
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1151 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിൽ 2016-
2021 കാലയളവിൽ േറാഡ്സ് , ബിൽഡിംഗ്സ്  ,
�ിഡ്ജസ്  എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽ ഭരണാ�മതി
ലഭി� ���ികൾ, ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം
ആരംഭി�ി�ി�ാ� ���ികൾ, െടൻഡർ
െച�ി�� ���ികൾ, എ�ിെമ�് െച�ി��
���ികൾ എ�ി�െന തരംതിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല നിര�്,
െക�ിടം വിഭാഗ�ൾ� കീഴി�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.
കിഫ്ബി ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ��
���ികൾ വട�ാേ�രി ൈബ�ാസ്  പ�തി,
പീ�ി-വാഴാനി-�റിസം േകാറിേഡാർ േറാഡ്  പ�തി
എ�ിവയാണ്. വട�ാേ�രി ൈബ�ാസ്
പ�തി�് 20 േകാടി �പ�െട ത���ി��

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ��ത ���ി�െട

�ാഥമിക ഇൻെവ�ിേഗഷൻ �ർ�ീകരി�്

നിർ�ി� അൈലൻെമ�ിന് അംഗീകാരം
നൽകിയി��്. നിർ�ി� അൈലൻെമ�ിൽ
െചയിേനജ്  1/460-ൽ ഒ� പാല�ം െചയിേനജ്
4/820 ൽ ഒ� െറയിൽേവ േമൽ പാല�ം
നിർ�ിേ����്. ആയതി�േവ�ി��
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ കിഫ്ബി-ടി.ആർ.സി �േഖന
നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
പീ�ി-വാഴാനി-�റിസം േകാറിേഡാർ േറാഡ്
പ�തി�് (െചയിേനജ്  0/000 �തൽ 18/650 വെര)
20 േകാടി �പ�െട ത���ിൽ ഭരണാ�മതി�ം
62 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി�െട
സാ��ികാ�മതി�ം നൽകി. ���ി�് കരാർ
നൽകിെയ�ി�ം ��ത േറാഡിൽ െചയിേനജ്
0/000 �തൽ 7/000 വെര�� െചയിേന�കളിൽ
കിഫ്ബി മാനദ� �കാര�� വീതി
ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ ���ി െടർമിേന�് െച�.
ആവശ�മായ വീതി ലഭ�മായ 7/000 �തൽ 18/650
വെര�� ഭാഗം ��ിലി�ികൾ ഷി�് െച� േശഷം
ഒ�ാംഘ�മായി നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
��ത ഭാഗ�ിെ� ��ിലി�ി ഷി�ിംഗ് ഉൾെ��
എ�ിേമ�് ആ�� �റ�് ���ി�്

സാേ�തികാ�മതി നൽ��താണ്. േമൽ
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���ി�െട 11/500 �തൽ 18/650 വെര��
ഭാഗം വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽെപ��താണ്.

(ബി)

ഇവ�െട നിലവിെല �േരാഗതി ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല നിര�്,
െക�ിടം വിഭാഗ�ൾ� കീഴി�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.
കിഫ്ബി ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ��
���ികൾ വട�ാേ�രി ൈബ�ാസ്  പ�തി,
പീ�ി-വാഴാനി-�റിസം േകാറിേഡാർ േറാഡ്  പ�തി
എ�ിവയാണ്. വട�ാേ�രി ൈബ�ാസ്
പ�തി�് 20 േകാടി �പ�െട ത���ി��

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ��ത ���ി�െട

�ാഥമിക ഇൻെവ�ിേഗഷൻ �ർ�ീകരി�്

നിർ�ി� അൈലൻെമ�ിന് അംഗീകാരം
നൽകിയി��്. നിർ�ി� അൈലൻെമ�ിൽ
െചയിേനജ്  1/460-ൽ ഒ� പാല�ം െചയിേനജ്
4/820 ൽ ഒ� െറയിൽേവ േമൽ പാല�ം
നിർ�ിേ����്. ആയതി�േവ�ി��
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ കിഫ്ബി-ടി.ആർ.സി �േഖന
നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
പീ�ി-വാഴാനി-�റിസം േകാറിേഡാർ േറാഡ്
പ�തി�് (െചയിേനജ്  0/000 �തൽ 18/650 വെര)
20 േകാടി �പ�െട ത���ിൽ ഭരണാ�മതി�ം
62 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി�െട
സാ��ികാ�മതി�ം നൽകി. ���ി�് കരാർ
നൽകിെയ�ി�ം ��ത േറാഡിൽ െചയിേനജ്
0/000 �തൽ 7/000 വെര�� െചയിേന�കളിൽ
കിഫ്ബി മാനദ� �കാര�� വീതി
ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ ���ി െടർമിേന�് െച�.
ആവശ�മായ വീതി ലഭ�മായ 7/000 �തൽ 18/650
വെര�� ഭാഗം ��ിലി�ികൾ ഷി�് െച� േശഷം
ഒ�ാംഘ�മായി നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
��ത ഭാഗ�ിെ� ��ിലി�ി ഷി�ിംഗ് ഉൾെ��
എ�ിേമ�് ആ�� �റ�് ���ി�്

സാേ�തികാ�മതി നൽ��താണ്. േമൽ
���ി�െട 11/500 �തൽ 18/650 വെര��
ഭാഗം വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽെപ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


