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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6478 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ത�ളം-കാ�നാട്  നാ�വരി പാത�െട നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ത�ളം-കാ�നാട്
നാ�വരി പാത�െട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്

നട�വ�� �ലേമെ���് നടപടികൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ത�ളം - കാ�നാട്
നാ�വരി പാത�െട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്

എറണാ�ളം ജി�യിെല എരമ�ർ വിേ�ജിെല
5.9258 െഹ�ർ �ലം കാ�നാട്  - േകാതമംഗലം
േറാഡ്  വികസന�ിനായി എൽ.എ.ആർ.ആർ

ആ�് 2013 �കാരം ഏെ����തി��
ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ി���ം സാ�ഹ�ാഘാത
പഠനം നട�ിയി���മാണ്. സാ�ഹ�ാഘാത
പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വിദ�
സമിതി�െട പരിഗണന�് സമർ�ി�ി���ം
വിദ� സമിതി 30.07.2019-ന് �പാർശ
സമർ�ി�ി���മാണ്. ��ത �പാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ എൽ.എ.ആർ.ആർ ആ�ിെല

സബ് െസ�ൻ 2 െസ�ൻ 8 �കാര��
സ�ചിത സർ�ാർ തീ�മാനം 27.11.2019-െല
സ.ഉ.(ൈക) ന�ർ 357/2019/റവ �കാരം
�റെ��വി�ി��താണ്. വിദ� സമിതി  റിേ�ാർ�്
ന�� തീയതി �തൽ ഒ� വർഷ�ി��ിൽ

�ാഥമിക വി�ാപനം 
�റെ��വിേ��താെണ�് നിയമം
അ�ശാസി��.  എ�ാൽ പല കാരണ�ളാൽ
ഈ കാലയളവി��ിൽ   11(1)  വി�ാപനം

�റെ��വി�ാൻ  സാധി�ി�ി�ാ��ം

ആയതിനാൽ ഇ� സംബ�ി�  ്സർ�ാരിെ�
വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�  ്സമയം ദീർഘി�ി�
ന��തി�� �പാർശ അംഗീകരി�  ്  11(1)
വി�ാപനം �സി�ീകരി��തി�� കാലയളവ്
30.07.2020 - �തൽ  6 മാസേ�� �ടി
ദീർഘി�ി� 13.11.2020-െല സ.ഉ.(അ�ടി) ന�ർ
90/2020/റവ �കാരം ദീർഘി�ി�
ന�ിയി���മാണ്. �ടർ�് 11(1) വി�ാപനം

(�ാഥമിക വി�ാപനം) 30.01.2021-െല സ.ഉ.
(അ�ടി)ന�ർ.14/2021/റവ �കാരം
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�സി�ീകരി�ി���ം ആയതിെ� സർെ�
നടപടികൾ അവസാന ഘ��ി�മാണ്. 11(1)
വി�ാപനം �സി�ീകരി�  ്12 മാസ�ിനകം

അതായത് 30.01.2022-നകം 19(1) �ഖ�ാപനം 
�സി�ീകരിേ��താണ്. ആയതി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

��ത �ലേമെ���് നടപടികൾ�് �തീ�ി�

�േരാഗതിയി�ാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ത�ളം - കാ�നാട്
നാ�വരി പാത�െട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്

എറണാ�ളം ജി�യിെല എരമ�ർ വിേ�ജിെല
5.9258 െഹ�ർ �ലം കാ�നാട്  - േകാതമംഗലം
േറാഡ്  വികസന�ിനായി എൽ.എ.ആർ.ആർ

ആ�് 2013 �കാരം ഏെ����തി��
ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ി���ം സാ�ഹ�ാഘാത
പഠനം നട�ിയി���മാണ്. സാ�ഹ�ാഘാത
പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വിദ�
സമിതി�െട പരിഗണന�് സമർ�ി�ി���ം
വിദ� സമിതി 30.07.2019-ന് �പാർശ
സമർ�ി�ി���മാണ്. ��ത �പാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ എൽ.എ.ആർ.ആർ ആ�ിെല

സബ് െസ�ൻ 2 െസ�ൻ 8 �കാര��
സ�ചിത സർ�ാർ തീ�മാനം 27.11.2019-െല
സ.ഉ.(ൈക) ന�ർ 357/2019/റവ �കാരം
�റെ��വി�ി��താണ്. വിദ� സമിതി  റിേ�ാർ�്
ന�� തീയതി �തൽ ഒ� വർഷ�ി��ിൽ

�ാഥമിക വി�ാപനം 
�റെ��വിേ��താെണ�് നിയമം
അ�ശാസി��.  എ�ാൽ പല കാരണ�ളാൽ
ഈ കാലയളവി��ിൽ   11(1)  വി�ാപനം

�റെ��വി�ാൻ  സാധി�ി�ി�ാ��ം

ആയതിനാൽ ഇ� സംബ�ി�  ്സർ�ാരിെ�
വിേവചനാധികാരം ഉപേയാഗി�  ്സമയം ദീർഘി�ി�
ന��തി�� �പാർശ അംഗീകരി�  ്  11(1)
വി�ാപനം �സി�ീകരി��തി�� കാലയളവ്
30.07.2020 - �തൽ  6 മാസേ�� �ടി
ദീർഘി�ി� 13.11.2020-െല സ.ഉ.(അ�ടി) ന�ർ
90/2020/റവ �കാരം ദീർഘി�ി�
ന�ിയി���മാണ്. �ടർ�് 11(1) വി�ാപനം

(�ാഥമിക വി�ാപനം) 30.01.2021-െല സ.ഉ.
(അ�ടി)ന�ർ.14/2021/റവ �കാരം
�സി�ീകരി�ി���ം ആയതിെ� സർെ�
നടപടികൾ അവസാന ഘ��ി�മാണ്. 11(1)
വി�ാപനം �സി�ീകരി�  ്12 മാസ�ിനകം

അതായത് 30.01.2022-നകം 19(1) �ഖ�ാപനം 
�സി�ീകരിേ��താണ്. ആയതി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
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(സി) 255 േകാടി �പ�െട ഡി.പി.ആർ.
ത�ാറാ�ിയി�� ��ത പാത�െട
�ലേമെ���് നടപടികൾ�ായി െ�ഷ�ൽ
തഹസീൽദാ�െട ഒ� ഓഫീസ്
ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) നിലവിൽ െ�ഷ�ൽ തഹസിൽദാർ (എൽ.എ)
ജനറൽ, കാ�നാട്  ഓഫീസ്  �ഖാ�ിരം
െപാ�ംവില നടപടികൾ നട� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


