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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1174 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തി�വന��രം നഗര�ിെല േറാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

േപ�-ആനയറ-ഒ�വാതിൽേ�ാ� േറാഡ്

വികസന േ�ാജ�ിെ� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േപ� - ആനയറ - ഒ�വാതിൽേ�ാ� േറാഡ്

വികസനം എ� ���ി�് 133.60 േകാടി

�പ�െട സാ��ികാ�മതി (101.18 േകാടി

�പ �മി ഏെ����തി�ം 32.42 േകാടി �പ

േറാഡ്  നിർ�ാണ ���ി�മായി)
നൽകിയി��്. 50 ല�ം �പ ക�ിജൻസി

ചാർജ്  ഇന�ിൽ നൽകിയി��്. തി�വന��രം

ജി�ാ കള�ർ ആവശ�െ��ത�സരി�്

കടകംപ�ി വിേ�ജിെല 1.88 െഹ�ർ �മി

ഏെ����തിന് �നരധിവാസ �ന:�ാപന

പാേ�ജ്  ഉൾെ�െട ആവശ�മായ 100.68 േകാടി

�പ 21.01.2021 - ന് കിഫ്ബിയിൽ നി�ം

നൽകിയി��്. �മി ഏെ���ൽ നടപടി�െട

ഭാഗമായ 19(1) വി�ാപനം 17.06.2021 ൽ
�റെ��വി�ി��്. �ടർ നടപടികൾ

�േരാഗമി��. �മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ

�ർ�ിയായതി� േശഷം േറാഡ്  നിർ�ാണ

���ി�് സാേ�തികാ�മതി നൽകി ���ി

ആരംഭി�ാൻ കഴി��താണ്.

(ബി)

െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ �കൾ മാ�കാ

േറാ ഡ്  നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിന്

ഏെത�ി�ം പ�തികൾ

ആേലാചനയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള േറാഡ്  ഫ�് േബാർഡ്  ഏെ���്

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� �ാർ�് സി�ി േറാഡ്

പ�തി ഇ�ര�ി�� ഒ� മാ�കാ

പ�തിയാണ്. 2020-21 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ

ഉൾെ���ിയി�� തി�വന��രം നഗര പാത

വികസന പ�തി ര�ാം ഘ��ിെ� പ�തി

�പേരഖ െപാ�മരാമ�് ഡിൈസൻ വിഭാഗം

വഴി ത�ാറാ�ിവ�കയാണ്.

(സി) തി�വന��രം നഗര പരിധിയിൽ നഗരസഭ

അധീനതയി�� �ധാന േറാ �കൾ

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ; അ�കാരം ഏെ����തി��

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട േറാ�കൾ

െപാ�മരാമ�് വ��് നിലവിൽ ഏെ����ി�.



2 of 3

മാനദ���ം നടപടി�മ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി)

േകരള േറാഡ്  ഫ�് േബാർഡിെ� �വർ�ന

പരിധി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.പി.പി. മാ�കയിലാണ് നഗര േറാ�ക�െട

�നർ നിർ�ാണ�ം അവ�െട പരിപാലന�ം

േകരള േറാഡ്  ഫ�് േബാർഡ്  സ��ം ഫ�്

വിനിേയാഗി�  ്നട�ി വ��ത്. �ടാെത

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിൽ വ��

���ികൾ�് സർ�ാർ നിർേ�ശ �കാരം

ഫ�് നൽകി വ���്. കിഫ്ബി�െട

സാ��ിക സഹായ�ാൽ നട�ി വ��

േറാഡ് , പാലം നിർ�ാണ ���ിക�െട

എസ് .പി.വി.യാ�ം �വർ�ി�  ്വ��.

(ഇ) തി�വന��രം നഗര�ിെല �ധാന നഗരസഭ

േറാ�കൾ െപാ�മരാമ�് വ�േ�ാ, െക.
ആർ.എഫ്.ബി. േയാ ഏെ����തിന്

ആേലാചന�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ)
നഗരസഭ േറാ�കൾ നിലവിൽ െപാ�മരാമ�്

വ�േ�ാ െക.ആർ.എഫ്.ബി േയാ ഏെ����ി�.

(എഫ്)

�ീകാര�ം േമൽ�ാലം പ�തി�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) നിർ�ി� ൈല�് െമേ�ാ പ�തി�െട

�േ�ാടിയായി കിഫ്ബി�െട

ധനസഹായേ�ാെട െക.ആർ.ടി.എൽ - െന

�ീകാര�ം േമൽ�ാല പ�തി നട�ിലാ�ാൻ

�മതലെ���ിയി��്. 2016 െസപ്�ംബർ

മാസ�ിൽ പ�തി�് ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം

�ടർ�് 2017 െമയ്  മാസ�ിൽ കിഫ്ബി - �െട

അ�മതി ലഭ�മാ�ക�ം െച�. പ�തി� േവ�ി

�ലെമ��ി�� അർ�ന (requisition)
െക.ആർ.ടി.എൽ 2017 �ലായ്  - ൽ
ജി�ാകള�ർ�് സമർ�ി�. �ടർ�് ജി�ാ

കള��െട േന�ത��ിൽ �ലെമ��്

നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം ഇവ നിലവിൽ

അ�ിമ ഘ��ിൽ എ�ക�ം െച�ി��്.
�ലെമ��് നടപടികൾ താമസിയാെത

�ർ�ിയാ�െമ�് ജി�ാകള�ർ അറിയി�ി��്.
വില നിർ�യം �ർ�ിയാ�ി ഏെ����

�ല�ിെ� ന�പരിഹാര�ിെ� േതാത്

തീ�മാനി�ി��്. ഏെ��േ�� �മി�െട

ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി� േരഖകൾ

പരിേശാധി�� ��ിയ നിലവിൽ നട�

വരികയാണ്. പ�തി�െട വിശദമായ �പക�ന

�ർ�ിയായി��്. �ലെമ��് �ർ�ിയാ��

�റ�് നിർ�ാണം ആരംഭി��തി��

ത�ാെറ��കൾ െക.ആർ.ടി.എൽ സ�ീകരി�

വ��.

(ജി) െപാ�മരാമ�് വ��് നിർ�ഹി��

���ികൾ സമയബ�ിതമായി

(ജി) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ

േറാ�ക�ം യഥാസമയം അ���പണിക�ം
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�ർ�ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?
നവീകരണ�ം നട�ി ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാ��

നടപടി സ�ീകരി�ി��്. എ�ാൽ േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി, േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്

എ�ീ ഏജൻസിക�െട പ�തിക�മായി

ബ�െ�� ൈപ�്, േകബിൾ എ�ിവ ഇ��

���ികൾ യഥാസമയം �ർ�ിയാ�ാ�ത്

െപാ�മരാമ�് പണിക�െട �േരാഗതിയിൽ

കാലതാമസം വ����്. ഇത് സംബ�ി�്

േമൽ�റ� ��ിലി�ി ഏജൻസിക�മായി വിവിധ

തല�ിൽ ചർ�കൾ നട�ക�ം പണികൾ

േവഗ�ിൽ തീർ�ാനായി നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


