
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4820 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാല�ാട്  ജി�യിെല േറാ�ക�െട ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) പാല�ാട്  ജി�യിെല കരിമ�്- ����ാറ-
ഒഴല�തി േറാഡ് , ചി�ർ �ഴ�ാലം-വ�ി�ാവളം

േറാഡ് , ക�ിളി��ം-െപ�െവ�് േറാഡ് ,
��സ�ാമി ��ർ-അ�ാംൈമൽ േറാഡ്  എ�ീ
േറാ�ക�െട ���ി കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ�ാൻ ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി)

എ�ിൽ ഭരണാ�മതി സംബ�ി� ഉ�രവിെ�

വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കരിമ�് - ����ാറ - ഒഴല�തി േറാഡിന്
01.11.2016-െല സ.ഉ(സാധാ) നം.1502/2016/
െപാ.മ.വ �കാരം 15 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി
നൽ�ക�ം �ടർ�് കിഫ്ബിയിൽ നി�ം 21.96
േകാടി �പ�് സാ��ികാ�മതി ലഭി�ക�ം
െച�ി��്. 10.07.2017-െല
സ.ഉ(സാധാ)നം.942/2017/ െപാ.മ.വ �കാരം
ചി�ർ �ഴ�ാലം - വ�ി�ാവളം േറാഡ് , ��സ�ാമി

��ർ - അ�ാംൈമൽ േറാഡ്  എ�ിവ�്
ഓേരാ�ി�ം 15 േകാടി �പ�ം ക�ിളി��ം -
െപ�െവ�് േറാഡിന് 10 േകാടി �പ�ം
തത��ി�� അ�മതി നൽ�ക��ായി.

(സി) ��ത േറാ�ക�െട ���ിക�െട നിലവിെല
�ിതി സഹിതം വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കരിമ�് - ����ാറ - ഒഴല�തി േറാഡിന്
കിഫ്ബി നിർേ�ശി�� വീതിയിൽ
�ലേമെ����തി�� �ാേയാഗിക ��ി��്
കണ�ിെല��് 5.5 മീ�ർ വീതിയിൽ �ൾ െഡ�്
റി�േമഷൻ െച��തിന് അംഗീകാര�ി��

നടപടികൾ �േരാഗമി��. ചി�ർ �ഴ�ാലം -
വ�ി�ാവളം േറാഡ്  ���ി�െട�ം

ക�ിളി��ം - െപ�െവ�് േറാഡ്  ���ി�െട�ം

ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�ക�ം
ഡി.പി.ആർ പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി ലഭി�
െടക് നി�ൽ അൈ�സൽ റിേ�ാർ�ിന് മ�പടി
ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമാ�� അഡീഷണൽ
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ���ികൾ �േരാഗമി�
വരിക�ം െച��. ��സ�ാമി ��ർ -
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അ�ാംൈമൽ േറാഡ്  ���ി�െട ഡി.പി.ആർ

കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�ക�ം ഡി.പി.ആറിെ�

പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി െടക് നി�ൽ
അൈ�സൽ റിേ�ാർ�് നൽ�ക���ായി.
അതിന് മ�പടി കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ിേ����്.
സമർ�ി�� മ�പടി പരിേശാധി�്
സാ��ികാ�മതി കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
ലഭ�മായാൽ സാേ�തികാ�മതി�ാ�� എ�ിേമ�്
ലഭ�മാ�ി, െടക് നി�ൽ ക�ി�ി�െട
അംഗീകാര�ി� േശഷം PRICE-ൽ
സാേ�തികാ�മതി നൽകി െട�ർ നടപടികൾ
ആരംഭി�ാ��താണ് .

(ഡി)

��ത ���ി എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) കരിമ�് - ����ാറ - ഒഴല�തി േറാഡിന്
കിഫ്ബി നിർേ�ശി�� വീതിയിൽ
�ലേമെ����തി�� �ാേയാഗിക ��ി��്
കണ�ിെല��് 5.5 മീ�ർ വീതിയിൽ �ൾ െഡ�്
റി�േമഷൻ െച��തിന് അംഗീകാര�ി��

നടപടികൾ �േരാഗമി��. ചി�ർ �ഴ�ാലം -
വ�ി�ാവളം േറാഡ്  ���ി�െട�ം

ക�ിളി��ം - െപ�െവ�് േറാഡ്  ���ി�െട�ം

ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�ക�ം
ഡി.പി.ആർ പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി ലഭി�
െടക് നി�ൽ അൈ�സൽ റിേ�ാർ�ിന് മ�പടി
ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമാ�� അഡീഷണൽ
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ���ികൾ �േരാഗമി�
വരിക�ം െച��. ��സ�ാമി ��ർ -
അ�ാംൈമൽ േറാഡ്  ���ി�െട ഡി.പി.ആർ

കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�ക�ം ഡി.പി.ആറിെ�

പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി െടക് നി�ൽ
അൈ�സൽ റിേ�ാർ�് നൽ�ക���ായി.
അതിന് മ�പടി കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ിേ����്.
സമർ�ി�� മ�പടി പരിേശാധി�്
സാ��ികാ�മതി കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
ലഭ�മായാൽ സാേ�തികാ�മതി�ാ�� എ�ിേമ�്
ലഭ�മാ�ി, െടക് നി�ൽ ക�ി�ി�െട
അംഗീകാര�ി� േശഷം PRICE-ൽ
സാേ�തികാ�മതി നൽകി െട�ർ നടപടികൾ
ആരംഭി�ാ��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


