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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 399 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന്

കഴി� സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കൺസഷൻ കരാറിെല വ�വ� �കാരം
�റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി�ം
�ണേമ��ം ഉറ�ാ��തി�മായി ഒ�
ഇൻഡിെപൻഡ�് എ�ിനീയെറ

�മതലെ���ിയി��. ഇവർ ബ�. �ഖ�മ�ി

അ���നായ വിഴി�ം �റ�ഖ ക�നി�്
(VISL) റിേ�ാർ�കൾ സമർ�ി�ക�ം ആയത്

പരിേശാധി�  ്�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വരിക�ം
െച�ി��്. ചീഫ് െസ��റി അ����ം വിവിധ
വ�� െസ��റിമാർ അംഗ��മായ ഒ� േ�ാജ�്
ഇം�ിെമേ�ഷൻ ക�ി�ി�ം (PIC) ഒ�
എംപേവർഡ്  ക�ി�ി�ം സമയാസമയ�ളിൽ
േ�ാജ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിലയി��ിയി��്. പ�തി� മായി ബ�െ��

���ൾ പരിഹരി��തിന് ഒ� IAS ഓഫീസ�െട
േന�ത��ിൽ ഒ� േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി
�പീകരി�ക�ം �നരധിവാസ �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിന് RDO �െട അ���തയിൽ

ഒ� Livelihood Impact Assessment ക�ി�ി�ം
(LIAC) ജി�ാ കള��െട അ���തയിൽ അ�ീൽ
ക�ി�ി�ം �വർ�ി���്. സർ�ാരിെ�
�ധാന പ�തികൾ ത�രിതെ���വാനായി

നിേയാഗി�ി�� Additional Chief Secretary
(Special Projects- Infrastructure) വിഴി�ം

പ�തി�െട �േരാഗതി അവേലാകനം െച�്
വിഴി�ം പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�� തിന് ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ
ബ�െ�� വ��കൾ�ം ഏജൻസികൾ�ം
നൽകിയി��. �റ�ഖ ക�നി�െട റിേ�ാർ�കൾ
�റ�ഖ വ��് മ�ി നി�ിത ഇടേവളകളിൽ
പരിേശാധി�  ്ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ
നൽകിയി��. ബ�. �ഖ�മ�ി�ം ആവശ�മായ
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ഇടെപട�കൾ നട�ിയി��. പ�തി�ാവശ�മായ
97% �മി�ം നിർ�ാണ��നി�് ഏെ���്

നൽകി. ജലം, ൈവദ�തി �ട�ിയ അടി�ാന

സൗകര���ം ലഭ�മാ�ി. �മി ഏെ�����മാ�ം
പ�തി നട�ി�മാ�ം ബ�െ�� �നരധിവാസ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�. െറയിൽ
കണ�ിവി�ി�് േവ�ി�� DPR ത�ാറാ�ി
ദ�ിണ െറയിൽേവ�് സമർ�ി�. േശഷി�� �മി
ഏെ���� തി�� നടപടിക�ം ആരംഭി�ി��്.

(ബി) കഴി� അ�് വർഷം ഈ പ�തി സംബ�ി�്

േമാണി�റിംഗ് ഉ�ായി��ി� എ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�. െറയിൽ
കണ�ിവി�ി�് േവ�ി�� DPR ത�ാറാ�ി
ദ�ിണ െറയിൽേവ�് സമർ�ി�. േശഷി�� �മി
ഏെ���� തി�� നടപടിക�ം ആരംഭി�ി��്.

(സി) പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ി റിേ�ാർ�്
െച��തിനായി ഐ.എ.എസ് . േകഡറിെല
ഉേദ�ാഗ�െന െ�ഷ�ൽ േ�ാജ�് ഓഫീസറായി
നിയമി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)
േഡാ. േഗാപാല��ൻ ഐ.എ.എസ്  െന വിഴി�ം

അ�ാരാ� �റ�ഖ ക�നി�െട മാേനജിംഗ്
ഡയറ�റായി നിേയാഗി�ി��്.

(ഡി)

പ�തി�െട േ�ാജ�് ഇം�ിെമേ�ഷൻ
ക�ി�ി�െട �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) പ�തി�് േവ� �മി ഏെ���ലിെ� �വർ�ന

�േരാഗതി വിലയി��ക, പ�തി�മായി
ബ�െ��് നാഷണൽ �ീൻ �ിബ�ണൽ
നി�യി�ി�� പരി�ിതി പഠന റിേ�ാർ�കൾ
വിലയി��ക�ം, നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
െച�ക, കൺസഷൻ എ�ിെമ�ിെല വ�വ�കൾ

�കാരം അേതാറി�ിയിൽ നി�ി�മാ യി��
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി�  ്വിലയി��ക,
പ�തി�മായി ബ�െ�� �നരധിവാസ
പാേ�ജിെ� �േരാഗതി വിലയി��ക, പ�തി
�വർ�ന�ിന് വിഘാതമാ�� തേ�ശീയ
���ൾ�് പരിഹാരം കെ��ക എ�ിവയാണ്
ക�ി�ി�െട �ഖ� �മതലകൾ.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


