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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2920 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ചാ��ർ മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട നവീകരണം.

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ 
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്
മ�ി)

(എ)
തീരേദശ േറാ�ക�െട നിലവാര�യർ�ൽ
പ�തിയിൽ 2018-21 കാലയളവിൽ ചാ��ർ
മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കൾ�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) തീരേദശ േറാ�ക�െട നിലവാര�യർ�ൽ പ�തി
യിൽ 2018-21 കാലയളവിൽ ചാ��ർ
മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി�
േറാ�ക�െട�ം, ��ത േറാ�കളിൽ പണി
�ർ�ീകരി�ാ�വ�െട�ം നിലവാര�യർ�ൽ
���ി ആരംഭി�ാ� േറാ� ക�െട�ം
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

��ത േറാ�കളിൽ പണി
�ർ�ീകരി�ാ�വ�െട�ം നിലവാര�യർ�ൽ
���ി ആരംഭി�ാ� േറാ�ക�െട�ം
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ േറാ�ക�െട നിലവാര�യർ�ൽ പ�തി
യിൽ 2018-21 കാലയളവിൽ ചാ��ർ
മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി�
േറാ�ക�െട�ം, ��ത േറാ�കളിൽ പണി
�ർ�ീകരി�ാ�വ�െട�ം നിലവാര�യർ�ൽ
���ി ആരംഭി�ാ� േറാ� ക�െട�ം
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി)
ചാ��ർ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം തീരേദശ
േറാ�കളാണ് നവീകരണ ���ികൾ�്
എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിനായി നിലവിൽ
വ��ിെ� പരിഗണനയി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 1. ആദി�ന�ർ പ�ായ�ിെല ആദി�ന�ർ ചിറ
– ��മൺ േറാഡ്  2. ചിറ�ര പ�ായ�ിെല
െകാ�ാ�ം�ട്  - േപാള�ിറ – ഒ��ംപാറ േറാഡ്  3.
ക�വാ��ൽ പ�ായ�ിെല വ��ഴിയിൽ
മ�യം േറാഡ്  4. പര�ർ �നിസി�ാലി�ിയിെല
മണിയം�ളം - േകാ��റം - െതാടിയിൽ ��
േറാ�ം െപാ�വഴി�ം സംര�ണം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം 

ക്രമ 
നം

പ്രവൃത്തിയുടെടെ േപേര് ഭരണാനുമതി തുക
(ലക്ഷത്തിൽ)

നിലവിെല
അവസ

1 ചിറക്കര  പേഞ്ചായത്ത്   വാഴവിഴ
ചിന്നവിള  ചിറക്കര േപോളച്ചിറ േറാഡ്

75.00 പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച. 

2 വാർഡ്  നമ്പർ  8  െല  തുണ്ടുവിള
അംഗൻവാടെി േറാഡ്

7.70 പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച.

3 വാർഡ് നമ്പർ 10 െല പുത്തൻവീട്ടിൽ
ചാലിൽ േറാഡ്

14.9 പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച.

4 വാർഡ്  നമ്പർ  11  െല  പുന്നക്കുളം
മാടെൻനടെ  പേമ്പ്  ഹൗസ്  വരുവിള
േറാഡ്

19.3
പ്രവൃത്തി

പൂർത്തീകരിച.

5 പൂതക്കുളം പേഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 െല
ശാരദാ മുക്ക്  ഇടെപ്പന േറാഡ്

26.00
പ്രവൃത്തി

പൂർത്തീകരിച.
6 പൂതക്കുളം പേഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3 െല

കൂനംകുളം ൈതപ്പറമ്പിൽ േറാഡ്
9.00

പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച.

7 പൂതക്കുളം പേഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 7 െല
ആണ്ടുപേറമ്പ് പേനട്ടുചിറ േറാഡ്

23.10
പ്രവൃത്തി

പൂർത്തീകരിച.
8 പൂതക്കുളം പേഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 െല

ഒറ്റപ്ലാവില േകാളനി േറാഡ്
32.10

പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച.

9
ചിറക്കര ഗ്രാമ പേഞ്ചായത്ത്  വാർഡ്
9,  6,  4,  5,  3  െവറ്റെക്കാടെിയിൽ
ആയിരംവല്ലി  േതമ്പ്ര  – േപോളച്ചിറ
േറാഡ് 

80.00

പ്രവൃത്തി
പുേരാഗമിക്കുന.

റീെടെയ്നിംഗ്
വാളിെന്റെ പ്രവൃത്തി

ആരംഭിച.
10 പൂതക്കുളം  പേഞ്ചായത്ത്  വാർഡ്  18

െല  കനയാമഠം  മുതൽ  െപേരുംകുളം
വെരയുടള്ള േറാഡ് 

45.70

ഇനിഷ്യൽ
െലവൽ എടുത്ത്

പ്രവൃത്തി
പുേരാഗമിക്കുന.

11 പൂതക്കുളം  പേഞ്ചായത്ത്  വാർഡ്  2
െതാടെിയിൽ മന്ദനഴികം േറാഡ്  

16.9 പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച.

12 ചിറക്കര ഗ്രാമപേഞ്ചായത്തിെല ഫിഷ്്
മാർക്കറ്റ്  – േവവുകേകാണം -  കുളങ്ങര
– കല്ലുംപുറത്ത്  – മുട്ടയഴികം  കുഴിയം
കനാൽ േപോളച്ചിറ േറാഡ് 

51.5
ഇനിഷ്യൽ

െലവൽ എടുത

13 ശിവസദനം െനെല്ലട്ടിൽ പേഴയ കടെവ്
േറാഡ്

40.20 ഇനിഷ്യൽ
െലവൽ എടുത



14 പൂതക്കുളം  പേഞ്ചായത്ത്  േതാട്ടത്തിൽ
ഭാഗം  – പേനവിള  െവേട്ടാതവിള
മാടെൻനടെ കായൽ േറാഡ് 

23.50
പ്രവൃത്തി

പൂർത്തീകരിച.

15 ചിറക്കര  ഗ്രാമപേഞ്ചായത്തിെല
ചിറക്കരത്താഴം  ആലുവിള  –
േപോളച്ചിറ േറാഡ് 

44.1
ഇനിഷ്യൽ

െലവൽ എടുത

16 പൂതക്കുളം പേഞ്ചായത്ത് ഗീതം ഹൗസ്
വടെേക്ക ഹൗസ്   -  പുള്ളിയിൽ ഏല
േറാഡ് 

13.5
പ്രവൃത്തി

പൂർത്തീകരിച

17 കല്ലുവാതുക്കൽ  പേഞ്ചായത്തിെല
കുന്നത്തൂർ ആയിരവല്ലി  -  േപോളച്ചിറ
േറാഡ് 

96.9
ഇനിഷ്യൽ

െലവൽ എടുത

18

കല്ലുവാതുക്കൽ  പേഞ്ചായത്തിെല
വഞ്ചിമുക്ക്  േമവനേക്കാണം
ശ്രീരാമപുരം േറാഡ് 

21.09

എൽ.എസ്.ജി.ഡി
നടെപ്പാക്കിയതിനാ
ൽ ഭരണാനുമതി
റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള

നടെപേടെി
സവീകരിചവരുന.

19

കളരിക്കൽ േറാഡ് 143.50

സാേങ്കേതികാനുമ
തി

നൽകുന്നതിനുള്ള
നടെപേടെികൾ

പുേരാഗമിചവരു
ന. 

                                                      
                           

െസക്ഷൻ ഓഫീസർ


