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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 319 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ റീബിൽഡ്  േകരള
ഇനിേഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി�
���ിക�െട നിലവിെല �ിതിവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)
�വർ�ിക�െട േപ�ം നിലവിെല �ിതി�ം

അട�ിയ പ�ിക അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ി

അ�വദി� �ന�ര കരി�ള�ൽ ജംഗ്ഷൻ
വികസനം - എ�പത് ല�ം �പ - എ�
���ി�പകരമായി കരി�ള�ൽ ജംഗ്ഷനിൽ
നി�ം വടേ�ാ�് ചിറവര�് േകാളനിയിേല��
േറാഡ്  നിർ�ി�വാൻ ഭരണാ�മതി
ന�ണെമ�ാവശ�െ��് എം.എൽ.എ. നൽകിയ
ക�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
ബ�. എം.എൽ.എ ആവശ�െ�� �കാരം �ന�ര
കരി�ള�ൽ ജംഗ്ഷൻ നവീകരണ �വർ�ി�്

പകരമായി കരി�ള�ൽ-മാ�ട്-�ഴിവിള േമ��ി
േറാഡ്  നവീകരണം എ� �വർ�ി ഉൾെ���ി

ഭരണാ�മതി േഭദഗതി െച��തിന് ചീഫ്
എ�ിനീയർ സമർ�ി� ശിപാർശ സർ�ാരിൽ
പരിേശാധി� വരികയാണ്.

(സി)

��ത േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി
നൽ�േമാ?

(സി) ബ�. എം.എൽ.എ ആവശ�െ�� �കാരം �ന�ര
കരി�ള�ൽ ജംഗ്ഷൻ നവീകരണ �വർ�ി�്

പകരമായി കരി�ള�ൽ-മാ�ട്-�ഴിവിള േമ��ി
േറാഡ്  നവീകരണം എ� �വർ�ി ഉൾെ���ി

ഭരണാ�മതി േഭദഗതി െച��തിന് ചീഫ്
എ�ിനീയർ സമർ�ി� ശിപാർശ സർ�ാരിൽ
പരിേശാധി� വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ക്രമ 
നം

ക്രോജ
ക്ട്നം ക്രവൃത്തിയുൄെ രര് രരോർ ഉെമ്പെി നം തുര രരോറുരോരൄെ 

രര് സ്റ്റോറ്റസ്

1 335

RKI Phase II – തഴക്കര വഺർ
ഡ്14പഺറക്കഽളങ്ങര ക്ഷേത്തം ക്ഷറഺഡ് 
ക്ഷരഺണ്കത്ര഼റ്഻ംഗ്

07/2021-22/എഇ 
ത഼യത഻01/07/2021

10  ലേം

സഺബഽ 
രള്ള഻ത്തഽണ്ടത്ത഻ല് 
മഺങ്ഺംരഽഴ഻.പ഻.ഒ 
മഺക്ഷവല഻ക്കര

രരഺർ വച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

2 339
RKI PhaseII -തഴക്കരവല഻യ പറമ്പ് 
രാരഞ്ച഻റ ക്ഷറഺഡ് ക്ഷരഺണ്കത്ര഼റ്഻ംഗ്

05/2021-22/എഇ 
ത഼യത഻01/07/2021

10  ലേം

സഺബഽ 
രള്ള഻ത്തഽണ്ടത്ത഻ല് 
മഺങ്ഺംരഽഴ഻.പ഻.ഒ 
മഺക്ഷവല഻ക്കര

രരഺർ വച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

3 343

RKI Phase II -തതക്ഷക്കക്കര 
രഺരയഺട഻യ഻ല് ര഻ഴക്ഷക്കഺട്ട് – 

ഭരണ഻ക്കഺവ് പഞ്ചഺയത്ത് 
അത഻ർത്ത഻ ക്ഷറഺഡ്

04/2021-22/എഇ 
ത഼യത഻01/07/2021

15  ലേം

ആനന്ദരഺജന്      
          

ഐശവരയ         
             

രലലുമല

രരഺർ വച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

4 345

RKI Phase II -തഴക്കര വ഻ളയ഻ല്  
ജംഗ്ഷന് - പണയ഻ല് ചഺല് ക്ഷറഺഡ് 
ക്ഷരഺണ്കത്ര഼റ്഻ംഗ്

08/2021-22/എഇ 
ത഼യത഻01/07/2021

10  ലേം

സഺബഽ 
രള്ള഻ത്തഽണ്ടത്ത഻ല് 
മഺങ്ഺംരഽഴ഻.പ഻.ഒ 
മഺക്ഷവല഻ക്കര

രരഺർ വച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

5 347

RKI Phase II -തഴക്കര ഇറവ
ങ്ര – ഒലക്കഽഴ഻ – രഽന്നം 
ഹയർതസക്കന്ററ഻ സ്ക്ക്കാള് ക്ഷറഺഡ്

03/2021-22/എഇ 
ത഼യത഻01/07/2021

10  ലേം
തര.ക്ഷമഺഹന്ദഺസ്ക്
	ഗ഻ര഻മന്ദ഻രം
	രലലുമല മഺക്ഷവല഻ക്കര

രരഺർ വച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

6 348

RKI Phase II -തഴക്കര വഺർ
ഡ് 10 – വഺഴവ഻ളയ഻ല് രഽളത്ത഻ങ്ല് 
ജംഗ്ഷന് ക്ഷറഺഡ് തമറ്ല഻ംഗ് ടഺറ഻ംഗ്

10  ലേം

ഷ഻ബഽ നഺഗാർ 
പഺറയ഻ല് 
പഽത്തന്വ഼ട് 
ചഽനക്കര

രരഺർ വച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

ലോക്കല് ഇന്ഫക്രോസ്ക്െക്ടചർ ൄെവലപ്പ്ൄമെ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ്
െബ് ഡിവിഷന്,  മോവലിക്കര  ലോക്ക് രഞ്ചോയത്ത്

അെിസ്റ്റെ് എക്ടെിരയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുൄെ രോരയോലയം



7 350

RKI Phase II -തഴക്കര വഺർ
ഡ് 8 – ചരഽവ഻ല് ക്ഷമലക്ഷത്ത
ത഻ല് അരവക്ഷേറ്് ക്ഷറഺഡ് 
ക്ഷരഺണ്കത്ര഼റ്഻ംഗ്

06/2021-22/എഇ 
ത഼യത഻01/07/2021

10  ലേം

സഺബഽ 
രള്ള഻ത്തഽണ്ടത്ത഻ല് 
മഺങ്ഺംരഽഴ഻.പ഻.ഒ 
മഺക്ഷവല഻ക്കര

രരഺർ വച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

8 328

RKI Phase II – തതക്ഷക്കക്കര 
ക്ഷരഺയ഻ക്കക്ഷലത്ത് മഽക്ക് – 

ചഺങ്ങയ഻ല് ക്ഷേത്തം ജംഗ്ഷന്-
വളഹഺല഻ല്  മഽക്ക് (മഺക്ഷവല഻ക്കര)

30  ലേം
സെലക്ഷന് ന ോട്ടീസ് 
അയച്ചിട്ടുണ്ട്

9 326
RKI PhaseII – തഴക്കര വഺർഡ് 21-

തക്ഷട്ടഴത്ത് മഽക്ക് രലലുരടവ് ക്ഷറഺഡ് 30  ലേം
സെലക്ഷന് ന ോട്ടീസ് 
അയച്ചിട്ടുണ്ട്

10 327

RKI Phase II -തതക്ഷക്കക്കര ത്ഗഺമ 
പഞ്ചഺയത്ത്  മഽക്ഷക്കഺലയ഻ല് മഽക്ക് 
ക്ഷമടയ഻ല് മഽക്ക് ക്ഷറഺഡ് ക്ഷറഺഡ് 
ത്േയ഻ന്

40  ലേം
സെലക്ഷന് ന ോട്ടീസ് 
അയച്ചിട്ടുണ്ട്

11 344

RKI Phase II -രഽറത്ത഻രഺട് 
മഺർക്ഷത്തഺമ്മഺ പള്ള഻   ജംഗ്ഷന് 
മഽതല് വടക്ഷക്കഺട്ട് കരപ്പള്ള഻ല് 
മഽക്ക് വതര ക്ഷറഺഡ് ന഻ർമ്മഺണം, 

തതക്ഷക്കക്കര ത്ഗഺമ പഞ്ചഺയത്ത് 
മഺക്ഷവല഻ക്കര

15  ലേം
സെന്ഡർ ഒന്ുും 
ലഭിച്ചിലല. റീസെന്ഡർ 
സെനേണ്ടതോണ്

12 334
RKI Phase II - തതക്ഷക്കക്കര 
അംക്ഷബദ്ക്ക്കർ ക്ഷരഺളന഻ നവ഼രരണം 25 ലേം

സെറ്റ് തർക്കും 
കോരണും എസ്റ്റിനേറ്റ് 
തേോറോക്കോന് 

13 337

RKI Phase II -തഴക്കര(വഺർഡ് 20) 

രലലുമല ഐറ്഻ഐ ജംഗ്ഷന്-
പഽറ്ംപഺട്ട് മഽക്ക്  ക്ഷറഺേഺ 
(മഺക്ഷവല഻ക്കര)

15  ലേം

തഴക്കര പഞ്ചഺയത്ത് 
വഺർഷ഻രപദ്ധത഻യ഻ല് 
ഉള്തപ്പടഽത്ത഻ 
പാർത്ത഼രര഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഺ
ണ്.



                                 
    പപപ്രോജകക്ട് മപ്രോപനേജക്ട്മമനക്ട്  യൂണണിറക്ട് മുഖപ്രോന്തരരം നേണിര്വ്വഹണിക്കുന്ന പവര്തണികള

LSGI Name of work Status AS Amount AS No TS Amount Contract Amount

നൂറനേപ്രോടക്ട് എ.വണി.മുകക്ട്
ശപ്രോരരംങക്ട്ഗകപ്രോവക്ട്
പറപ്രോഡക്ട്
പുനേരുദപ്രോരണരം 

Work in Progress work
in delay due to delay in
pipeline  shifting  by
water Authority
 

280 (in lakhs) No.224/2020/P&EA
Thiruvananthapuram
Dated 26/05/2020

282 (in lakhs) 187.30310
(in lakhs)

ചുനേകര പവരണിയതക്ട്  മുകക്ട്
കണിഴപകപ്രോടക്ട്
തുണണില്കടവക്ട്
പറപ്രോഡക്ട് 

Survey Completed DPR
under prepa- ration 


