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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3032 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല െട�ർ നടപടി �ർ�ിയായ േറാ�ക�െട �ടർ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ിയായ േറാ�കളിൽ വാ�ർ അേതാറി�ി
ൈപ�് ൈല�കൾ �ാപി�ാൻ

ൈവ��തിനാൽ �ടർ���ികൾ നട�വാൻ
സാധി�ാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ അവ ഏെത�ാം േറാ�കളാെണ�ം
��ത ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ?

(എ) ��യിൽെ��ി��്. പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ

െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ീകരി� േറാ�കളിൽ
വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ൈപ�് ൈല�കൾ
�ാപി�വാൻ ൈവ��തിനാൽ �ടർ
���ികൾ നട�വാൻ സാധി�ാ�
���ികൾ താെഴ പറ��വയാണ്. 1. NABARD
RIDF XXIV Improvements & BM&BC to
Thiruvegappura - Pallippuram road km 0/000 –
5/025 in Pattambi LAC 2. Improvements &
Providing BM&BC to Kaipram – Vilathur –
Chembra road km 1/000 – 5/000 3. BC Overlay
to Valanchery Koppam road km 5/035 to 13/525
in Pattambi LAC 4. Providing drainage facilities
and Improvements to Koppam Town in Pattambi
LAC in Palakkad District. 5. Providing BM&BC
to Pattambi Vetenery Hospital – Muthuthala road
km 0/000 – 8/000 in Palakkad District. 6.
Improvements by providing BM&BC to
Koorachipadi Naduvattam road km 1/000 –
3/400. �കളിൽ പരാമർശി�ി�� പാതകളിൽ
�രാ�ി�ടി - ന�വ�ം േറാഡ് , ൈക�ം - വിള�ർ -
െച� േറാഡ് , തി�േവഗ�റ - പളളി�റം േറാഡ്
എ�ിവയിൽ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട
ജലൽജീവൻ മിഷൻ ���ി�മായി ബ�െ��്

െറെ�ാേറഷൻ ചാർ�് അട��തിനായി
03.08.2021, 23.09.2021, 30.09.2021 എ�ീ
തീയതികളിൽ െപാ�മരാമ�് വ��് േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�് ക�് നൽകിയി��്. ആയത്

നാളി�വെരയായി അട�ി�ി�. �ക
അട�തി�േശഷം ൈപ�് ഇ�� ���ി േകരള
വാ�ർ അേതാറി�ി �ർ�ീകരിെ��ിൽ മാ�േമ
േറാഡിെ� നിർ�ാണ ���ികൾ

�നരാരംഭി�ാൻ കഴി�ക��. െകാ�ം വളാേ�രി
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േറാഡിൽ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി ജലൽജീവൻ
മിഷൻ പ�തി�െട ഭാഗമായി അടേ��
െറെ�ാേറഷൻ ചാർ�് അട��തിനായി
30.09.2021-ന് ഡിമാ�് േനാ�ീസ്  നൽകിയി��്.
ആയത് നാളി�വെരയായി അട�ി�ി�. േറാഡിെല
�ഴികൾ താ�ാലികമായി അട�  ്േറാഡ്
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് കരാ�കാരന്
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. പ�ാ�ി െവ�ിനറി
േഹാസ്  പി�ൽ േറാഡിൽ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
ജലൽജീവൻ മിഷൻ ���ി�മായി ബ�െ��

���ികൾ �ർ�ീകരിെ��ിൽ മാ�േമ
േറാഡിെ� നിർ�ാണ ���ികൾ

�നരാരംഭി�ാൻ സാധി�ക��. െകാ�ം ടൗൺ
നവീകരണ ���ി�മായി ബ�െ��്

�ാൻേ�ാർമ�ക�ം മ�് ഇല�ിക് േപാ�ക�ം
മാേ����്. ഇ�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�്

വ��ം െക.എസ് .ഇ.ബി-�ം ഒ� േജായി�്
ഇൻെ��ൻ 12.10.2021-ന് നട�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


