്ത്തുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡിളല
പൂവേക്കുളെന്ധം നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച 

നഡിവവേദനന്ധം - സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

7-9-2020 എ.3/238/
2019/പരഡി.തതീയതഡി

30-9-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

12 5004/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

കഡക്കാറഡികള ഉയര്ത്തുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് വകക്കാളെന്ധംകുളെന്ധം-
തുള്ളന്കലറ്റ്ല്ല് കരഡിങ്കല് കഡക്കാറഡി
ആക്ഷന് കമ്മഡിറഡി സമര്പഡിച്ച 

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

18-3-2020 എ.3/240/
2019/പരഡി.തതീയതഡി

5-10-2019  

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

13 5040/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല വേഡിവേഡിധ
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള
ചൂണഡികക്കാടഡി വകരളെ ശക്കാസ്ത്ര

സക്കാഹഡിതഭ്യ പരഡിഷത്തറ്റ് കണ്വേതീനര്
ളപ്രക്കാഫ.എന്ധം.വഗക്കാപക്കാലന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

24-6-2020 എ.3/239/
2019/പരഡി.തതീയതഡി

9-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

14 6030/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ജഡിലയഡില്
അനധഡികൃതമക്കായഡി

പ്രവേര്ത്തഡിച്ചുവേരുന്ന കരഡിങ്കല്
കഡക്കാറഡികളളകതഡിളര ശതീ.മുകന്

അബ്ദുള റസക്കാഖറ്റ് സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം - സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

26-5-2020 എ.3/274/
2019/പരഡി.തതീയതഡി

15-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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15 6853/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല
രക്കായമന്ധംഗലന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില്

ജതീവേനറ്റ് ഭതീഷണഡി ആയഡിട്ടുള്ള
കപ്ലൈവഡറ്റ് കമ്പനഡി നഡിര്ത്തലക്കാക്കു-

ന്നതഡിനുള്ള നടപടഡികള
സഡതീകരഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

ശതീ.സക്കാജുവപക്കാള, ശതീ.വേഡി.രവേതീന്ദ്രന്
എന്നഡിവേര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

22-5-2020 എ.3/8/2020/പരഡി.
തതീയതഡി,

 12-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

16 7219/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

മറത്തൂര് ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ് കുഞക്കാലഡി
പക്കാറയഡിളല എടത്തക്കാടന് കഡക്കാറഡി
ക്രഷര് പ്രവേര്ത്തനന്ധം നഡിര്ത്തഡി
വേയഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് 
ശതീ. സഡി. ളക. രഘുനക്കാഥറ്റ് 

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

26-5-2020 എ.3/67/2020/
പരഡി. തതീയതഡി, 

20-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

17 7223/പരഡി.1/2019/
നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല കറുകുറഡി
വേഡിവലജഡിളല ഏഴക്കാമുഖന്ധം പ്രവദശത്തറ്റ്
അനധഡികൃതമക്കായഡി നടത്തുന്ന ഖനനന്ധം

നഡിര്ത്തഡിവേയഡിക്കുന്നതുമക്കായഡി
ബനളപടറ്റ് പക്കാറമട വേഡിരുദ്ധ ജനകതീയ

ആക്ഷന് കകൗണ്സഡില് സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം.

7-10-2020 എ.3/107/2020/
പരഡി. തതീയതഡി, 

9-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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18 99/പരഡി.1/2020/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്

വവേനപക്കാറയഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന

അനധഡികൃത കഡക്കാറഡിളകതഡിളര

ആക്ഷന് കമ്മഡിറഡി കണ്വേതീനര്

ശതീ.പഡി.വേഡി.ഹുകസന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

26-5-2020 A3/79/2020-

ENVT

തതീയതഡി

 13-5-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

19 2030/പരഡി.1/

2020/ നഡി.ളസ.

വവേമ്പനക്കാടു കക്കായലഡിളല മലഡിനതീകരണ

ത്തഡിളനതഡിളര ശതീ. പഡി. വേഡി. പുഷ്കരന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

2-6-2020 എ.2/53/2020/

പരഡി. തതീയതഡി

22-6-2020 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

20 2413/പരഡി.1/

2020/നഡി.ളസ.

കടയ്ക്കല് ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില്

കുറഡികക്കാടറ്റ് വേക്കാര്ഡഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ABC ഇന്ഡസതീസറ്റ്

എന്ന ക്രഷര് യൂണഡിററ്റ് മൂലമുണക്കാകുന്ന

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങളകറ്റ്

എതഡിളര ശങ്കര് നഗര് നഡിവേക്കാസഡികള

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

24-6-2020 എ.3/186/2020/

പരഡി.തതീയതഡി,

 8-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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21 3048/പരഡി.1/

2020/ നഡി.ളസ.

ളസമതീ കഹസതീഡറ്റ് പദ്ധതഡിയക്കായ

'ളക ളറയഡില്' പദ്ധതഡി സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീ. അനഡില് അകര എന്ധം.എല്.എ.

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

15-10-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

22 5765/പരഡി.

2/2014/നഡി.ളസ.

മൂക്കുന്നഡിമലയഡിളല കഡക്കാറഡി-ക്രഷര്

പ്രവേര്ത്തനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

മൂക്കുന്നഡിമല സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

കണ്വേതീനര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

27-5-2020 എ.2/2/2019/പരഡി.

തതീയതഡി

10-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

23 1364/പരഡി.2/2015/

നഡി.ളസ.

അനധഡികൃത പക്കാറഖനനന്ധം നഡിര്ത്തഡി

വേയഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് 

ശതീ. ളബന്നഡി സഡി.സഡി. മുതല്വപര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

12-5-2020 3977/എ 3/

2014/ പരഡി. തതീയതഡി

10-4-2015

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

24 2825/പരഡി. 2/

2015/നഡി.ളസ.

വചെര്ത്തല തക്കാലൂകഡില് ഫുഡ്വകക്കാ

ളഡലഡികസഡിസറ്റ് എന്ന കമ്പനഡി

സൃഷഡിക്കുന്ന പരഡിസര മലഡിനതീകരണ

ത്തഡിളനതഡിളര ശതീ. സഡി. ളക.

രക്കാധക്കാകൃഷ്ണന് സമര്പഡിച്ച പരക്കാതഡി

17-12-2018 ബഡി2/54/2018/

പരഡി. തതീയതഡി

 28-1-2019

അനഡിമ

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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25 3223/പരഡി. 2/ 2016/

നഡി.ളസ.

കടമ്പ്രയക്കാര് സന്ധംരക റ്റ്ഷണന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ. മക്കാവലരഡി

പകൗവലക്കാസറ്റ് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

12-3-2020 എ 3/78/2019/പരഡി.

തതീയതഡി 1-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

26 2769/പരഡി. 2/ 2017/

നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡിയുളട (2016-2019)

ഒന്നക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാർടഡിളല

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് നടപടഡി

സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

16-6-2020 എ 2/287/2011/

പരഡി. (e-638705)

തതീയതഡി 

4-11-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

27 4696/പരഡി. 2/ 2017/

നഡി.ളസ.

വേയനക്കാടറ്റ് ചുരത്തഡിളന  സന്ധംരക്ഷണ

വമക്കായഡി ബനളപട നഡിർവദശങ്ങള

ഉളളകക്കാള്ളഡിച്ചുളകക്കാണറ്റ് ശതീ.പഡി.ളക.

സുകുമക്കാരന് സമർപഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

9-6-2020 ബഡി1/429/പരഡി./

2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

28 4721/പരഡി. 2/

2017/ നഡി.ളസ.

തക്കാമരവശരഡി കൂടരഞഡി വേഡിവലജഡില്

പ്രവേര്ത്തനമക്കാരന്ധംഭഡിക്കുന്ന കരഡിങ്കല്

കഡക്കാറഡിളകതഡിളര നടപടഡി

ആവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ.ടഡിവജക്കാ വജക്കാര്ജറ്റ്

കൂമ്പക്കാറ സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

13-5-2020 എ 3/370/2017/

പരഡി. 

തതീയതഡി 

14-9-2020

അധഡികവേഡിവേര

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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29 456/പരഡി.2/2019/

നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല

അനധഡികൃത പക്കാറ ഖനനത്തഡിളനതഡിളര

നടപടഡി ആവേശഭ്യളപട്ടുന്ധം പുഴകളുന്ധം

നതീര്ച്ചക്കാലകളുന്ധം സന്ധംരക്ഷഡികണളമ

ന്നക്കാവേശഭ്യളപട്ടുന്ധം അഡഡ. ടഡി.വേഡി.

രക്കാവജന്ദ്രന് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

3-9-2020 എ 3/106/2020/

പരഡി. തതീയതഡി 

9-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

30 4059/പരഡി.2/ 2019/

നഡി.ളസ.

നതീണകര ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡിളല

ളനവറക്കാസറ്റ് മകറന് എകറ്റ്വപക്കാര്ടറ്റ്സറ്റ്

എന്ന സതീ ഫുഡറ്റ് കമ്പനഡി

സൃഷഡിക്കുന്ന മലഡിനതീകരണത്തഡിളന

തഡിളര ശതീമതഡി വേഡിമലക്കാ പ്രസക്കാദറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

3-8-2020 എ 3/1/2020/പരഡി.

തതീയതഡി 

23-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

31 6828/പരഡി2/2019/

നഡി.ളസ.

പക്കാറഖനനത്തഡിനറ്റ് നല്കഡിയ അനുമതഡി

റദറ്റ് ളചെയ്യണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

കക്കാടക്കാകട തക്കാലൂകറ്റ് മക്കാറനല്ലൂര്

വേഡിവലജഡില് ഇലന്ധംപ്ലൈക്കാവേഡില 

വദശവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

10-8-2020 എ 3/43/2020/

പരഡി. തതീയതഡി 

22-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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32 6844/പരഡി.2/2019/
നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം കുന്നത്തറ്റ്നക്കാടറ്റ്
പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ക്രഷര് യൂണഡിറഡിനറ്റ്

എതഡിളര പ്രവദശവേക്കാസഡികളകറ്റ്
വവേണഡി ശതീ. എ. പഡി. ഔവസഫറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-10-2020 എ 3/78/2020/പരഡി.
തതീയതഡി 

11-5-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

33 7179/പരഡി.2/2019/
നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ഉള്ളഡിവയരഡിയഡില്
'ഒയലമല' എന്ന സലത്തറ്റ്

ളചെങ്കല്കഡക്കാറഡി തുടങ്ങുന്നതഡിനറ്റ്
അനുമതഡി നല്കഡിയതഡിളനതഡിളര
ഒയലമല സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

കണ്വേതീനര് ശതീ. മണഡി കക വഞരഡി
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

10-6-2020 എ 3/117/2020/
പരഡി.

 തതീയതഡി 
22-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

34 7218/പരഡി.2/2019/
നഡി.ളസ.

ളചെങ്കല്/കരഡിങ്കല് ഖനന പ്രവേര്ത്ത
നങ്ങളകറ്റ് മണ്സൂണ്കക്കാല

നഡിവരക്കാധനന്ധം ഏര്ളപടുത്തണളമന്നക്കാ
വേശഭ്യളപടറ്റ് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-11-2020 എ 3/105/2020/
പരഡി.

 തതീയതഡി
 9-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

35 7220/പരഡി.2/2019/
നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ആനകയന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായ
ത്തഡില് പനല്ലൂര് വേഡിവലജഡിളല
കരഡിങ്കല് ഖനനത്തഡിളനതഡിളര
പനല്ലൂര് ഹഡില്സറ്റ് സന്ധംരക്ഷണ
സമഡിതഡി ളചെയര്മക്കാന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

16-6-2020 എ 3/150/2020/
പരഡി. തതീയതഡി 

2-7-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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36 1068/പരഡി.2/2020/
നഡി.ളസ.

പക്കാരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡി
(2019-2021)യുളട  16-ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (2018-ളല പ്രളെയന്ധം
വകരളെത്തഡിവനലഡിച്ച പക്കാരഡിസഡിതഡി

കക്കാഘക്കാതന്ധം സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡിയുളട
പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്) ശഡിപക്കാര്ശ-

കളെഡിന്വമല് തുടര്നടപടഡികള സഡതീകരഡി
ക്കുന്നതറ്റ്  സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

10-6-2020 ബഡി1/331/പരഡി./2019
തതീയതഡി 

12-12-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

37 5113/പരഡി.2/2020/
നഡി.ളസ.

വകക്കാടയന്ധം കഡിടങ്ങൂര് ഗക്കാമപഞക്കായ
ത്തഡില് ആരന്ധംഭഡികക്കാനഡിരഡിക്കുന്ന ടക്കാര്
മഡികഡിന്ധംഗറ്റ് യൂണഡിറ്റുകളുളട പ്രവേര്ത്തനന്ധം

തടയണളമന്നറ്റ് ആവേശഭ്യളപടറ്റ് 
ശതീ. ജഡിബഡി മക്കാതദ്യു, വകക്കാടയന്ധം

മുതല്വപര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

18-12-2020  റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

38 3125/പരഡി.3/2017/
നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡി
(2016-2019)യുളട 10-ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല  ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്
തുടര്നടപടഡി സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-10-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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39 6076/പരഡി.3/
2017/ നഡി.ളസ.

ചെഡിറയഡിന്കതീഴറ്റ് തക്കാലൂകഡിളല
പഴയകുനവമ്മല് പഞക്കായത്തഡിളല
9-ാം വേക്കാര്ഡഡില് പക്കാറഖനനന്ധംമൂലന്ധം

ഉണക്കാകക്കാനഡിടയുള്ള പക്കാരഡിസഡിതഡികക്കാ
ഘക്കാതന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് പ്രവദശ

വേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-8-2020 എ.3/68/2018/പരഡി.
തതീയതഡി 

11-5-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

40 965/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡി
(2016-2019) യുളട അഞക്കാമതറ്റ്
റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (ഭക്കാരതപ്പുഴയുളട
മലഡിനതീകരണവന്ധം സന്ധംരക്ഷണവന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡിയുളട പ്രവതഭ്യക
റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-9-2020 104/എ 2/2018/
പരഡി.

തതീയതഡി
 26-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

41 1029/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

തൃശൂര് ജഡിലയഡിളല വദശമന്ധംഗലന്ധം
ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന
ബഡി.പഡി അവസക്കാസഡിവയററ്റ്സറ്റ് എന്ന

ളമറല് ക്രഷര് യൂണഡിറഡിളന
പ്രവേര്ത്തനത്തഡിളനതഡിളര

ശതീ.ളമക്കായ്തതീന് കക്കാഞഡിക്കുണഡില്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 എ.3/71/2018/പരഡി.
തതീയതഡി 
1-6-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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42 1697/പരഡി.3/2018/

നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംരക്ഷണ നഡിയമങ്ങള

വഭദഗതഡി ളചെയ്യളപടുന്നതഡിളനതഡിളര

ശതീ.ടഡി.വേഡി രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

19-4-2018 82/എ.2/18/പരഡി.    

(e 842291) 

തതീയതഡി

28-7-2018 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

43 4325/പരഡി.3/

2018/ നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല

ളപരഡിങ്ങമലയഡില് സക്കാപഡിക്കുവേക്കാന്

ഉവദശഡിച്ചഡിട്ടുള്ള മക്കാലഡിനഭ്യ സന്ധംസ്കരണ

പ്ലൈക്കാനറ്റ് ഉവപക്ഷഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യ

ളപടറ്റ് ശതീ. ഇടവേന്ധം ഷക്കാനവേക്കാസറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-10-2020 പരഡി.ബഡി.2/183/

2018.പരഡി.  

തതീയതഡി

7-9-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

44 5997/പരഡി.3/

2018/ നഡി.ളസ.

പക്കാലകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില് ളതവക

മലമ്പുഴയഡില് അനധഡികൃതമക്കായഡി

നഡിര്മ്മഡിച്ചുളകക്കാണഡിരഡിക്കുന്ന 

ആയുര്വവേദ റഡിവസക്കാര്ടഡിളനതഡിളര 

ശതീ. പക്കാണഡിവയക്കാടറ്റ് പ്രഭക്കാകരന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

29-11-2018 എ.2/175/18/പരഡി.

തതീയതഡി 

11-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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45 7153/പരഡി.3/ 2018/

നഡി.ളസ.

 സമഡിതഡി (2016-19)യുളട 15- ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-9-2020 എ.2/227/2019/

പരഡി. 

തതീയതഡി 

9-12-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

46 3020/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

ളകക്കാലന്ധം തക്കാലൂകഡില് മയ്യനക്കാടറ്റ്

പഞക്കായത്തഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന

വജക്കാസറ്റ് പവേര് വലക്കാണ്ടഡി എന്ന

സക്കാപനത്തഡിളനതഡിളര ശതീമതഡി

സുപ്രഭ ബക്കാബ  സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-9-2020 പരഡി.

ബഡി.2/64/2019/

പരഡി. 

തതീയതഡി 

22-7-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

47 3545/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല

മന്ധംഗലക്കാപുരന്ധം പഞക്കായത്തഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ഇന്ധംഗതീഷറ്റ് ഇനഭ്യന്

വക്ലേ എന്ന സക്കാപനത്തഡിളനതഡിളര

ശതീ. വേഡി. ശതീകുമക്കാരന് നക്കായര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

18-5-2020 എ.3/200/2019/

പരഡി. തതീയതഡി

 1-8-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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48 4796/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

ഇടുകഡി ജഡിലയഡിളല രക്കാജകുമക്കാരഡി

വനക്കാര്ത്തറ്റ്, കൂടക്കാര് 'ബഡി' ഡഡിവേഡിഷന്

ളപരഡിയ കനക്കാല് വറക്കാഡഡിളന

നഡിര്മ്മക്കാണത്തഡിളനതഡിളര മുട്ടുകക്കാടറ്റ്

നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 എ.3/325/2019/

പരഡി. തതീയതഡി 

9-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

49 5140/പരഡി.3/ 2019/

നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് തക്കാലൂകഡില് 

മുള്ളന്ധംവഗക്കാഡറ്റ് പ്രവദശത്തറ്റ് ആരന്ധംഭഡി

ക്കുന്ന കരഡിങ്കല് ഖനനന്ധം തടയണളമ

ന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് പ്രവദശവേക്കാസഡികള

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം  സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

14-9-2020 എ.3/323/2019/

പരഡി. തതീയതഡി

 12-12-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

50 5840/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല

നഗരൂര് ഗക്കാമപ ഞക്കായത്തഡില്

ളവേള്ളല്ലൂര് വപക്കാരഡിവയക്കാട്ടുമല ഖനന

വമക്കായഡി ബനളപടറ്റ് പ്രവദശവേക്കാസഡികള

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-9-2020 എ.3/321/2019/

പരഡി. തതീയതഡി

 9-12-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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51 6643/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

മക്കാലഡിനഭ്യമുപവയക്കാഗഡിച്ചറ്റ് കവേദദ്യുതഡി

ഉലക്കാദഡിപഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള പ്ലൈക്കാന്റുകള

സക്കാപഡിക്കുവേക്കാനുള്ള പദ്ധതഡി

ളകതഡിളര വഡക്കാ.വജക്കാര്ജറ്റ് ഡഡിക്രൂസറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-9-2020 എ.3/62/2020/

പരഡി. തതീയതഡി

 22-4-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

52 6847/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല

തഡിരുമക്കാറക്കാടഡി പഞക്കായത്തഡില്

ജനവേക്കാസ വമഖലകളെഡില് പക്കാറമടകള

ആരന്ധംഭഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള നടപടഡികള

ളകതഡിളര സമര്പഡിച്ച  നഡിവവേദനങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-9-2020 എ.3/101/2020/

പരഡി. തതീയതഡി

 9-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

53 7180/പരഡി.3/2019/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്

തലക്കുളെത്തൂര് പഞക്കായത്തഡിളല

എലഡിയറമല ളചെങ്കല് ഖനനത്തഡി

ളനതഡിളരയുള്ള എലഡിയറമല

സന്ധംരക്ഷണസമഡിതഡി സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

1-10-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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54 110/പരഡി.3/2020/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല ശഡിവേപുരന്ധം

വേഡിവലജഡിളല അനധഡികൃത ഖനനവ

മക്കായഡി ബനളപടറ്റ് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം  

7-10-2020 എ.3/118/2020/

പരഡി. തതീയതഡി 

22-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

55 2117/പരഡി.3/ 2020/

നഡി.ളസ.

പത്തനന്ധംതഡിട ജഡിലയഡില് കലഞ്ഞൂര്

പഞക്കായത്തഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന

ബഡിനുവമക്കാന്. ളജ. കഡക്കാറഡിളകതഡിളര

ശതീ. സുഗതന് ആചെക്കാരഡി, 

ജനകതീയ സമഡിതഡി കണ്വേതീനര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം  

 (c/o ശതീ. ളക. യു. ജനതീഷറ്റ് കുമക്കാര് 

എന്ധം. എല്. എ)

18-9-2020 എ.3/187/2020/

പരഡി. തതീയതഡി 

9-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

56 2170/പരഡി.3/

2020/ നഡി.ളസ.

അരുവേക്കാപ്പുലന്ധം പഞക്കായത്തഡില്

പുതുതക്കായഡി തുടങ്ങുവേക്കാന് ഉവദശഡിക്കുന്ന

ക്രഷര് യൂണഡിറഡിളനതഡിളര അഡഡ.

ളക. യു. ജനതീഷറ്റ് കുമക്കാര്  എന്ധം. എല്. എ.

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

28-12-2020 എ.3/188/2020/

പരഡി. തതീയതഡി 

7-10-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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വേഭ്യവേസക്കായന്ധം

ക്രമ
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 2 3 4 5 6

1 142/പരഡി.1/2011/
നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡി
(2016-19)യുളട ഏഴക്കാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (ചെവേറയഡിളല വകരളെ
മഡിനറല്സറ്റ് & ളമറല്സറ്റ് ലഡിമഡിറഡറ്റ്

മൂലമുണക്കാകുന്ന മലഡിനതീകരണ പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ച പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് നടപടഡി
സഡതീകരഡിയ്ക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

24-8-2020 എച്ചറ്റ്3/152/2018-
വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 
15-6-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

2 6260/പരഡി.1/
2018/ നഡി.ളസ.

ളചെങ്കല് ഖനനന്ധം ഉയര്ത്തുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ.വവേലക്കായുധന്. ഒ
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം  

19-3-2020 8/എ-4/2019/വേഭ്യവേ.
തതീയതഡി 11-2-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

3 4727/പരഡി.1/
2019/ നഡി.ളസ.

പക്കാറകഡക്കാറഡികള ഉയര്ത്തുന്ന
പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള 

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡിളല
പൂവേക്കുളെന്ധം നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച 

നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 എ-3/334/2019/
വേഭ്യവേ. തതീയതഡി

1-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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4 6030/പരഡി.1/
2019/ നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ജഡിലയഡിളല അനധഡികൃത
കരഡിങ്കല് കഡക്കാറഡികളളകതഡിളര ശതീ.
മുകന് അബ്ദുല് റസക്കാഖറ്റ് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

26-5-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/379/
2019-വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി
 25-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

5 6649/പരഡി.1/
2019/ നഡി.ളസ.

വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡില് കങ്ങഴ
പഞക്കായത്തറ്റ് 5-ാംവേക്കാര്ഡഡില് മക്കാവേതീണ

പക്കാറഖനനവന്ധം ക്രഷര് യൂണഡിറ്റുന്ധം
സക്കാപഡിക്കുവേക്കാന്

ശമഡിക്കുന്നതഡിളനതഡിളര
 ശതീ. വജക്കാര്ജറ്റ് വജക്കാസഫറ്റ് റഡി

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

24-6-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/29/
2020-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി
 29-1-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

6 6853/പരഡി.1/
2019/ നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം കുന്നത്തുനക്കാടറ്റ്
തക്കാലൂകഡിളല രക്കായമന്ധംഗലന്ധം

ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില് ജതീവേനറ്റ്
ഭതീഷണഡിയക്കായഡിട്ടുള്ള കപ്ലൈവഡറ്റ്

കമ്പനഡി നഡിര്ത്തലക്കാക്കുന്നതഡിനുള്ള
നടപടഡികള സഡതീകരഡികണളമന്നക്കാ

വേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ.സക്കാജുവപക്കാള,
ശതീ.രവേതീന്ദ്രന് എന്നഡിവേര് സമഡിര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

22-5-2020 23/ജഡി-2/2020/
വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 
22-1-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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7 7219/പരഡി.1/

2019/ നഡി.ളസ.

മറത്തൂര് ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ് കുഞക്കാലഡി

പക്കാറയഡിളല എടത്തക്കാടന് കഡക്കാറഡി

ക്രഷര് പ്രവേര്ത്തനന്ധം നഡിര്ത്തഡിവേയഡിക

ണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ. സഡി. ളക.

രഘുനക്കാഥറ്റ് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

26-5-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/81/

2020- വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 

20-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

8 7223/പരഡി.1/

2019/ നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല കറുകുറഡി

വേഡിവലജഡിളല ഏഴക്കാമുഖന്ധം പ്രവദശത്തറ്റ്

അനധഡികൃത ഖനനന്ധം നഡിര്ത്തഡിവേയ്ക്കു

ന്നതുമക്കായഡി ബനളപട പക്കാറമട

വേഡിരുദ്ധ ജനകതീയ കകൗണ്സഡില്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-8-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/83/

2020-വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 

20-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

9 99/പരഡി.1/2020/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്

വമനപക്കാറയഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന

അനധഡികൃത കഡക്കാറഡിളകതഡിളര

ആക്ഷന് കമ്മഡിറഡി കണ്വേതീനര്

ശതീ.പഡി.വേഡി.ഹുകസന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം.

26-5-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/124/

2020-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി

 23-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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10 2413/പരഡി.1/

2020/നഡി.ളസ.

കടയ്ക്കല് ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില്

കുറഡികക്കാടറ്റ് വേക്കാര്ഡഡില് ശങ്കര് നഗറഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ABC ഇന്ഡസതീസറ്റ്

എന്ന ക്രഷര് യൂണഡിററ്റ്മൂലന്ധം ഉണക്കാകുന്ന

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങളളകതഡിളര

ശങ്കര് നഗര് നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/336/

2020-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി

 4-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

11 4576/പരഡി.2/

2013/നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2019-21)യുളട 8-ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല നമ്പര്

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് തുടര്നടപടഡി

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

23-3-2020 എ 3/109/2018

പരഡി.

തതീയതഡി 

18-5-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

12 1364/പരഡി.2/

2015/ നഡി.ളസ.

അനധഡികൃത പക്കാറഖനനന്ധം നഡിര്ത്തഡി

വേയഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് 

ശതീ. ളബന്നഡി സഡി. സഡി. മുതല്വപര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

23-3-2015 എ 3/7364/2015

വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 

24-4-2015

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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13 2769/പരഡി.2/

2017/നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡി

(2016-19) യുളട ഒന്നക്കാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാർടഡിളല ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്.

15-6-2020 വേഭ്യവേ.പഡി.എസറ്റ്315/

17/വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി

 24-10-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

14 5577/പരഡി.2/

2018/ നഡി.ളസ.

വദവേഡികുളെന്ധം തക്കാലൂകഡില് ളവേള്ളത്തൂവേല്

വേഡിവലജഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന വേഡിയക്കാറ

പവേര് ലഡിമഡിറ ഡറ്റ് എന്ന സഡകക്കാരഭ്യ

കവേദദ്യുത നഡിലയന്ധം ഉയര്ത്തുന്ന

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ. എസറ്റ്.

സുവരഷ് കുമക്കാര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

15-6-2020 205/പഡി.എസറ്റ്/

19/വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 

15-7-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

15 6584/പരഡി.2/

2018/

നഡി.ളസ.

ചെക്കാലക്കുടഡി തക്കാലൂകഡില് വകക്കാടവശരഡി

മലയഡിളല അനധഡികൃത പക്കാറഖനനവന്ധം

അശക്കാസ്ത്രതീയ ക്രഷര് പ്രവേര്ത്തനവന്ധം

നഡിര്ത്തഡി വേയഡിയ്ക്കണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

ശതീമതഡി പ്രതീതഡി ശശഡി തുടങ്ങഡിയവേര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-3-2020 എ 3/471/2018/

വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 

28-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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16 456/പരഡി.2/ 2019/

നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല അനധഡികൃത

പക്കാറ ഖനനത്തഡിളനതഡിളര നടപടഡി

ആവേശഭ്യളപട്ടുന്ധം പുഴകളുന്ധം നതീര്ച്ചക്കാലകളുന്ധം

സന്ധംരക്ഷഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപട്ടുന്ധം

അഡഡ.ടഡി.വേഡി രക്കാവജന്ദ്രന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

20-3-2020 എ-3/378/ 

2019-വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 

10-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

17 4330/പരഡി.2/

2019/ നഡി.ളസ.

ളകക്കാടക്കാരകര തക്കാലൂകഡില് മക്കാവങ്കക്കാടറ്റ്

വേഡിവലജഡില് പക്കാറഖനനന്ധംമൂലന്ധം

ഉണക്കാകക്കാന് സക്കാധഭ്യതയുള്ള

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീ.എന്. വമക്കാഹന് ദക്കാസറ്റ്,

ശതീ.എന്.രവേഡി എന്നഡിവേര് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം 

19-3-2020 വേഭ്യവേ-എ-3/318/

2019-വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 

15-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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18 5024/പരഡി. 2/

2019/

നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡില് ബളെക്കാല്

ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡില് ഏറക്കാന്ധംചെഡിറയഡില്

ആരന്ധംഭഡികക്കാനഡിരഡിക്കുന്ന കരഡിങ്കല്

കഡക്കാറഡിക്കുന്ധം ക്രഷര് യൂണഡിറഡിനുന്ധം

അനുമതഡി നല്കരുളതന്നറ്റ് ആവേശഭ്യളപടറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

17-3-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/419/

2019-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി

 17-12-2019,

എ-3/80/2020-

വേഭ്യവേ. തതീയതഡി 

20-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

19 6031/പരഡി. 2/

2019/

നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ഉഴമലയ്ക്കല് ഗക്കാമ

പഞക്കായത്തഡില് പക്കാറഖനനത്തഡിനറ്റ്

നല്കഡിയ അനുമതഡി റദക്കാകണളമന്നക്കാ

വേശഭ്യളപടറ്റ് അഡഡ.എ.റഹഡിന്ധം

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

23-3-2020 എ-3/380/ 2019-

വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 

25-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

20 6828/പരഡി.2/

2019/നഡി.ളസ.

പക്കാറഖനനത്തഡിനറ്റ് നല്കഡിയ അനുമതഡി

റദറ്റ് ളചെയ്യണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

കക്കാടക്കാകട തക്കാലൂകറ്റ് മക്കാറനല്ലൂര്

വേഡിവലജഡില് ഇലന്ധംപ്ലൈക്കാവേഡില 

വദശവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

10-8-2020 എ-3/84/ 2020-

വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി

 20-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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21 7179/പരഡി.2/

2019 / നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ഉള്ളഡിവയരഡി ഒയലമല

പ്രവദശത്തറ്റ് ളചെങ്കല് കഡക്കാറഡി

തുടങ്ങക്കാനുളെളെ നതീകത്തഡിളനതഡിളര മുന്

മന്ത്രഡി ശതീ.വേഡി.എന്ധം.സുധതീരളന  ആമുഖ

കത്തറ്റ് സഹഡിതന്ധം ശതീ.മണഡി കകവഞരഡി

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

10-6-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

22 7218/പരഡി.2/

2019/നഡി.ളസ.

ളചെങ്കല് ഖനനത്തഡിനറ്റ് മണ്സൂണ്

കക്കാല നഡിവരക്കാധനന്ധം ഏര്ളപടുത്തണളമ

ന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ. ടഡി.വേഡി.രക്കാജന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം  

20-11-2020 എ.4/100/2020-

വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി

 26-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

23 7220/പരഡി.2/

2019/നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ആനകയന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായ

ത്തഡില് പനല്ലൂര് വേഡിവലജഡിളല

കരഡിങ്കല് ഖനനത്തഡിളനതഡിളര

പനല്ലൂര് ഹഡില്സറ്റ് സന്ധംരക്ഷണ

സമഡിതഡി ളചെയര്മക്കാന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം 

16-6-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/122/

2020-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 

23-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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24 98/പരഡി.2/
2020/നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില് കുമക്കാരനല്ലൂര്
വേഡിവലജഡില് വസക്കായഡില് കപപഡിന്ധംഗറ്റ്

ഉള്ള പ്രവദശത്തറ്റ് ഖനനന്ധം
നടത്തുന്നതഡിളനതഡിളര നടപടഡി

ആവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ.ളക.ബക്കാലകൃഷ്ണന്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

15-6-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/85/
2020-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 
3-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

25 1068/പരഡി.2/
2020/നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2019-2021) യുളട 16- ാാമതറ്റ്
റഡിവപക്കാർടഡിളല (2018-ളല പ്രളെയന്ധം
വകരളെത്തഡിവനലഡിച്ച പക്കാരഡിസഡിതഡി

കക്കാഘക്കാതന്ധം സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡിയുളട
പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്) ശഡിപക്കാര്ശ
കളെഡിന്വമല് തുടര്നടപടഡികള

സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് 

10-6-2020 വേഭ്യവേ.എ-3/398/
2019-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 
3-12-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

26 5113/പരഡി.2/
2020/ നഡി.ളസ.

വകക്കാടയന്ധം കഡിടങ്ങൂര് ഗക്കാമപഞക്കായ
ത്തഡില് ആരന്ധംഭഡികക്കാനഡിരഡിക്കുന്ന ടക്കാര്
മഡികഡിന്ധംഗറ്റ് യൂണഡിറ്റുകളുളട പ്രവേര്ത്തനന്ധം

തടയണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് 
ശതീ.ജഡിബഡി മക്കാതദ്യു, വകക്കാടയന്ധം

 മുതല്വപര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

18-12-2020  റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

27 3545/പരഡി.3/
2019/ നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല
മന്ധംഗലക്കാപുരന്ധം പഞക്കായത്തഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ഇന്ധംഗതീഷറ്റ് ഇനഭ്യന്
വക്ലേ എന്ന സക്കാപനത്തഡിളനതഡിളര

ശതീ. വേഡി. ശതീകുമക്കാരന് നക്കായര്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

18-5-2020 245/ജഡി2/2019/
വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 
24-9-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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28 4796/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

ഇടുകഡി ജഡിലയഡിളല രക്കാജകുമക്കാരഡി

വനക്കാര്ത്തറ്റ്, കൂടക്കാര് 'ബഡി' ഡഡിവേഡിഷന്

ളപരഡിയ കനക്കാല് വറക്കാഡഡിളന

നഡിര്മ്മക്കാണത്തഡിളനതഡിളര മുട്ടുകക്കാടറ്റ്

നഡിവേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 വേഭ്യവേ.എ.3/346/

2020-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 

7-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

29 5140/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് തക്കാലൂകഡില്

മുള്ളന്ധംവഗക്കാഡറ്റ് പ്രവദശത്തറ്റ് ആരന്ധംഭഡിക്കുന്ന

കരഡിങ്കല് ഖനനന്ധം തടയണളമന്നക്കാവേശഭ്യ

ളപടറ്റ് പ്രവദശ വേക്കാസഡികള സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം  

14-9-2020 വേഭ്യവേ.എ.3/363/

2019-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 

6-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

30 5840/പരഡി.3/

2019/ നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല നഗരൂര്

ഗക്കാമപ ഞക്കായത്തഡില് ളവേള്ളല്ലൂര്

വപക്കാരഡിവയക്കാട്ടുമല ഖനനവമക്കായഡി

ബനളപടറ്റ് പ്രവദശവേക്കാസഡികള

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനങ്ങള  

3-9-2020 വേഭ്യവേ.എ.3/381/

2019. വേഭ്യവേ.

തതീയതഡി 

25-11-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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31 6845/പരഡി.3/
2019/ നഡി.ളസ.

മൂവേക്കാറ്റുപുഴ തക്കാലൂകഡില് തഡിരുമക്കാറക്കാടഡി
പഞക്കായത്തഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന

വതവേർമഠന്ധം ഗക്കാകനററ്റ്സഡിളനതഡിളര
ശതീ. പഡി.റഡി. സജതീവേന് സമർപഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം  

31-12-2020 വേഭ്യവേ.എ.3/34/
2020-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 
28-1-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

32 6847/പരഡി.3/
2019/ നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല തഡിരുമക്കാറക്കാടഡി
പഞക്കായത്തഡില് ജനവേക്കാസ വമഖലക

ളെഡില് പക്കാറമടകള ആരന്ധംഭഡിക്കുന്ന
തഡിനുള്ള നടപടഡികളളകതഡിളര

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനങ്ങള   

7-9-2020 വേഭ്യവേ.എ.3/28/
2020 വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി 
25-1-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

33 110/പരഡി.3/2020/
നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല ശഡിവേപുരന്ധം
വേഡിവലജഡിളല അനധഡികൃത

ഖനനവമക്കായഡി ബനളപടറ്റ് സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം  

7-10-2020 വേഭ്യവേ.എ.3/82/
2020-വേഭ്യവേ. 

തതീയതഡി
 20-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

34 2117/പരഡി.3/
2020/ നഡി.ളസ.

പത്തനന്ധംതഡിട ജഡിലയഡില് കലഞ്ഞൂര്
പഞക്കായത്തഡില് പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന

ബഡിനുവമക്കാന്. ളജ. കഡക്കാറഡിളകതഡിളര
സുഗതന് ആചെക്കാരഡി, ജനകതീയ സമഡിതഡി

കണ്വേതീനര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം
(c/o  ശതീ. ളക.യു.ജനതീഷറ്റ് കുമക്കാര്, 

എന്ധം. എല്. എ.)

18-9-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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35 2170/പരഡി.3/
2020/ നഡി.ളസ.

അരുവേക്കാപ്പുലന്ധം പഞക്കായത്തഡില്
പുതുതക്കായഡി തുടങ്ങുവേക്കാന് ഉവദശഡിക്കുന്ന

ക്രഷര് യൂണഡിറഡിളനതഡിളര അഡഡ. 
ളക. യു. ജനതീഷറ്റ് കുമക്കാര്,  
എന്ധം. എല്. എ. സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം  

28-12-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

ജലവേഡിഭവേന്ധം

ക്രമ 
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 1413/പരഡി.1/2017/
നഡി.ളസ.

വകരളെത്തഡിളല നദഡികളുളട
വശക്കാചെഭ്യക്കാവേസയുന്ധം ഇതര

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങളുന്ധം
പരഡിഹരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 
ശതീ. ടഡി. വേഡി. രക്കാജന്  സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

14-9-2020 ഐ.ആര് 3/36/
19/ജ.വേഡി.വേ.
 31 -10 -2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

2 3242/പരഡി.1/
2017/ നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി(2016-2019)യുളട
പന്ത്രണക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടഡിളല

(ളവേള്ളക്കായണഡി കക്കായല് വനരഡിടുന്ന
പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ച

പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)
ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് നടപടഡി

സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

30-11-2020 പഡിഎസറ്റ്1/63/18/
ജ.വേഡി.വേ.  
തതീയതഡി  

14-8-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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3 4836/ പരഡി.1/

2018/ നഡി.ളസ.

നതീര്ച്ചക്കാലകള നഡികത്തഡിയതഡിലൂളട

ളവേള്ളന്ധം ളകടഡിനഡിന്നറ്റ് ആവരക്കാഗഭ്യ

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള

ഉണക്കാക്കുനളവേന്നറ്റ് പരക്കാതഡിളപടറ്റ്

ചെക്കാവേകക്കാടറ്റ് വകക്കാടപടഡി നഡിവേക്കാസഡികള

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 3230502/പഡിഎസറ്റ്1/

2019/ ജ.വേഡി.വേ.  

തതീയതഡി  

9-8-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

4 5106 /പരഡി.1/

2018/ നഡി.ളസ.

പ്രളെയക്കാനനരന്ധം തൃശ്ശൂര് ജഡിലയഡിളല

വേഡിവേഡിധ ഭക്കാഗങ്ങളെഡില് ഉണക്കായ

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

പഠനന്ധം നടത്തുന്നതഡിനക്കായഡി

അഡഡ.ളക. രക്കാജന്, MLA,

ശതീ.അനഡില് അകര, MLA

എന്നഡിവേര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

5 7451/ പരഡി.1/

2018/ നഡി.ളസ.

ഫക്കാററ്റ് നഡിര്മ്മഡിക്കുന്നതുമൂലമുണക്കാകുന്ന

പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള ചൂണഡികക്കാടഡി

അമ്മച്ചഡിവേതീടറ്റ് മൂര്ത്തഡിവക്ഷത്രന്ധം ഭരണ

സമഡിതഡി സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം  

26-5-2020 പഡിഎസറ്റ്1/17/2019/

ജ.വേഡി.വേ.  

തതീയതഡി  

3-10-2019 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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6 364/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

പ്രളെയളത്തത്തുടര്ന്നറ്റ് പരഡിസഡിതഡി

നക്കാശന്ധം സന്ധംഭവേഡിച്ച മൂവേക്കാറ്റുപുഴ ആറഡിളന

തതീരപ്രവദശങ്ങളുളട വേതീളണടുപറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീമതഡി സഡി.ളക.

ആശ, എന്ധം.എല്.എ. സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

24-6-2020 ഐ.ആര്2/166/

2019/ ജ.വേഡി.വേ. 

തതീയതഡി

22-3-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

7 5019/ പരഡി.1/

2019/ നഡി.ളസ.

നഡിയമവേഡിരുദ്ധ മണല്ഖനനന്ധം

നഡിവരക്കാധഡിച്ചറ്റ് വേലഡിയപറമ്പ

ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ് ഭൂപ്രവദശന്ധം

സന്ധംരക്ഷഡിക്കുന്നതഡിനക്കായഡി 

ശതീ. എന്ധം.ടഡി. അബ്ദുള ജബക്കാര്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

29-5-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

8 7219/ പരഡി.1/

2019/ നഡി.ളസ.

മറത്തൂര് ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ് കുഞക്കാലഡി

പക്കാറയഡിളല എടത്തക്കാടന് കഡക്കാറഡി /

ക്രഷര് പ്രവേര്ത്തനന്ധം

നഡിര്ത്തഡിവേയ്പഡികണളമന്നറ്റ്

ആവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ. സഡി. ളക.

രഘുനക്കാഥറ്റ് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

26-5-2020 പഡിഎസറ്റ്1/22/

2020/ ജ.വേഡി.വേ. 

തതീയതഡി  

13-5-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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9 7223/ പരഡി.1/

2019/ നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല കറുകുറഡി

വേഡിവലജഡിളല ഏഴക്കാമുഖന്ധം പ്രവദശത്തറ്റ്

അനധഡികൃതമക്കായഡി നടത്തുന്ന ഖനനന്ധം

നഡിര്ത്തഡിവേയഡിയ്ക്കുന്നതുമക്കായഡി

ബനളപടറ്റ് പക്കാറമട വേഡിരുദ്ധ 

ജനകതീയ ആക്ഷന് കകൗണ്സഡില്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

22-8-2020 പഡിഎസറ്റ്1/57/

2020/ ജ.വേഡി.വേ.  

തതീയതഡി

  20-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

10 4576/പരഡി 2/

2013/നഡി.ളസ.

 സമഡിതഡി (2016-2019) യുളട 8-ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല  ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

തുടര്നടപടഡി റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

25-10-2019 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

11 5765/ പരഡി.2/

2014/ നഡി.ളസ.

മുക്കുന്നഡിമലയഡിളല കഡക്കാറഡി/ക്രഷര്

പ്രവേര്ത്തനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

മുക്കുന്നഡിമല സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

കണ്വേതീനര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം.

19-3-2020 ഐ.ആര്3/107/

2018/ ജ.വേഡി.വേ.

തതീയതഡി

  24-11-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

12 3223/പരഡി.2/

2016/നഡി.ളസ.

കടമ്പ്രയക്കാര് സന്ധംരക്ഷണന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ. മക്കാവലരഡി പകൗവലക്കാസറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

22-11-2018 ഐ.ആര്3/52/

2018/ ജ.വേഡി.വേ.

തതീയതഡി

25-10-2018

തുടര് നഡിവവേദന

ത്തഡിവന്മേല്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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13 1414/പരഡി. 2/

2017/

നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2016-2019) യുളട 6- ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡില ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

തുടര്നടപടഡികള സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

19-3-2020 ഐ.ആര്3/18/

2019/ ജ.വേഡി.വേ.

തതീയതഡി

26-8-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

14 3127/പരഡി. 2/

2017/

നഡി.ളസ.

വകരളെത്തഡിളല നദഡികളുന്ധം തതീരങ്ങളുന്ധം

വേനവന്ധം മലകളുന്ധം സര്കക്കാര് ഭൂമഡികളുന്ധം

കകവയറുന്നതഡിളനതഡിളര ശതീ. ടഡി. വേഡി.

രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

9-12-2020 ഐ.ആര്2/135/

2019/ ജ.വേഡി.വേ.

തതീയതഡി 

28-4-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

15 456/പരഡി2/2019/

നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല

അനധഡികൃത പക്കാറഖനനത്തഡിളനതഡിളര

നടപടഡി ആവേശഭ്യളപട്ടുന്ധം പുഴകളുന്ധം

നതീര്ച്ചക്കാലകളുന്ധം സന്ധംരക്ഷഡികണളമ

ന്നക്കാവേശഭ്യളപട്ടുന്ധം അഡഡ.ടഡി.വേഡി.

രക്കാവജന്ദ്രന് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-3-2020 ഐ.ആര്3/94/

2019/ ജ.വേഡി.വേ.

തതീയതഡി

 16-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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16 4059/പരഡി.2/
2019/നഡി.ളസ.

നതീണകര ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡിളല
ളനവറക്കാസറ്റ് മകറന് എകറ്റ്വപക്കാര്ടറ്റ്സറ്റ്

എന്ന സതീഫുഡ്സറ്റ് കമ്പനഡി
സ തൃഷഡിക്കുന്ന പക്കാരഡിസഡിതഡിക

പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്
ശതീ.വേതീണപ്രസക്കാദറ്റ്, നതീണകര

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

3-12-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/90/
2020/ ജ.വേഡി.വേ. 

തതീയതഡി 
3-7-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

17 5005/പരഡി. 2/
2019/

നഡി.ളസ.

ഉദുമ കക്കാപഡില്, ളകക്കാപല്
പ്രവദശങ്ങളെഡിളല കടല്ഭഡിത്തഡി
നഡിര്മ്മക്കാണവമക്കായഡി ബനളപട

പ്രശ്നങ്ങള സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് തതീരവദശ
സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡികറ്റ് വവേണഡി

കണ്വേതീനര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

3-12-2020 Rev.-G2/62/20
Rev, 2-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

18 1697/ പരഡി.3/
2018/ നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംരക്ഷണ നഡിയമങ്ങള
വഭദഗതഡി ളചെയ്യളപടുന്നതഡിളനതഡിളര

ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം

3-9-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

19 4325/ പരഡി.3/
2018/ നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല
ളപരഡിങ്ങമലയഡില് സക്കാപഡിക്കുവേക്കാന്
ഉവദശഡിച്ചഡിട്ടുള്ള മക്കാലഡിനഭ്യ സന്ധംസ്കരണ

പ്ലൈക്കാനറ്റ് ഉവപക്ഷഡികണളമന്നക്കാ
വേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ.ഇടവേന്ധം ഷക്കാനവേക്കാസറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-10-2020 ഐ.ആര്.3/170/
2018/ജ.വേഡി.വേ.

തതീയതഡി 2-11-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.
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20 5997/ പരഡി.3/

2018/ നഡി.ളസ.

പക്കാലകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില് ളതവക

മലമ്പുഴയഡില് അനധഡികൃതമക്കായഡി

നഡിര്മ്മഡിച്ചുളകക്കാണഡിരഡിക്കുന്ന ആയുര്വവേദ

റഡിവസക്കാര്ടഡിളനതഡിളര ശതീ. പക്കാണഡിവയക്കാടറ്റ്

പ്രഭക്കാകരന് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

5-12-2019 പഡി.എസറ്റ്.1/80/18/

ജ.വേഡി.വേ. 

തതീയതഡി 

6-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

21 7153/ പരഡി.3/

2018/ നഡി.ളസ.

 സമഡിതഡി (2016-2019) യുളട 

15- ാാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്-

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് നടപടഡി

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-9-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

22 7180/

പരഡി.3/2019/

നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില്

തലകുളെത്തൂര് പഞക്കായത്തഡിളല

എലഡിയറമല ളചെങ്കല് ഖനനത്തഡി

ളനതഡിളരയുള്ള എലഡിയറമല

സന്ധംരക്ഷണസമഡിതഡി സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം 

1-10-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/

38/2020/ ജ.വേഡി.വേ.

തതീയതഡി 

6-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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കക്കാര്ഷഡികവേഡികസന കര്ഷകവക്ഷമ വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 4836/പരഡി.1/
2012/നഡി.ളസ.

നതീര്ച്ചക്കാലകള നഡികത്തഡിയതഡിലൂളട
ളവേള്ളന്ധം ളകടഡിനഡിന്നറ്റ് ആവരക്കാഗഭ്യ

പക്കാരഡിസഡിതഡിക പ്രശ്നങ്ങള
ഉണക്കാക്കുനളവേന്നറ്റ് പരക്കാതഡിളപടറ്റ്

ചെക്കാവേകക്കാടറ്റ് വകക്കാടപടഡി നഡിവേക്കാസഡികള
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-10-2020 1602950/എ.പഡി/
2017/കൃഷഡി 

തതീയതഡി
 24-4-2018 

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

2 4698/പരഡി.1/
2017/ നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല
ളകക്കാടഡിയത്തൂര് പഞക്കായത്തഡില്
പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന കഡക്കാറഡികള

ളകതഡിളര ശതീ. വേഡിലഭ്യന്ധം പകൗവലക്കാസറ്റ്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

11-12-2019 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

3 5779/പരഡി.1/
2017/നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡില്
ളനല്വേയല്-തണതീര്ത്തട

സന്ധംരക്ഷണ നഡിയമന്ധം കക്കാരഭ്യക്ഷമമക്കായഡി
നടപക്കാകണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപട്ടുളകക്കാണറ്റ്

കുനവേയല് സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി
കണ്വേതീനര് ശതീ.പഡി.കൃഷ്ണന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

23-3-2020 225/എന്സഡിഎ 2/
2006/കൃഷഡി തതീയതഡി

7-12-2018

അധഡിക
വേഡിവേരത്തഡിവന്മേല്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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4 2825/പരഡി.2/
2015/ നഡി.ളസ.

വചെര്ത്തല തക്കാലൂകഡില് ഫുഡ്വകക്കാ
ളഡലഡികസഡിസറ്റ് എന്ന കമ്പനഡി

സൃഷഡിക്കുന്ന പരഡിസര
മലഡിനതീകരണത്തഡിളനതഡിളര 
ശതീ. സഡി. ളക.  രക്കാധക്കാകൃഷ്ണന്

സമര്പഡിച്ച പരക്കാതഡി

13-5-2020 3612753/എപഡി/
2019/കൃഷഡി

തതീയതഡി
11-7-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

5 5480/പരഡി.2/
2016/ നഡി.ളസ.

തഡിരുവേല, കക്കാവന്ധം ഭക്കാഗന്ധം
വേഡിവലജുകളെഡിളല അനധഡികൃത

ളനല്വേയല് നഡികത്തല് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്
സമഡിതഡി സഡവമധയക്കാ സഡതീകരഡിച്ച

വേഡിഷയന്ധം

13-5-2020 429/എന്.സഡി.എ.3/
2006/കൃഷഡി

തതീയതഡി
5-8-2009

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

6 1068/പരഡി.2/
2020/നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2019-2021) യുളട 16- ാാമതറ്റ്
റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (2018-ളല പ്രളെയന്ധം

വകരളെത്തഡിവനലഡിച്ച
പക്കാരഡിസഡിതഡികക്കാഘക്കാതന്ധം സന്ധംബനഡിച്ച

സമഡിതഡിയുളട പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)
ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിന്വമല്

തുടര്നടപടഡികള സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

10-6-2020 കൃഷഡി -ഐ.എഫറ്റ്. എ 2/
255/ 2019/അഗഡി. 

തതീയതഡി
 16 -11-2020 
(36-ാം നമ്പര് 
ശഡിപക്കാര്ശയഡിന്

വമലള്ള റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ) 

മററ്റ്
ശഡിപക്കാര്ശകളെഡി

വന്മേലള്ള 
റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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7 2414/പരഡി.2/

2020/നഡി.ളസ.

വകക്കാന്നഡി, റക്കാന്നഡി പ്രവദശങ്ങളെഡിളല

വേനഭ്യമൃഗ ശലഭ്യന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് നടപടഡി

ആവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ.എന്. എന്ധം.രക്കാജു,

ജഡിലക്കാ പ്രസഡിഡനറ്റ്, വകരളെക്കാ

വകക്കാണ്ഗസറ്റ് (എന്ധം) പത്തനന്ധംതഡിട

ജഡിലക്കാ കമ്മഡിറഡി സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

23-12-2020 പഡി. എസറ്റ്. 1/306/

2020/റവേനന്യൂ തതീയതഡി

30-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

8 4592/പരഡി3/

2013/ നഡി.ളസ.

പ്രകൃതഡിയ്ക്കറ്റ് രൂപമക്കാറന്ധം വേരുത്തുന്ന

രതീതഡിയഡിലള്ള പ്രവേര്ത്തനങ്ങള

പൂയപള്ളഡി പഞക്കായത്തറ്റ് ളസക്രടറഡിയുന്ധം

ഭരണ സമഡിതഡിയുന്ധം ളചെയ്തതഡിളനക്കുറഡിച്ചറ്റ്

ഇത്തഡികര നദതീതതീര  പ്രകൃതഡി

സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

14-9-2020 2039591/എ.പഡി/

2017/കൃഷഡി തതീയതഡി

 13-12-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

9 4613/പരഡി. 3/

2015/നഡി.ളസ.

ളനല്വേയല് നഡികത്തുന്നതഡിനറ്റ്

അനുവേക്കാദന്ധം നല്കഡിയതഡിളനതഡിളര

സഡവമധയക്കാ സഡതീകരഡിച്ച പരക്കാതഡി

20-8-2020 - റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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10 3985/പരഡി. 3 /

2018/നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം  മണകക്കാടറ്റ്

വേഡിവലജഡില്ളപട പ്രവദശങ്ങളെഡില്

വേയല് മണടഡിച്ചറ്റ് നഡികത്തുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ.വേഡിജയന് 

നക്കായര്. ഡഡി സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-9-2020 - റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

11 5009/പരഡി.3/

2019/നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല

വഹക്കാസ്ദുര്ഗറ്റ് തക്കാലൂകറ്റ് നതീവലശഡരന്ധം

വേഡിവലജഡില് നതീവലശഡരന്ധം

നഗരസഭയുളട കതീഴഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ജഡി.എല്.പഡി. സ്കൂള

മക്കാറഡി സക്കാപഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ്

ളനല്വേയലകള നഡികത്തുന്നതഡിനുള്ള

നതീകന്ധം തടയണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

14-9-2020 301/എന്.സഡി.എ.2/

2019/കൃഷഡി

തതീയതഡി

 18-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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ളപക്കാതുമരക്കാമത്തറ്റ് വേകുപറ്റ്

ക്രമ 

നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര്

 
വേഡിഷയന്ധം

സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്

അയച്ച തതീയതഡി 

 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 

റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

 

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

 

1 6026/പരഡി.1/

2017/നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡില്

കവ്വക്കായഡിപ്പുഴയ്ക്കറ്റ് കുറുളക പണഡിത

ളവേള്ളക്കാപ ഇടയഡിലകക്കാടറ്റ് ബണന്ധം

മക്കാടകല് ബണന്ധം ളപക്കാളെഡിച്ചുമക്കാറഡി

പക്കാലന്ധം പണഡിയുന്നതഡിനുവവേണഡി 

ശതീ. സത്തക്കാര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

30-6-2020 ളപക്കാ.മ.വേ.ഡഡി1/

302/ 2018

ളപക്കാ.മ.വേ.

തതീയതഡി.

15-10-2018

അധഡിക

വേഡിവേരത്തഡിവന്മേല്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

2 965/പരഡി.3/

2018/നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2016-2019)യുളട

അഞക്കാമതറ്റ് റഡിവപക്കാര്ടഡിളല

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് സഡതീകരഡിച്ച

നടപടഡി റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-9-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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ആവരക്കാഗഭ്യ കുടുന്ധംബവക്ഷമ വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര് ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം

സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി 

 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

 
റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 3242/പരഡി.1/2017/

നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2016-2019)യുളട പന്ത്രണക്കാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (ളവേള്ളക്കായണഡി കക്കായല്

വനരഡിടുന്ന പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ച പ്രവതഭ്യക റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്)

ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല് നടപടഡി

സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

30-11-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

2 6091/പരഡി.1/2018/

നഡി.ളസ.

ചെടയമന്ധംഗലന്ധം ഗക്കാമപഞക്കായത്തഡിളല

കതീവഴക്കാണഡി ഒലഡിപ്പുറന്ധം കടവേഡിളല ജലന്ധം

മക്കാലഡിനഭ്യമുക്തമക്കാക്കുന്നതഡിനുള്ള

നടപടഡികള സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്  കുമക്കാരഡിമക്കാര് 

അഖഡില പഡി.,അല്ഫഡിയ എസറ്റ്.

എന്നഡിവേര്  സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

29-5-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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3 509/പരഡി.2/2013/

നഡി.ളസ.

എന്വഡക്കാസളഫക്കാന് ബക്കാധഡിതളര

എന്വഡക്കാസളഫക്കാന് പുനരധഡിവേക്കാസ

പദ്ധതഡിയഡില് ഉളളപടുത്തുന്നതഡിനുള്ള

നടപടഡി ആവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ. എസറ്റ്.

ഗുരുവേക്കായൂരപന് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

18-6-2020 35217/ജഡി1/2013/

ആ.കു.വേ.

തതീയതഡി 

22-11-2019

അധഡിക

വേഡിവേരത്തഡിവന്മേല്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

4 5765/പരഡി.2/2014/

നഡി.ളസ.

മുക്കുന്നഡിമലയഡിളല കഡക്കാറഡി-ക്രഷര്

പ്രവേര്ത്തനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

മുക്കുന്നഡിമല സന്ധംരക്ഷണ സമഡിതഡി

കണ്വേതീനര് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

19-3-2020 2815356/പഡിഎസറ്റ്/

2018/ആ.കു.വേ.

തതീയതഡി  15-9-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

5 2825/പരഡി.2/2015/

നഡി.ളസ.

വചെര്ത്തല തക്കാലൂകഡില് ഫുഡ്വകക്കാ

ളഡലഡികസഡിസറ്റ് എന്ന കമ്പനഡി

സൃഷഡിക്കുന്ന പരഡിസര മലഡിനതീകരണ

ത്തഡിളനതഡിളര ശതീ. സഡി. ളക.

രക്കാധക്കാകൃഷ്ണന് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-3-2018 2054596/പഡിഎസറ്റ്/

2017/ആ.കു.വേ.

തതീയതഡി  30-1-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

6 93/പരഡി.2/2017/

നഡി.ളസ.

കജവേകതീടനക്കാശഡിനഡികളുളട

ഉപവയക്കാഗന്ധം സന്ധംബനഡിച്ച പഠനന്ധം

16-2-2020       - റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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7 6844/പരഡി. 2/
2019/നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം കുന്നത്തുനക്കാടറ്റ്
പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ക്രഷര്

യൂണഡിറഡിളനതഡിളര
പ്രവദശവേക്കാസഡികളകറ്റ് വവേണഡി

ശതീ.എ.പഡി. ഔവസഫറ്റ് തുടങ്ങഡിയവേര്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

20-10-2020 ജഡി.1/86/
2020/ആ.കു.വേ.

തതീയതഡി 
29-2-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

8 6405/പരഡി.3/2011/
നഡി.ളസ.

ളമഡഡികല് വവേസ്റ്റേറ്റ് മക്കാവനജ് ളമനറ്റ്-
സഡതന്ത്ര പഠനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

14-8-2020 ജഡി.1/117/
2018/ആ.കു.വേ.

തതീയതഡി 
5-6-2018 

അധഡിക
വേഡിവേരത്തഡിവന്മേല്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

വേഡിവനക്കാദസഞക്കാര വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 2476/പരഡി.1/2017/
നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2016-2019)യുളട രണക്കാമതറ്റ്
റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡിളല

വകക്കാടമല കുറഡിഞഡി കൂമ്പന്
മലനഡിരകളെഡിളല പക്കാറഖനനവമക്കായഡി
ബനളപട പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള
സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്) ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

5-3-2020 ടൂര്സഡി3/123/
2017/ടൂര്,
തതീയതഡി

23-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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2 5240/പരഡി.

2/2016/നഡി.ളസ.

ടൂറഡിസന്ധം വേഭ്യവേസക്കായസക്കാപനങ്ങളമൂലന്ധം

മൂന്നക്കാറഡിളല ജനങ്ങളുളട

കുടഡിളവേള്ളവസക്കാതസ്സുകള

മലഡിനളപടുത്തുന്നതഡിളനതഡിളര 

ശതീ. ബഡിവജക്കാമക്കാണഡി സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

25-9-2017 ടൂര്സഡി3/168/

2017/ടൂറഡിസന്ധം,

തതീയതഡി

11-10-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

3 4696/പരഡി.

2/2017/നഡി.ളസ.

വേയനക്കാടറ്റ് ചുരത്തഡിളന 

സന്ധംരക്ഷണവമക്കായഡി ബനളപട

നഡിർവദശങ്ങള ഉളളകക്കാള്ളഡിച്ചു

ളകക്കാണറ്റ് ശതീ.പഡി.ളക.സുകുമക്കാരന്

സമർപഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം 

9-6-2020 ടൂര്-സഡി3/196/171

ടൂര്; 11-12-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില.

4 7153/പരഡി.3/2018/

നഡി.ളസ.

  സമഡിതഡി  (2016-2019) യുളട 15- ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-9-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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വേന ന്ധം-വേനഭ്യജതീവേഡി വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം
സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 2 3 4 5 6

1 340/പരഡി. 1/

2012/നഡി.ളസ.

സന്ധംസക്കാനളത്ത കക്കാവകളുളട

സന്ധംരക്ഷണവന്ധം പരഡിപക്കാലനവന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ച പഠനന്ധം 

1-11-2019 2595/ഇ 1/14/വേനന്ധം

തതീയതഡി 2-9-2015

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

2 1413/പരഡി.1/2017/

നഡി.ളസ.

വകരളെത്തഡിളല നദഡികളുളട വശക്കാചെഭ്യക്കാ

വേസയുന്ധം ഇതര പക്കാരഡിസഡിതഡിക

പ്രശ്നങ്ങളുന്ധം പരഡിഹരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ. ടഡി. വേഡി. രക്കാജന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

14-9-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/20/

2017/ വേനന്ധം,

തതീയതഡി 

22-5-2017

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

3 2476/പരഡി.1/2017/

നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2016 -2019)യുളട രണക്കാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (വകക്കാടയന്ധം ജഡിലയഡിളല

വകക്കാടമല കുറഡിഞഡി കൂമ്പന്

മലനഡിരകളെഡിളല പക്കാറഖനനവമക്കായഡി

ബനളപട പരഡിസഡിതഡി പ്രശ്നങ്ങള

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്) ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

5-3-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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4 7219/പരഡി. 1/

2019/നഡി.ളസ.

മറത്തൂര് ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ് കുഞക്കാലഡി

പക്കാറയഡിളല എടത്തക്കാടന് കഡക്കാറഡി ക്രഷര്

പ്രവേര്ത്തനന്ധം നഡിര്ത്തഡിവേയഡികണ

ളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ. സഡി. ളക.

രഘുനക്കാഥറ്റ് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

26-5-2020 FWLD-

C2/31/2020-

FWLD

തതീയതഡി 5-3-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

5 7223/പരഡി.1/2019/

നഡി.ളസ.

എറണക്കാകുളെന്ധം ജഡിലയഡിളല കറുകുറഡി

വേഡിവലജഡിളല ഏഴക്കാമുഖന്ധം പ്രവദശത്തറ്റ്

അനധഡികൃതമക്കായഡി നടത്തുന്ന ഖനനന്ധം

നഡിര്ത്തഡിവേയ്ക്കുന്നതുമക്കായഡി ബനളപടറ്റ്

പക്കാറമട വേഡിരുദ്ധ ജനകതീയ ആക്ഷന്

കകൗണ്സഡില് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

20-8-2020 C2/69/2020-

FWLD

തതീയതഡി 

19-9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

6 198/പരഡി.2/

2015/നഡി.ളസ.

വകക്കാഴഡിവകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡിളല വേടകര

തക്കാലൂകഡിളല വേലഡിയമല സന്ധംരക്ഷഡി

കണളമന്നക്കാവേശഭ്യളപടറ്റ് ശതീ. ളക. പഡി.

പവേഡിത്രന് സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

16-6-2020 146/ബഡി1/

2018/വേനന്ധം,

തതീയതഡി 6-9-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

7 1414/പരഡി.2/

2017/നഡി.ളസ.

 സമഡിതഡി (2016-2019) യുളട 6- ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല  ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

തുടര്നടപടഡികള സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-11-2020 D1/302/

2019/വേനന്ധം,

തതീയതഡി 

10-12-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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1 2 3 4 5 6

8 1068/പരഡി. 2/
2020/നഡി.ളസ.

സമഡിതഡി (2019-2021)യുളട 16- ാാമതറ്റ്
റഡിവപക്കാര്ടഡിളല (2018-ളല പ്രളെയന്ധം

വകരളെത്തഡിവനല്പഡിച്ച പക്കാരഡിസഡിതഡിക
ആഘക്കാതന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്) ശഡിപക്കാര്ശ-

കളെഡിവന്മേല് തുടര്നടപടഡികള
സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

16-6-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

9 2414/പരഡി. 2/
2020/നഡി.ളസ.

വകക്കാന്നഡി-റക്കാന്നഡി പ്രവദശങ്ങളെഡില് വേനഭ്യ
മൃഗശലഭ്യന്ധം രൂക്ഷമക്കായതറ്റ് സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

ശതീ. എന്.എന്ധം.രക്കാജു സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം

23-12-2020 PS1/306/2020/
റവേനന്യൂ,

 തതീയതഡി
30 -9-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

10 1697/പരഡി.3/
2018/നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംരക്ഷണ നഡിയമങ്ങള
വഭദഗതഡി ളചെയ്യളപടുന്നതഡിളനതഡിളര

ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച
നഡിവവേദനന്ധം

3-9-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

11 4325/പരഡി.3/2018/
നഡി.ളസ.

തഡിരുവേനനപുരന്ധം ജഡിലയഡിളല
ളപരഡിങ്ങമലയഡില് സക്കാപഡിക്കുവേക്കാന്
ഉവദശഡിച്ചഡിട്ടുള്ള മക്കാലഡിനഭ്യ സന്ധംസ്കരണ
പ്ലൈക്കാനറ്റ് ഉവപക്ഷഡികണളമന്നക്കാവേശഭ്യ

ളപടറ്റ് ശതീ.ഇടവേന്ധം ഷക്കാനവേക്കാസറ്റ്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

7-10-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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12 5997/പരഡി.3/

2018/ നഡി.ളസ.

പക്കാലകക്കാടറ്റ് ജഡിലയഡില് ളതവക

മലമ്പുഴയഡില് അനധഡികൃതമക്കായഡി

നഡിര്മ്മഡിച്ചുളകക്കാണഡിരഡിക്കുന്ന

ആയുര്വവേദ റഡിവസക്കാര്ടഡിളനതഡിളര 

ശതീ. പക്കാണഡിവയക്കാടറ്റ് പ്രഭക്കാകരന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

5-12-2019 150/പഡി.എസറ്റ്.1/

2018/ വേനന്ധം.

തതീയതഡി 

15-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

ഉകൗര്ജ വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം
സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 3127/പരഡി. 2/
2017/നഡി.ളസ.

 സർകക്കാർഭൂമഡി കകവയ്യറുന്നതഡിളനതഡിളര
ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച 

നഡിവവേദനന്ധം 

9-12-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/47/2019/
ഊ.വേ. (പഡി.എസറ്റ്)
തതീയതഡി 3-5-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

2 6643/പരഡി.3/

2019/നഡി.ളസ.

മക്കാലഡിനഭ്യമുപവയക്കാഗഡിച്ചറ്റ് കവേദദ്യുതഡി

ഉലക്കാദഡിപഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള പ്ലൈക്കാന്റുകള

സക്കാപഡിക്കുവേക്കാനുള്ള പദ്ധതഡിളകതഡിളര

വഡക്കാ.വജക്കാര്ജറ്റ് ഡഡിക്രൂസറ്റ്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം  

3-9-2020 പഡി.എസറ്റ്.1/45/

2020/  ഊ.വേ.

തതീയതഡി 28-4-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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ളതക്കാഴഡിലന്ധം കനപുണഭ്യവന്ധം വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര് ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്

അയച്ച തതീയതഡി 
ഗവേണ്ളമനറ്റ് 

റഫറന്സറ്റ് നമ്പര് റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 6672/പരഡി.1/
2018/നഡി.ളസ.

മലപ്പുറന്ധം ജഡിലയഡിളല തഡിരൂരങ്ങക്കാടഡി,
ളകക്കാവണക്കാടഡി, ഏറനക്കാടറ്റ്

തക്കാലക്കുകളെഡിളല അനധഡികൃത
കരഡിങ്കല് കഡക്കാറഡികളുമക്കായഡി ബനളപടറ്റ്

ശതീ.പുലക്കാത്തറ്റ് കുഞഡിമുഹമ്മദറ്റ്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

4-12-2018 LBRD-
PS/257/2018-

LBRD
തതീയതഡി 

20-12-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

മതഭ്യബനന തുറുമുഖ വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര് ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്

അയച്ച തതീയതഡി 
ഗവേണ്ളമനറ്റ്

റഫറന്സറ്റ് നമ്പര് റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 2 3 4 5 6

1 5019/പരഡി.1/
19/നഡി.ളസ.

നഡിയമവേഡിരുദ്ധ മണല്ഖനനന്ധം
നഡിവരക്കാധഡിച്ചറ്റ് വേലഡിയപറമ്പ

ഗക്കാമപഞക്കായത്തറ്റ് ഭൂപ്രവദശന്ധം
സന്ധംരക്ഷഡിക്കുന്നതഡിനക്കായഡി 

ശതീ. എന്ധം.ടഡി. അബ്ദുള ജബക്കാര്
സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം  

29-5-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്
ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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2 2030/പരഡി.1/ 2020/

നഡി.ളസ.

വവേമ്പനക്കാടറ്റ് കക്കായലഡിളല മലഡിനതീകരണ

ത്തഡിളനതഡിളര ശതീ. പഡി. വേഡി. പുഷ്കരന്

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

2-6-2020 സഡി1/140/2020/

മ.തു.വേ. 

തതീയതഡി 

16-6-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

3 4576/പരഡി. 2/

2013/നഡി.ളസ.

 സമഡിതഡി  (2016-2019) യുളട 8-ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല   ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

തുടര് നടപടഡി റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ്  സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

23-3-2020 FandP.P.S.1/84/

2018/Fand P

തതീയതഡി 

24-4-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

4 1414/പരഡി. 2/

2017/നഡി.ളസ.

 സമഡിതഡി (2016-2019) യുളട 6-ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല  ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

തുടര്നടപടഡികള സഡതീകരഡിക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

9-6-2020 FandP.P.S.1/124/

2018/Fand P

തതീയതഡി 13-6-2018

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

5 5766/പരഡി. 3/

2017/നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡി

(2016-2019) 11 -1-2018-ളല

ളതളെഡിളവേടുപറ്റ്  വയക്കാഗന്ധം സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-10-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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ളപക്കാതുവേഡിദഭ്യക്കാഭഭ്യക്കാസ വേകുപറ്റ്

ക്രമ 

നമ്പര്
ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം

സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്

അയച്ച തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 

റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്
റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 1697/പരഡി.3/

2018/നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംരക്ഷണ നഡിയമങ്ങള

വഭദഗതഡി ളചെയ്യളപടുന്നതഡിളനതഡിളര

ശതീ.ടഡി.വേഡി.രക്കാജന് സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

3-9-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

2 5009/പരഡി. 3/

2019/നഡി.ളസ.

കക്കാസര്വഗക്കാഡറ്റ് ജഡിലയഡിളല

നതീവലശഡരന്ധം നഗരസഭയുളട കതീഴഡില്

പ്രവേര്ത്തഡിക്കുന്ന ജഡി.എല്.പഡി. സ്കൂള

മക്കാറഡി സക്കാപഡിക്കുന്നതഡിനറ്റ്

ളനല്വേയലകള നഡികത്തുന്നതഡിനുള്ള

നതീകന്ധം തടയണളമന്നറ്റ് ആവേശഭ്യളപടറ്റ്

ശതീ. ജഡിജു ളക. പഡി. സമര്പഡിച്ച

നഡിവവേദനന്ധം

14-9-2020 എന്ധം.1/219/2019/

ളപക്കാ.വേഡി.വേ.

തതീയതഡി 

21-10-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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വേഡിവേരസക്കാവങ്കതഡികവേഡിദഭ്യ വേകുപറ്റ്

ക്രമ 

നമ്പര്
ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം

സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്

അയച്ച തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 

റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്
റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 3223/പരഡി. 2/

2016/നഡി.ളസ.

കടമ്പ്രയക്കാര് സന്ധംരക്ഷണന്ധം

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് ശതീ. മക്കാവലരഡി

പകൗവലക്കാസറ്റ്, കുന്നത്തുനക്കാടറ്റ്,

എറണക്കാകുളെന്ധം സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

12-3-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

ശക്കാസ്ത്ര സക്കാവങ്കതഡിക വേകുപറ്റ്

ക്രമ 
നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം
സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്
അയച്ച തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 
റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 5766/പരഡി. 3/

2017/നഡി.ളസ.

പരഡിസഡിതഡി സന്ധംബനഡിച്ച സമഡിതഡി

(2016-2019)യുളട പതഡിളനക്കാന്നക്കാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

7-10-2020 എ 1/172/2018-

ശക്കാ.സക്കാ.വേ.

തതീയതഡി 

17-10-2020

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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ഗതക്കാഗത വേകുപറ്റ്

ക്രമ 

നമ്പര്

ഫയല് നമ്പര് വേഡിഷയന്ധം സര്കക്കാരഡിവലകറ്റ്

അയച്ച തതീയതഡി 

ഗവേണ്ളമനറ്റ് 

റഫറന്സറ്റ് നമ്പര്

റഡിമക്കാര്കറ്റ്

1 3048/പരഡി.1/

2020/ നഡി.ളസ.

ളസമഡി കഹസതീഡറ്റ് പദ്ധതഡിയക്കായ 

'ളക ളറയഡില്' പദ്ധതഡി സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ് 

ശതീ. അനഡില് അകര, എന്ധം.എല്.എ.

സമര്പഡിച്ച നഡിവവേദനന്ധം

15-10-2020 റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില

2 7153/പരഡി. 3/

2018/നഡി.ളസ.

 സമഡിതഡി 

(2016-2019)യുളട 15-ാാമതറ്റ്

റഡിവപക്കാര്ടഡിളല ശഡിപക്കാര്ശകളെഡിവന്മേല്

നടപടഡി റഡിവപക്കാര്ടറ്റ് ലഭഭ്യമക്കാക്കുന്നതറ്റ്

സന്ധംബനഡിച്ചറ്റ്

3-9-2020 138/

ഡഡി.3/2019/ഗതക്കാ.

തതീയതഡി 

15-7-2019

റഡിവപക്കാര്ടറ്റ്

ലഭഭ്യമക്കായഡിടഡില
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