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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3035 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�ർ മ�ല�ിെല േറാഡ്  ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

വ�ർ മ�ല�ിൽ കിഫ്ബി �േഖന
നട�ിലാ�� �േ�ാ�ംപാടം-കാളികാവ്-േകരള
എേ��് കിഴേ��ല(ക�വാര��്)ചിറ�ൽ
മലേയാര ൈഹേവ േറാഡ്  ���ി�െട െട�ർ
നടപടികെള�ാം �ർ�ിയായി�ം ഇ�വെര ���ി

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �േ�ാ�ംപാടം - കാളികാവ് േകരള എേ��്
കിഴേ��ല (ക�വാര��്) ചിറ�ൽ മലേയാര
ൈഹേവ േറാഡ്  ���ിയിൽ കാളികാവ് �തൽ
ചിറ�ൽ വെര 8.7 കിേലാമീ�ർ ���ി

െച��തിന് െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി,
24.09.2020 തീയതിയിൽ എ�ിെമ�് ന�ർ
14/PWD013-10/PD/PMU – KRFB/ 2020-21
�കാരം ���ി�െട കരാർ
നൽകിയി���മാണ്. ��ത ���ി

01.10.2020 ന് കരാ�കാരന് െപാ�മരാമ�
നിര� വിഭാഗം ൈകമാറിയി�െ��ി�ം ���ി

ആരംഭി�ി��ി�. ഈ കാലയളവിൽ �മി
സർേ��ം മര��െട valuation നടപടിക�ം
�േരാഗമി� വരികയായി��. ��ത ���ി

04.03.2021 ന് െക.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.�
മല�റം വിഭാഗം ഏെ���തിന് േശഷം േമൽ
നടപടികൾ �ർ�ീകരി�. മര��െട സർേ�
റിേ�ാർ�് 06.10.2021 ൽ െക.ആർ.എഫ്.ബി -
പി.എം.� േ�ാജ�് ഡയർറ��െട
കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം അംഗീകരി�  ്നൽ�ക�ം
േലല നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�� നിർേ�ശ�ം
നൽകിയി��്. 11.10.2021 ൽ കരാ�കാരന്
���ി �ട�വാ�� നിർേ�ശ�ം
നൽകിയി��്.

(ബി) ��ത തട��ൾ പരിഹരി�  ്���ി

എ��ംെപെ��് ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം േറാഡ്  ���ി

എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �േ�ാ�ംപാടം - കാളികാവ് േകരള എേ��്
കിഴേ��ല (ക�വാര��്) ചിറ�ൽ മലേയാര
ൈഹേവ േറാഡ്  ���ിയിൽ കാളികാവ് �തൽ
ചിറ�ൽ വെര 8.7 കിേലാമീ�ർ ���ി

െച��തിന് െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി,
24.09.2020 തീയതിയിൽ എ�ിെമ�് ന�ർ
14/PWD013-10/PD/PMU – KRFB/ 2020-21
�കാരം ���ി�െട കരാർ
നൽകിയി���മാണ്. ��ത ���ി
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01.10.2020 ന് കരാ�കാരന് െപാ�മരാമ�
നിര� വിഭാഗം ൈകമാറിയി�െ��ി�ം ���ി

ആരംഭി�ി��ി�. ഈ കാലയളവിൽ �മി
സർേ��ം മര��െട valuation നടപടിക�ം
�േരാഗമി� വരികയായി��. ��ത ���ി

04.03.2021 ന് െക.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.�
മല�റം വിഭാഗം ഏെ���തിന് േശഷം േമൽ
നടപടികൾ �ർ�ീകരി�. മര��െട സർേ�
റിേ�ാർ�് 06.10.2021 ൽ െക.ആർ.എഫ്.ബി -
പി.എം.� േ�ാജ�് ഡയർറ��െട
കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം അംഗീകരി�  ്നൽ�ക�ം
േലല നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�� നിർേ�ശ�ം
നൽകിയി��്. 11.10.2021 ൽ കരാ�കാരന്
���ി �ട�വാ�� നിർേ�ശ�ം
നൽകിയി��്.

(സി)

��ത മ�ല�ിൽ കിഫ്ബി �േഖന
നട�ിലാ�� വാണിയ�ലം-താളിയം��്-
�ളമ� േറാഡ്  ���ി ആരംഭി��തി��

തട��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ളമ� –
താലിയം��് - വാണിയ�ലം േറാഡ്  വീതി ��ി
നവീന രീതിയിൽ �ന��രി��തിനായി (4/350
�തൽ 11/900 വെര) 21.40 േകാടി �പ�െട
സാ��ികാ�മതി ലഭി�ക��ായി (ഇതിൽ
�ലം ഏെ�����ം ഉൾെ���). ��ത
���ി�െട 4/350 �തൽ 6/500 വെര�� ഭാഗം
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�ം, 6/500
�തൽ 11/600 വെര മല�റം ജി�ാ പ�ായ�ിെ�

അധീനതയി�ം, 11/600 �തൽ 11/900 വെര വ�ർ
�ാമ പ�ായ�ിെ� അധീനതയി�മാണ്.
16.08.2021 ന് വ�ർ �ാമപ�ായ�ം

30.09.2021 ന് മല�റം ജി�ാ പ�ായ�ം

അവ�െട അധീനതയി�� േറാഡ്  �ന��ാരണ
���ി�ായി െക.ആർ.എഫ്.ബി�് വി�് നൽകി.
0.781 െഹ�ർ �മി ഏെ���വാ�� റവന�
ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� ഭരണാ�മതി ലഭി�. LA
നടപടികൾ �ർ�ിയാ�� �റ�്
സാേ�തികാ�മതി നൽ��തി�ം ���ി

െട�ർ െച� ആരംഭി�വാ�ം കഴി��താണ്.

(ഡി) ��ത തട��ൾ പരിഹരി�  ്���ി

എ��ംെപെ��് ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം േറാഡ്  ���ി

എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ളമ� –
താലിയം��് - വാണിയ�ലം േറാഡ്  വീതി ��ി
നവീന രീതിയിൽ �ന��രി��തിനായി (4/350
�തൽ 11/900 വെര) 21.40 േകാടി �പ�െട
സാ��ികാ�മതി ലഭി�ക��ായി (ഇതിൽ
�ലം ഏെ�����ം ഉൾെ���). ��ത
���ി�െട 4/350 �തൽ 6/500 വെര�� ഭാഗം
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�ം, 6/500
�തൽ 11/600 വെര മല�റം ജി�ാ പ�ായ�ിെ�

അധീനതയി�ം, 11/600 �തൽ 11/900 വെര വ�ർ
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�ാമ പ�ായ�ിെ� അധീനതയി�മാണ്.
16.08.2021 ന് വ�ർ �ാമപ�ായ�ം

30.09.2021 ന് മല�റം ജി�ാ പ�ായ�ം

അവ�െട അധീനതയി�� േറാഡ്  �ന��ാരണ
���ി�ായി െക.ആർ.എഫ്.ബി�് വി�് നൽകി.
0.781 െഹ�ർ �മി ഏെ���വാ�� റവന�
ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� ഭരണാ�മതി ലഭി�. LA
നടപടികൾ �ർ�ിയാ�� �റ�്
സാേ�തികാ�മതി നൽ��തി�ം ���ി

െട�ർ െച� ആരംഭി�വാ�ം കഴി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


