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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2240 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�മ മ�ല�ിെല പി. എം. ജി. എസ് . ൈവയിൽ ഉൾെ���ിയ േറാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) ഉ�മ മ�ല�ിൽ പി.എം.ജി.എസ് . ൈവയിൽ
ഉൾെ���ിയ എ� േറാ�കൾ ജി�ാ
പ�ായ�ിന് െെകമാറിയി��്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(എ) ഉ�മ മ�ല�ിൽ പി.എം.ജി.എസ് .ൈവ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നിർ�ി� 24 േറാ�കൾ
ജി�ാ പ�ായ�ിന് ൈകമാറിയി��്.
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

ഈ േറാ�ക�െട േശാച�ാവ�
പരിഹരി��തിന് ജി�ാ പ�ായ�് �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ പ�ായ�ിെ� 2021-22 വാർഷിക
പ�തിയിൽ താെഴ�റ�� 4 േറാ�ക�െട
അ���പണി�ായി േ�ാജ�് ഏെ���ി��്. 1.
വാവ��ം െകാേ�ാടി േറാഡ്  പാർശ�ഭി�ി

നിർ�ാണം 25,00,000/- �പ 2. ��ാട്  ഉദയ�രം
േറാഡ്  റീടാറിംഗ് ���ി 1,50,00,000/- �പ 3.
പാ�ം െച�വ� േറാഡ്  റീടാറിംഗ് ���ി

17,50,000/- �പ 4. േബ�ർപാറ ക�വ�ം

േറാഡ്  റീടാറിംഗ് ���ി 50,00,000/- �പ

(സി)

ജി�ാ പ�ായ�ിന് െെകമാറിയ ��ാട്-
മ�തംകര-വ�ംത� േറാഡ്  അ����ണി
െച��തിന് ജി� പ�ായ�് �ക വകയി��ി

െട�ർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ാട്  മ�തംകര വ�ംത� േറാഡിന് കാസറേഗാഡ്
ജി�ാ പ�ായ�് 2018-19 വർഷ�ിൽ

ബ�വർഷ പ�തിയായി 45,30,000/- �പ
വകയി��ിയി��്. ആയതിന് 10.08.2018 ന്
െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി െസല�ൻ

േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം 9.10.2018 ന്
�ീ.ഷം��ീൻ.എം എ� കരാ�കാര�മായി കരാർ
ഉട�ടിയിൽ ഏർെ��ി���്.

(ഡി) വർഷ�ൾ കഴി�ി�ം ഈ ���ി കരാ�കാരൻ
െച�ാ� വിഷയം ജി�ാ പ�ായ�ിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�്. 08.04.2019 ന് ടി ���ി

�ർ�ീകരി�ാ�തിനാൽ കാലാവധി
പിഴേയാ��ടി 31.12.2019, 29.02.2020,
31.12.2020 എ�ി�െന ദീർഘി�ി�
നൽകിയി��. എ�ാൽ ടി ���ി

�ർ�ീകരി�ി�ി�. �ടർ�് 25.01.2021,
10.05.2021, 16.06.2021, 08.09.2021, 4.10.2021
എ�ീ തീയതികളിൽ കരാ�കാരന് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ ക�് നൽകിയി��ായി��. മ�പടി
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ലഭി�ാ�പ�ം ജി�ാ പ�ായ�്

ഭരണസമിതി�െട തീ�മാന�ിന് വിേധയമായി
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

(ഇ)

േമജർ പി.ഡബ്ള�.ഡി. േറാ�കെള ബ�ി�ി��

��ാട്-മ�തംകര-വ�ംത� േറാഡിെ�
േശാച�ാവ� പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

(ഇ) ഉ�്. 08.04.2019 ന് ടി ���ി

�ർ�ീകരി�ാ�തിനാൽ കാലാവധി
പിഴേയാ��ടി 31.12.2019, 29.02.2020,
31.12.2020 എ�ി�െന ദീർഘി�ി�
നൽകിയി��. എ�ാൽ ടി ���ി

�ർ�ീകരി�ി�ി�. �ടർ�് 25.01.2021,
10.05.2021, 16.06.2021, 08.09.2021, 4.10.2021
എ�ീ തീയതികളിൽ കരാ�കാരന് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ ക�് നൽകിയി��ായി��. മ�പടി
ലഭി�ാ�പ�ം ജി�ാ പ�ായ�്

ഭരണസമിതി�െട തീ�മാന�ിന് വിേധയമായി
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ക്രമനന റററോഡഡിനന്റെ റപേരര ഗറോമപേഞറോയതര

1. ആവന്തൂര് നകറോറ്റുമ്പ റററോഡര  റദേലനപേറോടഡി

2. ബളകഡില മുനഡിയൂര് റററോഡര റദേലനപേറോടഡി

3. റദേവനടുകന കയര്നതറോടഡി റററോഡര റദേലനപേറോടഡി

4. മജകല് നബളഡിപറോടഡി റററോഡര മൂളഡിയറോര്

5. മൂലടകന എഞഡിനനീയർ റററോഡര മുളഡിയറോർ

6. നപേർളടുകന എസര.നക നഗർ കരഡിപറോടകന റററോഡര റബഡഡുക

7. വറോവടുകന നകറോറടറോടഡി റററോഡര റബഡഡുക

8. കകരളഡിപറോറ മൂനറോനകടവര റററോഡര റബഡഡുക

9. മുനറോടര ഉദേയപുരന റററോഡര റബഡഡുക

10. മുനറോടര മരുതനകര റററോഡര റബഡഡുക

11. പേളതഡിങറോൽ ചനീച്ചകയന റററോഡര റബഡഡുക

12. റബത്തൂർപേറോറ കരഡിനവഞന റററോഡര കുറഡിറകറോല്

13. നപേറോയഡിനറോച്ചഡി റമൽബറോര റററോഡര ഉദുമ

14. നനലഡിയടുകന എറരറോൽകുണര റററോഡര ഉദുമ

15. പേറോകന നചറുവട റററോഡര പേളഡികര

16. കരഡിറച്ചരഡി നവളറോറകറോടര റററോഡര പേളഡികര

17. നപേരഡിയറോടടുകന നവളുറതറോളഡി റകറോളനഡി റററോഡര പേളഡികര

18. നപേരഡിയ റപേറോളഡി നടകഡികര കുമ്പറോല റററോഡര പുല്ലൂർ-നപേരഡിയ

19. കുമ്പറോല തറോനഡിറതറോടര റററോഡര പുല്ലൂർ-നപേരഡിയ

20. പേറോറപളഡി കറലലറോടര റററോഡര പുല്ലൂർ-നപേരഡിയ

21. നപേരഡിയ കൂട്ടുപുന റററോഡര പുല്ലൂർ-നപേരഡിയ

22. ആയനകടവര ബഡിലറോരനനപേറോതര റററോഡര പുല്ലൂർ-നപേരഡിയ

23. പുളഡികറോൽ മൂനറോനകടവര റററോഡര പുല്ലൂർ-നപേരഡിയ

24. നപേരഡിയ ബസറോർ ആയനകടവര റററോഡര പുല്ലൂർ-നപേരഡിയ


