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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1216 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

���റ െെക�ിനി�ടവ് പാലം നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ���റ

-െെക�ിനി�ടവ് പാലം നിർ�ാണ�ിെ�

ഭാഗമായി അ�ബ� േറാഡിനായി 2010-ൽ
�ലം വി�നൽകിയവർ�് ന�പരിഹാര�ക
അ�വദി�കേയാ വിതരണം െച�കേയാ
ഉ�ായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; ഇ�മായി
ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) 19.03.20ന്  �ർ�ീകരി� ടി പാലം
നിർ�ാണ�ിന് �ലം �ൻ�റായി വി�
നൽകിയവർ�്  �ക നൽ�വാൻ സാധി�ി��ി�.
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� ൈക�ിനി�ടവ് 
പാല�ിെ� അേ�ാ�  ് േറാഡി� �ലേമെ���് 
നടപടികൾ�ായി GO(Rt) No. 1003/2006/PWD
ന�ർ �കാരം ഉ�രവ്  �കാരം ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��. �ലേമെ���്  നടപടികൾ
�േരാഗമി�െവ 2009ൽ എൽ.എ നടപടികൾ മാ�ം
വ�� കാരണം ���ിയ അർ�നാപ�ം ജി�ാ
കള�ർ�്  സമർ�ി�ക�ം എ�ാ നടപടിക�ം
�ർ�ീകരി�  ് ഫ�് ലഭ�മാ�ണാെമ�് 
ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം ഫ�്  ലഭ�മാകാ
�തിനാൽ 14/01/2012ന്  �ലേമെ���് 
നടപടികൾ കാലഹരണെ��ക�ം െച�. �ടർ�് 
���ിയ അർ�നപ�ം ജി�ാ കള�ർ�് 
സമർ�ി�ക�ം �തിയ എൽ. എ നിയമ�കാരം
അതാ� വ��കൾ �ൻ�ർ ഏെ���്  നിർ�ാണം
നട�ിയ ���ികൾ�്  ��ത നിയമ�കാരം
നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി� എ�ം,
അ�െകാ�്  ��ത �മി സർ�ാരിൽ നി�ം
അ�മതി വാ�ി ഡയറ�്  പർേ�സ്   �േഖന
ഏെ��േ��താെണ�്  ജി�ാ കള�ർ അറിയി�.
�ടർ�്  GO(Rt) No.171/2018/PWD തീയതി
30/01/2018 �കാരം ഡയറ�്  പർേ�സ്   �േഖന
���റ വിേ�ജിൽ 0.3203 െഹ��ം
���ലേ�ാട്   വിേ�ജിൽ 0.1972 െഹ��ം
ഏെ����തിന്  അ�മതി നൽകി. ആയത് 
�കാരം ���ിയ അർ�നപ�ം

�ന:സമർ�ി�ക�ം �മി ഏെ����തി�
േവ�ി�� ക�ിജൻസി ചാർജ്   ഇന�ിൽ

1,45,780/- �പ മല�റം എൽ.എ (ജ) െ�ഷ�ൽ
തഹസിൽദാർ�്  16.03.21-ന്  ൈകമാറി. �ടാെത
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ൈസ�ിൽ അൈലൻെമ�്  ക�കൾ �ാപി�

നൽ�ക�ം െച�ി��് . റവന� എൽ.എ. വ��ിൽ
നി�ം സർേ� നടപടികൾ നട� െകാ�ിരി
�കയാണ് . സർേ� �ർ�ീകരി�  ് ഏെ��േ��
�മി�െട വില നിർ�യി� നൽ�� �റ�് 
���ിയ വില നൽ�വാൻ കഴി�ം.

(ബി) േമൽ അ�ബ� േറാഡിന് �ലം

വി�നൽകിയവകയിൽ മല�റം ജി�യിൽ നില�ർ
താ��ിൽ ഉൾെ�� ���റ, ���ലേ�ാട്
വിേ��കളിെല ഏെത�ാം ആ�കൾ�് എ�വീതം
�കയാണ് െപാ�മരാമ�് വ��്
ന�പരിഹാരമായി നൽകാ�ളളെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സർേ� നടപടികൾ �ർ�ീകരി�  ് റവന� വ��ിൽ
നി�്  ഏെ��േ�� �മി�െട വില നിർ�യി�  ്
ലഭ�മാ�ിയാൽ മാ�േമ ���ിയ വില അറിയാൻ
സാധി�ക��. �ക ആർെ��ാമാണ് 
നൽകാ��െത�� സംബ�ി� വിവരം സർേ�
നടപടികൾ �ർ�ികരി� േശഷേമ അറിയാൻ
സാധി�ക��

(സി) 2019-െല �ളയെ� �ടർ�് തകർ�
െെക�ിനി�ടവ് പാല�ിെ�

�നർനിർ�ാണ�ി�േവ�ി വകയി��ിയ

�കയിൽ അ�ബ� േറാഡിന് �ലം

വി�നൽകിയവർ�് വിതരണം െചേ��
ന�പരിഹാര�ക �ടി ഉൾെ���ിയി�േ�ാ

എ�ം ഇത് ആെക എ� �പയാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി)

GO(Rt) No. 146/2019 dated 25/09/2019 �കാരം
1320ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതിയിൽ 422 ല�ം
�പ �ലം ഏെ����തിനായി
ഉൾെ���ിയി��്.

(ഡി)
���റ െെക�ിനി�ടവ് പാലം അ�ബ�
േറാഡിന് �ലം വി�നൽകിയവർ�് പ�്

വർഷ�ിലധികമായി�ം നൽകിയി�ി�ാ�
ന�പരിഹാര�ക, നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി

എ�േ��് വിതരണം െച�ാനാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനാ�ളള നടപടിക�െട
നിലവിെല അവ��ം ഫയൽ ഇേ�ാൾ
എവിെടയാെണ�ം മ�ം വിശദാംശ��ം
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) സർേ� നടപടികൾ �ർ�ീകരി�  ് ഏെ��േ��
�മി�െട വില നിർ�യി�  ് റവന� വ��ിൽ നി�് 
ലഭ�മാ�ിയാൽ മാ�േമ ���ിയ വില അറിയാൻ
സാധി�ക��. ഏെ��േ�� �ല�ിെ�

സർേ� നടപടിക�െട ഭാഗമായി റവന� വ��് 
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. നിലവിെല
അവ�:- ���ിയ അർ�ന സമർ�ി�ത് 
�കാരം ��ത �ല�്  അൈലൻെമ�്  േ�ാൺ
�ാപി�  ് റവന� - െപാ�മരാമ�്  വ��്  വിഭാഗം
സം�� �ല പരിേശാധന നട�ി സർേ�
നടപടികൾ നട� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


