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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3001 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�മാലി േകാടതി സ��യ നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

അ�മാലി േകാടതി സ��യ നിർ�ാണ�ിെ�

�ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ൽ ഏ� ഘ�ംവെര
ആയി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) അ�മാലി േകാടതി സ��യ�ിെ� െക�ിടം
അ�മാലി വിേ�ജിെല സർേ� ന�ർ B11/603/12
എ� �ല�്  നിർ�ി��തിനായി തീ�മാനി�
�കാരം ��ത �ല�്  total stationനട�ി

Sketch AR drawing വര��തിന്  േവ�ി AR
wing ന്  സമർ�ി�ക�ം െച�. സർേ� �കാരം
18.61 ആർ �ല�്  െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി

െപാ�മരാമ�് ആർ�ിെട�്ചറൽ വിഭാഗം �ാൻ
ത�ാറാ�ക�ം േകാടതി�െട നിർ�ശ�കാരം
േവ� മാ��ൾ വ��ി ���ിയ �ാൻ
സമർ�ി�ക�ം െച�. ആയ� �കാരം എ�ിേമ�് 
ഭരണാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��. ഈ
ഘ��ിലാണ് GO(Ms) 242/2019/Revenue dated
29.07.2019 �കാരം ഇറിഗഷൻ വ��ിൽ നി�ം
15.08 ആർ �ലം മാ�ം നിർ�ാണ�ിനായി

ൈകമാ�ക�ള�െയ� നിർേ�ശം ലഭി�ി�ളളത്.
ആയതിനാൽ അംഗീകരി� �ാൻ �കാരം ���ി

െച��തിന്  4.53 ആർ �ല�ിെ� �റവ് 
േനരി�െമ�തിനാൽ District Secessions Judgeെ�
അ���തയിൽ 17.09.2020-ൽ േയാഗം
േച�ക�ം ലഭ�മായ 15.08 ആർ �ല�്

റിൈവസ്ഡ്  �ാൻ ത�ാറാ�ാൻ എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയെറ �മതലെ���ക�ം െച�. ��ത
�മി�െട അതി�കൾ, ��ത �ലേ��ളള

�േവശനാ�മതി എ�ിവ സംബ�ി� വ��ത

ലഭി�� �റ�് AR drawing ത�ാറാ���ം
എ�ിേമ�ി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി���മാണ്.

(ബി) നിലവിൽ വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി��

േകാടതിക�െട േശാചനീയാവ� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. അ�മാലി �ഡീഷ�ൽ ഫ�് 
�ാസ്   മജിസ്  േ��ിെ� േകാടതി 2014 �തൽ ഒ�
വാടക െക�ിട�ിലാണ് 
�വർ�ി�െകാ�ിരി��ത് . ഇതിന്  3
നിലകളാണ്  ഉ�ത്  Ground Floor ൽ േകാടതി�ം,
1st floor ൽ ബാർ അേസാസിേയഷേ��ം
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അസി.പ�ിക് േ�ാസിക��റിെ� ഓഫീ�ം
�വർ�ി�� കാല�ഴ��� ഈ െക�ിട�ിൽ

േകാടതി �വർ�ന�ി�� സൗകര��റവ്
േകാടതി അധികാരികൾ 17.09.2021 െല
േയാഗ�ിൽ േബാധി�ി�ി��് .

(സി)

ബ�. ൈഹേ�ാടതി നിർേ�ശെ� �ടർ�്
എറണാ�ളം ജി�ാ േകാടതി, െപാ�മരാമ�്,
ഇറിേഗഷൻ, റവന�, �ലെ� നിയമസഭാംഗം
എ�ിവ�െട സാ�ിധ��ിൽ 2021 െസപ്�ംബർ
17 ന് നട� േയാഗ തീ�മാന�കാരം
െപാ�മരാമ�് വ��് ഈ വിഷയ�ിൽ

നാളി�വെരയായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) െസ�ംബർ 17-ൽ നട� േയാഗതീ�മാന�ി�

േശഷം അതിർ�ികെള സംബ�ി�ം,
വ�വിേല�� �േവശനാ�മതി സംബ�ി���

വിശദാംശ�ൾ�ായി ബ�. ജി�ാ ജഡ്ജിെയ
സമീപി�ി��് . േകാടതി സ��യ�ിനായി

ഗവൺെമ�്  ൈകമാറിയ 15.08 ആർ �ല�ിെ�

അതിർ�ി റവന� സർേ�യ�െട േന�ത��ിൽ

െപാ�മരാമ�്  വ��ിന്  േബാധ�െ���ി

തരണെമ�ം ടി ���ി �ലേ��്  സാധന
സാമ�ികൾ തട�ം �ടാെത എ�ി�ാ��

�േവശനാ�മതി�ം നൽകണെമ�് 
ആവശ�െ��െകാ�്  എ�ിക��ീവ്  എ�ിനീയർ

ബ�. ജി�ാ ജഡ്ജിന്  ക�്  നൽകിയി��് .

(ഡി)
�തിയ േകാടതി സ��യ�ിെ� �ാ�ം എ�ിേമ�ം
എ�് സമർ�ി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) അതി�കളിൽ വ��ത ലഭി�ാൽ അ��കാരം
���ിയ ൈസ�്  �ാൻ ത�ാറാ�ി, �തിയ
ആർ�ിെട�്ചറൽ േ�ായിം�ം, എ�ിേമ�ം
ത�ാറാ�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


