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പശ്ചാത്തലം 
പശ്ചിമതീരത്തിനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിെൻ്റ മലെഞ്ചരിവുകൾക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി െചയ്യ�ന്ന 
േകരളത്തിെൻ്റ ഭൂ�പകൃതിെയ ചുഴലിക്കാറ്റ്, കാലവർഷ െകാടുങ്കാറ്റ,് തീരേദശ മെണ്ണാലിപ്പ്, 
സമു�ദനിരപ്പിെല ഉയർച്ച, സുനാമി, െവള്ളെപ്പാക്കം, വരൾച്ച, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഭൂകമ്പം, 
കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനം എന്നിവ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു. 2017െല ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ്, 
2018, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിെല �പളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും, 2019െല നിപ്പ ൈവറസ് ബാധ, 
നിലവിെല േകാവിഡ് -19 പകർച്ചവ�ാധി എന്നിങ്ങെന കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങളായി, 
ഒന്നിനുപിറെക മെറ്റാന്നായി  �പതികൂലസാഹചര�ങ്ങെള േകരളം േനരിടുകയാണ.് 2018െല 
മഹാ�പളയം വലിയ േതാതിൽ ജീവനും സ�ത്തിനും ആവാസവ�വസ്ഥയ്ക്കും നാശം 
വരുത്തുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങെള ബാധിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതുമൂലം 26,720 
േകാടി രൂപയുെട (3.74 ബിലല്�ൺ അേമരിക്കൻ േഡാളർ) സാമ്പത്തികനഷ്ടവും 
സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായി. കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനത്തിെൻ്റ ആഘാതങ്ങള�ം 
�പകൃതിദുരന്തങ്ങള�ം േനരിടുന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പരിമിതിയും തയ്യാെറടുപ്പിെൻ്റ 
അഭാവവും വ�ക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ.  

ഈ ഘട്ടത്തിൽ േകരള സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാണ ് േലാക ബാങ്്ക �പഥമ 
അതിജീവിത േകരള വികസന നയപരിപാടി (250 ദശലക്ഷം അേമരിക്കൻ േഡാളർ - ജൂൺ 
2019) ആവിഷ്കരിച്ചത്. േകരളത്തിെൻ്റ ബഹുമുഖ അതിജീവനം ലക്ഷ�മിട്ടാണ് േലാകബാങ്്ക 
ഇത്തരത്തിൽ ത�ന്ത�പധാനമായ പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. മഹാ�പളയത്തിെൻ്റ 
ആഘാതത്തിൽനിന്ന ് േകരളെത്ത ൈക പിടിച്ച�യർത്തുന്നതിനും, േകരള 
പുനർനിർമ്മിതിക്കും അതിജീവനത്തിനുമായി  സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച േകരള 
പുനർനിർമാണ പദ്ധതിക്ക് ( Rebuild Kerala Development Programme – RKDP) ആവശ�മായ 
പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാണ് േലാകബാങ്കിെൻ്റ  ഈ നയപരിപാടി. ദുരന്തങ്ങെള 
േനരിടുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള േശഷി െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനും, ദുരന്തങ്ങെള 
അതിജീവിക്കുന്നതിന് സമൂഹത്തിനുള്ള �പാപത്ി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ�മായ 
നയരൂപീകരണത്തിനും, പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂെട സാധിച്ച�. 
ഈ വിശാലമായ പങ്കാളിത്തം വഴി കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാനം, �പകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പകർച്ച 
വ�ാധികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അതിജീവിതം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് നിർണായകമായ 
അനുബന്ധ േമഖലകളിേലക്ക് കൂടി �ശദ്ധ പതിപ്പിക്കാനും സാധിച്ച�.  

അതിജീവിത േകരള വികസന നയപരിപാടിയുെട ഭാഗമായി, നയ രൂപീകരണങ്ങള�ം, 
പരിഷ്കാരങ്ങള�ം നടപ്പാക്കിെക്കാണ്ട്, േലാകബാങ്്ക േ�പാ�ഗാം േഫാർ റിസൾട്ട്സ ് എന്ന 
കർമ്മപരിപാടി (PforR)  സംസ്ഥാന സർക്കാരിെൻ്റ േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതിയുെട 
ഭാഗമായി ആസൂ�തണം െചയ്തു. കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനം, �പകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, 
പകർച്ചവ�ാധികൾ എന്നിവയുെട ആഘാതങ്ങൾ േനരിടുന്നതിനുള്ള േകരള സർക്കാരിെൻ്റ 
അതിജീവനേശഷി ഉയർത്തുക എന്നതാണ ് േ�പാ�ഗാം േഫാർ റിസൾട്ടസ് ് പരിപാടിയുെട 
ലക്ഷ�ം. േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതിക്ക് സഹായകരമാകുന്ന രണ്ട ് േമഖലകളാണ് ഈ 
പരിപാടി ലക്ഷ�ം െവയ്ക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി,  കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനം, �പകൃതി 
ദുരന്തങ്ങൾ, പകർച്ചവ�ാധികൾ എന്നിവ േനരിടുന്നതിനായുള്ള സംസ്ഥാന വ�ാപകമായ 
സംവിധാനങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി, 
ആലപ്പ�ഴ, ഇടുക്കി, േകാട്ടയം, പത്തനംതിട്ട എന്നിങ്ങെന പമ്പാ നദീതടത്തിെല നാല ്
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ജിലല്കെള േമഖല തിരിച്്ച നിേക്ഷപങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതിനുമാണ് ലക്ഷ�മിടുന്നത്. 2021 
മുതൽ 2026 വെരയാണ് ഈ പരിപാടിയുെട കാലാവധി. േമഖല തിരിച്ച�ള്ള നിേക്ഷപം 
താെഴ െകാടുത്ത വിധമാണ് ആസൂ�തണം െചയ്തിരിക്കുന്നത്.  

േമഖല ഒന്ന ് – സാമ്പത്തികം, ദുരന്ത സാധ�താ ധനസഹായവും ഇൻഷുറൻസും, 
സാമൂഹ�പരിരക്ഷ, നാഗരിക, ദുരന്തസാധ�ത.   

േമഖല രണ്ട ്– ആേരാഗ�ം, കൃഷി, ജല വിഭവം എന്നിവയുെട മാേനജ്െമൻ്റ�ം േറാഡുകള�ം.  

530 ദശലക്ഷം അേമരിക്കൻ േഡാളറാണ് പരിപാടിയുെട െചലവായി കണക്കാക്കുന്നത്.  

പരിപാടിയുെട വിവരണം (അധിക ധനസഹായം) 
വിവിധ േമഖലകളിൽ ബഹുമുഖ അതിജീവനം സാധ�മാക്കുന്നതിന് േവണ്ട ചർച്ചകൾ 
നടക്കുന്നതിനിെടയാണ,് 2019, 2020, 2021 വർഷങ്ങളിൽ അധികരിച്ച ആഘാതങ്ങൾ മൂലം 
േകരളം �പയാസത്തിലായത്. ഈ സാഹചര�ത്തിൽ തിരേദശ േമഖലയുെട 
അതിജീവനത്തിന് കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകിെക്കാണ്ട് പി േഫാർ ആർ പരിപാടി 
വിപുലമാക്കുന്നതിനും (ParentPforR എന്നാകും ഇതിെന വിേശഷിപ്പിക്കുക) അധിക 
സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ�മാക്കുന്നതിനും (Additional Financing PforR എന്നാകും ഇതിെന 
വിേശഷിപ്പിക്കുക) േകരള പുനർനിർമാണപദ്ധതിയിൽ (RKP) ആവിഷ്കരിച്ച ബഹുമുഖ 
അതിജീവന �പവർത്തനങ്ങള�മായി സംേയാജിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ച�. അതിെനാപ്പം, പമ്പ 
നദീതടത്തിെല തുടർ �പളയങ്ങള�െട �പത�ാഘാതം കുറയക്്കുന്നതിനുള്ള �ശമങ്ങള�ം 
ഊർജിതമാക്കി.  

സ്ഥാപനപരമായ �കമീകരണങ്ങൾ, സാേങ്കതികമായ കാര�ക്ഷമത, ആസൂ�തണം, 
െചലവുകണക്കാക്കൽ, നടത്തിപ്പ് എന്നിവയക്്കുള്ള സംവിധാനം എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിന് 
AF PforR എന്ന അധിക ധനസഹായം വളെര നിർണായകമാണ.് ParentPforR എന്ന പരിപാടി, 
സംേയാജിത തീരേദശ പരിപാലനത്തിൽ േലാക ബാങ്കിനുള്ള ആേഗാളപരിചയവും 
വിവരൈകമാറ്റത്തിലും ൈകകാര�ം െചയ്യലിലുമുള്ള മികച്ച കീഴ�ഴക്കങ്ങള�ം 
�പേയാജനെപ്പടുത്തും. വരും ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് വിശദമായി �പതിപാദിക്കുന്നുണ്ട.്  

കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനത്തിെൻ്റ അതിേവഗത്തിലുള്ള, അ�പതീക്ഷിതമായ ആഘാതങ്ങെള 
േനരിടുന്നതിന്, കാലാനുസൃതമായ �കമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ ് േലാക 
ബാങ്കിെൻ്റ വിഭവങ്ങള�ം സംസ്ഥാനത്തിെൻ്റ പങ്കാളിത്തവും ശക്തമായി 
സംേയാജിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട േകരള സർക്കാർ ലക്ഷ�മിടുന്നത്.  

നിർദിഷ്ട അധിക ധനസഹായത്തിനുള്ള �പാഥമിക പദ്ധതിേരഖ േകരള സർക്കാർ േക�ന്ദ 
സാമ്പത്തിക കാര� വകുപ്പിന് െഫ�ബുവരി ഒന്ന്, 2022ന് സമർപ്പിച്ച�. സാമ്പത്തിക കാര� 
വകുപ്പ് േലാകബാങ്കിേലക്ക് സമർപ്പിച്ച അേപക്ഷയിൽ നടപടി �പതീക്ഷിക്കുന്നു.  

പരിപാടിയിെല സു�പധാന മാറ്റങ്ങൾ.  
നിർദിഷ്ട അധിക ധനസഹായത്തിന് കീഴിലുള്ള സു�പധാന മാറ്റങ്ങൾ: 
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1. തീരേദശ അതിജീവനം ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിന് പുതിയ �പവർത്തനം –  

േ�പാ�ഗാം േഫാർ റിസൾട്ട്സ് പദ്ധതിയുെട േമഖലാ രണ്ടിന് കീഴിൽ വരുന്ന നിർദിഷ്ട 
DLI 10 ലക്ഷ�മിടുന്നത് േകരളതീരെത്ത തീരേദശ പരിപാലനവും അതിജീവനവും 
സുസ്ഥിരസംരക്ഷണവുമാണ.് തീര�പേദശെത്ത മണ്ണിടിച്ചിലിനുള്ള സാധ�തയും 
പാരിസ്ഥിതിക അപകടങ്ങള�ം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിലൂെട ലക്ഷ�മിടുന്നു. 
ഇതിനായി മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാം.  

(i) സുസ്ഥിര തീരേദശ പരിപാലനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് 
ഭരണസംവിധാനങ്ങള�െട ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ഏേകാപനം 
െമച്ചെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ�ക 

(ii) എക്കൽ നിേക്ഷപം കണക്കിെലടുത്തും നയങ്ങള�ം 
സാേങ്കതികപരിഹാരങ്ങള�ം അടിസ്ഥാനമാക്കിയും തീര�പേദശത്തിന് 
ദീർഘകാല തീരേദശ പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക 

(iii) അടിയന്തര �ശദ്ധ ആവശ�മായ, പമ്പ നദീതടത്തിേനാട് േചർന്നുള്ള 
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജിലല്കളിൽ വിവിധ പരിഹാരനടപടികൾ 
നടപ്പാക്കാൻ �പാരംഭ നിേക്ഷപങ്ങൾ നടത്തുക  

2. പമ്പ നദീതടത്തിെല ജലവിഭവപരിപാലനം െമച്ചെപ്പടുത്തുക 

അതിതീ�വ �പളയ സാധ�തയുള്ള േമഖലകെള ലക്ഷ�മിട്ട�ം, ഭാവിയിലുള്ള നഷ്ടം 
കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ�മിട്ടാണ് നിർദിഷ്ട  DLI 7 ന് കീഴിൽ വരുന്ന 
�പവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ജലവിഭവ വകുപ്പിെന ശക്തിെപ്പടുത്താനും 
വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സംേയാജിത കമാൻഡ് കൺേ�ടാൾ േക�ന്ദത്തിൽ 
െവള്ളെപ്പാക്ക ദുരന്തനിവാരണത്തിന് നൂതന സേങ്കതങ്ങൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താനും 
ലക്ഷ�മിടുന്നു. സമീപകാലത്ത് െവള്ളെപ്പാക്കം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തി, നിർണായക നിേക്ഷപങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ�കത പുനരവേലാകനം 
െചയ്യ�ം. ഇതനുസരിച്്ച, െവള്ളെപ്പാക്കം മൂലം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ 
കുറയക്്കാൻ ലക്ഷ�മിട്ടാകും, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തി, അധിക 
ധനസഹായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന നിേക്ഷപങ്ങൾ നടത്തുക. ഇതിനായി 
താെഴപ്പറയുന്ന �പവർത്തനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ ്

(i) ആഴവും വീതിയും കൂട്ടി നദികെള പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കുക 

(ii) നഷ്ടമായ കായൽത്തീരം വീെണ്ടടുക്കുക 

(iii) �പളയ സാധ�ത കൂടുതലായുള്ള �പേദശങ്ങളിൽ നിർണായകമായ 
പരിഹാരനടപടികൾ നടപ്പാക്കുക. ഘടനാപരവും ജലമർദം 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ആധാരമാക്കിയാകും 
നിേക്ഷപങ്ങൾ നടത്തുക  

3. കാലാവസ്ഥാ ബജറ്്റ പരിഷ്കരണത്തിന് പുതിയ പദ്ധതി  

അതിജീവനം സാധ�മാക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഇടെപടലിൽ എലല്ാ വകുപ്പ�കള�െടയും 
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ�വരുത്താനാണ്  നിർദിഷ്ട DLI 11 ലക്ഷ�മിടുന്നത്. ഇതിനായി 
സർക്കാരിെൻ്റ ഭരണനിർവഹണവും െപാതുസാമ്പത്തിക ചട്ടക്കൂടും 
ശക്തിെപ്പടുത്തും. ധനവകുപ്പിെൻ്റ േനതൃത�ത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ ബജറ്റ ് ടാഗിംഗ് 
നടപ്പാക്കും.  
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4. സ�ത�ന്ത േഡറ്റാ േ�പാൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി 

കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനവും  �പകൃതിദുരന്തങ്ങള�ം അതിജീവിക്കാൻ സ�ത�ന്ത േഡറ്റാ 
സംരംഭത്തിനുള്ള മാർഗേരഖ തയ്യാറാക്കുക  
 

പട്ടിക: ധനവിതരണ സൂചിക ( Disbursement Linked Indicators) 

ധനവിതരണ സൂചിക ഫണ്ട് സ�ീകർത്താവ ്

അതിജീവിത 
േകരള 
പദ്ധതി 

 (ദശലക്ഷം 
അേമരിക്കൻ 

േഡാളർ) 

അധിക 

ധനസഹായം 

(ദശലക്ഷം 
അേമരിക്കൻ 

േഡാളർ) 

RA 1:  അതിജീവനത്തിനായി വ�ത�സ്ത സംവിധാനങ്ങെള ശക്തിെപ്പടുത്തുക  
 
DLI 1: പകർച്ചവ�ാധികള�ം 
�പകൃതിദുരന്തങ്ങള�ം േനരിടാനുള്ള 
േകരള സർക്കാരിെൻ്റ സാമ്പത്തിക 
സുസ്ഥിരത വർധിപ്പിക്കുക   

ധനവകുപ്പ് 24.38 0 

DLI 2: ദുരന്തങ്ങെള േനരിടാനുള്ള 
സാമൂഹ� സുരക്ഷാവലയം 
ഒരുക്കുന്നതിന് സർക്കാരിെന 
�പാപ്തമാക്കുക   

ധനവകുപ്പ് 25.00 0 

DLI 3: ദുരന്തസാധ�തയുള്ള 
�പേദശെത്ത ജനങ്ങള�െടയും 
സർക്കാരിെൻ്റയും 
സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും 
ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും 
െമച്ചെപ്പടുത്തുക   

ധനവകുപ്പ് 35.00 0 

DLI 4: മുനിസിപ്പാലിറ്റികള�ം 
േകാർപ്പേറഷനുകള�ം 
അപകടസാധ�ത സംബന്ധിച്ച 
മാസ്റ്റർപല്ാനും മുൻഗണനാ 
കർമ്മപദ്ധതിയും രൂപീകരിക്കുകയും 
അനുമതി നൽകുകയും െചയ്യണം    

തേദ്ദശ സ�യംഭരണ 
വകുപ്പ്  

30.00 0 

DLI 5: തേദ്ദശസ�യംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിെല ദുരന്തനിവാരണ 
പദ്ധതികളിൽ 
കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനത്തിെല 
അപകടസാധ�ത ഉൾേച്ചർക്കുക   

തേദ്ദശ സ�യംഭരണ 
വകുപ്പ് 

65.00 0 

DLI 11: (അധികധനസഹായത്തിൽ 
കൂടുതലായി േചർത്തത്) – 
കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
പത്ത് സു�പധാന േമഖലകൾക്കായി 
േകരള സർക്കാരിെൻ്റ വാർഷിക 
ബജറ്റിെൻ്റ ഭാഗമായി കാലാവസ്ഥാ 
ബജറ്്റ തയ്യാറാക്കുക  
 

ധനവകുപ്പ് 0 10.00 
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RA 2 : നിർണായക സാമ്പത്തിക േമഖലകളിൽ അതിജീവനം ഉൾേച്ചർക്കുക  
 
DLI 6: മൃഗങ്ങളിൽനിന്്ന 
മനുഷ�രിേലക്ക് േരാഗങ്ങൾ 
പടരുന്നത് സമേയാചിതമായി 
കെണ്ടത്താനും തടയാനുമുള്ള േശഷി 
വർധിപ്പിക്കുക   

ആേരാഗ�, 
കുടുംബേക്ഷമ വകുപ്പ് 

35.00 0 

DLI 7: പമ്പാ നദീതടസംരക്ഷണത്തിന് 
സംേയാജിത പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. 
പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ആരംഭിച്ച� 

ജലവിഭവ വകുപ്പ് 35.00 50.00 

DLI 8: നവീന, സംഘടിത ചന്തകൾ 
കർഷക സംഘടനകൾക്ക് കൂടുതൽ 
�പാപ�മാകുന്നു   

കൃഷി വകുപ്പ് 40.00 0 

DLI 9: പമ്പാ നദീതടത്തിെല 
അതിജീവന േസവന 
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക ്അനുസൃതമായി 
അടിസ്ഥാന േറാഡ് ശൃംഖല 
പുനർനിർമിക്കുക/നിലനിർത്തുക  

െപാതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് 

80.00 0 

DLI 10 അധികധനസഹായത്തിൽ 
പുതുതായി േചർത്തത്) 
തീര�പേദശത്തിനാെക 
�പേയാജനെപ്പടുന്ന ദീർഘകാല 
തീരേദശ പരിപാലന പദ്ധതി 
രൂപീകരിക്കുക. നിർണായക 
�പേദശങ്ങളിൽ തീരേദശ മണ്ണിടിച്ചിൽ 
തടയാൻ ഫണ്്ട അനുവദിക്കുക.  

ജലവിഭവ വകുപ്പ് , 
തുറമുഖ 

എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ,് പരിസ്ഥിതി, 

കാലാവസ്ഥാവ�തിയാന 
ഡയറക്ടേററ്റ,് മറ്റ് 

�പസക്ത സംഘടനകൾ  

ബാധകമലല് 90.00 

ആെക:  370* 150 
 

 

സ്ഥാപനപരമായ/നടത്തിപ്പിനായുള്ള �കമീകരണം 

‘വൃഷ്ടി �പേദശം മുതൽ തീര�പേദശം വെര’ എന്ന സമ�ഗമായ കാഴ്ചപ്പാട് മുൻനിർത്തി, 
ജലസംബന്ധിയായ ദുരന്തങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അതിജീവനത്തിനായി പുതിയ 
�പവർത്തനങ്ങൾ ആസൂ�തണം െചയ്യ�േമ്പാൾ, കൂടുതൽ സർക്കാർ വകുപ്പ�കെളയും 
സംഘടനകെളയും കൂടി ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ട.് സർക്കാരിെൻ്റ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് പുറെമ, 
മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ ് (HED), േകരള 
സംസ്ഥാന തീര �പേദശ വികസന േകാർപ്പേറഷൻ (KSCADC), േകരള ഇറിേഗഷൻ 
ഇൻ�ഫാസ�്ടക്ചർ െഡവലപെ്മൻ്റ ് േകാർപേറഷൻ (KIIDCO), ഇറിേഗഷൻ ഡിൈസൻ 
ആൻഡ ്റിസർച്്ച േബാർഡ ്(IDRB) തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ഏജൻസികെള കൂടി നടത്തിപ്പിെൻ്റ 
ചുമതലയിേലക്ക് െകാണ്ടുവരണം. അധിക ധനസഹായ വിതരണത്തിനായി (AF PforR)  ഈ 
വകുപ്പ�കൾ/ഏജൻസികൾ/സംഘടനകൾ എന്നിവെര കൂടി കൂെട കൂട്ട�േമ്പാൾ സമ�ഗമായ 
തീരേദശ അതിജീവനത്തിനുള്ള േശഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകും. ഇതിന് േവണ്ട 
സ്ഥാപനപരമായ �കമീകരണങ്ങൾ താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ചി�തത്തിൽ വ�ക്തമാക്കുന്നു.  
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പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാന വിലയിരുത്തൽ - സാധ�തകള�ം 
�പവർത്തനസ�മ്പദായവും 

പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാന വിലയിരുത്തൽ അനുബന്ധം തയ്യാറാക്കിയത് 
േലാക ബാങ്കിൽനിന്നുള്ള പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക വിദഗദ്ധരുെട ഒരു സംഘമാണ.് 
അധിക ധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ് ചുവെട െകാടുത്തിരിക്കുന്ന കാര�ങ്ങെള 
കുറിച്ചാണ് ഈ സംഘം പരിേശാധിച്ചത്.  

• ഉണ്ടാകാൻ സാധ�തയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക ഫലങ്ങൾ (�പത�ക്ഷ, 
പേരാക്ഷ, േ�പരക, സഞ്ചിത ഫലങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട) 

• ഇത്തരം ഫലങ്ങൾ ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നതിൽ കടക്കാരനുള്ള ക്ഷമത – (നിയമ 
ചട്ടക്കൂട,് നിയ�ന്തണ സംവിധാനം, സംഘടനാപരമായ കാര�ക്ഷമത, �പകടനം) 

• കടക്കാരെൻ്റ സംവിധാനങ്ങെള – നിയമങ്ങൾ, നിയ�ന്തണങ്ങൾ, നടപടി�കമങ്ങൾ, 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ - എന്നിവെയ അടിസ്ഥാനതത�ങ്ങള�ം സു�പധാന 
ആസൂ�തണഘടകങ്ങള�മായി താരതമ�ം െചയ്യ�കയും  പരിപാടിയുെട മികവിെന 
ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര�മായ അന്തരം ഉേണ്ടാെയന്ന് പരിേശാധിക്കുക  

• �പസ്തുത കർമപരിപാടി അതിെൻ്റ പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക ലക്ഷ�ങ്ങൾ 
ൈകവരിക്കാനുള്ള സാധ�ത.  

• അധികധനസഹായം ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നതിനുള്ള നയപരമായ �പശ്നങ്ങള�ം 
കൃത�നിർവഹണത്തിെല �പേത�കമായ ഘടകങ്ങള�ം നിയ�ന്തിക്കാനുളള ക്ഷമത 
ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ ശുപാർശ െചയ്യ�ക. ഉദാഹരണത്തിന് ജീവനക്കാർക്ക ്
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പരിശീലനം നൽകുക, ആന്തരിക കൃത�നിർവഹണത്തിന് മാർഗനിർേദശങ്ങൾ 
രൂപീകരിക്കുകയും സ�ീകരിക്കുകയും െചയത്ും പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച�ം 
സ്ഥാപനപരമായ േശഷി ഉറപ്പാക്കുക. ഇതിനായി പരിപാടിക്കുള്ള കർമപദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കുക 

 

ഉചിതമായ നയങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ, അറിയിപ്പ�കൾ, 
വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, മാർഗനിർേദശങ്ങൾ എന്നിവയും സ്ഥാപനങ്ങള�െടേയാ 
പദ്ധതികള�െടേയാ �പവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്ന െവബ് ൈസറ്റ�കൾ, ആന്തരിക 
വിലയിരുത്തൽ റിേപ്പാർട്ട�കൾ, പഠനങ്ങൾ എന്നിവയുമടക്കമുള്ള വിശാലമായ 
�ഗന്ഥേശഖരം പരിേശാധിച്ച േശഷമാണ ് പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാന 
വിലയിരുത്തൽ അനുബന്ധം തയ്യാറാക്കിയത്. പരിപാടിയിെല �പവർത്തനങ്ങള�മായി 
ബന്ധെപ്പട്ട നിലവിെല നയം, കൃത�നിർവഹണത്തിെൻ്റ നടപടി�കമങ്ങൾ, സ്ഥാപനപരമായ 
ക്ഷമത, പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിെല കാര�ക്ഷമത എന്നീ കാര�ങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് വിലയിരുത്തൽ പഠനം േക�ന്ദീകരിക്കുന്നത്. അതിൽ കടം 
വാങ്ങുന്ന സർക്കാർ പൗരൻമാരുമായി ഏത് രീതിയിലുള്ള ബന്ധമാണ ്
സൂക്ഷിക്കുന്നെതന്നും, �പേത�കിച്്ച സമൂഹത്തിെല ഏറ്റവും തഴയെപ്പട്ടതും 
പാർശ�വൽക്കരിക്കെപ്പട്ടതുമായ ജനവിഭാഗങ്ങെള എങ്ങെന പരിഗണിക്കുന്നുെവന്നതും 
പരാതിപരിഹാരനടപടികൾക്ക ് എ�തമാ�തം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതും 
പരിേശാധിക്കുന്നു. ലഭ�മായ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദൂര പഠനത്തിെനാപ്പം, 
പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവരുമായും സമൂഹത്തിെല വിവിധ വിഭാഗങ്ങള�മായും 
വ�ക്തിപരമായ അഭിമുഖങ്ങള�ം ചർച്ചകള�ം സംഘടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ�ന്നു.  

േകാവിഡ് – 19 മഹാമാരിയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സമൂഹത്തിെല വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങള�മായുള്ള ചർച്ചയുെട ഭൂരിഭാഗവും േലാകബാങ്്ക ചുമതലെപ്പടുത്തിയ 
സംസ്ഥാനെത്ത സ�യംഭരണ സ്ഥാപനമായ േകരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ��ട്ട ് ഓഫ് േലാക്കൽ 
അഡ്മിനിസ്േ�ടഷൻ അഥവാ കിലയുെട റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺസാണ് നടത്തുന്നത്. അഞ്ച് 
തീരേദശ ജിലല്കളിലും (ആലപ്പ�ഴ, കാസർേകാട്, േകാഴിേക്കാട്, മലപ്പ�റം, തൃശൂർ), രണ്ട ്
നദീതീര �പേദശങ്ങളിലും (മീനച്ചിൽ, മണിമല) ഏകേദശം 42 േഫാക്കസ് �ഗൂപ്പ് ചർച്ചകള�ം, 
21 �പധാന വിവരാേന�ഷണ അഭിമുഖങ്ങള�ം നടത്തിയിട്ട�ണ്ട്. െവർച�ൽ േഫാർമാറ്റിൽ 
ഓൺൈലനായിട്ടാണ് േലാകബാങ്്ക സംഘം തൽപരകക്ഷികളായ സ്ഥാപനങ്ങള�മായുള്ള 
ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത്. പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള വിഭാഗങ്ങള�മായി പാരിസ്ഥിതിക, 
സാമൂഹിക ഘടകങ്ങൾ സംബന്ധിച്്ച ഏതാണ്ട് പത്ത് വിർച�ൽ േയാഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച�.  

 

നിയമചട്ടക്കൂടിെൻ്റ വിലയിരുത്തൽ 

പാരിസ്ഥിതികം 
അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േദശീയ, സംസ്ഥാന ചട്ടക്കൂട് വളെര മികച്ച 
രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കെപ്പടുകയും അംഗീകരിക്കുകയും െചയത്ിട്ട�ണ്ട.് പരിസ്ഥിതി 
സംരക്ഷണനിയമം 1986, തീരേദശപരിപാലനേമഖലാ വിജ്ഞാപനം 2011, 2019,  
തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ, പരിപാലന ചട്ടങ്ങൾ 2017, വായുമലിനീകരണം (നിയ�ന്തണവും 
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�പതിേരാധവും). നിയമം 1981, ജലമലിനീകരണം (നിയ�ന്തണവും �പതിേരാധവും). നിയമം 
1974, ശബ്ദമലിനീകരണം (�കമീകരണവും നിയ�ന്തണവും) ചട്ടം 2000, െകട്ടിട നിർമാണ, 
മാലിന� സംസ്കരണനിയമം 2016, (ഖരമാലിന�സംസ്കരണം സംബന്ധിച്ച 2018െല േകരള 
സംസ്ഥാന നയം, േകരള ഖരമാലിന�സംസക്രണ മാർഗനിർേദശങ്ങൾ 2017, േകരള 
നഗരസഭാ നിയമം 1994, േകരള പഞ്ചായത്തിരാജ് നിയമം 1994 തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന 
നിയമങ്ങളിെല വിവിധ പരാമർശങ്ങൾ), പല്ാസ്റ്റിക് മാലിന�സംസക്രണ നിയമം 2016, 
േദശീയ വനനിയമങ്ങൾ (ഇന്ത�ൻ വനനിയമം 1927, വനസംരക്ഷണനിയമം 1980, 
വനാവകാശ നിയമം 2006), ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ (േകരള 
വൃക്ഷസംരക്ഷണനിയമം 1986), വന�ജീവി സംരക്ഷണനിയമം 1972, 1958െല �പാചീന 
സമ്ാരകങ്ങള�ം പുരാവസ്തു�പധാനമായ �പേദശങ്ങള�ം േശഷിപ്പ�കള�ം നിയമവും 
അനുബന്ധചട്ടങ്ങള�ം, െകട്ടിടനിർമാണ െതാഴിലാളി (െതാഴിൽനിയ�ന്തണവും 
േസവനവ�വസ്ഥകള�ം) നിയമം 1996, േകരള ചട്ടങ്ങൾ 1998 ഉൾെപ്പെടയുള്ള നിയമങ്ങളാണ ്
േദശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും ഇക്കാര�ത്തിൽ ബാധകമാകുന്നത്.  

അധികധനസഹായത്തിന് കീഴിൽ തീരസംരക്ഷണത്തിനായി നടേത്തണ്ടുന്ന 
ധനനിേക്ഷപത്തിെൻ്റ കാര�ത്തിൽ, േക�ന്ദ പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാന 
വകുപ്പിനാണ് നിയ�ന്തണചുമതല. േദശീയതലത്തിൽ, തീരേദശ പരിപാലന േമഖലയും 
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത വിലയിരുത്തലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അനുമതികൾ നൽേകണ്ടത് 
േക�ന്ദ പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാന വകുപ്പാണ്. േകരള തീരേദശ പരിപാലന 
അേതാറിറ്റി (KCZMA), സംസ്ഥാന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ അേതാറിറ്റി 
(SEIAA), േകരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അേതാറിറ്റി (SWAK), േകരള സംസ്ഥാന 
മലിനീകരണ നിയ�ന്തണ േബാർഡ് (KSPCB), സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ ്
സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള �പധാനെപ്പട്ട കാര�നിർവഹണ സമിതികൾ. ഈ 
സ്ഥാപനങ്ങെളലല്ാം തെന്ന സുസ്ഥാപിതവും നന്നായി �പവർത്തിക്കുന്നവയുമാണ്. എന്നാൽ, 
അനുമതിക്കായുള്ള വ�വസ്ഥകളിൻേമലുള്ള നടപടി�കമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുേണ്ടാെയന്ന ്
വിലയിരുത്താനുള്ള ക്ഷമത ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക ്ഇലല്. അനുമതികൾക്കുള്ള വ�വസ്ഥകൾ 
പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്നും അനുമതികൾ സമയബന്ധിതമായി േനടിെയടുക്കുന്നുെണ്ടന്നും ഉറപ്പ ്
വരുത്താനായി േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതിയുെട െസ�കേട്ടറിേയറ്റിൽ ഒരു േമൽേനാട്ട 
സംവിധാനത്തിെൻ്റ ആവശ�മുെണ്ടന്ന് ഈ വിലയിരുത്തലിലൂെട വ�ക്തമായി. അതുമാ�തമലല്, 
അധികധനസഹായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന മരാമത്തുപണികൾക്ക ് നാമമാ�തമായ 
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതേമ ഉള്ള�. അതിന് മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതി േവണ്ടതിലല്. മരാമത്ത ്
പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടപടി�കമങ്ങള�െട ഭാഗമായി അനുമതി 
വാങ്ങിെവക്കണെമേന്ന ഉള്ള�. ഇെതലല്ാം നിർമാണ�പവൃത്തികൾ ഏെറ്റടുക്കുന്ന 
കരാറുകാരുെട ഉത്തരവാദിത്തതിൽ െപടുന്നതാണ്. അതാത് വകുപ്പ�കള�ം സ്ഥാപനങ്ങള�ം 
ഇതിെൻ്റ േമൽേനാട്ടം വഹിേക്കണ്ടതാണ്. നിർവഹണസമയത്ത് �പേത�ക സാഹചര�ങ്ങൾ 
ഉടെലടുക്കുകയാെണങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന്, േദശീയ ഹരിത ൈ�ടബ��ണൽ ഉത്തരവുകൾ 
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, അനുബന്ധമായി നടപടി�കമങ്ങൾ ആവശ�മായി വരും. 
വിവിധ നിയമനിർമാണങ്ങള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട പാരിസ്ഥിതിര മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പാലിേക്കണ്ടതായി വരും. നിയമപരമായ ഈ ആവശ�ങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ പര�ാപ്തമായ 
സംവിധാനങ്ങൾ വിവിധ നിർവഹണസമിതികൾക്കും വകുപ്പ�കൾക്കും കരാറുകാർക്കും 
ഉണ്ട്.   
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ഇത് കൂടാെത, േലാക ബാങ്കിെൻ്റ നിബന്ധനകൾ േപാെല, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത 
വിലയിരുത്തലിെൻ്റ നിബന്ധനകളിൽ തൽപരകക്ഷികള�മാേയാ സമൂഹത്തിെല വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങള�മാേയാ ചർച്ച നടത്തുകേയാ അതിെൻ്റ വിവരങ്ങൾ �പസിദ്ധീകരിക്കുകേയാ 
െചയ്യണെമന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നിലല്. അതിനാൽ, ഈ വിടവ് നികത്താൻ, പദ്ധതി 
നിർവഹണത്തിന് േശഷം േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന 
വ�വസ്ഥകൾ �പകാരം, ചർച്ചകള�ം അതിെൻ്റ വിവര�പസിദ്ധീകരണവും ഉൾെപ്പെട 
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ സംഘടിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. കൂടാെത, അനുമതിക്ക ്
േവണ്ടിയുള്ള വ�വസ്ഥകൾ കൃത�മായി പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്താൻ, േകരള 
പുനർനിർമാണ പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് നിശ്ചിത ഇടേവളകളിൽ േമൽേനാട്ടം നടത്തണം. 
നിർദിഷ്ട അനുമതിക്ക് നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ തെന്നയാണ് കാര�നിർവഹണം 
നടക്കുന്നെതന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്താൻ ഇത്തരത്തിൽ േമൽേനാട്ടം ആവശ�മാണ.്  

സാമൂഹികം 
േദശീയ, സംസ്ഥാന തല നിയമങ്ങള�ം നിയമങ്ങള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട നയങ്ങള�ം 
വിലയിരുത്തിയിട്ട�ണ്ട്. വിവിധ േമഖലകളിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുേമ്പാൾ, 
അധികധനസഹായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന നിർദിഷ്ട ഫണ്ട് വിനിേയാഗം സ�ാധീനം 
െചലുത്തുന്ന സമൂഹവിഭാഗങ്ങള�െട താൽപര�ം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പര�ാപ്തമാണ് എന്ന ്
വ�ക്തമാവുകയും െചയത്ിട്ട�ണ്ട.് �പേത�കിച്്ച, സ�്തീകൾ, സാമൂഹ�മായും സാമ്പത്തികമായും 
ദുർബലമായ വിഭാഗങ്ങൾ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുെട 
താൽപര�ങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട.് �പേത�കമായി 
എടുത്തുപറേയണ്ടത്, ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കൽ, തേദ്ദശ സ�യംഭരണം, െതാഴിൽ, ലിംഗം, 
പരാതിപരിഹാരം, പൗരൻമാരുെട ആവശ�ങ്ങൾ പരിഗണിക്കൽ എന്നീ കാര�ങ്ങള�മായി 
ബന്ധെപ്പട്ട നിയമങ്ങള�ം നയങ്ങള�ം, ബാധിക്കെപ്പടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുകൂലവും 
ശാക്തീകരിക്കെപ്പടുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിനൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. 
തീരേദശസംരക്ഷണം, െവള്ളെപ്പാക്ക ദുരിതാശ�ാസം, തീരേദശപരിപാലനം 
എന്നിവയിെലലല്ാം കൂടുതൽ പണം മുടക്കാൻ ആേലാചനയുണ്ട.് ഈ സാഹചര�ത്തിൽ 
തീരേദശേമഖലാ വിജ്ഞാപനം 2011, 2019 അടക്കമുള്ള �പസക്തമായ നിയമങ്ങള�ം 
നയങ്ങള�ം വീണ്ടും അവേലാകനത്തിന് വിേധയമാക്കി. പരമ്പരാഗത തീരേദശ 
സമൂഹവിഭാഗങ്ങൾ, അവരുെട വീടുകൾ, ഭൂമി, മൽസ�െത്താഴിലാളികള�െട 
ഉപജീവനമാർഗം എന്നിവെയലല്ാം എത്തരത്തിൽ ബാധിക്കെപ്പടും എന്ന കാര�ത്തിൽ 
വ�ക്തമായ േബാധ�ം ഉണ്ടാക്കാനാണിത്. എന്നാൽ, ശക്തമായ നിയമ, നയ ചട്ടക്കൂട ്
ഉെണ്ടങ്കിൽ േപാലും, സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങെള േനരിടാൻ പര�ാപ്തമായ സാമൂഹിക 
ആഘാത വിലയിരുത്തൽ, നിർവഹണം, േമൽേനാട്ടം എന്നിവയക്്ക് നൽകുന്ന �പാധാന�ം 
അപര�ാപത്മാണ്. അതിനാൽ, സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങെള ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി 
നിർവഹണവകുപ്പ�കള�െട േശഷി വർധിപ്പിച്ച�െകാണ്ട് ഇത്തരം ചട്ടക്കൂടുകെള കൂടുതൽ 
ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇതിനായി, നിർമാണ�പവൃത്തികൾ വിഭാവനം െചയ്തിട്ട�ള്ള 
സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമൂഹിക ആഘാത പരിേശാധന നടത്തുന്നത് ഉൾെപ്പെടയുള്ള 
സ്ഥാപനപരമായ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകും. ഈ രീതിയിൽ, 
ഓേരാ പദ്ധതിക്കും ഉതകുന്ന സാമൂഹിക ആഘാത ലഘൂകരണ നടപടികൾ സ�ീകരിക്കും.  
പി േഫാർ ആർ പരിപാടിയുെട പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാന വിലയിരുത്തലിെൻ്റ 
ഭാഗമായി എലല്ാ �പസക്ത നിയമങ്ങള�െടയും നയങ്ങള�െടയും സമ�ഗമായ വിലയിരുത്തൽ 
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നടത്തിയിരുന്നു. അധികധനസഹായ ഫണ്ടിെൻ്റ കാര�ത്തിൽ �പസക്തമായ എലല്ാ 
നിയമങ്ങള�ം നയങ്ങള�ം ഇവിെട ഉറപ്പാക്കിയിട്ട�ണ്ട.്  

കൂടാെത, സമൂഹത്തിെല നിരാലംബരായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായി േകരള സർക്കാർ 
നടപ്പാക്കുന്ന ഭവനനിർമാണപദ്ധതിയായ ൈലഫ് പദ്ധതിക്ക ് എടുത്തുപറേയണ്ട 
�പാധാന�മുണ്ട്. കാരണം, പുറേമ്പാക്കിലും തീരേദശങ്ങളിലും കഴിയുന്ന ആള�കൾ ഈ 
പദ്ധതിയുെട �പധാന ഗുണേഭാക്താക്കളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. െസപ്റ്റംബർ 2021 വെരയുള്ള 
കണക്ക് �പകാരം, വീടിലല്ാത്ത 7832 ആള�കൾ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിെല 
3964 ഗുണേഭാക്താക്കൾ, മൽസ�െത്താഴിലാളി വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് 271 വീടിലല്ാത്ത 
ആള�കൾ എന്നിവരുൾെപ്പെട 12,067 ആള�കൾക്ക ് ൈലഫ ് പദ്ധതി�പകാരം വീട ്
നിർമിച്ച�നൽകി. മൽസ�െത്താഴിലാളി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആള�കൾക്ക ് വീട ്
നിർമിച്ച�നൽകാൻ േകരള സർക്കാർ ലക്ഷ�മിടുന്നുെണ്ടങ്കിലും, ഉപജീവനത്തിനായി 
കടലിനടുത്ത് താമസിക്കാൻ താൽപര�െപ്പടുന്നതിനാൽ, മൽസ�െത്താഴിലാളിസമൂഹം 
ൈലഫ് പദ്ധതിയിൽ വീട് േനടിെയടുക്കുന്നതിന് �പാമുഖ�ം നൽകുന്നിലല്. േലാകബാങ്്ക 
നൽകുന്ന അധികധനസഹായത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് ൈലഫ് പദ്ധതിെയന്ന ്
ജനങ്ങൾക്ക ് മുന്നിൽ വ�ക്തമാേക്കണ്ടതാെണന്ന് പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാന 
വിലയിരുത്തലിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട.് േലാകബാങ്കിെൻ്റ പദ്ധതികൾക്ക ് കീഴിൽ 
ലഭ�മാക്കുന്ന ഫണ്ടുമായി ൈലഫ് പദ്ധതിക്ക ് ബന്ധമിലല് എന്ന കാര�ത്തിൽ വ�ക്തവും 
സുതാര�വുമായ വിവരം ലഭ�മായിരിക്കണം എന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.  

നഷ്ടസാധ�തയുെടയും ഗുണങ്ങള�െടയും അവേലാകനം 

പാരിസ്ഥിതികം 
അധികധനസഹായത്തിനുള്ള വിവിധ �പവർത്തനങ്ങളിൽ, തീരേദശ പരിപാലനം, തീരേദശ 
മെണ്ണാലിപ്പ് തടയൽ, ദുരന്തനിവാരണവുമായി �പവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക ്
പാരിസ്ഥിതിക സാംഗത�മുണ്ട്. നഷ്ടസാധ�തയുെടയും ഗുണങ്ങള�െടയും 
അവേലാകനത്തിെൻ്റ സം�ഗഹം ചുവെട നൽകുന്ന�പകാരമാണ്.  

• ദീർഘകാല തീരേദശപരിപാലന കർമപദ്ധതി രൂപീകരിക്കുക – േകരളതീരവുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് വ�ക്തമായ േബാധ�ങ്ങള�െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങെളടുക്കാൻ 
ഇത് സഹായകരമാകും. മികച്ച പാരിസ്ഥിതിക ഗുണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് 
സഹായിക്കും.  

• െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട, അപകടസാധ�തയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അതീവദുർബല 
�പേദശങ്ങളിലും �പാരംഭ നിേക്ഷപം നടത്തുക - business-as-usual scenario 
ജനങ്ങള�െട ജീവനും സ�ത്തിനും ഉപജീവനമാർഗത്തിനും ഭീഷണി 
േനരിടുന്നയിടങ്ങളിലാണ് ഫണ്ട് നൽകുക. �പാവർത്തികമായാൽ, 
തീരേദശവാസികള�െട പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ഗുണം െചയ്യ�ന്ന നിേക്ഷപങ്ങളാണ ്
ഇവ, ഉദാഹരണത്തിന് കടലാ�കമണം തടയാൻ സാധിക്കും. നിർമാണഘട്ടത്തിൽ, 
വായുമലിനീകരണം, ശബ്ദമലിനീകരണം, െതാഴിലാളികള�െടയും 
മൽസ�െത്താഴിലാളിസമൂഹത്തിെൻ്റയും സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക തുടങ്ങിയ 
താൽക്കാലികമായ �പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. �പാവർത്തികമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, 
സാേങ്കതികവശങ്ങൾ കൃത�മലല് എങ്കിൽ, പരിസ്ഥിതിക്ക് േകാട്ടം വരുന്ന സാഹചര�ം 
ഉണ്ടാകാം. സാേങ്കതിക പരിഹാരനടപടികള�െട കാര�ത്തിൽ - നിർമാണത്തിനും 
മുൻപും, നിർമാണഘട്ടത്തിലും അതിന് േശഷവും അതീവ �ശദ്ധ ആവശ�മാണ.്  
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• നദിയുെട നിർണായക അടിസ്ഥാനസൗകര�വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ദുരന്തനിവാരണ 
�പവർത്തനങ്ങൾ - മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം അടിയുന്ന കലല്�ം മണ്ണ�ം പാറകള�ം 
പാറക്കഷ്ണങ്ങള�ം നീക്കുക നദീതീര പുനസ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ �പവർത്തികൾക്ക ്
നിർമാണസംബന്ധിയായ പാരിസ്ഥിക ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബഹുഭൂരിഭാഗവും 
നദിപ്പരപ്പിൽ െചയ്യ�ന്ന ഈ �പവർത്തികൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിെൻ്റ പരിധിയിൽ 
വരുന്നു. ഇതിെൻ്റ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ജനങ്ങൾക്കുേമൽ കാര�മായി 
അനുഭവെപ്പടുന്നിലല്. അേതസമയം, െതാഴിലാളികള�െട ആേരാഗ�വും സുരക്ഷയും 
അടങ്ങുന്ന കാര�ങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും അതുവഴി പാരിസ്ഥിതിക അപകടസാധ�ത 
കുറയക്്കാനും കരാർ േരഖകളിൽ വ�വസ്ഥകൾ ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.  

സാമൂഹികം 
തീരേദശപരിപാലനം, തീരേദശ മെണ്ണാലിപ്പ് തടയൽ, ദുരന്തനിവാരണ �പവർത്തനങ്ങൾ 
തുടങ്ങി അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് നിർേദശിച്ചിട്ട�ള്ള ചില 
നിേക്ഷപേമഖലകൾ , മൽസ�െത്താഴിലാളി സമൂഹത്തിന് േമൽ േനരിട്ട് സ�ാധീനം 
െചലുത്തുന്നതാണ്. സാമൂഹികമായുളള നഷ്ടസാധ�തകൾ സമ�ഗമായി കെണ്ടത്തുന്നത് 
മൂലം �പാരംഭ ദശയിൽ തെന്ന �പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സമേയാചിതമായി ഇടെപട്ട് 
ലഘൂകരിക്കാനും കഴിയും. സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 
പദ്ധതിനിർവഹണ ചുമതലയുള്ള വകുപ്പ�കള�െട കാര�ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ 
സാധിക്കുെമന്ന് പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാന വിലയിരുത്തലിൽ 
കെണ്ടത്തിയിട്ട�ണ്ട.് എന്നാൽ, തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട�ള്ള എലല്ാ സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകള�ം 
കുറയ്ക്കുകയും ൈകകാര�ം െചയ്യ�കയും ഒഴിവാക്കുകയും െചയ്യ�ന്നതിന് കൂടുതൽ 
കർശനമായ നടപടികൾ ആവശ�മാെണന്ന് േബാധ�െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഹാനി വരുത്തുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുക അഥവാ സംഭവിച്ചാൽ ലഘൂകരിക്കുക എന്ന സമീപനം ആയിരുന്നു േനരെത്ത 
സ�ീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, സ�ത�ന്ത േഡറ്റാ സംരംഭവും കാലാവസ്ഥ ബജറ്റ�ം തുടങ്ങിയ 
നിർദിഷ്ട പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുേമ്പാൾ ലിംഗപരമായും മറ്റ�മുള്ള ഉൾേച്ചർക്കലിെൻ്റ  
കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ, ആഴത്തിേലറിയ ഫലങ്ങൾ െകാണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുെമന്ന ്
വ�ക്തമാകുന്നു.  

നഷ്ടസാധ�തയുെടയും ഗുണങ്ങള�െടയും അവേലാകനത്തിെൻ്റ സം�ഗഹം ചുവെട 
നൽകുന്ന�പകാരമാണ്. 

ദീർഘകാല തീരേദശപരിപാലന കർമപദ്ധതി രൂപീകരിക്കുക – തീരേദശ പരിപാലനത്തിന് 
കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിെന 
�പാപ്തമാക്കുന്നതിനാണ് കർമപദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നത്. തീര�പേദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 
ഏറ്റവും ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്ക ് സാമൂഹ�പരമായ  മികച്ച ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള 
�പാപ്തി ഈ കർമപദ്ധതിക്ക് ഉണ്ട്. അേതസമയം, ആസൂ�തണഘട്ടത്തിൽ ചില ദുർബല 
വിഭാഗങ്ങള�െട ആവശ�ങ്ങൾക്കും അഭി�പായങ്ങൾക്കും �പാതിനിധ�ം 
നിേഷധിക്കെപ്പടാനുള്ള സാധ�തയുമുണ്ട,് �പേത�കിച്്ച മൽസ�െത്താഴിലാളികൾ, സ�്തീകൾ, 
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ, ഇതരസംസ്ഥാനെത്താഴിലാളികൾ, ശാരീരിക 
ൈവകല�ം ഉള്ളവർ തുടങ്ങിയവരുെട. ബാധിക്കെപ്പടുന്ന എലല്ാ വിഭാഗങ്ങള�െടയും ദുർബല 
വിഭാഗങ്ങള�െടയും ആശങ്കകൾ േവണ്ടരീതിയിൽ പരിഗണിച്ചിലല് എങ്കിൽ, ഈ 
നടപടി�കമങ്ങൾക്ക ് �ഹസ�കാല, ഇടക്കാല ദീർഘകാല പരിണതഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ 
സാധ�തയുണ്ട്. അതിൽ പലതും പിന്നീട് റദ്ദ�െചയ്യാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റങ്ങളാകാം താനും.  
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തീരേദശ ആവാസവ�വസ്ഥയുമായി 
സ്�തീകൾക്കുള്ള ബന്ധെത്ത 
പലേപ്പാഴും അവഗണിക്കുകേയാ 
പൂർണേതാതിൽ മനസ്സിലാക്കാെത 
േപാവുകേയാ ഒെക്ക െചയ്യ�ന്നതിന് 
േദശീയതലത്തിലും 
അന്തർേദശീയതലത്തിലും നിരവധി 
െതളിവുകള�ണ്ട്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന, 
പലേപ്പാഴും ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ 
സ്�തീകള�െട ശബ്ദം 
േകൾക്കെപ്പടാെത േപാകാനുള്ള 
സാധ�ത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ, 
ദീർഘകാല തീരേദശപരിപാലന 
കർമപദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് നടത്തുന്ന ചർച്ചകളില്  
പരമാവധി എലല്ാ വിഭാഗങ്ങെളയും 
ഉൾെപ്പടുത്താൻ �ശദ്ധിക്കണെമന്ന് 
ശുപാർശ െചയ്തിട്ട�ണ്ട്. 
സാേങ്കതികമായും 
അടിസ്ഥാനസൗകര�വുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട�ള്ള പരിഹാരം േതടുേമ്പാൾ, 
ഒപ്പം, സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾക്കും 
�പാധാന�ം നൽകണം. 
തീരേദശസംരക്ഷണത്തിനും 
പരിപാലനത്തിനും ദീർഘകാല 
തീരേദശപരിപാലന കർമപദ്ധതി 
നടപ്പാക്കുേമ്പാൾ, സാമൂഹികമായി 
പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 
ജനവിഭാഗങ്ങള�െടയും 
സ്�തീകള�െടയും ഉന്നമനത്തിനായും 
ഈ അവസരം ഉപേയാഗിക്കാൻ 
സാധിക്കും. വിവിധ ഇടക്കാല, 
ദീർഘകാല പരിഹാരനടപടികൾക്ക ്
ഈ വിഭാഗങ്ങള�െട പിന്തുണയും 
േനതൃത�വും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ 
സമീപനം ഉപകരിക്കും. 
സാമൂഹികമായും പാരിസ്ഥിതികമായും 
നിരവധി ഗുണഫലങ്ങൾ ഇതിനാൽ 
ഉണ്ടാകുെമന്ന ് നിസ്സംശയം പറയാം. 

സു�പധാന സാമൂഹിക നഷട്സാധ�തകൾ  
 

• തീരേദശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
ആസൂ�തണത്തിൽ ബാധിക്കെപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങെള 
�പേത�കിച്്ച ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾ, സ�്തീകൾ, 
വേയാജനങ്ങൾ, ശാരീരിക ൈവകല�മുള്ളവർ 
എന്നിവെര മാറ്റിനിർത്തുന്ന �പവണതയക്്കുള്ള 
സാധ�ത  

• ജലേ�സാതസ്സ�കെള (നദികൾ, ൈകവഴികൾ, 
ജലേസചന കനാലുകൾ) ആ�ശയിക്കുന്നതിൽ 
ജനങ്ങൾ, �പേത�കിച്്ച വേയാജനങ്ങൾ, മാനസിക 
െവലല്�വിളി േനരിടുന്നവർ, ശാരീരിക ൈവകല�ം 
അനുഭവിക്കുന്നവർ, തീർത്ഥാടകർ എന്നിവർ 
േനരിടാവുന്ന നിയ�ന്തണങ്ങള�ം തടസ്സങ്ങള�ം 

• കടൽഭിത്തി നിർമാണത്തിെൻ്റ ഭാഗമായി 
കടലിെനയും കടൽവിഭവങ്ങെളയും 
ആ�ശയിക്കുന്നതിൽ മൽസ�െത്താഴിലാളികൾ, 
കച്ചടക്കാർ, മൽസ�െത്താഴിലാളി സമൂഹം, 
തീരേദശവാസികൾ എന്നിവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന 
നിയ�ന്തണങ്ങൾ  

• ഉപജീവനമാർഗങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി 
ഉണ്ടാകാവുന്ന തടസ്സങ്ങള�ം തന്മൂലം 
സംഭവിക്കാവുന്ന വരുമാനനഷ്ടവും 

• ബാധിക്കെപ്പടുന്ന വിഭാഗങ്ങെള ദീർഘകാലേത്തക്ക ്
താൽക്കാലിക അഭയാർത്ഥി ക�ാംപുകളിേലക്ക ്
മാറ്റ�േമ്പാൾ ആേരാഗ�ത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും 
െതാഴിലിനും ഉണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ  

• പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായുള്ള 
നിർമാണ�പവർത്തികൾക്കായി െതാഴിലാളികൾ 
കൂട്ടേത്താെട എത്തുന്നത് മൂലം സ്�തീകൾക്ക് േനെര 
അതി�കമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ�ത  

• നിർമാണെത്താഴിലാളികള�െട ആേരാഗ�ം, ശുചിത�ം, 
അതി�കമങ്ങള�ം ൈലംഗികപീഡനങ്ങള�ം 
ഉൾെപ്പെടയുള്ള സുരക്ഷാ�പശ്നങ്ങൾ  

• നഷ്ടസാധ�തകള�െട മുൻകൂർ പരിേശാധന 
േവണെമന്ന് നിർേദശമുണ്ട്. എന്നാൽ, 
യഥാർഥമായേതാ അെലല്ങ്കിൽ 
കണക്കാക്കെപ്പടുന്നേതാ ആയ ഗുണഫലങ്ങൾ 
തുല�മായി എലല്ാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒേരേപാെല 
സംേവദനക്ഷമം ആകുന്നിലല് എങ്കിൽ അത്, 
സമുദായങ്ങൾ തമ്മിേലാ, വിവിധ സമുദായങ്ങള�ം 
നിർമാണെത്താഴിലാളികള�ം തമ്മിേലാ 
സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കും.  



 

Page 13 of 44 
 

ഈ ലക്ഷ�ങ്ങൾ ൈകവരിക്കുന്നതിനായി, സമ�ഗമായ സാമൂഹിക ഉൾേച്ചർക്കലും 
ലിംഗപരമായ വിലയിരുത്തലും ദീർഘകാല തീരേദശപരിപാലന കർമപദ്ധതിയുെട 
ഭാഗമാക്കണെമന്ന് ശുപാർശ െചയ്യെപ്പട്ട�.  

െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട, അപകടസാധ�തയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അതീവദുർബല 
�പേദശങ്ങളിലും �പാരംഭ നിേക്ഷപം നടത്തുക – െവള്ളെപ്പാക്കം, കടലാ�കമണം തുടങ്ങിയ 
ഗുരുതര സാഹചര�ങ്ങളിൽനിന്ന് തീരേദശവാസികെള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജീവനും 
ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമാണ് അധിക ധനസഹായത്തിന് 
കീഴിൽ വരുന്ന �പാരംഭ നിേക്ഷപങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുക. തീരേദശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതര സാഹചര�ം ഈ �പേദശങ്ങൾ സന്ദർശിച്്ച, 
�പേദശവാസികള�മായി സംസാരിച്ചതിൽനിന്ന് വ�ക്തമായിട്ട�ണ്ട.് ഏറ്റവും ഗുരുതര 
�പത�ാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സ്�തീകള�ം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ 
വിഭാഗത്തിൽെപട്ടവരും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട�കൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ.് പേക്ഷ, 
അധികധനസഹായത്തിന് കീഴിൽ നിർേദശിച്ചിട്ട�ള്ള നിർമാണ�പവർത്തികൾ 
നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയാൽ നിരവധി സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകള�ണ്ട്. ഉപജീവനമാർഗം 
വെര ബാധിക്കെപ്പടുന്ന തരത്തിൽ മൽസ�െത്താഴിലാളികള�െട കടലിേലക്കുള്ള �പേവശനം 
തടസ്സെപ്പേട്ടക്കാം. െചറുകിട മൽസ�ബന്ധനത്തിൽനിന്ന് കിട്ട�ന്ന വരുമാനം തികച്ച�ം 
അപര�ാപത്മായതിനാൽ, ഈ താൽക്കാലിക �പശ്നങ്ങൾ േപാലും 
മൽസ�െത്താഴിലാളികള�െട കുടുംബങ്ങെള വലിയേതാതിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ�തയുണ്ട്. 
�ഹസ�കാല െതാഴിൽതടസ്സം േപാലും മൽസ�െത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങെള 
കടെക്കണിയിേലക്കും ദാരി�ദ�ത്തിേലക്കും തള്ളിവിേട്ടക്കാം. നിർമാണ�പവർത്തികൾ 
ആരംഭിച്ചാൽ, കടൽത്തീരത്തിെൻ്റേയാ നദീതടത്തിെൻ്റേയാ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന 
കുടുംബങ്ങെള താൽക്കാലികമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിേക്കണ്ടതായി വേന്നക്കാം. മാ�തമലല്, 
െവള്ളെപ്പാക്കം മൂലേമാ കടൽത്തീരസംരക്ഷണത്തിനുള്ള 
അടിസ്ഥാനസൗകര�വികസനത്തിെൻ്റ ഭാഗമാേയാ മൽസ�െത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങെള 
താൽക്കാലിക അഭയേക�ന്ദങ്ങളിേലക്ക ് മാേറ്റണ്ടതായി വരാം. ഇത് മൂലം 
അപകടസാധ�തയുള്ള നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉടെലടുക്കാം. സ�്തീകൾക്കായുള്ള �പേത�ക 
സൗകര�ങ്ങള�െട അഭാവം, സ്�തീസുരക്ഷാ�പശ്നങ്ങൾ, അതീവദുർബല വിഭാഗങ്ങെള 
ഒഴിവാക്കുക, സ�്തീകൾക്ക് �പേത�ക കുളിമുറിേയാ കക്കൂേസാ ഇലല്ാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ 
അസുഖകരമായ സാഹചര�ങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ�തയുണ്ട്. നിർമാണ�പവർത്തികൾ 
നടേത്തണ്ടതിനാൽ, നിർമാണെത്താഴിലാളികൾ �പേത�കിച്്ച ഇതരസംസ്ഥാന 
െതാഴിലാളികൾ കൂട്ടേത്താെട �പേദശത്ത് എത്താൻ സാധ�തയുണ്ട.് 
ഇതരസംസ്ഥാനെത്താഴിലാളികൾ �പേദശെത്ത വിഭവങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട തർക്കങ്ങേളാ �പേദശവാസികള�മായി ഇടെപടുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
സംഘർഷങ്ങേളാ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ�ത തള്ളിക്കളയാനാകിലല്. െതാഴിലാളികൾക്ക ്
മിനിമം േവതനവും അവകാശങ്ങള�ം ഉറപ്പാക്കുക, നിർമാണസ്ഥലങ്ങളിെല സുരക്ഷ 
ഉറപ്പ�വരുത്തുക, െതാഴിലാളികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനസൗകര�ങ്ങൾ 
നൽകുക തുടങ്ങിയ �പശ്നങ്ങള�ം ഉണ്ടാകാൻ സാധ�തയുണ്ട്.   

ഇതരസംസ്ഥാനെത്താഴിലാളികൾ കൂടി ഉൾെപ്പട്ട ഓേരാ ഉപ പദ്ധതിക്കും െതാഴിലാളി 
പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും. പദ്ധതിനിർവഹണ ഘട്ടത്തിൽ ഇക്കാര�ത്തിൽ േമൽേനാട്ടം 
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ഉണ്ടാകും. െതാഴിലാളികള�െട വരവ് ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും �പധാന ആശങ്ക 
ആതിേഥയസമൂഹത്തിെല സ�്തീകൾക്ക ് േനെരയുണ്ടാകാവുന്ന അതി�കമങ്ങള�മായി 
ബന്ധെപ്പട്ടതാണ്.  

സാധ�ത വിരളമാെണങ്കിലും, യഥാർഥമായേതാ അെലല്ങ്കിൽ കണക്കാക്കെപ്പടുന്നേതാ ആയ 
ഗുണഫലങ്ങൾ തുല�മായി എലല്ാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒേരേപാെല സംേവദനക്ഷമം 
ആകുന്നിലല് എങ്കിൽ അത്, സമുദായങ്ങൾ തമ്മിേലാ, വിവിധ സമുദായങ്ങള�ം 
നിർമാണെത്താഴിലാളികള�ം തമ്മിേലാ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കും. 

 സംസ്ഥാനെത്തമ്പാടും ദുരിതാശ�ാസനടപടികൾ സ�ീകരിക്കുന്നതിൽ ഇേപ്പാൾ 
ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ട്. സംസ്ഥാനസർക്കാരും പഞ്ചായത്തും നടപ്പാക്കുന്ന ദുരിതാശ�ാസ 
�പവർത്തനങ്ങൾ തൃപത്ികരമലല്ാത്ത �ഗാമങ്ങള�ം ചില ജിലല്കള�ം �ശദ്ധയിൽെപ്പട്ടിട്ട�ണ്ട.് 
വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങള�മായുളള ചർച്ചയിലൂെടയാണ് ഇത് േബാധ�െപ്പട്ടത്. താൽക്കാലിക 
അഭയേക�ന്ദങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുക്കുേമ്പാഴും, വീടുകളിൽനിന്ന ്
താൽക്കാലികേക�ന്ദങ്ങളിേലക്ക് മാറുേമ്പാഴും തിരിച്ച�ള്ള യാ�തയിലും സ�്തീകള�െടയും 
കുട്ടികള�െടയും വേയാജനങ്ങള�െടയും അടിസ്ഥാനസൗകര�ങ്ങൾ േപാലും 
കണക്കിെലടുക്കാത്തത് ഉൾെപ്പെടയുള്ള വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകരുെതന്ന നിർേദശം 
നൽകിയിട്ട�ണ്ട.് ഉദാഹരണത്തിന്, താൽക്കാലികേക�ന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന ്
തിരിെകെയത്തുേമ്പാൾ വീടുകൾ വാസേയാഗ�മലല് എന്ന ് കെണ്ടത്തുന്ന സാഹചര�ം 
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിൽ, വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും 
വാസേയാഗ�മാക്കുന്നതിലും സ്�തീകള�െട േജാലിഭാരം നിരവധി മടങ്്ങ വർദ്ധിക്കുന്നു. 
അതിനാൽ, ഒരു �പേദശെത്തയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നഷ്ടസാധ�തകൾ കൃത�മായ 
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതും പരിഹാരനടപടികൾക്ക് ആവശ�മായ ജീവനക്കാരുെടയും 
സംവിധാനങ്ങള�െടയും ലഭ�ത ഉറപ്പാേക്കണ്ടതും അനിവാര�മാണ്. ഇതുമൂലം, കൃത�മായ 
നിരീക്ഷണം ലഘൂകരണനടപടികൾ സ�ീകരിക്കാനും ഏർെപ്പടുത്താനും സാധിക്കും. 
തീരേദശപരിപാലന പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി,  താൽക്കാലിക മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കലിനും 
ദുരിതാശ�ാസ നടപടികൾക്കും കൃത�മായ ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാേക്കണ്ടതുണ്ട.് ഓേരാ 
�പേദശത്തിെൻ്റയും സാഹചര�ങ്ങൾ പരിഗണിച്്ച േവണം കരാറുകാർ താൽക്കാലിക 
മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കലും ദുരിതാശ�ാസ �പവർത്തനങ്ങള�ം നടപ്പാേക്കണ്ടത്. സുരക്ഷിതവും 
സ�്തീസൗഹൃവുമായ അഭയേക�ന്ദങ്ങൾ കെണ്ടത്തുന്നതിലും ഏെറ്റടുക്കുന്നതിലും, 
ഭക്ഷണവും ശുചിത�വും അടക്കമുള്ള �പാഥമിക സൗകര�ങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും സാമൂഹ� 
ഇടെപടൽ അനിവാര�മാണ.്   

നദിയുെട നിർണായക അടിസ്ഥാനസൗകര�വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ് ദുരന്തനിവാരണ 
�പവർത്തനങ്ങൾ - മെണ്ണാലിപ്പ�ം െവള്ളെപ്പാക്കവും തടയാൻ ലക്ഷ�മിട്ടാണ് നദീതീര 
സംരക്ഷണ �പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. നദീതടത്ത് താമസിക്കുന്ന അതീവദുർബല 
ജനവിഭാഗങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നദികെള ആ�ശയിച്്ച ഉപജീവനം 
കെണ്ടത്തുന്നവെര സഹായിക്കുന്നതിനും േവണ്ടിയാണ് ഇത്. അതിനാൽത്തെന്ന, ഈ 
�പവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളെര �പധാനെപ്പട്ട സാമൂഹിക ഗുണങ്ങള�ണ്ട.് എന്നാൽ, 
മൽസ�െത്താഴിലാളികൾക്കും െനൽക്കർഷകർക്കും �പേവശനതടസ്സം, വരുമാനനഷ്ടം 
തുടങ്ങിയ താരതേമ�ന താൽക്കാലികമായ സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങേള ഉണ്ടാകാൻ 
സാധ�തയുള്ള�. േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചത് േപാെല, െതാഴിലാളിേക്ഷമവും സുരക്ഷയും, 
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ൈലംഗിക അതി�കമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും അടക്കമുള്ള 
കാര�ങ്ങൾ ഉറപ്പാേക്കണ്ടത് കരാറുകാരുെട ചുമതലയാണ.് കരാർ വ�വസ്ഥകൾ 
പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് കരാറുകാർ ഉറപ്പ�വരുത്തണം. 

സ�ത�ന്ത േഡറ്റാ സംരംഭം – സു�പധാന സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകൾ പരിഗണിക്കുകയും 
ബാധിതരായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ �പേത�കിച്്ച സ്�തീകൾ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ 
വിഭാഗങ്ങൾ, െചറുകിട മൽസ�ബന്ധന െതാഴിലാളികൾ എന്നിവർ േനരിടുന്ന �പശ്നങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്യ�ന്നതിനാണ് സ�ത�ന്ത േഡറ്റാ സംരംഭം െകാണ്ട് ലക്ഷ�മിടുന്നത്. 
അവശവിഭാഗങ്ങള�െട ദുരവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ 
എ�തമാ�തം വിജയിക്കുന്നുെണ്ടന്നും സ�ത�ന്ത േഡറ്റാ സംരംഭത്തിലൂെട അേന�ഷിക്കാൻ 
സാധിക്കും. എന്നാൽ, ചില കാര�ങ്ങളിെല വീഴ്ച പരിഹരിക്കെപ്പടാെത േപാകാനും 
സാധ�തയുണ്ട.്  

• വിവരങ്ങൾ ൈകമാറുന്നതിനും �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള മാധ�മങ്ങൾ 
രൂപീകരിക്കുന്നതിലും െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിലും ലിംഗ, സാമൂഹ� പരിഗണനകൾ 
ഇലല്ാതിരിക്കുക 

• സ്�തീകൾക്കും ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കും �പധാന�ം ലഭിക്കുന്നതരത്തിൽ 
ലിംഗപരമായ വിവരങ്ങൾ ൈകമാറുന്നതിൽ അ�ശദ്ധ കാട്ട�ക  

• കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാനം സ്�തീകെള എങ്ങെന ബാധിക്കുന്നു, കാലാവസ്ഥാ 
�പവചന സംവിധാനങ്ങള�ം മുന്നറിയിപ്പ�കള�ം ലഭ�മാകാൻ സ്�തീകൾക്കും 
ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്കും എെന്തലല്ാം സംവിധാനങ്ങള�ണ്ട്, അവശ�വിവരം 
ലഭിക്കുന്നതിന് അവർ േനരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എെന്തലല്ാം, എന്ത് അറിയിപ്പ�കള�ം 
പിന്തുണയുമാണ് അവർക്ക ് ആവശ�ം തുടങ്ങിയ ലിംഗപരമായ വിവരങ്ങൾ 
ൈകമാറുന്നതിൽ ഇേപ്പാഴും വീഴ്ച തുടരുന്നു  

 
കാലാവസ്ഥാ ബജറ്റ ് – ആേരാഗ�ം, സുരക്ഷ, ഭൂമി, സ�ത്ത,് ഉപജീവനമാർഗം തുടങ്ങിയ 
കാര�ങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഗുരുതര സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങൾ 
അനുഭവിക്കുന്ന സ്�തീകൾ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ, മൽസ�െത്താഴിലാളികൾ, 
തീരേദശവാസികൾ തുടങ്ങിയ ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്ക ് അനുകൂലമായ ഗുണഫലങ്ങൾ 
നൽകുെമന്ന് �പതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കാലാവസ്ഥാ ബജറ്റ.് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന 
ഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹിക, ലിംഗപരമായ പരിഗണനകെള കുറിച്ച�ള്ള വ�ക്തമായ ധാരണ 
രൂപെപ്പട്ടിലല് എങ്കിൽ, േമൽപ്പറഞ്ഞ ദുർബലവിഭാഗങ്ങൾക്ക ് ആവശ�മായ േമഖലകളിേലാ 
ഇടെപടലുകളിേലാ േപാരായ്മകൾ ഉണ്ടാകും. മാ�തമലല്, അടിസ്ഥാനസൗകര�വികസനം, 
സാേങ്കതിക പരിഹാരം തുടങ്ങിയ മാ�തം നിർേദശിക്കുന്ന സങ്കുചിതമായ ഇടെപടലുകളാണ ്
നടത്തുന്നെതങ്കിൽ അ�പതീക്ഷിതമായ സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകള�ം ആഘാതങ്ങള�ം 
ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ, ലിംഗപരവും സാമൂഹികവുമായ ഉൾേച്ചർക്കലിെൻ്റ സേന്ദശം  

നലല്രീതിയിൽ ഉൾെക്കാണ്ടിട്ട�േവണം ബജറ്റ് ആസൂ�തണം നടേത്തണ്ടത്. നഷ്ടസാധ�തകൾ 
കുറയ്ക്കുക എന്നതിനപ്പ�റം ലിംഗപരവും സാമൂഹികവുമായ ഉൾേച്ചർക്കലിെൻ്റ ഗുണങ്ങൾ 
വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ�ത്തിേലക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കാലാവസ്ഥാ ബജറ്റിനാകും.  
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സംസ്ഥാനസർക്കാരിെൻ്റയും മറ്്റ ദാതാക്കള�െടയും പുനരധിവാസ �പവർത്തനങ്ങള�െട മറ്്റ 
അനുബന്ധ സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകൾ  

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ൈലഫ് മിഷൻ ഭവനനിർമാണപദ്ധതി �പകാരം 
പുറേമ്പാക്കിലും തീരേദശത്തും േതാട്ടേമഖലയിലും താൽക്കാലിക െകട്ടിടങ്ങളിലും കഴിയുന്ന 
ആള�കൾക്ക ് വീട് െവച്്ച നൽകുന്നു. മിഷന് കീഴിൽ നിർമിക്കുന്ന ഭവനസമുച്ചയങ്ങളിൽ 
താമസിക്കാൻ താൽപര�മിലല്ാത്തവർക്ക ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്ന ബദൽ 
സംവിധാനവുമുണ്ട്. സർക്കാരിെൻ്റ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആശാവഹമായ ഇടെപടൽ ആണ ്
ഇെതങ്കിലും, താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകേലക്ക് മാറി വീട് െവച്്ച താമസിക്കുന്നതിൽ 
വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക ് ൈവമനസ�ം ഉണ്ട്. കടൽത്തീരത്ത് നിന്ന് ദൂേരക്ക് മാറി 
താമസിക്കുന്നത് ഉപജീവനമാർഗെത്ത ബാധിക്കുെമന്ന ് അവർ ഭയെപ്പടുന്നു. 
സംസ്ഥാനസർക്കാരിെൻ്റ �പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്പിന്തുണയുമായി ഏഷ�ൻ വികസന ബാങ്കും 
രംഗത്തുെണ്ടന്ന് അറിയുന്നു. തീരേദശസംരക്ഷണ �പവർത്തനങ്ങൾ ആവശ�മായ 
അതീവദുർബല �പേദശങ്ങൾ കെണ്ടത്തി വലിയേതാതിലുള്ള നിർമാണ 
�പവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധ�തയുെണ്ടന്നും അറിയുന്നു. അതിനാൽ, 
േലാകബാങ്്ക നൽകുന്ന അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്, ആള�കെള അവരുെട 
താൽപര�ത്തിന് വിരുദ്ധമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകേയാ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകേയാ 
െചയ്യ�ന്നിെലല്ന്ന് ഉറപ്പാേക്കണ്ടത് അനിവാര�മാണ.് ഇക്കാര�ത്തിൽ സൽേപ്പരിന് കളങ്കം 
വരുന്ന ഒരു �പവർത്തനത്തിനും മുതിരാൻ േലാകബാങ്്ക താൽപര�െപ്പടുന്നിലല്. േകരള 
സർക്കാരുമായി േലാകബാങ്കിനുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധം പരിഗണിച്്ച, 
മൽസ�െത്താഴിലാളികെള മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പദ്ധതികളിൽ ആകമാനം 
മൽസ�െത്താഴിലാളിസമൂഹത്തിെൻ്റ ആശങ്കകൾ പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന ്
ഉറപ്പ�വരുത്താനുള്ള �ശമങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ.്  

സ്ഥാപനപരമായ ക്ഷമതയുെട വിലയിരുത്തൽ  

പാരിസ്ഥിതികം 
പാരിസ്ഥിതികമായ നഷ്ടസാധ�തകൾ വിലയിരുത്താനും പാരിസ്ഥിതിക ഗുണഫലങ്ങൾ 
ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ക്ഷമത േകരള സർക്കാരിെൻ്റ വിവിധ 
വകുപ്പ�കൾക്കും ഏജൻസികൾക്കുമുണ്ട.് പദ്ധതി നിർവഹണ തലത്തിൽ, 
നിർവഹണവകുപ്പ�കള�െടയും ഏജൻസികള�െടയും പാരിസ്ഥിതിക ക്ഷമത 
വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നാണ് സ്ഥാപനപരമായ വിലയിരുത്തലിലൂെട േബാധ�െപ്പട്ടത്.  

ജലവിഭവ വകുപ്പ,് തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ ്വകുപ്പ,് തീരസംരക്ഷണ 
�പവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള മറ്റ ്അനുബന്ധ ഏജൻസികൾ  

ഈ വകുപ്പ�കളിലും ഏജൻസികളിലും പരിസ്ഥിതി വിഭാഗേമാ െസേലല്ാ �പവർത്തിക്കുന്നിലല്. 
എന്നാൽ, പാരിസ്ഥിതിക നിയ�ന്തണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്താനുള്ള 
ചുമതല ഈ വകുപ്പ�കളിെലയും ഏജൻസികളിെലയും എൻജിനീയർമാർക്ക ്
നൽകിയിട്ട�ണ്ട.് ഇത്തരം �പവർത്തനങ്ങൾ ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്ന എൻജിനീയർമാരുെട 
കാര�ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ആവശ�മാെണന്ന ് വിലയിരുത്തലിലൂെട 
േബാധ�െപ്പട്ട�. നടപടി�കമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിലൂെടയും 
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പാരിസ്ഥിതിക ആേരാഗ�വും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്ന നലല് �പവർത്തനങ്ങളിലൂെടയുമാണ ്
ജീവനക്കാരുെട കാര�ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക. ഇത് നടപ്പാേക്കണ്ടത് േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റ ്മുഖാന്തരമാണ.്  

നദീതീരെത്ത ദുരിതാശ�ാസനടപടികൾക്ക ്ജലവിഭവ വകുപ്പ ് 

പാരിസ്ഥിതിക ആേരാഗ�വും സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച വ�വസ്ഥകൾ പാലിേക്കണ്ട 
കരാറുകാരുെട േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നത് ജലവിഭവ വകുപ്പിെല എൻജിനീയർമാരാണ.് 
പദ്ധതികൾ അവേശഷിപ്പിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക നഷ്ടസാധ�തകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
നിരക്കിലാെണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ജലവിഭവ വകുപ്പ് എൻജിനീയർമാർക്ക ് പരിശീലന 
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിേക്കണ്ടതാണ.്  

േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റ ് 

Parent PforR മായി ബന്ധെപ്പട്ട പരിസ്ഥിതി പരിപാലന �പവർത്തനങ്ങൾ ഏേകാപിപ്പിക്കുന്ന 
ചുമതല േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റിെല മുഴുവൻ സമയ ഉേദ�ാഗസ്ഥന് 
നൽകിയിട്ട�ണ്ട.് തീരേദശപരിപാലന കർമപദ്ധതിയും തീരേദശസംരക്ഷണ 
�പവർത്തനങ്ങള�ം പിന്തുണയ്ക്കാനും ഏേകാപിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ സ്ഥാപനപരമായ 
സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ�മായി വരും. �പേത�കിച്്ച, തീരേദശേമഖലയും പാരിസ്ഥിതിക 
നിയ�ന്തണങ്ങള�ം അനുമതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുേണ്ടാെയന്ന ്
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ�മാണ്. നിർമാണ�പവർത്തികള�െട 
ആസൂ�തണഘട്ടത്തിലും രൂപേരഖ തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും  നിർമാണം 
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന് മുൻപും ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പരിേശാധനാ  പട്ടിക തയ്യാറാേക്കണ്ടത് 
ആവശ�മാണ.് തുടർന്ന ് ഇക്കാര�ങ്ങൾ കൃത�മായി �ശദ്ധിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും 
നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്യണം. നിർദിഷ്ട തീരേദശ മിഷൻ ഡയറക്ടേററ്റിനാകും ഇതിെൻ്റ 
േമൽേനാട്ട ചുമതല. േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതിയാകും ഡയറക്ടേററ്റിനുള്ള 
ജീവനക്കാെര അനുവദിക്കുക.  

സാമൂഹികം 
പദ്ധതി നിർവഹണ തലത്തിൽ, നിർവഹണവകുപ്പ�കള�െടയും ഏജൻസികള�െടയും 
സാമൂഹിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന് സ്ഥാപനപരമായ വിലയിരുത്തലിലൂെട 
േബാധ�െപ്പട്ട�. അവേലാകനത്തിെൻ്റ �പസക്തഭാഗങ്ങൾ ചുവെട പറയും �പകാരമാണ്.  

ജലവിഭവ വകുപ്പ ് 

�പാഥമിക നിർവഹണ ഏജൻസികളിൽ ഒന്നാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ്. േലാകബാങ്്ക 
പദ്ധതികളിൽ �പവർത്തിച്ച�ള്ള മുൻ പരിചയം വകുപ്പിനുണ്ട.് േലാകബാങ്കിെൻ്റ 
സാമൂഹ�രക്ഷാ നിബന്ധനകെള കുറിച്്ച വ�ക്തമായ േബാധ�ം ജലവിഭവ വകുപ്പിനുണ്ട.് 
പേക്ഷ, വകുപ്പിെൻ്റ സ്ഥാപനഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു സാമൂഹിക ഉപവിഭാഗേമാ െസേലല്ാ 
�പവർത്തിക്കുന്നിലല്. മാ�തമലല്, സാമൂഹികേമാ ലിംഗപരേമാ ആയ �പശ്നങ്ങെള േനരിടാേനാ 
ൈകകാര�ം െചയ്യാേനാ ജീവനക്കാർക്ക ് ചുമതല നൽകിയിട്ട�മിലല്. 
അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഫണ്ട് വിതരണത്തിന് �പധാനെപ്പട്ട സാമൂഹിക 
ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമന്നതിനാൽ, പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട 
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വിലയിരുത്തലിൽ ഇത് വളെര ഗുരുതരമായ േപാരായ്മയായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഇതിൽ 
മിക്കവാറും ആഘാതങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായ ലഘൂകരണനടപടികളിലൂെട 
പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. ഓേരാ �പേദശത്തിെൻ്റയും സാഹചര�ം മനസ്സിലാക്കിേവണം 
ലഘൂകരണനടപടികൾ സ�ീകരിക്കാൻ. ഉദാഹരണത്തിന് – ചില തീര�പേദശങ്ങളിൽ 
അധിവസിക്കുന്നവരുെട എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും;  ചിലയിടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി 
പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നേതാ, സ�്തീകൾ നയിക്കുന്നേതാ ആയ കുടുംബങ്ങള�െട എണ്ണം 
കൂടുതലായിരിക്കും. തീര�പേദശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങള�മായി നിരന്തരം 
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന  എൻജിനീയർമാരുെട കാര�ക്ഷമത 
വർധിപ്പിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും കൂടുതൽ ജീവനക്കാെര ഇത്തരം �പേദശങ്ങളിേലക്ക ്
നിേയാഗിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും വിലയിരുത്തലിലൂെട േബാധ�െപ്പട്ട�. അതിനാൽ, ജലവിഭവ 
വകുപ്പിെല ഫീൽഡ ് ഉേദ�ാഗസ്ഥർക്ക ് കൃത�മായ സാമൂഹിക, ലിംഗപരമായ 
േബാധവൽക്കരണവും പരിശീലനവും നൽകണെമന്ന ് പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തൽ ശുപാർശ െചയ്യ�ന്നു. കൂടാെത, േകരളതീരത്തുള്ള 
ഒമ്പത് ജിലല്കൾക്കുമായി സാമൂഹിക ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെട �പേത�ക സംഘെത്ത 
നിയമിക്കണെമന്നും ശുപാർശയുണ്ട.് കടൽത്തീരങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവർ 
അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട�കള�ം ദുർബല ജീവിതാവസ്ഥയും, ഈ �പേദശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച 
ഉേദ�ാഗസ്ഥർക്ക് േബാധ�െപ്പട്ടിട്ട�ണ്ട്. ഇവരുെട �പശ്നങ്ങൾക്ക ് പരിഹാരം 
കെണ്ടത്തുന്നതിനും അതിന് െപാതുസമൂഹത്തിെൻ്റ പിന്തുണ േനടിെയടുക്കുന്നതിനും 
വലിയ പങ്്ക വഹിക്കാൻ, സാമൂഹിക ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെട �പേത�ക സംഘത്തിന് കഴിയും. 
ഇവർക്കുള്ള �പാഥമിക സംവിധാനങ്ങള�ം പരിശീലനവും നൽകാൻ േകരള പുനർനിർമാണ 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റിന് സാധിക്കും. ഒപ്പം, സാമൂഹിക നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള കൃത�മായ 
വിവരേശഖരണത്തിനും സഹായിക്കാൻ കഴിയും.   

തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ ്വകുപ്പ ്-  

അധികധനസഹായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പദ്ധതികളിൽ തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പിെന കൂടി പങ്കാളിയാക്കാെമന്ന് നിർേദശമുണ്ട്. സമൂഹത്തിന് സു�പധാന, �പത�ക്ഷ 
ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിസ്ഥാനസൗകര�ം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് �ശദ്ധ േക�ന്ദീകരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിെല വിവിധ 
ജനവിഭാഗങ്ങള�മായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനായി, തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് 
മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പ�ം തുറമുഖ വകുപ്പ�മായി േചർന്ന ് �പവർത്തിക്കുന്നു. തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ�മായി േചർന്ന് �പവർത്തിക്കുേമ്പാൾ േബാധ�െപ്പട്ട വസ്തുത 
എെന്തന്നാൽ, വിവിധ ജനസമൂഹങ്ങൾക്ക ് ഉപജീവനസംബന്ധിയായ പിന്തുണ 
നൽകുന്നതിനപ്പ�റം അടിസ്ഥാനസൗകര�വികസനത്തിലാണ് ഉേദ�ാഗസ്ഥർ കൂടുതൽ 
�ശദ്ധിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിെല വിവിധ വിഭാഗങ്ങള�മായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലും 
സമൂഹത്തിെൻ്റ ആവശ�ങ്ങൾ  മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വകുപ്പിനുള്ള പരിമിതിക്ക ്
ഭാഗികമായി ഇതാണ് കാരണം.  

സമൂഹത്തിെൻ്റ സാമൂഹികവും ലിംഗപരവുമായ ആവശ�ങ്ങളിേലക്ക് നിരന്തര �ശദ്ധ 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, തീരേദശസമൂഹവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന വകുപ്പ ്
ജീവനക്കാെര നിേയാഗിക്കുക അതലല് എങ്കിൽ സാമൂഹിക ഉപേദശകെര നിയമിക്കുകേയാ 
െചയ്യണെമന്ന ് പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തൽ 
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നിർേദശിക്കുന്നു. മൽസ�േലലം നടക്കുന്നയിടങ്ങള് ഉപേഭാക്തൃസൗഹൃദവും 
സ്�തീസൗഹൃദവും ആക്കുന്നതിനായി അവ പുനരുദ്ധരിേക്കണ്ടതിെൻ്റ ആവശ�ം ഈ 
ഇടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ േബാധ�മായി. ഉദാഹരണത്തിന്, തീരത്തിനടുത്തായി കാണുന്ന 
ശുചിത�മിലല്ായ്മയും മാലിന�നിേക്ഷപവും, പാരിസ്ഥിതികമായും സാമൂഹികമായും 
ആശങ്കയുളവാക്കുന്നു. തുറമുഖങ്ങെള പല്ാസ്റ്റിക,് ഖരമാലിന�ങ്ങള�െട ചവറ്റ�കുട്ടയാക്കി 
മാറ്റ�ന്ന �പവണത വർദ്ധിച്ച�വരുന്നതായി കാണാം. സമീപവാസികൾക്ക് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ 
ഇലല്ാത്തതാണ് കാരണം. സംസ്ഥാനെമാട്ടാെക ഇെതാരു വലിയ െവലല്�വിളിയാെണങ്കിലും, 
തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് �ശദ്ധ െചലുത്താവുന്ന ഒരു േമഖലയായി ഇതിെന 
കണക്കാക്കാം. അടിസ്ഥാനസൗകര�വികസനം ആസൂ�തണം െചയ്യ�േമ്പാൾ, 
മാലിന�സംസക്രണത്തിനുള്ള സാധ�തകൾ കൂടി കണക്കിെലടുത്താൽ, അത് സമൂഹത്തിന് 
�പേയാജനകരമാകും. സാമൂഹിക ആവശ�ങ്ങൾ കെണ്ടത്താൻ കഴിയുന്ന ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെട 
ഒരു സംഘമുെണ്ടങ്കിൽ, വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങള�െട ഇത്തരം ആവശ�ങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഭാവി പദ്ധതികളിലും പരിപാടികളിലും ഉൾെപ്പടുത്താനും തുറമുഖ 
എൻജിനീയറംഗ് വകുപ്പിന് സാധിക്കും. മൽസ�േലലം നടക്കുന്ന ഇടങ്ങള�ം 
തുറമുഖ�പേദശങ്ങള�ം സ്�തീകൾക്ക ് സുരക്ഷിതമാെണന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്താൻ 
േലാകബാങ്കിെൻ്റ സഹകരണേത്താെട, ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ�കമ ലഘൂകരണ പദ്ധതി 
രൂപകൽപന െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. രാ�തികാലങ്ങളിൽ എലല്ായിടങ്ങളിലും ആവശ�ത്തിന് 
�പകാശം ഉറപ്പാക്കുക, �പേത�ക കക്കൂസുകൾ നിർമിക്കുക, സ്�തീകൾെക്കതിരായ 
അതി�കമം അനുവദിക്കിലല് എന്ന് വ�ക്തമാക്കുന്ന േപാസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിക്കുക, 
അതി�കമങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിെൻ്റേയാ സർക്കാരിതര 
സ്ഥാപനങ്ങള�െടേയാ െഹൽപ് ൈലൻ നമ്പറുകൾ �പദർശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ 
സ�ീകരിക്കാവുന്നതാണ.് ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ�കമം തടയുന്നതിനായി �പാരംഭ പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കാൻ േലാകബാങ്കിന് ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ട�ണ്ട്. എലല്ാ പദ്ധതി�പേദശങ്ങളിലും  
ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ�കമം തടയുന്നതിനായി നടപടികൾ സ�ീകരിക്കുന്നുെണ്ടന്ന ്
ഉറപ്പ�വരുത്താൻ ഈ ഫണ്ട് സഹായിക്കും.   

മൽസ�ബന്ധന, തുറമുഖ വകുപ്പ�കൾ 

മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പ ് േനരിട്ട് ഈ പദ്ധതിയുെട നിർവഹണ ഏജൻസിയലല് എങ്കിലും, 
തീരേദശ സമൂഹവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന വകുപ്പാണ്. 
അതുെകാണ്ടുതെന്ന, കടൽത്തീരെത്തയും നദീതീരെത്തയും മെണ്ണാലിപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന 
സു�പധാന സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകെളയും െവലല്�വിളികെളയും കുറിച്ച�ള്ള വ�ക്തമായ 
ധാരണയും വകുപ്പിനുണ്ട്. മാ�തമലല്, കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാനം മൂലം മൽസ�െത്താഴിലാളി 
സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിവിധ �പശ്നങ്ങെള കുറിച്്ച ആഴത്തിലുള്ള േബാധ�ം 
വകുപ്പിനുണ്ട.് തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പിെൻ്റ കീഴിൽ 
വരുന്നതിനാല,് തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ ് ഏെറ്റടുക്കുന്ന 
അടിസ്ഥാനസൗകര�നിർമാണ �പവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിെൻ്റ യഥാർഥ ആവശ�ങ്ങൾ 
�പതിഫലിക്കാറുണ്ട്. തീരേദശസംരക്ഷണ കർമപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി 
മൽസ�ബന്ധനവകുപ്പിെൻ്റ നിരന്തര പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണെമന്ന്  പാരിസ്ഥിതിക, 
സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തൽ ശുപാർശ െചയ്യ�ന്നു. എങ്കില് മാ�തേമ, 
ദീർഘകാല ഗുണഫലങ്ങൾ േനടിെയടുക്കാൻ സാധിക്കൂെവന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 
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മൽസ�െത്താഴിലാളി േമഖലയിെല സ്�തീകള�െട ഉന്നമനത്തിനായി മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പ ്
തുടങ്ങിയതാണ് മൽസ�െത്താഴിലാളി സ�്തീകൾക്കായുള്ള െസാൈസറ്റി (SAF). ഈ 
െസാൈസറ്റിക്ക് കീഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട�ള്ള ‘തീരൈമ�തി’ സ്�തീസംഘങ്ങൾ 
തീരസുരക്ഷയക്്കും പരിപാലനത്തിനുള്ള സമൂഹാധിഷ്ഠിത പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു. 
സാമൂഹ�ലക്ഷ�ങ്ങളിലും �പാപ്തിയിലും അ�ത ശക്തമെലല്ങ്കിലും, തീരൈമ�തി സംഘങ്ങള�െട 
�പവർത്തനം ശ്ലാഘനീയമാണ.് തീരേദശ സംരക്ഷണ കർമപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് േവണ്ടി, 
ശക്തമായ സാമൂഹിക, ലിംഗപരമായ വിലയിരുത്തൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിെന 
പിന്തുണയക്്കാനും േമൽേനാട്ടം വഹിക്കാനും മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പ് സന്നദ്ധത 
അറിയിച്ചിട്ട�ണ്ട.് സാേങ്കതികമായ പരിഹാരങ്ങളിേലക്ക് മാ�തം ചുരുങ്ങാെത, വിവിധ 
ജനവിഭാഗങ്ങള�െട ആശങ്കകൾ കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തുകയും തീരസംരക്ഷണത്തിനും 
ഉപജീവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സമൂഹാധിഷ്ഠിത പരിഹാരം നിർേദശിക്കുന്ന 
തലത്തിേലക്കുള്ള ഇടെപടൽ മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പിെൻ്റ ഭാഗത്ത് നിന്ന് �പതീക്ഷിക്കാം.   

േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്്റ  

Parent PforR മായി ബന്ധെപ്പട്ട സാമൂഹികവും ലിംഗപരവുമായ ആശങ്കകൾ 
ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉേദ�ാഗസ്ഥന് മുഴുവൻ സമയ ചുമതല നൽകാനുള്ള 
നടപടി�കമങ്ങൾക്ക ്േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റ ്തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട�ണ്ട.് 
ഈ ഉേദ�ാഗസ്ഥനിയമനത്തിൽ കാലതാമസം വന്നതിനാൽ പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തലിൽ നിർേദശിച്ചിട്ട�ള്ള �പവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ 
കഴിഞ്ഞിട്ടിലല്. ഇത് �പകാരം, നിലവിലുള്ള പദ്ധതിനടത്തിപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് േകരള 
പുനർനിർമാണ പദ്ധതിക്ക് പരിമിതികള�െണ്ടന്ന് േബാധ�െപ്പട്ടിട്ട�ണ്ട്. അത് മാ�തമലല്, 
അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന അധിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ 
ഏെറ്റടുക്കാനുള്ള ക്ഷമത നിലവിൽ ഇെലല്ന്നും പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തലിൽ വ�ക്തമായിട്ട�ണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, ജീവനക്കാരുെട 
എണ്ണം കൂട്ടിയും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാെര നിയമിച്ച�ം േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതിയുെട സ്ഥാപനപരമായ േശഷി വർധിപ്പിക്കണെമന്ന് ശുപാർശ െചയ്തിട്ട�ണ്ട.് 
എങ്കിൽ മാ�തേമ സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ലഘൂകരണ�പ�കിയ 
നടപ്പാക്കുന്നതിനും, അധികധനസഹായപദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായ വകുപ്പ�കൾക്കും 
തീരേദശ ഡയറക്ടേററ്റിനും സമയബന്ധിതമായി തുടർസഹായം നൽകാൻ േകരള 
പുനർനിർമാണ പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റിന് കഴിയൂ. എലല്ാ ദുർബലവിഭാഗങ്ങെളയും 
സ്�തീകെളയും പരിഗണിച്ച�െകാണ്ടുള്ള തീരേദശസംരക്ഷണ നടപടികൾ ൈകെക്കാള്ളാൻ 
േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റിെല ജീവനക്കാരുെട എണ്ണവും 
ൈവദഗ്്ദധ�വും ഉയർേത്തണ്ടത് അനിവാര�മാണ്.   
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അടിസ്ഥാനതത�ങ്ങള�മായി താരതമ�പഠനം  

പാരിസ്ഥിതികം 
തത�ം ഒന്ന ്– പാരിസ്ഥിതിക, 
സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങൾ 
സുസ്ഥിരതയും, വ�ക്തമായ 
വിവരങ്ങൾ 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
തീരുമാനെമടുക്കലും 
േ�പാൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു, 
േദാഷകരമായ ഫലങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കുന്നു.  
 

നിലവിലുള്ള നിയ�ന്തണസംവിധാനങ്ങെളയും 
സ്ഥാപനപരമായ സംവിധാനങ്ങെളയും 
അടിസ്ഥാനതത�വുമായി തട്ടിച്ച� പരിേശാധിച്ച�. 
േക�ന്ദസർക്കാരിെൻ്റയും േകരളസർക്കാരിെൻ്റയും നിയമ, 
നിയ�ന്തണ ചട്ടക്കൂട ് – പാരിസ്ഥിതിക, വനം, 
മലിനീകരണ നിയ�ന്തണം നിയമങ്ങള�ം ചട്ടങ്ങള�ം – 
വിലയിരുത്തുകയും അധികധനസഹായവുമായി (AF 
PforR) ബന്ധെപ്പട്ട �പവർത്തനങ്ങള�െട പാരിസ്ഥിതിക 
ആഘാതങ്ങൾ ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നതിന് 
പര�ാപ്തമാെണന്നും കെണ്ടത്തി. വിവിധ നിയമങ്ങള�െട 
കൂട്ടത്തിൽ, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ 
വിജ്ഞാപനവും തീരേദശ നിയ�ന്തണ േമഖലാ 
വിജ്ഞാപനവും (2011) ആണ്, ഇേപ്പാൾ 
ആേലാചിച്ചിട്ട�ള്ള തീരേദശ സംരക്ഷണ 
ധനസഹായത്തിന് ഏറ്റവും �പസക്തം. പരിസ്ഥിതി 
ആഘാത വിലയിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനത്തിന് കീഴിൽ 
വരുന്ന പദ്ധതികൾ അവേലാകനം െചയ്യാൻ പരിസ്ഥിതി 
വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത 
വിലയിരുത്തൽ അേതാറിറ്റി (SEIAA) സംസ്ഥാന വിദഗ്ധ 
വിലയിരുത്തൽ സമിതി (SEAC) എന്നീ രണ്ട ്
ഏജൻസികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട�ണ്ട്. കൂടാെത, തീരനിയ�ന്തണ 
േമഖലാ വിജ്ഞാപനത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന 
പദ്ധതികള�െട അവേലാകനത്തിനായി േകരള 
തീരേമഖലാ പരിപാലന അേതാറിറ്റിയും (KCZMA) 
സ്ഥാപിച്ചിട്ട�ണ്ട്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിയമം 
പാലിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ 
സംവിധാനങ്ങൾ പര�ാപ്തമാണ്. എലല്ാ 
പദ്ധതികള�െടയും വിശദാംശങ്ങൾ �പേത�കിച്്ച 
തീരസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പദ്ധതികള�േടത് 
േക�ന്ദ പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാവ�തിയാന 
വകുപ്പിേലക്ക് സമർപ്പിക്കണെമന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട.് 
േക�ന്ദസർക്കാർ തലത്തിൽ, നിയമങ്ങൾ 
പാലിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മതിയായ 
സംവിധാനങ്ങള�ണ്ട്. പദ്ധതിനടത്തിപ്പിെൻ്റ ഘട്ടത്തിൽ 
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാനുള്ള വ�വസ്ഥകള�ം 
നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ട�ണ്ട.് തീരേദശ 
സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ധനസഹായത്തിന് പുറെമ, 
േക�ന്ദസർക്കാരിെൻ്റയും സംസ്ഥാനസർക്കാരിെൻ്റയും 
നിയമപരിധിയിൽ വരുന്നത് നദീസംരക്ഷണവുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട �പവർത്തനങ്ങളാണ.് ഈ 
�പവർത്തനങ്ങൾക്ക ് ഇടത്തരേമാ െചറുേതാ ആയ 
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�പത�ാഘാതങ്ങേള ഉള്ള�. അതിനാൽ, നിയമ ചട്ടക്കൂടിെൻ്റ 
പരിധിയിൽ വരുന്നിലല്. നിർമാണ�പവർത്തികള�െട 
കാര�ത്തിൽ, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയ�ന്തണ 
േബാർഡിെൻ്റ അനുമതി വാങ്ങുന്നതിനും 
ആവശ�െമങ്കിൽ വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന് മരംെവട്ട�ന്നതിന് 
അനുമതി വാങ്ങുന്നതിനും എലല്ാമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം 
കരാറുകാരനിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ട�ണ്ട്. ഒന്നാം 
അടിസ്ഥാനതത�ം പാലിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട് എന്ന ്
വ�ക്തമായിട്ട�ണ്ട.്  

അടിസ്ഥാനതത�ം രണ്ട ്– 
സ�ാഭാവിക 
ആവാസവ�വസ്ഥയിലും 
ഭൗതിക,  സാംസ്കാരിക 
വിഭവങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന 
ആഘാതം പാരിസ്ഥിതിക, 
സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങൾക്ക ്
ൈകകാര�ം െചയ്യാൻ 
സാധിക്കുന്നു  

സ�ാഭാവിക ആവാസവ�വസ്ഥ, �പേത�കിച്്ച 
തീരേമഖലകൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, വനങ്ങൾ 
എന്നിവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േക�ന്ദസർക്കാരിെൻ്റയും 
േകരളസർക്കാരിെൻ്റയും നിയ�ന്തണസംവിധാനങ്ങെള 
അവേലാകനം െചയ്തതിൽ നിന്ന് പദ്ധതിനടത്തിപ്പിെൻ്റ 
സമയത്ത ്േദാഷകരമായ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങെള 
േനരിടുന്നതിന് ഇവ പര�ാപ്തമാെണന്ന ്
കെണ്ടത്തിയിട്ട�ണ്ട.് വനഭൂമി മറ്റ് ആവശ�ങ്ങൾക്ക ്
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് വനംവകുപ്പിെൻ്റ അനുമതി 
േനടിെയടുക്കുകയും പരിഹാര� വനവൽക്കരണം 
നടത്തുകയും േവണം. സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങൾ 
േപാലുളള സാംസക്ാരിക ൈപതൃക �പേദശങ്ങൾക്ക ്
സമീപത്തായി നിർമാണ�പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്
നിയ�ന്തണം നിലവിലുണ്ട.് അധികധനസഹായം 
നൽകുന്ന പദ്ധതികെളാന്നും തെന്ന നിർണായകമായ 
സ�ാഭാവിക ആവാസവ�വസ്ഥയിേലാ ഭൗതിക,  
സാംസക്ാരിക വിഭവങ്ങളിേലാ �പകടമായ മാറ്റേമാ 
നാശേമാ വരുത്തുന്നിലല്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, 
അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
�പവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തീരേത്താട് േചർന്നാണ ്
നടക്കുന്നത്. അത് സ�ാഭാവിക ആവാസവ�വസ്ഥയായി 
കണക്കാേക്കണ്ടതിലല്. സംഭവിക്കാൻ സാധ�ത തുേലാം 
കുറവാെണങ്കിലും, ഈ �പവർത്തനങ്ങൾക്ക ്
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ, 
�പസ്തുത വകുപ്പ�കൾക്ക ് നിബന്ധനകൾ 
പാലിക്കുന്നതിന് �പാപത്ിയുെണ്ടന്ന് കെണ്ടത്തിയിട്ട�ണ്ട.് 
രണ്ടാം അടിസ്ഥാനതത�ം പാലിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന ്
വ�ക്തമായിട്ട�ണ്ട്. 

അടിസ്ഥാനതത�ം മൂന്ന ്– 
െപാതുജനങ്ങള�െടയും 
െതാഴിലാളികള�െടയും സുരക്ഷ 
ഉറപ്പാക്കാൻ പാരിസ്ഥിതിക, 
സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങൾ 
രൂപകൽപന െചയ്തിട്ട�ണ്ട്. 

െകട്ടിടവും മറ്റ ് നിർമാണെത്താഴിലാളി (െതാഴിൽ 
നിയ�ന്തണ, േസവനവ�വസ്ഥ) നിയമം 1996, േകരള 
ചട്ടങ്ങൾ 1998 തുടങ്ങിയ നിയ�ന്തണസംവിധാനങ്ങൾ 
നിലവിലുണ്ട്. എലല്ാ നിർമാണ�പവർത്തികൾക്കും 
ആേരാഗ�, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പാലിച്ചിരിക്കണെമന്ന ് നിയമവും ചട്ടങ്ങള�ം 
നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട.് െതാഴിൽ കമ്മീഷണേററ്റാണ ്
ഇതിെൻ്റ േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നത്. സംവിധാനങ്ങൾ 
നിലവിലുെണ്ടങ്കിലും, നടത്തിപ്പ ് കുെറക്കൂടി 
ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ട്. അതുെകാണ്ട,് 
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െപാതുജനങ്ങള�െടയും െതാഴിലാളികള�െടയും സുരക്ഷ 
െപാതുേവ ഉറപ്പാക്കുന്നത്, നിർമാണ�പവർത്തികൾ 
നടത്തുന്ന അതാത് വകുപ്പ�കൾ കരാറുകാരുമായി 
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുെട വ�വസ്ഥകളിലൂെടയാണ.് 
കരാറുകാരുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ ആവശ�മായ 
എലല്ാ വ�വസ്ഥകള�ം ഉൾെപ്പടുത്തുകയും അത് 
പാലിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന ് നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ�ന്നു. 
നിലവിെല േകാവിഡ ് 19 മഹാമാരിയുെട സാഹചര�ം 
പരിഗണിച്്ച, മുഖാവരണങ്ങള�ം സാമൂഹ� അകലം 
പാലിക്കലും ൈകകഴുകലും അടക്കമുള്ള 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടി കരാറുകാരും ഉപ കരാറുകാരും 
പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന ് ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ.് 
നിയ�ന്തണസംവിധാനങ്ങള�െട നടത്തിപ്പ ്
ശക്തിെപ്പടുത്തിയേതാെട, മൂന്നാം അടിസ്ഥാനതത�ം 
പാലിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന ്ഉറപ്പാക്കി.   
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സാമൂഹികം 

തത�ം ഒന്ന ്– പരിപാടി 
രൂപകൽപനയിൽ പാരിസ്ഥിതിക, 
സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട 
സുസ്ഥിരത േ�പാൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു, 
േദാഷകരമായ ഫലങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കുകേയാ ൈകകാര�ം 
െചയ്യ�കേയാ കുറയ്ക്കുകേയാ 
െചയ്യ�ന്നു, പരിപാടിയുെട 
സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക 
ആഘാതത്തിെൻ്റ കാര�ത്തിൽ 
വ�ക്തമായ വിവരങ്ങള�െട 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
തീരുമാനെമടുക്കുന്നു  
 

േമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള�െടയും വകുപ്പ�കള�െടയും 
സാമൂഹികക്ഷമത തീർത്തും അപര�ാപ്തമാണ.് 
സാേങ്കതിക കാര�ങ്ങളിൽ മാ�തം �ശദ്ധ 
േക�ന്ദീകരിച്ചതും െപാതുസമൂഹവുമായി പരിമിതമായ 
സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതുമാണ് കാരണങ്ങൾ. 
കടൽത്തീര, നദീതീര �പശ്നങ്ങൾക്ക ് വിവിധ 
തലങ്ങളിലുള്ള പരിഹാരം കെണ്ടത്താനാണ ്
അധികധനസഹായത്തിലൂെട �ശമിക്കുന്നത്. 
അതിനാൽ, ചിലേപ്പാൾ വലിയ േതാതിലുള്ള 
നിർമാണ�പവർത്തികേളാ അറ്റകുറ്റപ്പണികേളാ 
തീരസംരക്ഷണ�പവർത്തനങ്ങേളാ 
േവണ്ടിവേന്നക്കാം. ഇതിനായി സ്ഥാപനങ്ങള�െട 
േശഷി വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ട്.  

ഓേരാ പദ്ധതിയുേടയും �പതീക്ഷിേക്കണ്ട 
നഷ്ടസാധ�തകള�െട തീ�വതയിൽ 
ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള�ണ്ടാകാം. ചില പദ്ധതികള�െട 
നഷ്ടസാധ�ത ഇടത്തരമാെണങ്കിൽ, ചിലതിന് 
ഗണ�മായ േതാതിൽ നഷ്ടങ്ങള�ണ്ടാകാെമന്ന ്
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട 
വിലയിരുത്തലിൽ കെണ്ടത്തിയിട്ട�ണ്ട്. ഈ 
സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും 
ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നതിനും സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആവശ�മായ അനുബന്ധ 
സംവിധാനങ്ങള�ം കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുെടേയാ 
ഉപേദശകരുെടേയാ േസവനവും ഉറപ്പാക്കണെമന്ന ്
ശുപാർശ െചയത്ിട്ട�ണ്ട്. കൂടാെത, കടൽത്തീര, 
നദീതീര സംരക്ഷണത്തിന് െപാതുജന പങ്കാളിത്തം 
ഉറപ്പാക്കണം. ലഭ�മായ വിവരങ്ങൾ 
പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂെടയും 
�പസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതിലൂെടയും സുതാര�ത 
ഉറപ്പാക്കണെമന്നും ശുപാർശയുണ്ട.്   

സംസ്ഥാനത്തിന് ഫല�പദമായ േക�ന്ദീകൃത 
പരാതിപരിഹാര സംവിധാനമുെണ്ടങ്കിലും, 
പദ്ധതികള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട പരാതികള�െട 
വിവരങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ലഭ�മലല് എേന്നാ 
േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിട്ടിലല് എേന്നാ ആെണന്ന ്
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട 
വിലയിരുത്തലിൽ കെണ്ടത്തിയിട്ട�ണ്ട.് 
പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം ഫല�പദമാേണാ, 
�പാപ�മാേണാ, സുതാര�മാേണാ എന്നുള്ളെതലല്ാം 
നിരീക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. അതിനാൽ, 
പരാതികൾക്ക ് തീർപ്പ ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ 
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ഫല�പദമായ സാഹചര�ം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 
പദ്ധതിതലത്തിൽ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം 
സ്ഥാപിക്കാൻ നിർേദശിക്കുന്നു.   

അടിസ്ഥാനതത�ം രണ്ട ്– പരിപാടി 
മൂലം സ�ാഭാവിക 
ആവാസവ�വസ്ഥയിലും ഭൗതിക,  
സാംസക്ാരിക വിഭവങ്ങളിലും 
ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതം 
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
സംവിധാനങ്ങൾക്ക ്ൈകകാര�ം 
െചയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. സ�ാഭാവിക 
ആവാസവ�വസ്ഥയിേലാ ഭൗതിക,  
സാംസക്ാരിക വിഭവങ്ങളിേലാ 
�പകടമായ മാറ്റേമാ നാശേമാ 
വരുത്തുന്ന പരിപാടികൾക്ക ്
അധിക ധനസഹായത്തിന് 
അർഹതയുണ്ടാകിലല്. 

സമൂഹത്തിെൻ്റ മതപരമാേയാ സാംസക്ാരികമാേയാ 
ഉള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക ് േമൽ ആഘാതേമൽപ്പിക്കുന്ന 
ഒരു �പവർത്തനെത്തയും അധികധനസഹായത്തിന് 
കീഴിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതലല്.  
 

അടിസ്ഥാനതത�ം മൂന്ന ്– 
െപാതുജനങ്ങള�െടയും 
െതാഴിലാളികള�െടയും സുരക്ഷാ 
കാര�ത്തിൽ �പതീക്ഷിക്കാവുന്ന 
നഷ്ടസാധ�തകളിൽ നിന്ന് 
സംരക്ഷണം നൽകാൻ 
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
സംവിധാനങ്ങൾ രൂപകൽപന 
െചയ്തിട്ട�ണ്ട്.  �പതീക്ഷിക്കാവുന്ന 
നഷ്ടസാധ�തകൾ ഇവയാണ് –  

• പരിപാടിക്ക് കീഴില് വരുന്ന 
സംവിധാനങ്ങള�െട 
നിർമാണവും നടത്തിപ്പ�ം 

• വിഷമയമായ രാസവസത്ുക്കൾ, 
അപകടകരമായ മാലിന�ങ്ങൾ, 
മറ്റ് അപകടകരമായ 
വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുമായി 
സമ്പർക്കത്തിൽ വരിക 

• �പകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്ക് 
സാധ�തയുള്ള 
�പേദശങ്ങളിൽനിന്ന് ജനങ്ങെള 
മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്്ച പുനരധിവാസവും 
അടിസ്ഥാനസൗകര�വികസനവും 
നടപ്പാക്കുക  

അധികധനസഹായത്തിലൂെട, കടൽത്തീര, നദീതീര 
�പേദശങ്ങളിൽ നിർമാണ�പവർത്തികൾ നടത്താൻ 
ലക്ഷ�മിടുന്നതിനാൽ, െതാഴിലാളികെള ൈകകാര�ം 
െചയ്യ�ന്നതിനുള്ള നിയ�ന്തണസംവിധാനങ്ങൾ 
പൂർണമായും പാലിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ 
കൂടുതൽ നിരീക്ഷണം ആവശ�മാണ.് െകട്ടിടവും മറ്റ ്
നിർമാണെത്താഴിലാളി (െതാഴിൽ നിയ�ന്തണ, 
േസവനവ�വസ്ഥ) നിയമം 1996, േകരള ചട്ടങ്ങൾ 
1998 തുടങ്ങിയ നിയ�ന്തണസംവിധാനങ്ങൾ 
നിലവിലുണ്ട്. െതാഴിലാളികള�െട സുരക്ഷ 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നിർമാണ�പവർത്തികൾ നടത്തുന്ന 
വകുപ്പ�കൾ കരാറുകാരുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന 
ഉടമ്പടിയിൽ വ�വസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
കരാറുകാരുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ 
ആവശ�മായ എലല്ാ വ�വസ്ഥകള�ം 
ഉൾെപ്പടുത്തുകയും അത് പാലിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന ്
നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്യണെമന്ന് നിർേദശിച്ചിട്ട�ണ്ട.് 
െതാഴിലാളികൾക്ക ് പരാതി പരിഹാരത്തിന് 
സംവിധാനം ഒരുക്കുക, ലിംഗാധിഷ്ഠിത 
അ�കമങ്ങൾെക്കതിെരയും 
ൈലംഗികചൂഷണങ്ങൾക്കും 
അതി�കമങ്ങൾക്കുെമതിെരയും സംരക്ഷണം 
നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര�ങ്ങളിൽ കരാറിൽ 
ഉൾെപ്പടുത്തണം.  

അടിസ്ഥാനതത�ം നാല ്– ഭൂമി 
ഏെറ്റടുക്കുകയും 
�പകൃതിവിഭവങ്ങൾ 

വ�ക്തികൾേക്കാ സമൂഹങ്ങൾേക്കാ ഭൗതിക, 
സാമ്പത്തിക സ്ഥാന�ഭംശം സംഭവിക്കുന്ന 
പദ്ധതികെള ധനസഹായത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. 
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നിേഷധിക്കെപ്പടുകയും 
െചയ്യ�േമ്പാൾ, സ്ഥലംമാറ്റത്തിെൻ്റ 
അനന്തരഫലങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കുകേയാ കുറയ്ക്കുകേയാ 
െചയ്യ�ന്ന രീതിയിൽ പരിപാടിയുെട 
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
സംവിധാനങ്ങൾ ഇടെപടുന്നു. 
ജനങ്ങള�െട ഉപജീവനമാർഗം 
പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിലും 
ജീവിതൈശലി 
െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിലും അവെര 
സഹായിക്കുന്നു.  
 

നിലവിൽ ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന 
പരിഗണന തീെര കുറവാെണന്ന് കാണുന്നു. 
അതിനാൽ, പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുന്നത് മൂലം വിവിധ 
െതാഴിൽേമഖലകൾക്ക ് ഉണ്ടാകാവുന്ന 
�പത�ാഘാതങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ, കൂടുതൽ 
നടപടികൾ സ�ീകരിേക്കണ്ടത് ആവശ�മാണ.് 
താൽക്കാലിക മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കൽ േവണ്ടിവരുന്ന 
പദ്ധതികളിൽ, സാമൂഹ�പരിേശാധനാ പഠനങ്ങൾ 
നടത്തി, കൃത�മായ ലഘൂകരണനടപടികൾ 
സ�ീകരിക്കാനുള്ള സമ�ഗ കർമപദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കണം.  
�പധാനമായും, താൽക്കാലികമായി െതാഴിലിെന 
തടസ്സെപ്പടുന്ന പദ്ധതികള�െട കാര�ത്തിൽ, 
ബാധിതരായ സമൂഹങ്ങൾക്ക് സു�പധാന 
സാമൂഹ�സുരക്ഷാപദ്ധതികള�ം പിന്തുണയും 
ഉറപ്പാക്കണം. മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പിെൻ്റ 
ആഭിമുഖ�ത്തിലുള്ള മൽസ�െത്താഴിലാളി 
സ്�തീകൾക്കായുള്ള െസാൈസറ്റിയുെടയും, 
മൽസ�ബന്ധന വികസനത്തിനായുള്ള േകരള 
സംസ്ഥാന സഹകരണ െഫഡേറഷെൻ്റ കീഴിലുള്ള 
മൽസ�െഫഡ ് െഫഡേറഷനുകള�െടയും 
സഹായേത്താെട െതാഴിലവസരങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കാനുള്ള �ശമം േവണം.  

അടിസ്ഥാനതത�ം അഞ്ച് – 
തേദ്ദശവാസികള�െടയും 
പരമ്പരാഗത �പാേദശിക 
സമൂഹങ്ങള�െടയും 
ദുർബലവിഭാഗങ്ങള�െടയും 
ആവശ�ങ്ങള�ം ആശങ്കകള�ം 
പരിഗണിച്ച�െകാണ്ട് സാംസക്ാരിക 
ഔചിത�വും തുല� അവസരങ്ങള�ം 
നൽകുന്നതിന് പരിപാടിയുെട 
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
സംവിധാനങ്ങൾ �ശമം നടത്തുന്നു.  
 

അധികധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ 
പട്ടികവർഗ വിഭാഗം, പട്ടികജാതി വിഭാഗം, 
സ്�തീകൾ, വേയാജനങ്ങൾ, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട ്
അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എലല്ാ 
ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുഗുണമാകുെമന്ന 
ലക്ഷ�േത്താെടയാണ ് വിഭാവനം െചയത്ിട്ട�ള്ളത്. 
എന്നാൽ, കടൽത്തീര, നദീതീര സംരക്ഷണ 
�പവർത്തനങ്ങളിൽ െപാതുജന പിന്തുണയും 
സമ്മതവും ഉെണ്ടന്ന ് ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ 
നടപടികൾ സ�ീകരിക്കും.  

ഇതിനായി, ജീവനക്കാരുെട എണ്ണവും 
സംവിധാനങ്ങള�ം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ 
വകുപ്പ�കൾക്ക ് നിർേദശം നൽകിയിട്ട�ണ്ട.് 
സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾ, സമൂഹാധിഷ്ഠിത 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്്ച 
ജനങ്ങള�െട ആവശ�ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പദ്ധതി 
�പവർത്തനങ്ങളിൽ അവെര ഉൾെപ്പടുത്തുകയും 
േവണം.  

തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതിയിലും നദീതട സംരക്ഷണ 
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സുതാര�തയും 
ഉത്തരവാദിത്തവും െകാണ്ടുവരാൻ 
സംസ്ഥാനസർക്കാരിെൻ്റ സംവിധാനങ്ങൾക്കും 
നിലവിലുള്ള സ�മ്പദായങ്ങൾക്കും കഴിയുെമന്നാണ ്
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�പതീക്ഷിക്കുന്നത്.  

എന്നാലും, ദുർബലമായ മൽസ�െത്താഴിലാളി 
സമൂഹം, �പേത�കിച്്ച, കരമൽസ�കൃഷിയിൽ 
ഏർെപ്പട്ടവർ, െചറുകിട, ഇടത്തരം കർഷകർ, 
സ്�തീകൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങെള എലല്ാം പാെട 
അവഗണിക്കാനുള്ള സാധ�ത കൂടുതലാണ.് 
ജലവിഭവങ്ങള�െട തുല�മായ വിതരണം 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയെപ്പടാനുള്ള 
സാധ�തയിേലക്കാണ ് ഇത് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. 
കടൽഭിത്തി നിർമാണത്തിലും നദീതീര 
സംരക്ഷണത്തിലും �പേവശനമാർഗം 
നിർമിക്കുന്നതിലും അസമത�ം നിഴലിക്കാം. ഓേരാ 
�പേദശത്തിെൻ്റയും സാഹചര�ം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള 
ലഘൂകരണ നടപടികൾ സ�ീകരിച്ചാൽ, 
േദാഷകരമായ ഫലങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ 
സാധിക്കും.  

അടിസ്ഥാനതത�ം ആറ ്– 
സാമൂഹിക കലഹം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് 
ഒഴിവാക്കാൻ പരിപാടിയുെട 
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
സംവിധാനങ്ങൾ �ശദ്ധിക്കുന്നു, 
�പേത�കിച്്ച അസ�സ്ഥമായ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ, കലഹാനന്തര 
�പേദശങ്ങൾ, അതിർത്തി തർക്കം 
നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
 

പമ്പ നദീതടത്തിെല ജലവിഭവങ്ങള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട് 
േകരള, തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ 
അഭി�പായഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും 
(വിഷയം േകാടതിയുെട പരിഗണനയിൽ) , 
അധികധനസഹായം ലക്ഷ�മിടുന്നത് വിഭവ 
ഉപേയാഗവും കാര�ക്ഷമതയും 
െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനാണ്. പദ്ധതി, ജലവിഭവങ്ങൾ 
ഉപേയാഗിക്കാത്തതിനാൽ, ജലത്തിെൻ്റ ആവശ�ം 
അധികരിക്കുന്നിലല്. അതിനാൽ, സാമൂഹികമാേയാ 
വിഭവങ്ങള�മായി ബന്ധെപ്പേട്ടാ ഉള്ള തർക്കങ്ങേളാ 
ഏറ്റ�മുട്ടേലാ വഷളാക്കുന്നതിേലക്ക് നയിക്കുന്നിലല്.   
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ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സു�പധാന കാര�ങ്ങൾ 
പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള വിവിധ വകുപ്പ�കൾ / ഏജൻസികൾ / വിദഗ്്ദധർ 
എന്നിവരുമായി നടത്തിയത ചർച്ചയുെട �പസക്ത ഭാഗങ്ങൾ താെഴ പറയും വിധമാണ്:  

പങ്കാളിത്തം �പതികരണം 
നിർവഹണചുമതലയുള്ള 
വകുപ്പ�കൾ / 
ഏജൻസികൾ 

• എലല്ാ സാേങ്കതിക രൂപകൽപനകള�ം തയ്യാറാക്കിയിട്ട�ള്ളത് 
തീരേദശ ഗേവഷണത്തിനുള്ള േദശീയ േക�ന്ദം (NCCR), 
ഐ.ഐ.ടി മ�ദാസ് എന്നീ വിദഗ്്ദധ സമിതികളിൽനിന്നുള്ള 
മാർഗനിർേദശ �പകാരമാണ്  

• തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മാർഗനിർേദശ �പകാരം 
തെന്നയാേണാ രൂപകൽപനെയന്നത് ഈ വിദഗദ്ധ 
സമിതികൾ പരിേശാധിക്കുന്നു.  

• കരിങ്കലല്ിന് ക്ഷാമം േനരിടുന്നതിനാൽ, െട�ടാേപാഡുകള�െട 
ഉപേയാഗം ആവശ�മായി വന്നിരിക്കുന്നു  

• കാറ്റാടി മരങ്ങള�ം ഫലവൃക്ഷങ്ങള�ം കണ്ടൽക്കാടുകള�ം 
ഉൾെപ്പെടയുള്ള �പകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങൾ 
എലല്ായിടങ്ങളിലും �പാവർത്തികമാകിലല് 

വിദഗ്്ദധർ/ ഉപേദശകർ • സമ�ഗമായ തീരേദശപരിപാലനം വളെര അത�ാവശ�മാണ.് 
തീര�പേദശേത്താട് േചർന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 
പരിഗണിച്്ച, അത് നിരന്തര പരിഷ്കരണത്തിന് 
വിേധയമാവുകയും േവണം. പദ്ധതിനടത്തിപ്പിെൻ്റ എലല്ാ 
വശങ്ങെളയും േനരിടാൻ, ബന്ധെപ്പട്ട് �പവർത്തിക്കുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളിെല സംവിധാനങ്ങൾ സർവ്വസജ്ജമാകണം. 
ഉപേയാഗശൂന�മായ മെറ്റാരു സാേങ്കതിക പഠനം 
നടത്തുന്നതിേനക്കാൾ �പധാനമാണിത് 

നിയ�ന്തണ സമിതികൾ • എലല്ാ തീരേദശ ഇടെപടലുകൾക്കും, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 
േകരള തീരേമഖലാ പരിപാലന അേതാറിറ്റിയിൽ (KCZMA)  
നിേന്നാ േക�ന്ദതലത്തിൽ പരിസ്ഥിതി, വനം, 
കാലാവസ്ഥാവ�തിയാന വകുപ്പിൽ (MoEFCC) നിേന്നാ 
മുൻകൂർ അനുമതി വാേങ്ങണ്ടതാണ.് പദ്ധതി നിർവഹണ 
ചുമതലയുള്ളവർ പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാവ�തിയാന 
ഡയറക്ടേററ്റ(് DoECC) / േകരള തീരേമഖലാ പരിപാലന 
അേതാറിറ്റി (KCZMA) എന്നീ വകുപ്പ�കള�മായി േചർന്ന് 
�പവർത്തിേക്കണ്ടതാണ ്

വിദഗ്ദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ • കടലിെന കൂടുതൽ അടുത്തറിയാവുന്നത് 
�പേദശവാസികൾക്കാണ്, �പേത�കിച്്ച 
കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനത്തിെൻ്റ പരിണതഫലങ്ങെള 
കുറിച്്ച അവർക്ക് വ�ക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. വിദഗ്്ദധ 
സമിതികള�െട സഹായേത്താെട സാേങ്കതിക 
രൂപകൽപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും മുമ്പ് 
�പേദശവാസികള�മായി ചർച്ച നടത്തുകേയാ അെലല്ങ്കിൽ 
രൂപകൽപന തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരുെട കൂടി 
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പങ്കാളിത്തം �പതികരണം 
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകേയാ െചയ്യണം.  

• തീരേദശ നിയ�ന്തണ േമഖലാ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്്ച, 
ആറ് മാസം കൂടുേമ്പാൾ റിേപ്പാർട്ട് നൽകണം. 
നിയ�ന്തണങ്ങെളലല്ാം പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് നിരീക്ഷിച്്ച 
തയ്യാറാേക്കണ്ട റിേപ്പാർട്ടാണ് ഇത്. റിേപ്പാർട്ടിന് 
അനുസൃതമായുള്ള തിരുത്തൽ നടപടികള�ം �പതിേരാധ 
നടപടികള�ം സ�ീകരിക്കുകയും േവണം.   . 

 

വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങള�മായി കില  (KILA)  നടത്തിയ ചർച്ചകള�െട �പസക്തഭാഗങ്ങൾ 

േമഖല �പതികരണം 
തീരേദശപരിപാലനം 
5 തീരേദശ 
ജിലല്കൾ: 
ആലപ്പ�ഴ, 
കാസർേഗാഡ,് 
േകാഴിേക്കാട്, 
മലപ്പ�റം, 
തൃശൂർ  

�പശ്നങ്ങൾ - കാലവർഷ സമയെത്ത കടൽേക്ഷാഭവും േവലിേയറ്റവും, 
കടൽെവളളം കയറുന്നതിനാൽ ലവണത�ം കൂടുന്നു, 
കുടിെവളളക്ഷാമത്തിന് വഴിെവയക്്കുന്നു. െവള്ളെപ്പാക്കം, 
അശാസ�്തീയമായ തുറമുഖ നിർമാണം, അനധികൃത മണലൂറ്റ്    
പരിഹാരം – കലല്�ം മണൽച്ചാക്കുകള�ം ഉപേയാഗിച്്ച കടൽഭിത്തി 
നിർമിക്കുക 
 

നദീതട േമഖലയിെല ദുരിതാശ�ാസം 
മീനച്ചിൽ, 
മണിമല 
നദീതടങ്ങൾ  
(േകാട്ടയം, 
ആലപ്പ�ഴ, 
പത്തനംതിട്ട)  
 

�പശ്നങ്ങൾ - മണ്ണിടിച്ചിൽ, കൃഷിഭൂമിയുെട നാശം, മെണ്ണാലിപ്പ് മൂലം 
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ േമൽമണ്ണ് ഒലിച്ച�േപാകുന്നു, കാർഷിക 
ഉത്പാദനത്തിൽ ഇടിവ്, ജലവിഭവങ്ങള�െട അമിതചൂഷണം, 
മൽസ�സമ്പത്തിൽ കുറവ്, നദീസഞ്ചാരം തടസ്സെപ്പടുന്നു, മണലൂറ്റ്   
പരിഹാരം – നദിയുെട വീതിയും ആഴവും കൂട്ട�ക, മാലിന�സംസക്രണം, 
കാലവർഷത്തിന് മുേന്നാടിയായി ഓടകള�ം പുഴകള�ം വൃത്തിയാക്കുക, 
സുരക്ഷാമതിലുകൾ നിർമിക്കുക, �പേയാജനം കിട്ട�ന്നയിടങ്ങളിൽ 
കണ്ടൽക്കാടുകൾ വച്ച�പിടിപ്പിക്കുക  

ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നുവന്ന, പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനങ്ങള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട �പധാനെപ്പട്ട 
�പശ്നങ്ങൾ അധികധനസഹായത്തിനുള്ള രൂപകൽപനയുമായി സംേയാജിപ്പിച്ചിട്ട�ണ്ട.് 
ഉദാഹരണത്തിന് – അധികധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് മുേന്ന തെന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ െകാണ്ടുവേരണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച 
പാരിസ്ഥിതിക �പശ്നങ്ങൾക്കുളള പരിഹാരം തീരേദശ പരിപാലന കർമപദ്ധതിയുെടയും 
തീരസംരക്ഷണ �പവർത്തനങ്ങള�െടയും ഭാഗമായി കെണ്ടത്തും. സമു�ദനിരപ്പിെല വർധന, 
കടലാ�കമണം, തീര�പേദശെത്ത െവള്ളെപ്പാക്കം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക �പശ്നങ്ങൾക്ക ് 
േനരിട്ട�ള്ള പരിഹാരം ലക്ഷ�മിട്ടാണ ് തീരസംരക്ഷണ �പവർത്തനങ്ങൾ 
ഏെറ്റടുക്കുന്നെതന്നതാണ് വസ്തുത. കഴിയാവുന്നിടെത്തലല്ാം, �പകൃതിദത്ത 
പരിഹാരങ്ങേളാ സങ്കര പരിഹാരനടപടികേളാ (�പകൃതിദത്ത പരിഹാരം, ഭൗതിക 
അടിസ്ഥാനൗകര�ം, കടൽത്തീരസംരക്ഷണം എന്നിവയുെട മി�ശിതരൂപം) സ�ീകരിക്കും. 
തീരേദശ ഗേവഷണത്തിനുള്ള േദശീയേക�ന്ദം (NCCR), ഇന്ത�ൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ��ട്ട് ഓഫ ്
െടക്േനാളജി (IIT) തുടങ്ങിയ വിദഗ്്ദധ ഏജൻസികള�മായി േകരള സർക്കാർ 
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സഹകരിക്കുന്നുണ്ട.് ഓേരാ �പേദശത്തിെൻ്റ �പേത�കതകൾ വിശകലനം െചയ്ത്,  
നിർവഹണവകുപ്പ�കൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാർഗനിർേദശം 
നൽകാനും സാേങ്കതിക പരിഹാരങ്ങള�െട ഫല�പാപത്ി മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കും. 
തീരം കടെലടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിവിധ ശാസ്�തീയ പഠനങ്ങള�െട 
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാേങ്കതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്.   

സാമൂഹികം 

പദ്ധതിപങ്കാളിത്തമുള്ള വകുപ്പ�കൾ  
പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള വിവിധ വകുപ്പ�കൾ/ ഏജൻസികൾ/ വിദഗ്്ദധർ 
എന്നിവരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്ന �പസക്തമായ കാര�ങ്ങൾ താെഴ വിവരിക്കുന്നു:  

• കടൽഭിത്തി നിർമാണം േപാലുള്ള തീരസംരക്ഷണ നടപടികളാണ ് ഇേപ്പാൾ 
ജനങ്ങള�െട അടിയന്തര ആവശ�ം. അത ് തെന്നയാണ ് സാേങ്കതികമായി ഏറ്റവും 
മികച്ച മാർഗവും.  

തീരേദശവാസികെള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന �പശ്നങ്ങളായ തീരം 
കടെലടുക്കുന്നത്, െവള്ളെപ്പാക്കം, കടലാ�കമണം തുടങ്ങിയവ േനരിടാൻ 
തീരസംരക്ഷണ അടിസ്ഥാനസൗകര�വികസനം നടേത്തണ്ടത് അനിവാര�മാെണന്ന ്
ജലവിഭവവകുപ്പ�മായുള്ള ചർച്ചകളിൽ വ�ക്തമായി. �പേദശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചേപ്പാഴും 
വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങള�മായി ചർച്ച നടത്തിയേപ്പാഴും ഇത് വ�ക്തമായി. പേക്ഷ, 
ഇത്തരം ആശങ്കകൾ സമീപകാലത്തായി വർദ്ധിച്ച സാഹചര�ത്തിൽ, കുറച്ച�കൂടി 
ഫല�പദമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ബദൽ മാർഗങ്ങെള കുറിച്്ച 
കാര�മായ ധാരണയിെലല്ന്ന് േബാധ�െപ്പട്ട�. അതുെകാണ്ട,് കടൽഭിത്തി 
നിർമാണത്തിെനാപ്പം, സമൂഹാധിഷ്ഠിത, �പകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങൾ കൂടി 
കെണ്ടത്തുന്നത് ഉപകാര�പദമാകും.  
 

• പുേരാഗമിക്കുന്ന എലല്ാ നിർമാണ�പവർത്തികൾക്കും േമൽ പഞ്ചായത്ത ്
തലത്തിലുള്ള േമൽേനാട്ടമുണ്ട.് അതിനാൽ സമൂഹത്തിെൻ്റ എലല്ാ ആവശ�ങ്ങള�ം 
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന ്ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നു.  

സംസ്ഥാനത്ത് സുശക്തമായ തേദ്ദശസ�യംഭരണ സംവിധാനം നിലവിലുെണ്ടങ്കിലും 
ജനസമ്പർക്കും െപാതുജനപങ്കാളിത്തവും പിന്തുണയും വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതിെൻ്റ 
ആവശ�മുെണ്ടന്ന് സു�പധാന വകുപ്പ�കളായ ജലവിഭവ വകുപ്പ,് തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ,് േകരള സംസ്ഥാന തീരേദശ വികസന അേതാറിറ്റി, 
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അേതാറിറ്റി, മൽസ�ബന്ധന വകുപ്പ ്
എന്നിവയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ േബാധ�െപ്പട്ട�.  �പേത�കിച്്ച, ദുർബല വിഭാഗങ്ങളായ 
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വകുപ്പ,് സ്�തീകൾ, ശാരീരിക ൈവകല�മുള്ളവർ 
തുടങ്ങിയവർ. െവള്ളെപ്പാക്ക സമയത്ത് ജനങ്ങെള താൽക്കാലിക ദുരിതാശ�ാസ 
േക�ന്ദങ്ങളിേലക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളാണ്. ജനങ്ങൾക്ക ്
സമയബന്ധിതമായി സഹായം കിട്ട�ന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കരുതൽ 
സ�ീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ജനങ്ങള�മായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും 
നിർദിഷ്ട പദ്ധതി �പവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക ് താൽപര�വും 
അർപ്പണേബാധവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമൂഹാധിഷ്ഠിത സംഘടനകള�െട അഭാവം 
�പകടമാണ.് തീരസംരക്ഷണത്തിനും നദീതട പരിപാലനത്തിനുമായി 
സമൂഹാധിഷ്ഠിത സംഘടനകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര�ം നിർവഹണ 
ഏജൻസികൾക്ക ്പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ.്  



 

Page 31 of 44 
 

 
• തീരേദശപരിപാലനം എന്നതിന ് േകവലം സാേങ്കതികപരിഹാരങ്ങൾക്കും 

നിർമാണ�പവർത്തികൾക്കും  അപ്പ�റത്തുള്ള മാനങ്ങൾ ഉെണ്ടന്ന ്മനസ്സിലാക്കണം  

സമു�ദത്തിെൻ്റ ആവാസവ�വസ്ഥ െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതും തീരം കടെലടുക്കുന്നത് 
തടയുന്നതും ഉൾെപ്പെടയുള്ള ദീർഘകാല, സുസ്ഥിര പരിഹാരങ്ങളാണ് നമുക്ക ്
ആവശ�ം. ഇക്കാര�ങ്ങളിലാണ് ഊന്നൽ നൽേകണ്ടെതന്ന അഭി�പായം 
ഉയർന്നുവന്നത് മൽസ�ബന്ധന, തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ�കള�മായുള്ള 
ചർച്ചകളിലാണ.് കടലിലും നദിയിലും േപാകുന്നതിെന ആ�ശയിച്ചാണ് ചില 
ജനവിഭാഗങ്ങള�െട ഉപജീവനമാർഗം. കടലിേലക്കും നദിയിേലക്കുമുള്ള േപാക്ക ്
തടസ്സെപ്പടുകേയാ ജലവിഭവങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിൽ തടസ്സം േനരിടുകേയാ 
െചയ്യ�ന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ, ഇത്തരം ആള�കളിൽനിന്ന് എതിർപ്പ് േനരിേടണ്ടി 
വേന്നക്കാം. അതിനാൽ, ഇത്തരം ആശങ്കകൾ കൂടി പരിഗണിച്ച�െകാണ്ടുേവണം 
തീരേദശസംരക്ഷണം ആസൂ�തണം െചയ്യാൻ. തീരം സംരക്ഷിക്കാൻ കടൽഭിത്തി 
നിർമാണവും മറ്റ് അടിസ്ഥാനസൗകര�വികസനവും മുേന്നാട്ട ്
െകാണ്ടുേപാകുന്നതിെനാപ്പം, �പകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങൾ കൂടി കെണ്ടേത്തണ്ടത് 
സു�പധാനമാണ്. എങ്കിൽ മാ�തേമ, ബാധിതരാകുന്നർക്ക് ദീർഘകാല 
ഗുണഫലങ്ങള�ം സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയൂ. േദശീയ, അന്തർേദശീയ 
തലത്തിലുള്ള നടപ്പ് രീതികള�ം മികച്ച പരിഹാരങ്ങള�ം ആരാഞ്ഞതിന് േശഷം 
മാ�തേമ അന്തിപ്പ് തീർപ്പിെലത്തൂെവന്ന് േലാകബാങ്്ക ഉറപ്പാക്കണം.  

 
• തീരസംരക്ഷണത്തിലും തീരേദശ, നദീതട പരിപാലനത്തിലും നിലവിെല 

നടപടി�കമങ്ങള�മായി സാമൂഹിക, ലിംഗപരമായ �പശന്ങ്ങെള കൂടി 
സംേയാജിപ്പിക്കുന്നതിൽ �ശദ്ധ േക�ന്ദീകരിക്കണം.  

സംഭവിക്കാൻ സാധ�തയുള്ള സാമൂഹിക �പശ്നങ്ങെള േനരിടാനും 
ലഘൂകരിക്കാനുമുള്ള സാമൂഹികൈവദഗ്്ദധ�േമാ ജീവനക്കാേരാ ഇലല് എന്ന വസ്തുത 
നിർവഹണ ഏജൻസികൾ അംഗീകരിച്ച�െവന്ന കാര�ം ചർച്ചകളിൽ 
െതളിഞ്ഞുവന്നു. സ�്തീകള�ം ദുർബലവിഭാഗങ്ങള�ം അനുഭവിക്കുന്ന, ലിംഗാധിഷ്ഠിത 
അ�കമം േപാലുള്ള വർദ്ധിച്ച�വരുന്ന �പശ്നങ്ങെള കാണാതിരുന്നുകൂടാ. ഇത്തരം 
അപകടസാധ�തകെള േനരിടാനുള്ള വകുപ്പ�കള�െട േശഷി അപര�ാപത്മായതിനാൽ, 
പദ്ധതിനിർവഹണത്തിെൻ്റ ചുമതലയുള്ള സ്ഥാപനത്തിെൻ്റ കാര�ക്ഷമത 
വർധിപ്പിേക്കണ്ടത് അനിവാര�മാണ.്  

 

         െപാതുജനങ്ങള�മായുള്ള ചർച്ചകളിൽനിന്നുള്ള �പധാനെപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 
• തീരസംരക്ഷണത്തിന ് അടിയന്തര നടപടികൾ േവണം, അേതാെടാപ്പം 

കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനം െചറുക്കാനുള്ള ദീർഘകാല പരിഹാരനിർേദശങ്ങള�ം 
ആവശ�മാണ.്  

തീരേദശവാസികെള സംബന്ധിച്്ച, കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാനത്തിെൻ്റ ഏറ്റവും 
�പകടമായ �പഭാവം ദൃശ�മാകുന്നത് മൽസ�സമ്പത്തിെൻ്റ േശാഷണത്തിലാണ.് 
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങെളയും സ�്തീകെളയും ഇത് 
വലിയേതാതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട.് വരുമാനനഷ്ടം ദാരി�ദ�ത്തിേലക്കും 
കടെക്കണിയിേലക്കും നയിേച്ചക്കാം. കുടുംബത്തിെൻ്റ ഭക്ഷ�ഭ�ദത 
തകരാറിലാകുേമ്പാൾ, അതിെൻ്റ തിക്തഫലം ഏറിയപങ്കും അനുഭവിക്കുന്നത് 
സ�്തീകള�ം െപൺകുട്ടികള�മാണ്.  
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• കുടിെവളളക്ഷാമവും ശുചിത�മിലല്ായമ്യും ആേരാഗ�പരമായും സാമൂഹികമായും 
അപകടകരമാണ.്  

ഖരമാലിന�വും ചവറും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിേക്കണ്ട 
ഉത്തരവാദിത്തം സ്�തീകള�െട ചുമലിലായതിനാൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നു. 
തീര�പേദശങ്ങളിലും തുറമുഖ�പേദശങ്ങളിലും ഖരമാലിന�വും പല്ാസ്റ്റിക് മാലിന�വും 
തള്ള�ന്നതിനാൽ, സമു�ദത്തിെൻ്റ ആവാസവ�വസ്ഥ തെന്ന അപകടത്തിലാകുന്നു. 
തീരേദശവാസികെളയാെക ഇത് �പതികൂലമായി ബാധിക്കുെമങ്കിലും, സ്�തീകളിലും 
കുട്ടികളിലും ഇത് കൂടുതൽ ആേരാഗ��പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ ് സാധ�ത. 
കുടിെവള്ളക്ഷാമത്തിെൻ്റ ദുരിതം േപറുന്നതും സ�്തീകളാണ്. കുടുംബത്തിനായി 
കുടിെവളളം ഉറപ്പാേക്കണ്ട ചുമതല സ�്തീകൾക്ക ്കൽപിച്്ച നൽകിയിട്ട�ള്ളതിനാൽ, 
അവരുെട േജാലിഭാരം പതിന്മടങ്്ങ വർദ്ധിക്കുന്നു.  
 

• സംസ്ഥാനസർക്കാരിെൻ്റയും പഞ്ചായത്തുകള�െടയും ഇടെപടൽ എ�തമാ�തം 
സമയബന്ധിതമാെണന്ന കാര�ത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള�ണ്ട.്    

ചില �പേദശങ്ങളിെല ദുരിതാശ�ാസ നടപടികൾ വളെര വികലമായി ആസൂ�തണം 
െചയ്തതും  േമാശമായി നടപ്പാക്കെപ്പട്ടതുമാണ്. തീെര െകട്ട�റപ്പിലല്ാത്ത വീടുകളിൽ 
കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിരവധി ആള�കൾക്ക ്സകലമാന സ�ത്തുക്കള�ം ജീവിതസമ്പാദ�വും 
െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ട�ണ്ട്. പുനരധിവാസസവും പൂർണമായി 
നടപ്പിലായിലല്. ജീവിതം സാധാരണനിലയിേലക്ക് തിരിച്ച�െകാണ്ടുവേരണ്ടതിെൻ്റ 
ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതൽ സ്�തീകള�െട േമലായതിനാൽ, െവള്ളെപ്പാക്കത്തിെൻ്റ 
ദുരിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരാണ്. െവള്ളെപ്പാക്കം മൂലം 
വരുമാനനഷ്ടവും െതാഴിൽനഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നതും വലിയ െവലല്�വിളിയാണ്.  

• സ�്തീകൾക്ക ്കഠിനമായ േജാലിഭാരവും അതിെൻ്റ അദൃശ�തയും 

തീരം കടെലടുക്കുന്നതിെൻ്റയും കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാനത്തിെൻ്റയും േദാഷഫലങ്ങൾ 
ഏറിയപങ്കും അനുഭവിക്കുന്നത് സ്�തീകള�ം െപൺകുട്ടികള�മാെണന്നത് നിലവിൽ 
ലഭ�മായ വിവരങ്ങള�െടയും നിരീക്ഷണത്തിെൻ്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവർത്തിച്്ച 
വ�ക്തമാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, െവള്ളെപ്പാക്കം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ 
അഭയേക�ന്ദത്തിേലക്കുള്ള താമസം മാറലും ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷമുള്ള 
തിരിച്ച�വരവും സ്�തീകള�െട േജാലിഭാരം വർധിപ്പിക്കുന്നുെവന്നത് സ്പഷ്ടമാണ.് 
വീട്ട�േജാലിയുെടയും ഭക്ഷണവും കുടിെവള്ളവും മറ്റ് അവശ�വസ്തുക്കള�ം 
ഉറപ്പാേക്കണ്ടതിെൻ്റയും ഉത്തരവാദിത്തം പരമ്പരാഗതമായി സ�്തീകൾക്കായി 
മാറ്റിെവയക്്കെപ്പട്ടതാണ്. നിലവിൽ ഭക്ഷണവും താമസവും ലഭ�മാക്കാൻ സർക്കാർ 
സംവിധാനങ്ങള�െണ്ടങ്കിലും, ഭക്ഷ�വസ്തുക്കള�െട വിതരണം എലല്ാ വീടുകളിലുമായി 
നടത്തുേമ്പാൾ ചിലേപ്പാൾ അപര�ാപത്മായി വേന്നക്കാം. അങ്ങെനയുള്ള 
സാഹചര�ത്തിൽ കുടുംബത്തിെല മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കി പലേപ്പാഴും 
സ്�തീകള�ം കുട്ടികള�ം വിട്ട�വീഴ്ച െചയ്യ�കയാണ് പതിവ്. മാ�തമലല്, സ്�തീകള�െട 
സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം പൂർണമായും വിസ്മരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നത് ഇടക്കാല, 
ദീർഘകാല ആഘാതങ്ങളിൽ �പധാനെപ്പട്ടതാണ്. മൽസ�ബന്ധന േമഖലയിെല 
അനുബന്ധ േജാലികളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന സ്�തീകൾ െവള്ളെപ്പാക്ക ദുരന്തം 
ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ പൂർണമായും െതാഴിൽരഹിതരാകുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാനം 
മൂലം മൽസ�സമ്പത്ത ് കുറയുന്നു. ഇതിെൻ്റ �പത�ാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 
�പതിഫലിക്കുന്നത് സ�്തീകള�െട െതാഴിൽപങ്കാളിത്തത്തിലും വരുമാനത്തിലുമാണ.് 
കൂടാെത, സ്�തീകൾക്കും െപൺകുട്ടികൾക്കും േനെരയുള്ള അതി�കമങ്ങൾ 
വർധിച്ച�വരുന്നതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗാർഹികപീഡനം 
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വർധിച്ചതിന് പുറെമ, നിർമാണെത്താഴിലാളികള�െട വരവും താൽക്കാലിക 
അഭയേക�ന്ദങ്ങളിെല താമസവും മൂലം െപാതു ഇടങ്ങളിെല അതി�കമവും 
വർധിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ വ�ക്തമാക്കുന്നത്.  
 

• മൽസ�സമ്പത്തും കടൽവിഭവങ്ങള�ം ഉപേയാഗിക്കുന്ന കാര�ത്തിൽ വമ്പൻമാർ 
ആധിപത�ം സ്ഥാപിക്കുന്നു. െചറുകിട മൽസ�െത്താഴിലാളികൾ ഉപജീവനമാർഗം 
നഷട്െപ്പടുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ.്  

മൽസ�ബന്ധന �പവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരുമാനവും സാധ�തകള�ം 
കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരികയാണ്. യ�ന്തവൽക്കൃത മൽസ�ബന്ധന യാനങ്ങള�െട 
ഉപേയാഗവും വൻകിട കമ്പനികള�െട അമിതചൂഷണവും മൂലം ആവാസവ�വസ്ഥ 
അപകടത്തിലാവുകയും െതാഴിലാളികള�െടയും കുടുംബങ്ങള�െടയും നില 
പരുങ്ങലിലാവുകയും െചയ്തുെവന്ന് തീരേദശവാസികള�മായുള്ള ചർച്ചയിൽ 
ചൂണ്ടികാണിക്കെപ്പട്ട�. വൻകിട കമ്പനികള�െടയും സ�ാധീനശക്തിയുള്ള 
കച്ചവടക്കാരുെടയും കടന്നുവരേവാെട മൽസ�ബന്ധനത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന 
നിരവധി െതാഴിലാളികൾക്ക ് ചുമട്ട�െതാഴിലാളികളായും മറ്റ ് അവിദഗ്്ദധ 
െതാഴിലിേലക്കും മാേറണ്ടിവരുന്നതായി ഈ �പേദശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ 
വ�ക്തമായി.  

അനധികൃത മണലൂറ്റ് േപാെലയുള്ള �പശ്നങ്ങൾ സമു�ദ, നദീ ആവാസവ�വസ്ഥയക്്ക ്
വലിയ േദാഷം െചയ്യ�ന്നു. ഇത് തടയാൻ കാര�മായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നിലല്.  

മാർഗനിർേദശങ്ങള�ം നിയമങ്ങള�ം േകാടതിവ�വഹാരങ്ങള�ം എലല്ാം ഉണ്ടായിട്ട�ം 
മണലൂറ്റ് നിർബാധം തുടരുകയാെണന്ന് കില സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ ചർച്ചകളിൽ 
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെപ്പട്ട�. സുസ്ഥിര മണൽഖനനത്തിനുള്ള മാർഗനിർേദശങ്ങൾ 
പാലിക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ �പസക്ത വകുപ്പ�കൾക്കും വൻകിട െപാതു, 
സ�കാര� സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത് 
െപാതുജനങ്ങള�െടേയാ പഞ്ചായത്തുകള�െടേയാ നിയ�ന്തണത്തിലുള്ള 
വിഷയമെലല്ന്നും ചർച്ചയിൽ അഭി�പായം ഉയർന്നു.  

 

പകാശനം 

കരട് പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തൽ അനുബന്ധ 
റിേപ്പാർട്ട�കൾ - �പസത്ുത കരട് അനുബന്ധ സം�ഗഹ റിേപ്പാർട്ട�ം കരട് പാരിസ്ഥിതിക, 
സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തൽ അനുബന്ധ ഏകീകൃത റിേപ്പാർട്ട�ം 2022 
ഏ�പിൽ 25ന് േകരള പുനർനിർമാണപദ്ധതിയുെട െവബ് ൈസറ്റിൽ 
�പസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഇംഗല്ീഷ് ഭാഷയിലാണ് ഇത് �പസിദ്ധെപ്പടുത്തുക. കരട ്
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തൽ അനുബന്ധ സം�ഗഹ 
റിേപ്പാർട്ട് �പാേദശിക ഭാഷയായ മലയാളത്തിേലക്ക് പരിഭാഷെപ്പടുത്തി 2022 ഏ�പിൽ 25 
ഓെട െവബ്ൈസറ്റിൽ �പസിദ്ധീകരിക്കും. ഉള്ളടക്കം �പസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നേതാെടാപ്പം 
അഭി�പായങ്ങള�ം നിർേദശങ്ങള�ം മറ്്റ �പതികരണങ്ങള�ം േതടുന്നതായിരിക്കും.  

2022 െമയ് 9ന് തുടങ്ങുന്ന വാരത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല ശിൽപശാലയക്്ക ്
മുേന്നാടിയായി എലല്ാ ഉള്ളടക്കവും �പസിദ്ധീകരിക്കും. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പദ്ധതികള�െട 
പങ്കാളികളാകുന്നവെര പെങ്കടുപ്പിച്ചാണ് ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ശിൽപശാലയക്്ക ്
ക്ഷണിക്കുന്നതിെൻ്റ ഭാഗമായി, ക്ഷണിതാക്കൾക്ക ് കരട് പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 



 

Page 34 of 44 
 

സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തൽ അനുബന്ധ സം�ഗഹ റിേപ്പാർട്ട ്
അയച്ച�െകാടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഉള്ളടക്കം മുൻകൂട്ടി വായിക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും. 
ഇതും �പസിദ്ധീകരണത്തിെൻ്റ ഭാഗമാണ്. ശിൽപശാലയിൽ ലഭിക്കുന്ന �പതികരണങ്ങൾ 
കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തി െകാണ്ടാകും പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട 
വിലയിരുത്തൽ അനുബന്ധ റിേപ്പാർട്ട�കൾക്ക ് അന്തിമരൂപം നൽകുക. ഇതിന് േശഷം, 
പാരിസ്ഥിതിക , സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട വിലയിരുത്തൽ അനുബന്ധ റിേപ്പാർട്ട�കൾ, 
േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതിയുെട െവബ്ൈസറ്റിലും േലാകബാങ്കിെൻ്റ െവബ്ൈസറ്റിലും 
�പസിദ്ധെപ്പടുത്തും. േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതി കാര�ാലയത്തിൽ അച്ചടിച്ച 
റിേപ്പാർട്ട�കൾ ലഭ�മായിരിക്കും.  
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ശുപാർശകള�ം നടപടികള�ം/ഒഴിവാക്കലുകള�ം 

പാരിസ്ഥിതികം 
അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിനായി നടപ്പാക്കുന്ന 
�പവർത്തനങ്ങള�െട പട്ടികയാണ് താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്നത് 

നമ്പർ. സ്ഥാപനം/ 

സമിതി 

വിവരണം കാലപരിധി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള 
സൂചകം 

E1 ജലവിഭവ വകുപ്പ,് 
തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ,് മറ്റ് 
ഏജൻസികൾ  

പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് അസിസ്റ്റൻ്റ  ്
എക്സിക��ട്ടീവ് എൻജിനീയരർമാർക്കും 
അസിസ്റ്റൻ്റ  ്എൻജിനീയർക്കാർക്കും കൃത�മായ 
ചുമതല നൽകുക 

പദ്ധതി �പാവർത്തികമായി 
ആറ് മാസത്തിനകം 

ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചതിെൻ്റ 
െതളിവ് 

E2 േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

തീരേദശ മിഷൻ ഡയറക്ടേററ്റിെൻ്റ 
�പവർത്തനങ്ങെള പിന്തുണയ്ക്കാനും 
ഏേകാപിപ്പിക്കാനും പാരിസ്ഥിതിക സംഘെത്ത 
ശക്തിെപ്പടുത്തുക 

പദ്ധതി �പാവർത്തികമായി 
ആറ് മാസത്തിനകം 

ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചതിെൻ്റ 
െതളിവ് 

E3 േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ്/ 
ജലവിഭവ വകുപ്പ ്/ 
തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ ്/ നിർവഹണ 
ഏജൻസികൾ / 
കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് /  

കരട് പാരിസ്ഥിതിക പരിേശാധനാ പട്ടികയ്ക്കും 
അധികധനസഹായത്തിന് അർഹമാകാനുള്ള 
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അന്തിമരൂപം നൽകുക 

പദ്ധതി �പാവർത്തികമായി 
മൂന്്ന മാസത്തിനകം 

പാരിസ്ഥിതിക പരിേശാധനാ 
പട്ടികയും 
അധികധനസഹായത്തിന് 
അർഹമാകാനുള്ള 
മാനദണ്ഡങ്ങള�ം 
അന്തിമമാക്കിയതിനുള്ളെതളിവ്  
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നമ്പർ. സ്ഥാപനം/ 

സമിതി 

വിവരണം കാലപരിധി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള 
സൂചകം 

E4 േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ 
നടത്തുന്നതിനുള്ള (ചർച്ചകളിലും 
�പസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഊന്നൽ 
നൽകിെകാണ്്ട) വ�വസ്ഥകൾ തയ്യാറാക്കുക, 
തീരസംരക്ഷണ �പവൃത്തികൾക്കുള്ള 
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക കർമപദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കുക 
നദീതീരെത്ത ദുരിതാശ�ാസ 
�പവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാരിസ്ഥിതിക ആേരാഗ�, 
സുരക്ഷാ മാർഗനിർേദശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക 

പദ്ധതി �പാവർത്തികമായി 
ആറ് മാസത്തിനകം 

വ�വസ്ഥകള�ം പാരിസ്ഥിതിക, 
ആേരാഗ�, സുരക്ഷാ 
മാർഗനിർേദശങ്ങള�ം 
തയ്യാറാക്കിയതിെൻ്റ െതളിവ് 

E5 േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

തീരേദശസംരക്ഷണ�പവർത്തനങ്ങള�മായി 
ബന്ധെപ്പട്ട പരിശീലനത്തിനും സ്ഥാപനേശഷി 
വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ�മായ 
പാരിസ്ഥിതിക ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കുക. 
പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന 
ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പരിശീലന 
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക 

പദ്ധതിക്കാലയളവ് മുഴുവൻ 
(േബാധവൽക്കരണ + 
തുടർപരിശീലനം) 

പാരിസ്ഥിതിക ഉള്ളടക്കം 
അടങ്ങുന്ന പരിശീലന പരിപാടി 
നടത്തിയതിന് െതളിവ് 

E6 േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ,് 
പരിസ്ഥിതി, 
കാലാവസ്ഥാവ�തിയാന 
ഡയറക്ടേററ്റ് 

പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാവ�തിയാന 
ഡയറക്ടേററ്റ�ം ജലവിഭവ വകുപ്പ�ം തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ�ം അനുബന്ധ 
ഏജൻസികള�ം തമ്മിൽ നിരന്തര 
ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള അവസരം 
ഒരുക്കുക, തീരമിടിയുന്നത് തടയുന്നതിനും 
തീരസംരക്ഷത്തിനുമുള്ള േശഷി 
വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര�ം ഒരുക്കുക  

പദ്ധതിക്കാലയളവ് മുഴുവൻ 
 

ആശയവിനിമയവും  
പദ്ധതി�പേദശങ്ങള�െട 
സന്ദർശനവും നടത്താൻ 
സഹായകമാകുന്ന േയാഗങ്ങൾ 
നിശ്ചിത ഇടേവളകളിൽ 
നടത്തുന്നതിനുള്ള െതളിവ ്

E7 േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി െസ�കേട്ടറിേയറ്്റ 

അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
�പവർത്തനങ്ങെള കുറിച്ച�ള്ള വിവരങ്ങൾ 
േബാധിപ്പിക്കുന്നതിെൻ്റ ഭാഗമായി 
പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള �പകടനം 
വിലയിരുത്തുകയും അറിയിക്കുകയും െചയ്യ�ക 

പദ്ധതിക്കാലയളവിനിടയ്ക്ക് 
ഓേരാ മൂന്്ന മാസം 
കൂടുേമ്പാൾ  

നിശ്ചിത ഇടേവളകളിൽ 
റിേപ്പാർട്്ട സമർപ്പിക്കുന്നതിെൻ്റ 
െതളിവ്  
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സാമൂഹികം 
കടൽത്തീരം ഇടിയുന്നതും കാലാവസ്ഥാ വ�തിയാനവും തടയാൻ ശക്തമായ സാേങ്കതിക, 
ശാസ�്തീയ പരിഹാരങ്ങൾ ആവശ�മാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പരിഹാരങ്ങൾ 
ഗുണ�പദമാകണെമങ്കില് �പകൃതിദുരന്തങ്ങള�ം കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനവും തടയാൻ 
െകൽപ്പ�ള്ള ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങള�ം സ്ഥാപനങ്ങള�ം വ�ക്തികള�മാണ ് േവണ്ടത്. 
ഉയർന്ന സാക്ഷരതയും അവേബാധവും സുസംഘടിതമായ തേദ്ദശസ�യംഭരണ 
സംവിധാനവും ഉള്ള േകരളത്തിന് തീരേദശസംരക്ഷണത്തിനും 
കാലാവസ്ഥാവ�തിയാനവുമായുള്ള െപാരുത്തെപ്പടലിനും മികച്ച പരിഹാരം 
കണ്ടുെകാണ്ടുളള ഉത്തമ മാതൃകയാകാൻ സാധിക്കും. പദ്ധതിയുെട അടിയന്തര 
ആവശ�ങ്ങൾ പരിഗണിച്ച�െകാണ്ടുള്ള ശുപാർശകളാണ് ഇേപ്പാൾ നടത്തിയിട്ട�ള്ളത്. 
സാധ�മായ എലല്ാ സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകള�ം കെണ്ടത്തുകയും ലഘൂകരിക്കുകയും 
െചയ്യ�ന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പ ് വരുത്തുക മാ�തമലല്, തീരേദശപരിപാലന കർമപദ്ധതി േപാലുള്ള 
ദീർഘകാല �പവർത്തനങ്ങെള കൂടി പിന്തുണയ്ക്കാനും ലക്ഷ�മിടുന്നുണ്ട്. അേപ്പാൾ, 
ലിംഗപരമായും സാമൂഹികമായും എലല്ാവെരയും ഉൾേച്ചർത്തുെകാണ്ടുള്ള 
പരിഹാര�പ�കിയക്ക് കൂടുതൽ സാധ�ത ൈകവരും. അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ്
സംസ്ഥാന സർക്കാരിെൻ്റ സംവിധാനങ്ങള�ം േശഷിയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് 
നിർവഹണവകുപ്പിെല സംവിധാനങ്ങള�ം േശഷിയും െമച്ചെപ്പടുത്തണെമന്ന ശുപാർശ 
നൽകിയിട്ട�ണ്ട.് സാമൂഹിക നഷ്ടസാധ�തകൾ വിലയിരുത്തി ൈകകാര�ം െചയ്യാനും 
സാമൂഹിക, ലിംഗപരമായ ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. 
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നമ്പർ സ്ഥാപനം/ സമിതി വിവരണം കാലപരിധി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള 
സൂചകം 

S1 ജലവിഭവ വകുപ്പ് ജിലല്കൾ േതാറും സാമൂഹിക ഉേദ�ാഗസ്ഥെര 
നിയമിക്കുക 

പദ്ധതി 
�പാവർത്തികമായി 
ആറ് മാസത്തിനകം 

സാമൂഹിക ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെട 
നിയമനം  

S2 തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ് 

അധിക സാമൂഹിക, ലിംഗപരമായ 
ചുമതലകൾക്കായി ജീവനക്കാെര 
നിേയാഗിക്കുക/ സാമൂഹിക, ലിംഗപരമായ 
വിഷയങ്ങൾക്കായി ഉപേദഷ്ടാക്കെള 
നിയമിക്കുക. 

പദ്ധതി 
�പാവർത്തികമായി 
ആറ് മാസത്തിനകം 

സാമൂഹിക, ലിംഗപര 
വിഷയങ്ങൾ ൈകകാര� 
െചയ്യ�ന്നതിനായി 
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട ജീവനക്കാർ, 
െതാഴിൽ വിവരണത്തിൽ ഇത് 
�പതിഫലിക്കുക 

S3 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

തീരേദശ മിഷൻ ഡയറക്ടേററ്റിെൻ്റ 
�പവർത്തനങ്ങെള പിന്തുണയ്ക്കാനും 
ഏേകാപനത്തിനുമായുള്ള സാമൂഹിക 
സംഘെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തുക, രേണ്ടാ അതിൽ 
കൂടുതേലാ സാമൂഹിക ഉേദ�ാഗസ്ഥെരേയാ 
ഉപേദഷ്ടാക്കെളേയാ കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തുക. 

പദ്ധതി 
�പാവർത്തികമായി 
മൂന്്ന മാസത്തിനകം 

 
വ�ക്തമായ െതാഴിൽ 
വിവരണേത്താെട സാമൂഹിക 
ഉേദ�ാഗസ്ഥെര നിയമിക്കുക 

S4 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് / 
ജലവിഭവ വകുപ്പ് / 
തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ് / 
നിർവഹണ 
ഏജൻസികൾ 

കരട് പാരിസ്ഥിതിക പരിേശാധനാ പട്ടികയ്ക്കും 
അധികധനസഹായത്തിന് അർഹമാകാനുള്ള 
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അന്തിമരൂപം നൽകുക. 
 
�പവർത്തികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓേരാ 
ഇടത്തിനും സാമൂഹിക പരിേശാധനാ റിേപ്പാർട്്ട 
തയ്യാറാക്കുക 
 

പദ്ധതി 
�പാവർത്തികമായി 
മൂന്്ന മാസത്തിനകം  
 
ആറ് മാസം 
(�പവർത്തികൾ 
തുടങ്ങുന്നതിന് 
മുമ്പ്) 

പാരിസ്ഥിതിക പരിേശാധനാ 
പട്ടികയും മാനദണ്ഡങ്ങള�ം 
അന്തിമമാക്കുക  
ഓേരാ �പവർത്തിക്കും 
അനുസൃതമായ സാമൂഹിക 
പരിേശാധനാ റിേപ്പാർട്ട�കൾ 
തയ്യാറാക്കിയിട്ട�െണ്ടന്്ന 
ഉറപ്പാക്കുക, ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കേലാ 
ആള�കെള 
മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നേതാ 
ആവശ�മായി വരുന്ന ഒരു 
ഇടവും െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നിലല് 
എന്്ന ഉറപ്പ�വരുത്തുക. 

S5 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് / 
ജലവിഭവ വകുപ്പ് / 
തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് 

എലല്ാ സാമൂഹിക  പരിേശാധനാ റിേപ്പാർട്ട�കള�ം 
ഏകീകരിച്ച് ഒരു സമ�ഗ സാമൂഹിക 
നഷ്ടസാധ�താ വിലയിരുത്തൽ, പരിപാലന 
റിേപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കുക 

6 മുതൽ 12 മാസം 
വെര 

ഏകീകരിച്ച സാമൂഹിക 
വിലയിരുത്തലും സാമൂഹിക 
ആഘാത റിേപ്പാർട്ട�ം  
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നമ്പർ സ്ഥാപനം/ സമിതി വിവരണം കാലപരിധി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള 
സൂചകം 

വകുപ്പ് / 
നിർവഹണ 
ഏജൻസികൾ 

S6 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി/ ജലവിഭവ 
വകുപ്പ് / തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ് / 

താൽക്കാലിക ആഘാതങ്ങൾ �പതീക്ഷിക്കുന്ന 
ഇടങ്ങളിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കലും ഉപജീവന 
പുനസ്ഥാപനവും സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കുക 
താൽക്കാലിക മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കൽ 
ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ, വകുപ്പ�കേളാ 
പൗരസമിതികേളാ നടപ്പാക്കുന്ന എലല്ാ സുരക്ഷാ 
പദ്ധതികള�ം �പേത�ക ഉപജീവന പദ്ധതികള�ം 
ലഭ�മാകുന്നുണ്്ട എന്്ന ഉറപ്പാക്കുക   
 

6 മാസം  താൽക്കാലിക 
മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കലും 
ഉപജീവനത്തിന് തടസ്സങ്ങള�ം 
�പതീക്ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ 
മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കലും ഉപജീവന 
പുനസ്ഥാപനവും സംബന്ധിച്ച 
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക 
 

S7 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

പദ്ധതി തലത്തിലുള്ള വ�ക്തമായ 
പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം നിർവചിക്കുക, 
നിലവിലുള്ള േക�ന്ദ, സംസ്ഥാന 
സംവിധാനങ്ങള�മായി വ�ക്തമായ 
ബന്ധെപ്പടുത്തിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുക, 
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പരാതി 
സ�ീകരിക്കുന്നതും പരിഹരിക്കുന്നതും അതിെൻ്റ 
കാലപരിധിയും വ�ക്തമായി 
േരഖെപ്പടുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക 

പദ്ധതി 
�പാവർത്തികമായി 
ആറ് മാസത്തിനകം 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം 
സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന് 
സംസ്ഥാന പരാതിപരിഹാര 
സംവിധാനവുമായി 
ബന്ധെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ�ക. 
ലഭിച്ച പരാതികള�ം 
അവയിൻേമൽ സ�ീകരിച്ച 
നടപടികള�ം വിശദമാക്കുന്ന 
റിേപ്പാർട്്ട മൂന്്ന മാസം 
കൂടുേമ്പാൾ നൽകുക  

S8 ജലവിഭവ വകുപ്പ് / 
തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ് 

തീരേദശ സംരക്ഷണത്തിന് നിരീക്ഷണവും 
െപാതുജനപങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 
സമൂഹാധിഷ്ഠിത സംഘടനകൾ 
സ്ഥാപിക്കുകേയാ ശക്തെപ്പടുത്തുകേയാ 
െചയ്യ�ക  
സമൂഹാധിഷ്ഠിത സംഘടനകൾ നിലവിലുള്ള 
സ്ഥലങ്ങളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ജലവിഭവ 
വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ജല ഉപേയാഗ 
അേസാസിേയഷനുകൾ, തീരൈമ�തി വനിതാ 
സംഘങ്ങൾ) അവരുെട സംഘടനാേശഷിയും 
ലക്ഷ�ങ്ങള�ം വിലയിരുത്താം. 

െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന 
ജിലല്കളിൽ ൈപലറ്റ് 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
നടത്താം 
 
 

േലാകബാങ്കിെൻ്റ 
സഹായേത്താെടയുള്ള 
തീരസംരക്ഷണപദ്ധതിക്കുള്ള 
മികച്ച മാതൃകയായി 
രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുക 



 

Page 40 of 44 
 

നമ്പർ സ്ഥാപനം/ സമിതി വിവരണം കാലപരിധി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള 
സൂചകം 

S9 വനിതാ ശിശുേക്ഷമ 
വകുപ്പിെൻ്റയും 
സർക്കാരിതര 
സംഘടനകള�െടയും 
പിന്തുണേയാെട 
േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ്  

ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ�കമസംഭവങ്ങള് 
ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ൈലംഗിക ചൂഷണം/ 
അതി�കമം റിേപ്പാർട്്ട െചയ്യ�ന്നതിനും അതിനുള്ള 
പരാതിപരിഹാരത്തിനും സംവിധാനങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ�കമ 
ലഘൂകരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക 
ൈപലറ്റ് പദ്ധതിക്കുള്ള തുക ഉപേയാഗിച്ച് 
ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ�കമ ലഘൂകരണ പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കാം 

പദ്ധതി തുടങ്ങി ഒരു 
വർഷത്തിനകം  

ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ�കമ 
ലഘൂകരണ പദ്ധതി 

S10 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

സാമൂഹിക, ലിംഗാധിഷ്ഠിത പാഠഭാഗങ്ങൾ 
ഉൾെപ്പടുത്തി, പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള 
വകുപ്പ�കളിെല സാമൂഹിക ഉേദ�ാഗസ്ഥർക്ക് 
പരിശീലനവും അവേബാധവും നൽകുക 

പദ്ധതിക്കാലയളവ് 
മുഴുവൻ 
(േബാധവൽക്കരണ 
+ തുടർപരിശീലനം) 

സാമൂഹികമായും ലിംഗപരമായും 
ഉള്ള അപകടസാധ�തകൾ 
കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നലല് 
സ�മ്പദായങ്ങള�ം 
നടപ്പ�രീതികള�ം 
ഉൾെപ്പടുത്തിയുള്ള പരിശീലന 
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക   

S11 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

തീരസംരക്ഷണ കർമപദ്ധതിക്കായി സാമൂഹിക 
ഉൾേചർക്കലും ലിംഗ വിലയിരുത്തലും 
സംഘടിപ്പിക്കുക (വിദഗ്ദ്ധരും സർക്കാരിതര 
സംഘടനകള�ം ഗേവഷണ സംഘടനകള�ം 
നയിക്കുന്ന പങ്കാളിത്ത സ�ഭാവമുള്ള 
വിലയിരുത്തൽ)  

രണ്ടാം വർഷം  സാമൂഹിക ഉൾേചർക്കലും ലിംഗ 
വിലയിരുത്തലും റിേപ്പാർട്്ട  

S12 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
�പവർത്തനങ്ങെള കുറിച്ച�ള്ള വിവരങ്ങൾ 
േബാധിപ്പിക്കുന്നതിെൻ്റ ഭാഗമായി സാമൂഹിക 
ഉൾേചർക്കലും ലിംഗപരമായ  �പകടനവും  
നിരീക്ഷിക്കുകയും  റിേപ്പാർട്്ട െചയ്യ�കയും 
െചയ്യ�ക 

പദ്ധതി 
കാലയളവിനിടയ്ക്ക് 
ഓേരാ മൂന്്ന മാസം 
കൂടുേമ്പാഴും 

ഓേരാ മൂന്്ന മാസം കൂടുേമ്പാഴും 
സാമൂഹിക പുേരാഗതി റിേപ്പാർട്്ട 
തയ്യാറാക്കുക 

S13 േകരള 
പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി 
െസ�കേട്ടറിേയറ്റ് 

അനധികൃത മണലൂറ്റിെനതിരായ 
നിയ�ന്തണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്്ന 
ഉറപ്പ�വരുത്താൻ തേദ്ദശസ�യംഭരണം 
ഉൾെപ്പെടയുള്ള എലല്ാ വകുപ്പ�കൾക്കും 
പദ്ധതിയിെല പങ്കാളികൾക്കും മാർഗനിർേദശം 
നൽകുക.  

മൂന്്ന മാസത്തിനകം  കത്ത് /മാർഗനനിർേദശം 
പുറെപ്പടുവിച്ച� 
 
 



 

Page 41 of 44 
 

പരിപാടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ  

പാരിസ്ഥിതികം 
�പവർത്തനങ്ങൾ പി േഫാർ ആർ പരിപാടിയുെട ധനസഹായത്തിന് അർഹമാെണന്ന ്
വിലയിരുത്തലിലൂെട സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട�ണ്ട്. പി േഫാർ ആർ പരിപാടിയുെട 
അധികധനസഹായവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട �പവർത്തനങ്ങളിൽ കാര�മായ, �പതികൂല 
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾക്കുള്ള സാധ�ത കാണുന്നിലല്. ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ, ഗുരുതര 
�പത�ാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികൾ പി േഫാർ ആർ പരിപാടിയുെട 
അധികധനസഹായത്തിന് കീഴിൽ നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടിലല്. കൂടാെത, നിർവഹണഘട്ടത്തിൽ, 
അത്തരം �പവർത്തികെള ഒഴിവാക്കാനായി പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
ഏർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ�ം. പി േഫാർ ആർ പരിപാടിയുെട അധികധനസഹായത്തിന് 
കീഴിലുള്ള �പവർത്തനങ്ങൾ സ�ാഭാവിക ആവാസവ�വസ്ഥകള�െടയും സാംസക്ാരിക 
ൈപതൃക ഇടങ്ങള�െടയും സമീപത്തായി നടത്താൻ പാടിലല് എന്ന ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ട�ണ്ട.് 
തീരനിയ�ന്തണ േമഖലാ, പാരിസ്ഥിതിക അനുമതികൾ േനടുന്ന �പവർത്തികൾ മാ�തേമ 
അധിക ധനസഹായത്തിന് കീഴിൽ ഏെറ്റടുക്കൂ. ആേരാഗ�, സുരക്ഷാ �പശ്നങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന െതാഴിൽ സാഹചര�ങ്ങള�ള്ള �പവർത്തികള�ം ഒഴിവാക്കും. കൂട്ടത്തിൽ, 
�പധാനെപ്പട്ട, സഞ്ചിത, േ�പരക, പേരാക്ഷ ആഘാതങ്ങള�ള്ള �പവർത്തികെളയും 
ഒഴിവാക്കും.  

സാമൂഹികം 
നിലവിെല ധനസഹായത്തിൽനിന്ന് താെഴ പറയുന്ന �പവർത്തനങ്ങെള ഒഴിവാക്കാൻ 
നിർേദശമുണ്ട്:  

• പി േഫാർ ആർ പരിപാടിയുെട കൃത�നിർവഹണത്തിെൻ്റ സ�ഭാവം പരിഗണിച്്ച, ഭൂമി 
ഏെറ്റടുക്കലും വലിയ േതാതിലുള്ള മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കലും െകട്ടിടങ്ങേളാ 
സ്മാരകങ്ങേളാ നീക്കം െചയ്യലും ആവശ�മായി വരുന്ന �പവർത്തികൾ 
ധനസഹായത്തിെൻ്റ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.  

• ബാധിതരായ ജനവിഭാഗങ്ങെള ദീർഘകാലേത്തക്ക് താൽക്കാലികമായി 
മാറ്റിപ്പാർപ്പിേക്കണ്ടി വരുന്ന നിർമാണ�പവർത്തികൾ ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.  

• പദ്ധതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നിർമാണ�പവർത്തനത്തിേനാ അറ്റകുറ്റപ്പണിേക്കാ 
താൽക്കാലിക അഭയേക�ന്ദങ്ങളായി വിദ�ാലയങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കാൻ 
അനുവദിക്കിലല്. (അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന െവള്ളെപ്പാക്കം അടക്കമുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ 
വിദ�ാലയങ്ങെള ദുരിതാശ�ാസേക�ന്ദങ്ങളാക്കി മാറ്റ�ന്നതിനാൽ കുട്ടികള�െട 
വിദ�ാഭ�ാസം തടസ്സെപ്പടുന്ന സാഹചര�ം നിലവിലുണ്ട ്).  

പരിപാടിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട �പവർത്തികള�ം കൃത�നിർവഹണത്തിനുള്ള 
പിന്തുണയും  

പാരിസ്ഥിതികം 
േലാകബാങ്കിെൻ്റ പി േഫാർ ആർ പരിപാടിയുെട അധികധനസഹായം �ശദ്ധ 
േക�ന്ദീകരിക്കുന്നത് തീരേദശപരിപാലന കർമപദ്ധതിയും നിേക്ഷപത്തിനുള്ള 
�പവർത്തനങ്ങള�ം (തീരസംരക്ഷണവും നദീതീരെത്ത ദുരിതാശ�ാസവും) 
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തയ്യാറാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള സ്ഥാപനപരമായ വളർച്ചയിലാണ്. ഇതിൽ, േലാകബാങ്കിെൻ്റ 
കൃത�നിർവഹണത്തിനുള്ള പിന്തുണ എേത്തണ്ടത് �പധാനമായും തീരേദശപരിപാലന 
കർമപദ്ധതിയുെട ഭാഗമായുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പരിപാലന കർമേശഷി 
വർധിപ്പിക്കുന്നതിലാണ.് നിേക്ഷപങ്ങള�െട കാര�ത്തിൽ, േലാകബാങ്കിെൻ്റ 
കൃത�നിർവഹണത്തിനുള്ള പിന്തുണ, വിലയിരുത്തുകയും േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുകയും 
െചേയ്യണ്ടത്  

• നിയമപരമായ നടപടി�കമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്തുക 
• കരാറിൽ പറയുന്ന കാര�ങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്തുക 
• പാരിസ്ഥിതിക ആേരാഗ�ത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും േയാജിച്ച �പവർത്തികൾ 

ഉറപ്പാക്കുക. നിർമാണ�പവർത്തനങ്ങള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക 
അപകടസാധ�തകൾ ഫല�പദമായി ൈകകാര�ം െചയ്യാൻ പറ്റ�ം എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക  

സാമൂഹികം 
േപരൻ്റ  ് പി േഫാർ ആർ പരിപാടിയുെട പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട 
വിലയിരുത്തലിന് കീഴിൽ വരുന്ന കർമപദ്ധതിയുെട തുടർച്ചയാണ് താെഴ െകാടുത്തിട്ട�ള്ളത് 
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�പവർത്തി വിവരണം േ�സാതസ്സ ് ധനവിത
രണ 
സൂചിക 

ചുമതല കാലപരിധിയും �പവൃത്തികള�ം പൂർത്തീ
കണത്തി
െൻ്റ 
അളവ ്

അധികധനസഹായത്തിന ്
കീഴിൽ സാമൂഹിക 
നഷട്സാധ�തകള�ം 
ലഘൂകരണനടപടികള�ം 
പരിഗണിക്കുന്നതിനായി 
സ്ഥാപനപരമായ ഘടന 
ഉണ്ടാക്കിെയടുക്കുക  

പാരിസ്ഥിതി
ക, 
സാമൂഹിക 
സംവിധധാന
ങ്ങള�െട 
വിലയിരുത്ത
ൽ 

ബാധകമ
ലല് 

േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി/പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന 
ഘടകം, നിർവഹണ വകുപ്പ�കൾ 
(ജലവിഭവ വകുപ്പ�ം തുറമുഖ 
എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ�ം) 

ഒന്നാം വർഷം:  
ആവശ�മുള്ളിടത്്ത, നിയമനവും വിന�ാസവും 
പൂർത്തിയാക്കുക  
േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതി, പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന 
ഘടകം, മറ്റ് സു�പധാന േമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവയിൽ �പസക്തമായ വ�വസ്ഥകൾ 
തയ്യാറാക്കുക;  
സ്ഥാപനപരമായ േശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
െമാഡ��ള�കൾക്്ക അന്തിമരൂപം നൽകുക  
ജലവിഭവ വകുപ്പിന് 9 ജിലല്കളിേലക്കായി 
സാമൂഹിക ഉേദ�ാഗസ്ഥെര നിയമിക്കുക  
തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പിൽ സാമൂഹിക 
നഷ്ടസാധ�തകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി 
ജീവനക്കാർക്്ക  അധികചുമതല നൽകുക   
തീരേദശ പരിപാലന ഡയറക്ടേററ്റിൽ  സാമൂഹിക, 
ലിംഗപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മുതിർന്ന 
ഉപേദഷ്ടാക്കെളയും ഉേദ�ാഗസ്ഥെരയും 
നിയമിക്കുക  
രണ്ടാം വർഷം മുതൽ: സാമൂഹിക 
പരിപാലനത്തിലും ലിംഗപരമായ വിഷയങ്ങളിലും 
ഉേദ�ാഗസ്ഥർക്്ക കൃത�മായി പരിശീലനം നൽകുക  

IVA 
 

1. നിർേദശിച്ചിട്ട�ള്ള 
നിേക്ഷപങ്ങളിൽനിന്ന ്
ഉണ്ടാകാൻ 
സാധ�തയുള്ള 
സാമൂഹിക 
നഷട്സാധ�തകെള 
കൃത�മായി 
നിർവചിക്കാൻ, 
നിർമാണ �പവർത്തി 
നടക്കുന്ന ഇടെത്ത 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
സാമൂഹിക 
പരിേശാധനാ റിേപ്പാർട്ട ്
ഉപേയാഗിച്ച ് സാമൂഹിക 

പാരിസ്ഥിതി
ക, 
സാമൂഹിക 
സംവിധധാന
ങ്ങള�െട 
വിലയിരുത്ത
ൽ 

 േകരള പുനർനിർമാണ 
പദ്ധതി/ജലവിഭവ വകുപ്്പ/ 
തുറമുഖ എൻജിനീയറിംഗ് 
വകുപ്്പ/തീരേദശ പരിപാലന 
ഡയറക്ടേററ്റ ്

1. ഒന്നാം വർഷം: എലല്ാ ഇടങ്ങളിലും 
സാമൂഹിക പരിേശാധന പൂർത്തിയാക്കി, 
ഏകീകരിച്്ച, സാമൂഹിക വിലയിരുത്തൽ റിേപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVA  



 

Page 44 of 44 
 

വിലയിരുത്തൽ 
റിേപ്പാർട്ട ്തയ്യാറാക്കുക   
 
2. താൽക്കാലിക 
മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കലും 
െതാഴിൽ തടസ്സവും 
ഉണ്ടാകാൻ 
സാധ�തയുള്ള 
ഇടങ്ങളിൽ 
മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കൽ, 
ഉപജീവന പുനസ്ഥാപന 
കർമപദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കുക  

 
 
 
2. ഒന്നാം വർഷം: 
സാമൂഹിക പരിേശാധനാ റിേപ്പാർട്ടിൽ 
കെണ്ടത്തിയിട്ട�ള്ള ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ 
സാധ�തയുള്ള എലല്ാ ഇടങ്ങളിലും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കൽ, 
ഉപജീവന പുനസ്ഥാപന കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക 

ഓേരാ പദ്ധതിയുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട പരാതികൾ 
േരഖെപ്പടുത്തുന്നുെണ്ട
ന്നും പരിഹാരനടപടികൾ 
സ�ീകരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും 
ഉറപ്പ�വരുത്താൻ, 
കൃത�മായ പദ്ധതി-തല 
പരാതി പരിഹാര 
സംവിധാനം 
ഏർെപ്പടുത്തുക  
 

പാരിസ്ഥിതി
ക, 
സാമൂഹിക 
സംവിധധാന
ങ്ങള�െട 
വിലയിരുത്ത
ൽ 

ബാധകമ
ലല് 

േകരള പുനർനിർമാണ പദ്ധതിയും 
ഓേരാ േമഖലയിെലയും 
�പധാനെപ്പട്ട വകുപ്പ�കള�ം 

ഒന്നാം വർഷം:  
ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ�കമം തടയാൻ പദ്ധതി-തല 
പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം നിർവചിക്കുക;  
പരാതികൾ കൃത�മായി വിശകലനം െചയ്യ�കയും 
അേന�ഷിക്കുകയും െചയ്യ�ക;  നിലവിലുള്ള 
സംവിധാനങ്ങെള കുറിച്്ച വിലയിരുത്തുക;  മുൻ 
പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങള�െട 
വിലയിരുത്തലിന് കീഴിലുള്ള അതിജീവിത േകരള 
പദ്ധതിക്കായി െപാതു പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം 
രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെൻ്റ ആവശ�കത   
വ�ക്തമാക്കുക 
രണ്ടാം വർഷം (അവസാനം): പരാതി പരിഹാര 
സംവിധാനത്തിെൻ്റ ഫല�പദമായ നടത്തിപ്്പ 
വിലയിരുത്താൻ  അവേലാകന റിേപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക  

IVA, Ams 

 

 

 


