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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3041 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തി�ർ മ�ല�ിെല പാല��െട�ം അേ�ാ�  ്േറാ�ക�െട�ം ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)
തി�ർ മ�ല�ിെല താെഴ�ാല�ിെ�

അ�ബ��ാലം, തി�ർ-െപാൻ��ം ആർ-ഒ-ബി,
തി�ർ ടൗൺ ആർ-ഒ-ബി എ�ീ പാല��െട
���ികൾ എ�ാണ് �ർ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(എ) തി�ർ മ�ല�ിെല താെഴ�ാലം പാരലൽ പാലം
25.03.2017 �ം, തി�ർ ടൗൺ പാരലൽ
ആർ.ഒ.ബി. �െട െറയിൽേവ�െട ഭാഗം 2016-�ം
തി�ർ െപാ��ം ആർ.ഒ.ബി�െട
െറയിൽേവ�െട ഭാഗം 2015-� മാണ്
�ർ�ീകരി�ത്.

(ബി) ��ത പാല��െട അേ�ാ�േറാ�ക�െട
���ികൾ �ർ�ിയാ��തിൽ കാലതാമസം
േനരി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) താെഴ�ാലം പാരലൽ പാലം: ച�വ�ം പാലം
ഗതാഗതേയാഗ�മായതി� േശഷം തി�ർ ടൗണിൽ
അ�ഭവെ��� അധിക ഗതാഗത���്
പരിഹരി�വാൻ തി�ർ �ഴ�് ��െക താെഴ�ാലം
ൈബപാസ്  േറാഡിൽ ഒ� �തിയ പാലം
നിർ�ിെ��ി�ം നിലവി��ായി�� എ�ിേമ�ിൽ
അേ�ാ�  ്േറാഡ്  നിർമാണ�ിനാ�� എ�ിേമ�്
ഉ�ായി��ി�. ��ത ���ി�് 320 ല�ം
�പ�് ഭരണാ�മതി�ം 31/03/2017-ൽ
സാേ�തികാ�മതി�ം നൽകി. ടി ���ി�്

െട�ർ �ണി�ക�ം 1,59,14,863/-�പ�്
ആ�മാസ�ി- ��ിൽ, പണി
�ർ�ീകരി�ണെമ� വ�വ�യിൽ ���ി

കരാർ നൽ�ക�ം ���ി �ട��തിനായി
27/02/2018–ൽ ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം െച�.
എ�ാൽ യഥാസമയം �മി ൈകമാറാൻ വ��ിന്
കഴിയാ�തിനാൽ, �ർ�ീകരണ കാലയളവ്
നീ��തിന് കരാ�കാരൻ അേപ�ി�ക�ം
31/12/2018 വെര കരാർ നീ�ി നൽ�ക�ം െച�.
ഈ കാലയളവി�ം �ിതിഗതികൾ

െമ�െ�ടാ�തിനാ�ം സാധനസാമ�ിക�െട
വിലവർ�ി�തി- നാ�ം കരാർ �ക�് ���ി

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധ�മെ��ം ���ിയിൽ

നി�ം റി�് ആ�് േകാ�ി�ാെത
ഒഴിവാ�ി�രണെമ�ം അറിയി� കരാ�കാരൻ
അേപ� നൽകി. 22/06/2021-ൽ റി�് ആ�്

േകാ�ിൽ കരാ�കാരെന ���ിയിൽ നി�ം
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വി�തൽ നൽകിയി��്. ��ത �മി
ഏെ����തിന് 63,63,083/- �പ െഫ�വരി
2020 ൽ െപാ�മരാമ�് വ��് തി�ർ എൽ.എ
ജനറൽ തഹസിൽദാർ�് ൈകമാ�ക�ം
26/06/2020 തീയതിയിെല േഡാക�െമ�് ന�ർ
1266/2020 �കാരം േകരള ഗവർണർ�് �ലം

ൈകമാ�ക�ം െച�. എ��ം െപെ��് െട�ർ
നടപടികൾ �ർ�ീകരി� അേ��ാ�  ്േറാഡ്
നിർ�ാണം േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ��തിന്

േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�് സ�ർശന
േവളയിൽ ബ�: െപാ�മരാമ� �റിസം വ��്
മ�ി നിർേ�ശി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

ബാലൻസ്  െഷഡ�ൽ �കാരം 1,98,07,432.804/-
(ജി.എസ് .ടി ഉൾെ�െട) �പ�െട വർ�് െട�ർ
െച�ക�ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ം വ��.
തി�ർ ടൗൺ പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി: തി�ർ ടൗൺ
പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി സമീപന േറാഡി�േവ�ി
2018-19 വർഷ�ിൽ 2.9 േകാടി �പ�െട
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി�െവ�ി�ം
ഫ�ിെ� ലഭ�ത�റ��ലം പരിഗണി�ി� എ�ാൽ
2021-2022 െല ബഡ്ജ�ിൽ ഈ ���ി�്

60,00,000/- �പ വകയി�- �ിയി��്.
ആയതിെ� അടി�ാ- ന�ിൽ G.O.
(Rt)No.730/2021/PWD തീയതി 13.08.2021
�കാരം 328 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകി.
എ�ാൽ ���ിയ ഭരണാ�മതി�ായി DSOR
2018 �കാരം സമർ�ി� 360 ല�ം �പ�െട
എ�ിേമ�് പരിേശാധി�വ��. തി�ർ െപാ��ം
ആർ ഒ ബി: തി�ർ െപാ��ം ആർ.ഒ.ബി. സമീപന
േറാഡ്  നിർമാണ�ിനായി നബാർഡ്  �ീമിൽ
ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി�ായി 25.90 േകാടി
�പ�െട എ�ിേമ�ം ഡീെ�യിൽഡ്  േ�ാജ�്
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ത് പരിേശാധി�വ��

(സി) ��ത ഓേരാ പാല�ിെ��ം അേ�ാ�്
േറാ�ക�െട�ം �വർ�നം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) താെഴ�ാലം പാരലൽ പാലം: ച�വ�ം പാലം
ഗതാഗതേയാഗ�മായതി� േശഷം തി�ർ ടൗണിൽ
അ�ഭവെ��� അധിക ഗതാഗത���്
പരിഹരി�വാൻ തി�ർ �ഴ�് ��െക താെഴ�ാലം
ൈബപാസ്  േറാഡിൽ ഒ� �തിയ പാലം
നിർ�ിെ��ി�ം നിലവി��ായി�� എ�ിേമ�ിൽ
അേ�ാ�  ്േറാഡ്  നിർമാണ�ിനാ�� എ�ിേമ�്
ഉ�ായി��ി�. ��ത ���ി�് 320 ല�ം
�പ�് ഭരണാ�മതി�ം 31/03/2017-ൽ
സാേ�തികാ�മതി�ം നൽകി. ടി ���ി�്

െട�ർ �ണി�ക�ം 1,59,14,863/-�പ�്
ആ�മാസ�ി- ��ിൽ, പണി
�ർ�ീകരി�ണെമ� വ�വ�യിൽ ���ി
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കരാർ നൽ�ക�ം ���ി �ട��തിനായി
27/02/2018–ൽ ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം െച�.
എ�ാൽ യഥാസമയം �മി ൈകമാറാൻ വ��ിന്
കഴിയാ�തിനാൽ, �ർ�ീകരണ കാലയളവ്
നീ��തിന് കരാ�കാരൻ അേപ�ി�ക�ം
31/12/2018 വെര കരാർ നീ�ി നൽ�ക�ം െച�.
ഈ കാലയളവി�ം �ിതിഗതികൾ

െമ�െ�ടാ�തിനാ�ം സാധനസാമ�ിക�െട
വിലവർ�ി�തി- നാ�ം കരാർ �ക�് ���ി

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധ�മെ��ം ���ിയിൽ

നി�ം റി�് ആ�് േകാ�ി�ാെത
ഒഴിവാ�ി�രണെമ�ം അറിയി� കരാ�കാരൻ
അേപ� നൽകി. 22/06/2021-ൽ റി�് ആ�്

േകാ�ിൽ കരാ�കാരെന ���ിയിൽ നി�ം
വി�തൽ നൽകിയി��്. ��ത �മി
ഏെ����തിന് 63,63,083/- �പ െഫ�വരി
2020 ൽ െപാ�മരാമ�് വ��് തി�ർ എൽ.എ
ജനറൽ തഹസിൽദാർ�് ൈകമാ�ക�ം
26/06/2020 തീയതിയിെല േഡാക�െമ�് ന�ർ
1266/2020 �കാരം േകരള ഗവർണർ�് �ലം

ൈകമാ�ക�ം െച�. എ��ം െപെ��് െട�ർ
നടപടികൾ �ർ�ീകരി� അേ��ാ�  ്േറാഡ്
നിർ�ാണം േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ��തിന്

േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�് സ�ർശന
േവളയിൽ ബ�: െപാ�മരാമ� �റിസം വ��്
മ�ി നിർേ�ശി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

ബാലൻസ്  െഷഡ�ൽ �കാരം 1,98,07,432.804/-
(ജി.എസ് .ടി ഉൾെ�െട) �പ�െട വർ�് െട�ർ
െച�ക�ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ം വ��.
തി�ർ ടൗൺ പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി: തി�ർ ടൗൺ
പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി സമീപന േറാഡി�േവ�ി
2018-19 വർഷ�ിൽ 2.9 േകാടി �പ�െട
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി�െവ�ി�ം
ഫ�ിെ� ലഭ�ത�റ��ലം പരിഗണി�ി� എ�ാൽ
2021-2022 െല ബഡ്ജ�ിൽ ഈ ���ി�്

60,00,000/- �പ വകയി�- �ിയി��്.
ആയതിെ� അടി�ാ- ന�ിൽ G.O.
(Rt)No.730/2021/PWD തീയതി 13.08.2021
�കാരം 328 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകി.
എ�ാൽ ���ിയ ഭരണാ�മതി�ായി DSOR
2018 �കാരം സമർ�ി� 360 ല�ം �പ�െട
എ�ിേമ�് പരിേശാധി�വ��. തി�ർ െപാ��ം
ആർ ഒ ബി: തി�ർ െപാ��ം ആർ.ഒ.ബി. സമീപന
േറാഡ്  നിർമാണ�ിനായി നബാർഡ്  �ീമിൽ
ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി�ായി 25.90 േകാടി
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�പ�െട എ�ിേമ�ം ഡീെ�യിൽഡ്  േ�ാജ�്
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ത് പരിേശാധി�വ��

(ഡി) ��ത പാല�ൾ െപാ�ജന�ൾ�്
�റ�െകാ���തി�ം അേ�ാ�  ്േറാ�ക�െട
���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ിയാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

(ഡി) താെഴ�ാലം പാരലൽ പാലം: ച�വ�ം പാലം
ഗതാഗതേയാഗ�മായതി� േശഷം തി�ർ ടൗണിൽ
അ�ഭവെ��� അധിക ഗതാഗത���്
പരിഹരി�വാൻ തി�ർ �ഴ�് ��െക താെഴ�ാലം
ൈബപാസ്  േറാഡിൽ ഒ� �തിയ പാലം
നിർ�ിെ��ി�ം നിലവി��ായി�� എ�ിേമ�ിൽ
അേ�ാ�  ്േറാഡ്  നിർമാണ�ിനാ�� എ�ിേമ�്
ഉ�ായി��ി�. ��ത ���ി�് 320 ല�ം
�പ�് ഭരണാ�മതി�ം 31/03/2017-ൽ
സാേ�തികാ�മതി�ം നൽകി. ടി ���ി�്

െട�ർ �ണി�ക�ം 1,59,14,863/-�പ�്
ആ�മാസ�ി- ��ിൽ, പണി
�ർ�ീകരി�ണെമ� വ�വ�യിൽ ���ി

കരാർ നൽ�ക�ം ���ി �ട��തിനായി
27/02/2018–ൽ ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം െച�.
എ�ാൽ യഥാസമയം �മി ൈകമാറാൻ വ��ിന്
കഴിയാ�തിനാൽ, �ർ�ീകരണ കാലയളവ്
നീ��തിന് കരാ�കാരൻ അേപ�ി�ക�ം
31/12/2018 വെര കരാർ നീ�ി നൽ�ക�ം െച�.
ഈ കാലയളവി�ം �ിതിഗതികൾ

െമ�െ�ടാ�തിനാ�ം സാധനസാമ�ിക�െട
വിലവർ�ി�തി- നാ�ം കരാർ �ക�് ���ി

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധ�മെ��ം ���ിയിൽ

നി�ം റി�് ആ�് േകാ�ി�ാെത
ഒഴിവാ�ി�രണെമ�ം അറിയി� കരാ�കാരൻ
അേപ� നൽകി. 22/06/2021-ൽ റി�് ആ�്

േകാ�ിൽ കരാ�കാരെന ���ിയിൽ നി�ം
വി�തൽ നൽകിയി��്. ��ത �മി
ഏെ����തിന് 63,63,083/- �പ െഫ�വരി
2020 ൽ െപാ�മരാമ�് വ��് തി�ർ എൽ.എ
ജനറൽ തഹസിൽദാർ�് ൈകമാ�ക�ം
26/06/2020 തീയതിയിെല േഡാക�െമ�് ന�ർ
1266/2020 �കാരം േകരള ഗവർണർ�് �ലം

ൈകമാ�ക�ം െച�. എ��ം െപെ��് െട�ർ
നടപടികൾ �ർ�ീകരി� അേ��ാ�  ്േറാഡ്
നിർ�ാണം േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ��തിന്

േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�് സ�ർശന
േവളയിൽ ബ�: െപാ�മരാമ� �റിസം വ��്
മ�ി നിർേ�ശി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

ബാലൻസ്  െഷഡ�ൽ �കാരം 1,98,07,432.804/-
(ജി.എസ് .ടി ഉൾെ�െട) �പ�െട വർ�് െട�ർ
െച�ക�ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ം വ��.
തി�ർ ടൗൺ പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി: തി�ർ ടൗൺ
പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി സമീപന േറാഡി�േവ�ി
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2018-19 വർഷ�ിൽ 2.9 േകാടി �പ�െട
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമർ�ി�െവ�ി�ം
ഫ�ിെ� ലഭ�ത�റ��ലം പരിഗണി�ി� എ�ാൽ
2021-2022 െല ബഡ്ജ�ിൽ ഈ ���ി�്

60,00,000/- �പ വകയി�- �ിയി��്.
ആയതിെ� അടി�ാ- ന�ിൽ G.O.
(Rt)No.730/2021/PWD തീയതി 13.08.2021
�കാരം 328 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകി.
എ�ാൽ ���ിയ ഭരണാ�മതി�ായി DSOR
2018 �കാരം സമർ�ി� 360 ല�ം �പ�െട
എ�ിേമ�് പരിേശാധി�വ��. തി�ർ െപാ��ം
ആർ ഒ ബി: തി�ർ െപാ��ം ആർ.ഒ.ബി. സമീപന
േറാഡ്  നിർമാണ�ിനായി നബാർഡ്  �ീമിൽ
ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി�ായി 25.90 േകാടി
�പ�െട എ�ിേമ�ം ഡീെ�യിൽഡ്  േ�ാജ�്
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ത് പരിേശാധി�വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ


