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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4752 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

���നാട്  മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) ���നാട്  മ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�്

വക�ിന് കീഴിൽ നട� വ�� ���ികൾ

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ���നാട്  മ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�് െക�ിട
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ��ൻ�രിശ്  േപാലീസ്
േ�ഷൻ േകാ�ൗ�് വാളിെ� അ����ണി എ�
���ിയാണ് ഇേ�ാൾ നട� വ��ത്. ടി
���ി �ർ�ീകരണ കാലാവധി��ിൽ തെ�
�ർ�ിയാ��താണ്. പാലം വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ
���നാട്-പിറവം മ�ല�െള ത�ിൽ
ബ�ി�ി�െകാ�് �വാ��ഴയാറി� ��െക��
േകാര�ടവ് പാല�ിെ� നിർ�ാണം-േശഷി��
���ി. ��ത പാല�ിെ� �ഴയി�� 5
��ക�േട�ം ഐ�രനാട്  ഭാഗെ� അബട്െമ�്
ഫൗേ�ഷൻ ���ിക�ം 2012-ൽ
�ർ�ിയാ�ക�ം കരാ�കാരന് �ക നൽകിയ�ം
ആണ്. നിർ�ാണ���ികൾ

നി�ലാവ�യിലായതിെന �ടർ�് കരാർ
റ�ാ�ക�ം േശഷി�� ���ികൾ�് 1430
ല�ം �പ�� ���ിയ ഭരണാ�മതി�ം �ടർ�്
1073.09 ല�ം �പ�് സാേ�തികാ�മതി�ം
നൽകി. ���ി 22.02.2020 ൽ ആരംഭി�.
നിലവിൽ പാല�ിെ� ഫൗേ�ഷെ��ം
അബ�്െമ�ിേ��ം ���ികൾ

�ർ�ിയായി��്. 6 �ാ�കളിൽ 2 �ാബിെ�
നിർ�ാണം �ർ�ിയായി. ��ാമെ� �ാബിെ�
നിർ�ാണം �േരാഗമി�െകാ�ിരി��. ��ത
പാല�ിെ� അേ�ാ�  ്േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിനായി

ക�ക��ി ഭാഗ�് �ഴേയാ� േചർ�് 0.87 ആർ

(സർേ� നം. 309/30) �ല�ം, നിലം വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ��വ�� 8.95 ആർ �ല�ം

ഏെ��േ����്. �മി
ഏെ����തിനാവശ�മായ നടപടികൾ �േരാഗമി�
െകാ�ിരി��. ഇതിൽ നിലം വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ��� �ല�ിന് �ഷി വ��ിൽ നി�ം
നിലം പരിവർ�നാ�മതി ലഭ�മാേക���്. �മി
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ഏെ���ൽ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�� �റേ�
���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ക��.
കിഫ്ബി� കീഴിൽ മന�കടവ് -കിഴ��ലം -
പ�ിമ�ം - െന�ാട്  േറാഡിെ� െ��  ്2 ആയ

കിഴ��ലം - െന�ാട്  േറാഡ്  (13.30 കി.മീ)
���ി െച�ാ�തിനാൽ 30/07/2021-ൽ
കരാ�കാരെന നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ

���ിയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയി��്. ��ത
െ��  ്2- െ� നിലവിെല �ിതി

പരിഹരി��തിനായി 2.12 േകാടി �പ�െട
െമയിെ�നൻസ്  എ�ിേമ�ിന് കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
തത��ിൽ അ�മതി ലഭി�ി��്. മ�ർ
േപാ�ാേ�രി േറാഡിെ� 75% ���ി

�ർ�ീകരി�ി��്. ���ി

�ർ�ീകരി��തി�� നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
നിര� വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ നട� വ��
���ിക�ം, ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം

അ�ബ�മായി േചർ��. നിലവിൽ നിര�
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �േരാഗമി�െകാ�ിരി��
എ�ാ ���ിക�ം സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�വാൻ കരാ�കാർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. മഴ മാ�� �റ�് ടാറിംഗ്
���ികൾ �ർ�ീകരി��താണ്.

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ���നാട്  മ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�് െക�ിട

വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ��ൻ�രിശ്  േപാലീസ്
േ�ഷൻ േകാ�ൗ�് വാളിെ� അ����ണി എ�
���ിയാണ് ഇേ�ാൾ നട� വ��ത്. ടി
���ി �ർ�ീകരണ കാലാവധി��ിൽ തെ�
�ർ�ിയാ��താണ്. പാലം വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ
���നാട്-പിറവം മ�ല�െള ത�ിൽ
ബ�ി�ി�െകാ�് �വാ��ഴയാറി� ��െക��
േകാര�ടവ് പാല�ിെ� നിർ�ാണം-േശഷി��
���ി. ��ത പാല�ിെ� �ഴയി�� 5
��ക�േട�ം ഐ�രനാട്  ഭാഗെ� അബട്െമ�്
ഫൗേ�ഷൻ ���ിക�ം 2012-ൽ
�ർ�ിയാ�ക�ം കരാ�കാരന് �ക നൽകിയ�ം
ആണ്. നിർ�ാണ���ികൾ

നി�ലാവ�യിലായതിെന �ടർ�് കരാർ
റ�ാ�ക�ം േശഷി�� ���ികൾ�് 1430
ല�ം �പ�� ���ിയ ഭരണാ�മതി�ം �ടർ�്
1073.09 ല�ം �പ�് സാേ�തികാ�മതി�ം
നൽകി. ���ി 22.02.2020 ൽ ആരംഭി�.
നിലവിൽ പാല�ിെ� ഫൗേ�ഷെ��ം
അബ�്െമ�ിേ��ം ���ികൾ

�ർ�ിയായി��്. 6 �ാ�കളിൽ 2 �ാബിെ�
നിർ�ാണം �ർ�ിയായി. ��ാമെ� �ാബിെ�
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നിർ�ാണം �േരാഗമി�െകാ�ിരി��. ��ത
പാല�ിെ� അേ�ാ�  ്േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിനായി

ക�ക��ി ഭാഗ�് �ഴേയാ� േചർ�് 0.87 ആർ

(സർേ� നം. 309/30) �ല�ം, നിലം വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ��വ�� 8.95 ആർ �ല�ം

ഏെ��േ����്. �മി
ഏെ����തിനാവശ�മായ നടപടികൾ �േരാഗമി�
െകാ�ിരി��. ഇതിൽ നിലം വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ��� �ല�ിന് �ഷി വ��ിൽ നി�ം
നിലം പരിവർ�നാ�മതി ലഭ�മാേക���്. �മി
ഏെ���ൽ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�� �റേ�
���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ക��.
കിഫ്ബി� കീഴിൽ മന�കടവ് -കിഴ��ലം -
പ�ിമ�ം - െന�ാട്  േറാഡിെ� െ��  ്2 ആയ

കിഴ��ലം - െന�ാട്  േറാഡ്  (13.30 കി.മീ)
���ി െച�ാ�തിനാൽ 30/07/2021-ൽ
കരാ�കാരെന നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ

���ിയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയി��്. ��ത
െ��  ്2- െ� നിലവിെല �ിതി

പരിഹരി��തിനായി 2.12 േകാടി �പ�െട
െമയിെ�നൻസ്  എ�ിേമ�ിന് കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
തത��ിൽ അ�മതി ലഭി�ി��്. മ�ർ
േപാ�ാേ�രി േറാഡിെ� 75% ���ി

�ർ�ീകരി�ി��്. ���ി

�ർ�ീകരി��തി�� നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
നിര� വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ നട� വ��
���ിക�ം, ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം

അ�ബ�മായി േചർ��. നിലവിൽ നിര�
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �േരാഗമി�െകാ�ിരി��
എ�ാ ���ിക�ം സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�വാൻ കരാ�കാർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. മഴ മാ�� �റ�് ടാറിംഗ്
���ികൾ �ർ�ീകരി��താണ്.

(സി) �ർ�ീകരി�ാ� ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ നിർേ�ശം
നൽ�േമാ?

(സി) ���നാട്  മ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�് െക�ിട
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ��ൻ�രിശ്  േപാലീസ്
േ�ഷൻ േകാ�ൗ�് വാളിെ� അ����ണി എ�
���ിയാണ് ഇേ�ാൾ നട� വ��ത്. ടി
���ി �ർ�ീകരണ കാലാവധി��ിൽ തെ�
�ർ�ിയാ��താണ്. പാലം വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ
���നാട്-പിറവം മ�ല�െള ത�ിൽ
ബ�ി�ി�െകാ�് �വാ��ഴയാറി� ��െക��
േകാര�ടവ് പാല�ിെ� നിർ�ാണം-േശഷി��
���ി. ��ത പാല�ിെ� �ഴയി�� 5
��ക�േട�ം ഐ�രനാട്  ഭാഗെ� അബട്െമ�്
ഫൗേ�ഷൻ ���ിക�ം 2012-ൽ
�ർ�ിയാ�ക�ം കരാ�കാരന് �ക നൽകിയ�ം
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ആണ്. നിർ�ാണ���ികൾ

നി�ലാവ�യിലായതിെന �ടർ�് കരാർ
റ�ാ�ക�ം േശഷി�� ���ികൾ�് 1430
ല�ം �പ�� ���ിയ ഭരണാ�മതി�ം �ടർ�്
1073.09 ല�ം �പ�് സാേ�തികാ�മതി�ം
നൽകി. ���ി 22.02.2020 ൽ ആരംഭി�.
നിലവിൽ പാല�ിെ� ഫൗേ�ഷെ��ം
അബ�്െമ�ിേ��ം ���ികൾ

�ർ�ിയായി��്. 6 �ാ�കളിൽ 2 �ാബിെ�
നിർ�ാണം �ർ�ിയായി. ��ാമെ� �ാബിെ�
നിർ�ാണം �േരാഗമി�െകാ�ിരി��. ��ത
പാല�ിെ� അേ�ാ�  ്േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിനായി

ക�ക��ി ഭാഗ�് �ഴേയാ� േചർ�് 0.87 ആർ

(സർേ� നം. 309/30) �ല�ം, നിലം വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ��വ�� 8.95 ആർ �ല�ം

ഏെ��േ����്. �മി
ഏെ����തിനാവശ�മായ നടപടികൾ �േരാഗമി�
െകാ�ിരി��. ഇതിൽ നിലം വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ��� �ല�ിന് �ഷി വ��ിൽ നി�ം
നിലം പരിവർ�നാ�മതി ലഭ�മാേക���്. �മി
ഏെ���ൽ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�� �റേ�
���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ക��.
കിഫ്ബി� കീഴിൽ മന�കടവ് -കിഴ��ലം -
പ�ിമ�ം - െന�ാട്  േറാഡിെ� െ��  ്2 ആയ

കിഴ��ലം - െന�ാട്  േറാഡ്  (13.30 കി.മീ)
���ി െച�ാ�തിനാൽ 30/07/2021-ൽ
കരാ�കാരെന നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ

���ിയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയി��്. ��ത
െ��  ്2- െ� നിലവിെല �ിതി

പരിഹരി��തിനായി 2.12 േകാടി �പ�െട
െമയിെ�നൻസ്  എ�ിേമ�ിന് കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
തത��ിൽ അ�മതി ലഭി�ി��്. മ�ർ
േപാ�ാേ�രി േറാഡിെ� 75% ���ി

�ർ�ീകരി�ി��്. ���ി

�ർ�ീകരി��തി�� നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
നിര� വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ നട� വ��
���ിക�ം, ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം

അ�ബ�മായി േചർ��. നിലവിൽ നിര�
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �േരാഗമി�െകാ�ിരി��
എ�ാ ���ിക�ം സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�വാൻ കരാ�കാർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. മഴ മാ�� �റ�് ടാറിംഗ്
���ികൾ �ർ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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