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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5006 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറ�ാല മ�ല�ിെല വിവിധ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല അമരവിള
ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡ് , ക�വീ�കടവ് പാലം,
ആയയിൽ പാലം, കരമന െവ�റട േറാഡ് ,
അമരവിള �രവ�ാണിേറാഡ് , കീഴാ�ർ പ�വ�റ
െത��ഴി റിംഗ് േറാഡ്  എ�ീ
���ികൾ�ാ�� �ലം ഏെ���മായി
ബ�െ��് തി�വന��രം എൽ.എ. വിഭാഗം
സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ)

എൽ.എ വിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം എ യിൽ
േചർ�ിരി��

(ബി) ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശം, ഏെ��േ��
�മി�െട അളവ്, �വർ�ന�ിെ� നിലവിെല
�ിതി എ�ിവ തരംതിരി�  ്അറിയി�ാേമാ;

(ബി)
അ�ബ�ം ബി യിൽ േചർ�ിരി��

(സി) �ലം ഏെ����തിന് േവ� �ക എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�

െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

അ�ബ�ം സി യിൽ േചർ�ിരി��

(ഡി) ��ത പ�തികൾ ഓേരാ�ി��� �ലെമ��്

നടപടികൾ എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; �മി ഏെ���ൽ
േവഗ�ിലാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

(ഡി)

അ�ബ�ം ഡി യിൽ േചർ�ിരി��

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം എ

കേപ്രാജക്ടിലെm കേപര് സ്വീ
രിച്ച നടപടി
ള്

1. അമരവിള - ഒറ്റകേEഖരമംഗ'ം കേറാഡ് SIA  പഠനം  പൂര്ത്തിയായി.  വിദഗ്ധ  സമിതി
രൂപീ
രിക്കുന്നതിനായി  അംഗങ്ങലെള നാമനിര്കേxEം
ലെചയ്യുന്നതിന്  LSGD,  അര്ത്ഥനാധി
ാരി
എന്നിവര്ക്ക് 
ത്ത് നൽ
ിയിട്ടുണ്ട്

2. 
ടുവീട്ടിൽ
ടവ് പാ'ം SIA പഠനം പൂര്ത്തിയായി.  വിദഗ്ധസമിതി 'ഭ്യമാക്കി
11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീ
രിച്ചിട്ടുണ്ട്

3.ആയയിൽ പാ'ം SIA  പഠനം  നടത്തുന്നതിനുള്ള 4(1)  വിജ്ഞാപനം
പുറലെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠനം നടന്നു വരുന്നു

4.
രമന ലെവള്ളറട കേറാഡ് മൂന്ന് റീച്ചു
ളായാണ് 
നടപടി സ്വീ
രിക്കുന്നത്

റീച്ച്   1.   
എസ്.ഐ.എ  പഠനം  പൂര്ത്തിയാക്കു
യും  11(1)
വിജ്ഞാപനം   30.12.2020  ലെ' 3149-ാാം  നമ്പര്
അസാധാരണ  ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധലെപ്പടുത്തു
യും
ലെചയ്തിട്ടുണ്ട്.

റീച്ച്   2.  
എസ്.ഐ.എ  പഠനം  പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എസ്.ഐ.എ  റികേപ്പാര്ട്ട്   വിദഗ്ധ  സമിതി  മുകേഖന
വി'യിരുത്തുന്നതിന്  എക്സ്ലെപര്ട്ട്  ഗ്രൂപ്പിന്  7.10.2021  ൽ
രൂപം നൽ
ി.

റീച്ച്   3  
എസ്.ഐ.എ  പഠനം  പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എസ്.ഐ.എ  റികേപ്പാര്ട്ട്   വിദഗ്ധ  സമിതി  മുകേഖന
വി'യിരുത്തുന്നതിന് എക്സ്ലെപര്ട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്  24.09.2021  ൽ
രൂപം നൽ
ി.

5 .അമരവിള ശൂരവക്കാണികേറാഡ് നാളിതുവലെര അര്ത്ഥനലെയാന്നും 'ഭിച്ചിട്ടില്ല

6.
ീഴാറൂര് പശുവണ്ണറ ലെതള്ളുക്കുഴി റിംഗ് കേറാഡ് നാളിതുവലെര അര്ത്ഥനലെയാന്നും 'ഭിച്ചിട്ടില്ല



അനുബന്ധം ബി

കേപ്രാജക്ടിലെm കേപര് പദ്ധതി വിEദാംEം ഏലെറ്റടുകേക്കണ്ട ഭൂമിയുലെട 
അളവ്

പ്രവര്ത്തന സമിതി

1. അമരവിള 
ഒറ്റകേEഖരമംഗ'ം

ലെനയ്യാറ്റിൻ
ര താലൂക്കിൽ
ലെനയ്യാറ്റിൻ
ര, 
ലെ
ാല്ലയിൽ, 
ലെപരുങ്കടവിള, 
ീഴാറൂര് 
വികേല്ലജിൽ ഉള്ലെപ്പട്ട ഭൂമി

69 ആര് വിദഗ്ധ  സമിതി
രൂപീ
രിക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി സ്വീ
രിച്ചു വരുന്നു

2. 
ടുവീട്ടിൽ
ടവ് 
പാ'ം


ാട്ടാക്കട താലൂക്കിൽ 
കുളത്തു�ൽ, വീരണ
ാവ്,
ഒറ്റകേEഖരമംഗ'ം 
വികേല്ലജിൽ ഉള്ലെപ്പട്ട ഭൂമി

86.61 ആര് സര്ലെ� നടപടി
ളും  R&R
പാകേക്കജ്
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടിയും  സ്വീ
രിച്ചു
വരുന്നു

3.ആയയിൽ പാ'ം ലെനയ്യാറ്റിൻ
ര താലൂക്കിൽ
ലെപരുങ്കടവിള, 
ലെപരുമ്പഴുതൂര്  വികേല്ലജിൽ 
ഉള്ലെപ്പട്ട സ്ഥ'ം

86.125 ലെസm് SIA പഠനം നടന്നു വരുന്നു

4.
രമന ലെവള്ളറട 
കേറാഡ് മൂന്ന് 
റീച്ചു
ളായാണ് നടപടി 
സ്വീ
രിക്കുന്നത്

റീച്ച് 1. 
തിരുവനന്തപുരം
താലൂക്കിൽ  തൈതക്കാട്,
തിരുമ',  Eാസ്തമംഗ'ം,
വട്ടിയൂര്ക്കാവ്   വികേല്ലജിൽ
ഉള്ലെപ്പട്ട സ്ഥ'ം

റീച്ച് 2.

ാട്ടാക്കട താലൂക്കിൽ 
വിളവൂര്ക്കൽ, മ'യിൻ
ീഴ്
മാറനല്ലൂര്, കുളത്തു�ൽ, 
വിളപ്പിൽ, വീരണ
ാവ്

റീച്ച് 3

ാട്ടാക്കട താലൂക്കിൽ 
കുളത്തു�ൽ, 
ീഴാവൂര്, 
ഒറ്റകേEഖരമംഗ'ം വികേല്ലജ്,
ലെനയ്യാറ്റിൻ
ര താലൂക്കിൽ
ലെവള്ളറട വികേല്ലജ് 
എന്നിവയിൽ ഉള്ലെപ്പട്ട 
സ്ഥ'ം

റീച്ച ്1.
ഏ
കേദEം 1.1356 ലെഹക്ടര്

റീച്ച.്2
ഏ
കേദEം 4.5670 ലെഹക്ടര്

റീച്ച.്3
ഏ
കേദEം 4.5499 ലെഹക്ടര്

റീച്ച ്1.
R&R   
രട്  പാകേക്കജ്
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടി
ള് സ്വീ
രിച്ചു
വരുന്നു

റീച്ച.്2
എക്സ്ലെപര്ട്ട് ഗ്രൂപ്പ്  -  SIA 
റികേപ്പാര്ട്ട് വി'യിരുത്തൽ 
നടത്തുന്നു

റീച്ച.്3.
എക്സ്ലെപര്ട്ട് ഗ്രൂപ്പ്  -  SIA 
റികേപ്പാര്ട്ട് വി'യിരുത്തൽ 
നടത്തുന്നു

5 .അമരവിള 
ശൂരവക്കാണികേറാഡ്

നാളതുവലെര 
അര്ത്ഥനലെയാന്നും 
'ഭിച്ചിട്ടില്ല

6.
ീഴാറൂര് പശുവണ്ണറ 
ലെതള്ളുക്കുഴി റിംഗ് 
കേറാഡ് 

നാളതുവലെര 
അര്ത്ഥനലെയാന്നും 
'ഭിച്ചിട്ടില്ല



അനുബന്ധം സി

കേപ്രാജക്ടിലെm കേപര് സ്ഥ'ം  ഏലെറ്റടുക്കുന്നതിനു കേവണ്ടിയുള്ള തു

സംബന്ധിച്ച വിവരം

1. അമരവിള ഒറ്റകേEഖരമംഗ'ം മതിപ്പുവി'  
ണക്കാക്കി  
ണ്ടിജൻസി  ചാര്ജ്ജ്
'ഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  യഥാര്ത്ഥ ലെച'വുതു
  19(1)
പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുകേന്നാടിയായി  മാത്രകേമ

ണക്കാക്കാറുള്ളു. കേപ്രാജക്ട് കേ
ാസ്റ്റ് 'ഭ്യമായിട്ടില്ല

2. 
ടുവീട്ടു
ടവ് പാ'ം മതിപ്പുവി'  
ണക്കാക്കി  
ണ്ടിജൻസി  ചാര്ജ്ജ്
'ഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  യഥാര്ത്ഥ ലെച'വുതു
  19(1)
പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുകേന്നാടിയായി  മാത്രകേമ

ണക്കാക്കാറുള്ളു. കേപ്രാജക്ട് കേ
ാസ്റ്റ് 'ഭ്യമായിട്ടില്ല

3.ആയയിൽ പാ'ം മതിപ്പുവി'  
ണക്കാക്കി  
ണ്ടിജൻസി  ചാര്ജ്ജ്
'ഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  യഥാര്ത്ഥ ലെച'വുതു
  19(1)
പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുകേന്നാടിയായി  മാത്രകേമ

ണക്കാക്കാറുള്ളു. കേപ്രാജക്ട് കേ
ാസ്റ്റ് 'ഭ്യമായിട്ടില്ല

4.
രമന ലെവള്ളറട കേറാഡ് - മൂന്ന് റീച്ച് മതിപ്പുവി'  
ണക്കാക്കി  
ണ്ടിജൻസി  ചാര്ജ്ജ്
'ഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  യഥാര്ത്ഥ ലെച'വുതു
  19(1)
പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുകേന്നാടിയായി  മാത്രകേമ

ണക്കാക്കാറുള്ളു. കേപ്രാജക്ട് കേ
ാസ്റ്റ് 'ഭ്യമായിട്ടില്ല

5 .അമരവിള ശൂരവക്കാണികേറാഡ് നാളിതുവലെര അര്ത്ഥനലെയാന്നും 'ഭിച്ചിട്ടില്ല

6.
ീഴാറൂര് പശുവണ്ണറ ലെതള്ളുക്കുഴി റിംഗ് കേറാഡ് നാളിതുവലെര അര്ത്ഥനലെയാന്നും 'ഭിച്ചിട്ടില്ല


