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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3024 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ർ-െന�ംപാറ-അർള�� േറാഡ്  �നർനിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

കാസർേകാഡ്  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ർ-
െന�ംപാറ-അർള�� േറാഡ്  െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� കീഴി��താേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) െന�ംപാറ - അർള�� - െകാടി�ല - ��ർ -
നാര�ാടി - ഏ��� േറാഡ്  െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാഡാണ്. 2012-െല

ഉ�രവ് �കാരമാണ് ��ത േറാഡ്

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ി��ത്. ��ത

േറാഡിന് 13.50 കി.മീ നീളം ഉ�്. േറാഡിെ�

ക�ാേരജ് േവ�െട വീതി ഉേ�ശം 3 കിേലാമീ�േറാളം

ഭാഗ�് 3.8 മീ��ം ബാ�ി�� ഭാഗ�ളിൽ 5.5
മീ��ം ആണ്. കഴി� 5 വർഷ കാല�ിൽ

��ത േറാഡിൽ നട�ിയ ���ിക�െട വിവരം

അ�ബ�മായി േചർ��. ��ത ���ികൾ

എ�ാം തെ� നിലവിൽ �ർ�ീകരി�ി��്.

(ബി)

എ�ിൽ ��ത േറാഡ്  െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ���ത് ഏത് വർഷ�ിലാണ്; നാളി�വെര

വ��് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�;
െചലവഴി� �ക എ�; ��ത േറാഡിെ� നീള�ം

വീതി�ം എ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�ംപാറ - അർള�� - െകാടി�ല - ��ർ -
നാര�ാടി - ഏ��� േറാഡ്  െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാഡാണ്. 2012-െല

ഉ�രവ് �കാരമാണ് ��ത േറാഡ്

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ി��ത്. ��ത

േറാഡിന് 13.50 കി.മീ നീളം ഉ�്. േറാഡിെ�

ക�ാേരജ് േവ�െട വീതി ഉേ�ശം 3 കിേലാമീ�േറാളം

ഭാഗ�് 3.8 മീ��ം ബാ�ി�� ഭാഗ�ളിൽ 5.5
മീ��ം ആണ്. കഴി� 5 വർഷ കാല�ിൽ

��ത േറാഡിൽ നട�ിയ ���ിക�െട വിവരം

അ�ബ�മായി േചർ��. ��ത ���ികൾ

എ�ാം തെ� നിലവിൽ �ർ�ീകരി�ി��്.

(സി) ��ത േറാഡിെ� �നർനിർ�ാണം കിഫ്ബിയിൽ

ഉൾെ���ി ബജ�ിൽ �ഖ�ാപനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏത് വർഷെ�

ബജ�ിലായി��; വ��മാ�േമാ;

(സി) െന�ംപാറ ഏ��� എ� ���ി

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി 2017-18 വർഷം

�ഖ�ാപനം നട�ിയി��. ��ത ���ി�്

10.07.2017-െല സ.ഉ(സാധാ) നം. 942/2017/
െപാ.മ.വ �കാരം 15 േകാടി �പ�െട

തത��ി�� അ�മതി നൽകിയി��്.
െന�ംപാറ �തൽ ക����� വെര�� 11.60
കി.മീ നീള�ം 5.50 മീ�ർ വീതി��� േറാഡിെ�
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വിശദമായ പ�തി േരഖ കിഫ്ബിയിൽ

സമർ�ി�ി��്. ആയതിന് കിഫ്ബി െട�ി�ൽ

അൈ�സൽ റിേ�ാർ�് നൽകി. െട�ി�ൽ

അൈ�സൽ റിേ�ാർ�ിെ� മ�പടി കിഫ്ബി�്

സമർ�ിേ����്. ആയത് േകരള േറാഡ്  ഫ�്

േബാർഡ്  ഫീൽഡ്  ഓഫീസ്  �േഖന ലഭ�മാ�ി

കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�  ്സാ��ികാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(ഡി)

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ��ി�െ��ിൽ ബജ�്

�ഖ�ാപന�ി� േശഷം സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�ംപാറ ഏ��� എ� ���ി

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി 2017-18 വർഷം

�ഖ�ാപനം നട�ിയി��. ��ത ���ി�്

10.07.2017-െല സ.ഉ(സാധാ) നം. 942/2017/
െപാ.മ.വ �കാരം 15 േകാടി �പ�െട

തത��ി�� അ�മതി നൽകിയി��്.
െന�ംപാറ �തൽ ക����� വെര�� 11.60
കി.മീ നീള�ം 5.50 മീ�ർ വീതി��� േറാഡിെ�

വിശദമായ പ�തി േരഖ കിഫ്ബിയിൽ

സമർ�ി�ി��്. ആയതിന് കിഫ്ബി െട�ി�ൽ

അൈ�സൽ റിേ�ാർ�് നൽകി. െട�ി�ൽ

അൈ�സൽ റിേ�ാർ�ിെ� മ�പടി കിഫ്ബി�്

സമർ�ിേ����്. ആയത് േകരള േറാഡ്  ഫ�്

േബാർഡ്  ഫീൽഡ്  ഓഫീസ്  �േഖന ലഭ�മാ�ി

കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�  ്സാ��ികാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(ഇ)

കിഫ് ബി ��ത േറാഡ്  ഉേപ�ി�ി�െ��ിൽ

അതി�� കാരണം എ�്; ആയത് ഏത് 
ഫ�പേയാഗി�

�നർനിർ�ി�ാനാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശം

നൽകാേമാ?

(ഇ) െന�ംപാറ ഏ��� എ� ���ി

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി 2017-18 വർഷം

�ഖ�ാപനം നട�ിയി��. ��ത ���ി�്

10.07.2017-െല സ.ഉ(സാധാ) നം. 942/2017/
െപാ.മ.വ �കാരം 15 േകാടി �പ�െട

തത��ി�� അ�മതി നൽകിയി��്.
െന�ംപാറ �തൽ ക����� വെര�� 11.60
കി.മീ നീള�ം 5.50 മീ�ർ വീതി��� േറാഡിെ�

വിശദമായ പ�തി േരഖ കിഫ്ബിയിൽ

സമർ�ി�ി��്. ആയതിന് കിഫ്ബി െട�ി�ൽ

അൈ�സൽ റിേ�ാർ�് നൽകി. െട�ി�ൽ

അൈ�സൽ റിേ�ാർ�ിെ� മ�പടി കിഫ്ബി�്

സമർ�ിേ����്. ആയത് േകരള േറാഡ്  ഫ�്

േബാർഡ്  ഫീൽഡ്  ഓഫീസ്  �േഖന ലഭ�മാ�ി

കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�  ്സാ��ികാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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- 	- 	
Details of works arranged in Nckrarnpara Arladukka 

road 

SL 
I 

)Year ame N 	Of Work 

I 
AS Amount T5 Amount in 

NO in Lakh Lakh 

Surface renewal to Nekrampara- 
I 2017-I8 Arladka-Pundoor-Nerampady- 40 40 

Yethadka Road km 5/800 to 9/000 

Providing strip BT to the Nekrampara - 

2 2016-17 
Arladka - Pundoor - Naranipad y - 

Yethadka Road between Km 9/000 10 10 

and 11/600 

Surface Renewal to Nekrampara- 

3 2017-IS 
Arladuka-Kodjmoole-pundoor- 

21 
Narampady-Yethadka Road km 10/000 

21 

to 11/600 

Surface Renewal to Nekrampara- 

2017-18 
Arladuka- K od I mooje-Pundoor- 

H II ( 
Narampady-Yethadka Road km 9/000 

to 10/000 I 

Filling of Pot holes and Providing Strip 
13'F patches to Nekr-ampara - Arladkka - 

2018-19 Kodirnoola - Kundoor - Narampady - 13 	- 13 
Yethadka Road between Km 3/000 to 

5/000 

TOTAL 95 c:15 	- 




