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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 948 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാന�വാടി മ�ല�ിെല നീർവാരം ക�വയൽ ലി�് ഇറിേഗഷൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല പനമരം
�ാമപ�ായ�ിെല നീർവാരം ക�വയൽ ലി�്
ഇറിേഗഷൻ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(എ) എ�ിെമ�്  No.SE(MI) 76/2015-16, തീയതി
04.03.2016 �കാരം മാന�വാടി മ�ല�ിെല

നീർവാരം ക�വയൽ ലി�്  ഇറിേഗഷൻ
���ി�െട ���ി�ലം കരാ�കാരന് 
04.03.2016-ന്  ഒ� വർഷ �ർ�ീകരണ

കാലാവധിേയാ� �ടി ൈകമാറിയി��. ആയ�

�കാരം 28% ���ി �ർ�ീകരി�ി��് . െമയിൻ
കനാൽ 237.00മീ��ം., എൽ.ബി കനാൽ 271.00
മീ��ം, റിേ�ൺ കനാൽ 420.00 മീ��ം, േറാഡ്  
�യിൻ 42.00 മീ��ം കരാ�കാരൻ
�ർ�ീകരി�ി��് . �ടാെത സംര� ണഭി�ി�ം

പ�്ഹൗസിെ� ഫിനി ഷിംഗ്  ���ികൾ

ഒഴിെക�ളള ���ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��് .
നി�ിത കാലയളവി�ളളിൽ ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി�ി�ാ�തിനാൽ

���ി �ർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ി പല
തവണകളിലായി 03.06.2019 വെര അ�വദി�
നൽ�ക�ം െച�. ടി കാലയളവി�ം ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ കരാ� കാരന് 
സാധി�ാ�തിനാൽ ടി കരാ�കാരെന െച�കിട
ജലേസചന (ഉ�രേമഖല) വിഭാഗം, ��ി�ംഗ് 
എൻജിനീയ�െട കാര�ാലയ�ിെല ഉ�രവ്  നം
ഡിബി5-4188/2014 തീയതി 25.01.2021ൽ
എ�ിെമ�്  നിയമ�ൾ, വ�വ�കൾ �കാരം
റിസ്ക്  & േകാ�ിൽ െടർമിേന�് െച�. �ടർ�് 
ബാലൻസ്   ���ി ���ിംഗ്  എ�ിനീയ�െട

കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം ഇ-െട�ർ No-
SEMI/ET/12/2020-21 Retender 1 dated
05.05.2021 �കാരം െട�ർ �ണി�ക�ം
ആയതിൽ 2േപർ പെ���ക�ം അധിക നിര�് 
ക�ാ�്  െച�ക�ം െച�ി��. അധിക നിര�്  ക�ാ�് 
െച�തിനാൽ അംഗീകാര�ിനായി ചീഫ് എ�ി

നീയ�െട കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം െട�ർ എ�സ്
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െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിൽ ലഭ�മായി��്. ആയത്

സർ�ാരിൽ പരിേശാധി� വ��.

(ബി)

��ത പ�തി �ർ�ിയാ��തിൽ നിലവിെല
തടസ�ൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;
തടസം പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിെമ�്  No.SE(MI) 76/2015-16, തീയതി
04.03.2016 �കാരം മാന�വാടി മ�ല�ിെല

നീർവാരം ക�വയൽ ലി�്  ഇറിേഗഷൻ
���ി�െട ���ി�ലം കരാ�കാരന് 
04.03.2016-ന്  ഒ� വർഷ �ർ�ീകരണ

കാലാവധിേയാ� �ടി ൈകമാറിയി��. ആയ�

�കാരം 28% ���ി �ർ�ീകരി�ി��് . െമയിൻ
കനാൽ 237.00മീ��ം., എൽ.ബി കനാൽ 271.00
മീ��ം, റിേ�ൺ കനാൽ 420.00 മീ��ം, േറാഡ്  
�യിൻ 42.00 മീ��ം കരാ�കാരൻ
�ർ�ീകരി�ി��് . �ടാെത സംര� ണഭി�ി�ം

പ�്ഹൗസിെ� ഫിനി ഷിംഗ്  ���ികൾ

ഒഴിെക�ളള ���ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��് .
നി�ിത കാലയളവി�ളളിൽ ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി�ി�ാ�തിനാൽ

���ി �ർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ി പല
തവണകളിലായി 03.06.2019 വെര അ�വദി�
നൽ�ക�ം െച�. ടി കാലയളവി�ം ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ കരാ� കാരന് 
സാധി�ാ�തിനാൽ ടി കരാ�കാരെന െച�കിട
ജലേസചന (ഉ�രേമഖല) വിഭാഗം, ��ി�ംഗ് 
എൻജിനീയ�െട കാര�ാലയ�ിെല ഉ�രവ്  നം
ഡിബി5-4188/2014 തീയതി 25.01.2021ൽ
എ�ിെമ�്  നിയമ�ൾ, വ�വ�കൾ �കാരം
റിസ്ക്  & േകാ�ിൽ െടർമിേന�് െച�. �ടർ�് 
ബാലൻസ്   ���ി ���ിംഗ്  എ�ിനീയ�െട

കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം ഇ-െട�ർ No-
SEMI/ET/12/2020-21 Retender 1 dated
05.05.2021 �കാരം െട�ർ �ണി�ക�ം
ആയതിൽ 2േപർ പെ���ക�ം അധിക നിര�് 
ക�ാ�്  െച�ക�ം െച�ി��. അധിക നിര�്  ക�ാ�് 
െച�തിനാൽ അംഗീകാര�ിനായി ചീഫ് എ�ി

നീയ�െട കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം െട�ർ എ�സ്
െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിൽ ലഭ�മായി��്. ആയത്

സർ�ാരിൽ പരിേശാധി� വ��.

(സി) നിലവിൽ ഈ ഫയൽ ഏത്
ഓഫീസിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) എ�ിെമ�്  No.SE(MI) 76/2015-16, തീയതി
04.03.2016 �കാരം മാന�വാടി മ�ല�ിെല

നീർവാരം ക�വയൽ ലി�്  ഇറിേഗഷൻ
���ി�െട ���ി�ലം കരാ�കാരന് 
04.03.2016-ന്  ഒ� വർഷ �ർ�ീകരണ

കാലാവധിേയാ� �ടി ൈകമാറിയി��. ആയ�

�കാരം 28% ���ി �ർ�ീകരി�ി��് . െമയിൻ
കനാൽ 237.00മീ��ം., എൽ.ബി കനാൽ 271.00
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മീ��ം, റിേ�ൺ കനാൽ 420.00 മീ��ം, േറാഡ്  
�യിൻ 42.00 മീ��ം കരാ�കാരൻ
�ർ�ീകരി�ി��് . �ടാെത സംര� ണഭി�ി�ം

പ�്ഹൗസിെ� ഫിനി ഷിംഗ്  ���ികൾ

ഒഴിെക�ളള ���ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��് .
നി�ിത കാലയളവി�ളളിൽ ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി�ി�ാ�തിനാൽ

���ി �ർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ി പല
തവണകളിലായി 03.06.2019 വെര അ�വദി�
നൽ�ക�ം െച�. ടി കാലയളവി�ം ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ കരാ� കാരന് 
സാധി�ാ�തിനാൽ ടി കരാ�കാരെന െച�കിട
ജലേസചന (ഉ�രേമഖല) വിഭാഗം, ��ി�ംഗ് 
എൻജിനീയ�െട കാര�ാലയ�ിെല ഉ�രവ്  നം
ഡിബി5-4188/2014 തീയതി 25.01.2021ൽ
എ�ിെമ�്  നിയമ�ൾ, വ�വ�കൾ �കാരം
റിസ്ക്  & േകാ�ിൽ െടർമിേന�് െച�. �ടർ�് 
ബാലൻസ്   ���ി ���ിംഗ്  എ�ിനീയ�െട

കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം ഇ-െട�ർ No-
SEMI/ET/12/2020-21 Retender 1 dated
05.05.2021 �കാരം െട�ർ �ണി�ക�ം
ആയതിൽ 2േപർ പെ���ക�ം അധിക നിര�് 
ക�ാ�്  െച�ക�ം െച�ി��. അധിക നിര�്  ക�ാ�് 
െച�തിനാൽ അംഗീകാര�ിനായി ചീഫ് എ�ി

നീയ�െട കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം െട�ർ എ�സ്
െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിൽ ലഭ�മായി��്. ആയത്

സർ�ാരിൽ പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


