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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3028 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാഴിേ�ാട്  നഗരപാത വികസന പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

േകാഴിേ�ാട്  നഗരപാത വികസനം ര�ാം ഘ�
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) േകാഴിേ�ാട്  നഗരപാത വികസന പ�തി ര�ാം
ഘ��ിൽ 10 േകാറിേഡാ�കളിലായി 28.84 കി.മീ.
വികസി�ി��തിന് ത�ാറാ�ിയ വിശദമായ
പ�തി �പേരഖ (ഡി.പി.ആർ) �കാരം
ഭരണാ�മതി നൽ�� കാര�ം സർ�ാർ
പരിേശാധി� വ��. ��ത 10 േറാ�ക�െട േപര്
അ�ബ�മായി േചർ��. ടി ���ി�ായി

342.62 േകാടി �പ (�ലേമെ���് ഇ�ാെത)
അട�ൽ �കയായി കണ�ാ�ിയി��്.
�ലേമെ���ിനായി ഏകേദശം 277.87 േകാടി
�പ ആവശ�മായി വ�ം. ഇതിൽ േകാറിേഡാർ 4, 5,
6, 9 – ൽ നാ�വരി പാതയാ�ം ബാ�ി
േകാറിേഡാ�കളിൽ ര�് വരി പാതയാ�മാണ്
ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ിയി��ത്. േകാറി
േഡാറിെ� നട�ാത�െട വീതി 1.8 & 2.0 മീ�റാണ്.
ഈ പ�തിയിൽ നാല് വരിപാതയായ
പനാ�താഴം േമൽപാല�ം (394.05 മീ�ർ),
േകാറിേഡാർ 2, 4, 6, 7 ൽ െചറിയ പാല��ം
ഉൾെ�ാ�ി�  ്നട�ിലാ�ാനാണ് ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�ിയി��ത്.

(ബി) പനാ�താഴം - ഗാ�ിേറാഡിൽ സേരാവരം
�േദശ�് േമ�ാലം നിർ�ാണ�ിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്  നഗരപാത വികസന പ�തി ര�ാം
ഘ��ിൽ 10 േകാറി േഡാ�കളിലായി 28.84 കി.മീ.
വികസി�ി��തിന് ത�ാറാ�ിയ വിശദമായ
പ�തി �പേരഖ (ഡി.പി.ആർ) �കാരം
ഭരണാ�മതി നൽ�� കാര�ം സർ�ാർ
പരിേശാധി� വ��. ��ത 10 േറാ�ക�െട േപര്
അ�ബ�മായി േചർ��. ടി ���ി�ായി

342.62 േകാടി �പ (�ലേമെ���് ഇ�ാെത)
അട�ൽ �കയായി കണ�ാ�ിയി��്.
�ലേമെ���ിനായി ഏകേദശം 277.87 േകാടി
�പ ആവശ�മായി വ�ം. ഇതിൽ േകാറിേഡാർ 4, 5,
6, 9 – ൽ നാ�വരി പാതയാ�ം ബാ�ി
േകാറിേഡാ�കളിൽ ര�് വരി പാതയാ�മാണ്



2 of 2

ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ിയി��ത്. േകാറി
േഡാറിെ� നട�ാത�െട വീതി 1.8 & 2.0 മീ�റാണ്.
ഈ പ�തിയിൽ നാല് വരിപാതയായ
പനാ�താഴം േമൽപാല�ം (394.05 മീ�ർ),
േകാറിേഡാർ 2, 4, 6, 7 ൽ െചറിയ പാല��ം
ഉൾെ�ാ�ി�  ്നട�ിലാ�ാനാണ് ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�ിയി��ത്.

(സി)

പ�തി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിനായി ഇത് ഒ� ഡിൈസൻ
-ബിൽഡ്  - ഫിനാൻസ്- ഓ�േറ�് - �ാൻ�ർ
(ഡി.ബി.എഫ്.ഒ.�ി) മാ�കയിൽ നട�ിലാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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