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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4773 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാ��ടി മ�ാട്  �തൽ ഓ��ൽ പ�ിവെര�� േറാഡ്  നിർ�ാണ ���ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

��വാ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ��ടി
മ�ാട്  �തൽ ഓ��ൽ പ�ിവെര�� േറാഡ്
നിർ�ാണ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�േമാ;

(എ) Improvements to Mallad-Kottappady Ovungal
Pally Road from 3/825 to 6/900 by BM&BC
എ� ���ി�് 141.25 ല�ം �പ�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി�ളള�ം OJASVIS
CONSTRUCTION SOLUTIONS എ�
ക�നി�മായി കരാർ െവ�ി�ളള�മാണ്. എ�ാൽ
േകരള വാ�ർഅേതാറി�ി�െട അ�ത് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�ളള ൈപ�ിടൽ ���ി കാരണം
േമൽ ���ി ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി�. �ടർ�്
ൈപ�ിടൽ ���ി റ�ാ�ിയതായി േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി അറിയി�തിെന�ടർ�് 2019 ഏ�ിൽ
മാസം അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

���ി �ട�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിെയ�ി�ം
കരാ�കാരൻ Quoted rate-ൽ ���ി െച�ാൻ
ത�ാറായി�. ടിയാൻ ���ി terminate
െച��തിന് േവ�ി WP(C) 1895/2021ന�ർ
േകസ്  ഫയൽ െച�. ഈ േക�ം കരാ�കാരെന
���ിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി ���ി

�ന�മീകരി��ത് സംബ�ി�  ്നിര�് വിഭാഗം
ചീഫ് എ�ിനീയർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ം
G2/81/2021/PWD ന�ർ ഫയലിൽ
പരിേശാധി�വ��. നിലവിൽ ��ത േറാഡ്
താൽകാലികമായി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തി�േവ�ി അ����ണികൾ�
േവ�ി�ളള എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�് വ��്
നിര� വിഭാഗ�ിൽ ത�ാറാ�ിയി��്.
ഭരണാ�മതി നൽ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ബി) 2018-ൽ െട�ർ നടപടി �ർ�ീകരി�  ്കരാർ
ഒ�െവ� ���ി ഇ�വെര നട�ാ�ാ�തിെ�

കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) Improvements to Mallad-Kottappady Ovungal
Pally Road from 3/825 to 6/900 by BM&BC
എ� ���ി�് 141.25 ല�ം �പ�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി�ളള�ം OJASVIS
CONSTRUCTION SOLUTIONS എ�
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ക�നി�മായി കരാർ െവ�ി�ളള�മാണ്. എ�ാൽ
േകരള വാ�ർഅേതാറി�ി�െട അ�ത് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�ളള ൈപ�ിടൽ ���ി കാരണം
േമൽ ���ി ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി�. �ടർ�്
ൈപ�ിടൽ ���ി റ�ാ�ിയതായി േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി അറിയി�തിെന�ടർ�് 2019 ഏ�ിൽ
മാസം അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

���ി �ട�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിെയ�ി�ം
കരാ�കാരൻ Quoted rate-ൽ ���ി െച�ാൻ
ത�ാറായി�. ടിയാൻ ���ി terminate
െച��തിന് േവ�ി WP(C) 1895/2021ന�ർ
േകസ്  ഫയൽ െച�. ഈ േക�ം കരാ�കാരെന
���ിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി ���ി

�ന�മീകരി��ത് സംബ�ി�  ്നിര�് വിഭാഗം
ചീഫ് എ�ിനീയർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ം
G2/81/2021/PWD ന�ർ ഫയലിൽ
പരിേശാധി�വ��. നിലവിൽ ��ത േറാഡ്
താൽകാലികമായി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തി�േവ�ി അ����ണികൾ�
േവ�ി�ളള എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�് വ��്
നിര� വിഭാഗ�ിൽ ത�ാറാ�ിയി��്.
ഭരണാ�മതി നൽ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
(സി) Improvements to Mallad-Kottappady Ovungal

Pally Road from 3/825 to 6/900 by BM&BC
എ� ���ി�് 141.25 ല�ം �പ�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി�ളള�ം OJASVIS
CONSTRUCTION SOLUTIONS എ�
ക�നി�മായി കരാർ െവ�ി�ളള�മാണ്. എ�ാൽ
േകരള വാ�ർഅേതാറി�ി�െട അ�ത് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി�ളള ൈപ�ിടൽ ���ി കാരണം
േമൽ ���ി ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി�. �ടർ�്
ൈപ�ിടൽ ���ി റ�ാ�ിയതായി േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി അറിയി�തിെന�ടർ�് 2019 ഏ�ിൽ
മാസം അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

���ി �ട�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിെയ�ി�ം
കരാ�കാരൻ Quoted rate-ൽ ���ി െച�ാൻ
ത�ാറായി�. ടിയാൻ ���ി terminate
െച��തിന് േവ�ി WP(C) 1895/2021ന�ർ
േകസ്  ഫയൽ െച�. ഈ േക�ം കരാ�കാരെന
���ിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി ���ി

�ന�മീകരി��ത് സംബ�ി�  ്നിര�് വിഭാഗം
ചീഫ് എ�ിനീയർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ം
G2/81/2021/PWD ന�ർ ഫയലിൽ
പരിേശാധി�വ��. നിലവിൽ ��ത േറാഡ്
താൽകാലികമായി ഗതാഗത
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േയാഗ�മാ��തി�േവ�ി അ����ണികൾ�
േവ�ി�ളള എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�് വ��്
നിര� വിഭാഗ�ിൽ ത�ാറാ�ിയി��്.
ഭരണാ�മതി നൽ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


