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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3031 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഒ��ാലം മ�ല�ിൽ ബി.എം. ആ�് ബി.സി. െച�് നവീകരി�� േറാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴിൽ ഒ��ാലം
മ�ല�ിൽ നിലവി�� േറാ�കളിൽ ബി.എം.
ആ�് ബി.സി. െച�് നവീകരി�ാൻ ബാ�ി��ത്
എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡ്  ആെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ)

57.12 കിേലാമീ�ർ േറാഡ് .

(ബി) ബി.എം. ആ�് ബി.സി. െച�ാൻ ബാ�ി��
ഒ��ാലം മ�ല�ിെല േറാ�ക�ം അതിെ�
�ര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(സി)

നിലവിൽ ബി.എം. ആ�് ബി.സി. െച�ാ�
െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ അ�കാരം െച�്
നവീകരി��തിന് ഏെത�ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) 1. Ambalappara – Melur – Kozhur road km
0/000 to 1/500 വെര ബി.എം&ബി.സി െച�്
നവീകരി��തിന് 2020-21 എസ് .എൽ.ടി.എഫ്-
ൽ ഉൾെ���ി െട�ർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��താണ്. 2. Pathirippala – Chantha –
Kripalani Road km 0/000 to 3/000 വെര
ബി.എം&ബി.സി െച�് നവീകരി��ത് RIDF-
XXVII നബാർഡ്  ഫ�ിൽ ഉൾെ����തിനായി

നിര� വിഭാഗം ചീഫ് എ�ിനീയർ സമർ�ി�
െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിൽ പരിേശാധി�വ��.
മ�� േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് നിലവിൽ
പ�തികെളാ�ം ആവി�രി�ി�ി�. ഫ�്
ലഭ�മാ�� �റ�് ഈ ���ികൾ നട�ിലാ��
കാര�ം പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



(Bib (lb 6Th (fl.JJo 

Ambalappara —Melur-Kizhur road km 0/000 to 1/500 - 1.50 km 

Pathirppa1a chantha-Kripalani road km 0/000 to 3/000 - 3.00 km 

Mangalam-Muruklcumpatta road km 0/000 to - 2/850 - 2.85 km 

Kalladikkode - Sreekrishnapuram road 1cm 10/400 to 12/600 - 2.20 km 

Kulikillyad UP School - Kulapadam road km 0/000 to 2/200 —2.20 km 

Nattukal —Palode - Kadampazhipuram road km 1/300 to 5/100 - 3.800 km 

km 7/100 to 16/200 -9.100km 

Vattambalam - Kottapuram road km 5/000 to 8/200 - 3.200 km 

Nattukal - Palode - Narukode - Chamaparambu road km 1/200 to 7/000 - 5.800 km 

Njettrakkadavu - Pombra km 0/900 - 4/000 - 3.10 km 

Koottilakadavu - Karimpuzha km 0/00 - 1/700 - 1.700 km 

Nattukal - Palode - Kadampzhipuram road km 18/000 - 25/000 - 7 km 

Kalladikode - Sreekrishnapuram road km 3/000 to 10/400-7.40 km 

13.Peringode - Pulapetta road km 0/000 to 4/270-4.27 km 


