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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3080 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തി�ർ മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��് ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളിൽ

�ർ�ിയാകാ� പ�തികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ പ�തിയി�ം
ഉൾെ�� ���ികൾ നിലവിൽ
ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(എ) തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�്

വ��് പാല�ൾ വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ താെഴ�ാലം
പാരലൽ �ിഡ്ജ്  അ�ബ� േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിന് 320 ല�ം �പ�്  ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. കരാ�കാരന് 27.02.2018 �
ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം െച�ി��. �ഴ�െട
താ�ർ ഭാഗ�്  സംര�ണ ഭി�ി

നിർ�ി�വാനാവശ�മായ �മി�െട ഉടമ��ം

ജലേസചന വ��ം ത�ിൽ �ലെ��റി�  ്
േകരള ൈഹേ�ാടതിയിൽ േകസ്  
നിലനിൽ��തിനാൽ �മി നൽ�വാൻ ��ടമ
ത�ാറായി��ി�. ഇതിനിെട കരാ�കാരൻ
�ഴ�െട തി�ർ ഭാഗ�്  ആവശ�മായ സംര�ണ
ഭി�ികൾ നിർ�ി�െവ�ി�ം േശഷി�� എ�ാ
േജാലിക�ം ൈവ�ക��ായി. 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�. ��ത �മി ഏെ����തിന് 
63,63,083/- �പ െഫ�വരി 2020ൽ
െപാ�മരാമ�്  വ��്  തി�ർ എൽ.എ
തഹസിൽദാർ�്  നൽ�ക�ം �ടർ�് �ലം

ൈകമാ�ക�ം െച�. അേതസമയം കരാ�കാരെന
റിസ്ക് ആ�്  േകാ�ിൽ ���ിയിൽ നി�ം
വി�തൽ നൽകിയി���ം താെഴ�ാലം പാരലൽ
�ിഡ്ജിെ� ബാലൻസ്   വർ�് െഷഡ�ൾ �കാരം
വർ�്  െട�ർ െച�ക�ം ഉ�ര േമഖലാ
���ി�്  എൻജിനീയർ പാല�ൾ വിഭാഗം
േകാഴിേ�ാട്  ഓഫീസി� കീഴിൽ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി� െകാ�ിരി�ക�മാണ് . കരാ�കാരെന
റിസ്ക് ആ�്  േകാ�്  ഉൾെ���ി ���ിയിൽ

നി�ം വി�തൽ നൽകിയതിെനതിെര കരാ�കാരൻ
ബ�: േകരളാ ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ക�ം
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ഉ�രവിെനതിെര േ� േന�ക�ം െച�.
എ�ി��ാ�ം ���ി�്  എൻജിനീയർ
പാല�ൾ വിഭാഗം േകാഴിേ�ാടിന്  െട�ർ ഓ�ൺ
െച��തിന്  ബ�ഃ അഡ�േ��്  ജനറലിെ�
നിയേമാപേദശം േതടിയി���ം നിയേമാപേദശം
ലഭ�മാ�� �റ�്  െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ��താണ് .
തി�ർ ടൗൺ പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി സമീപന
േറാഡി� GO(Rt) No.730/2021/PWD തീയതി
13.08.2021 �കാരം 328 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ക�ം �തിയ DSOR 2018
�കാരം 360 ല�ം �പ�െട ���ിയ
ഭരണാ�മതി�� െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ
പരിേശാധി�വ��. െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട
വിഭാഗ�ി� കീഴി�� ���ികൾ �വെട
േചർ��. 1. NABARD- RIDF XXI –
Construction of Building for Oncology Centre at
District Hospital, Tirur- ഓേ�ാളജി
െക�ിട�ിെ� സിവിൽ ���ികൾ 95%
�ർ�ീകരി�ി��്. 2. Annual Plan Fund 2019-
20- Construction of building for GMLP School,
Edakkulam -െക�ിട�ിെ� 60% ���ിക�ം

�ർ�ീകരി�ി��് . ര�ാം നില�െട �ാബ് 
���ികൾ നട� വ��. േകാവിഡ്  ,
േലാ�് ഡൗൺ കാരണ�ളാൽ ���ി

�ർ�ീകരണ സമയം 22.03.2022 വെര നീ�ി
നൽകിയി��് . 3. Annual Plan Fund 2020-21 –
Construction of building for GUP School,
Koodasseri- ആദ�ഘ� ���ി നട�
െകാ�ിരി��. ���ി 25.09.2022-ന് 
�ർ�ീകരി�െമ�് �തീ�ി��.
െപാ�മരാമ�് വ��് നിര�്, കിഫ്ബി
വിഭാഗ��െട കീഴിൽ വ�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ��ത പ�തികൾ �ർ�ിയാ��തിന്

കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം
എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�്

വ��് പാല�ൾ വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ താെഴ�ാലം
പാരലൽ �ിഡ്ജ്  അ�ബ� േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിന് 320 ല�ം �പ�്  ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. കരാ�കാരന് 27.02.2018 �
ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം െച�ി��. �ഴ�െട
താ�ർ ഭാഗ�്  സംര�ണ ഭി�ി

നിർ�ി�വാനാവശ�മായ �മി�െട ഉടമ��ം

ജലേസചന വ��ം ത�ിൽ �ലെ��റി�  ്
േകരള ൈഹേ�ാടതിയിൽ േകസ്  
നിലനിൽ��തിനാൽ �മി നൽ�വാൻ ��ടമ
ത�ാറായി��ി�. ഇതിനിെട കരാ�കാരൻ
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�ഴ�െട തി�ർ ഭാഗ�്  ആവശ�മായ സംര�ണ
ഭി�ികൾ നിർ�ി�െവ�ി�ം േശഷി�� എ�ാ
േജാലിക�ം ൈവ�ക��ായി. 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�. ��ത �മി ഏെ����തിന് 
63,63,083/- �പ െഫ�വരി 2020ൽ
െപാ�മരാമ�്  വ��്  തി�ർ എൽ.എ
തഹസിൽദാർ�്  നൽ�ക�ം �ടർ�് �ലം

ൈകമാ�ക�ം െച�. അേതസമയം കരാ�കാരെന
റിസ്ക് ആ�്  േകാ�ിൽ ���ിയിൽ നി�ം
വി�തൽ നൽകിയി���ം താെഴ�ാലം പാരലൽ
�ിഡ്ജിെ� ബാലൻസ്   വർ�് െഷഡ�ൾ �കാരം
വർ�്  െട�ർ െച�ക�ം ഉ�ര േമഖലാ
���ി�്  എൻജിനീയർ പാല�ൾ വിഭാഗം
േകാഴിേ�ാട്  ഓഫീസി� കീഴിൽ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി� െകാ�ിരി�ക�മാണ് . കരാ�കാരെന
റിസ്ക് ആ�്  േകാ�്  ഉൾെ���ി ���ിയിൽ

നി�ം വി�തൽ നൽകിയതിെനതിെര കരാ�കാരൻ
ബ�: േകരളാ ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ക�ം
ഉ�രവിെനതിെര േ� േന�ക�ം െച�.
എ�ി��ാ�ം ���ി�്  എൻജിനീയർ
പാല�ൾ വിഭാഗം േകാഴിേ�ാടിന്  െട�ർ ഓ�ൺ
െച��തിന്  ബ�ഃ അഡ�േ��്  ജനറലിെ�
നിയേമാപേദശം േതടിയി���ം നിയേമാപേദശം
ലഭ�മാ�� �റ�്  െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ��താണ് .
തി�ർ ടൗൺ പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി സമീപന
േറാഡി� GO(Rt) No.730/2021/PWD തീയതി
13.08.2021 �കാരം 328 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ക�ം �തിയ DSOR 2018
�കാരം 360 ല�ം �പ�െട ���ിയ
ഭരണാ�മതി�� െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ
പരിേശാധി�വ��. െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട
വിഭാഗ�ി� കീഴി�� ���ികൾ �വെട
േചർ��. 1. NABARD- RIDF XXI –
Construction of Building for Oncology Centre at
District Hospital, Tirur- ഓേ�ാളജി
െക�ിട�ിെ� സിവിൽ ���ികൾ 95%
�ർ�ീകരി�ി��്. 2. Annual Plan Fund 2019-
20- Construction of building for GMLP School,
Edakkulam -െക�ിട�ിെ� 60% ���ിക�ം

�ർ�ീകരി�ി��് . ര�ാം നില�െട �ാബ് 
���ികൾ നട� വ��. േകാവിഡ്  ,
േലാ�് ഡൗൺ കാരണ�ളാൽ ���ി
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�ർ�ീകരണ സമയം 22.03.2022 വെര നീ�ി
നൽകിയി��് . 3. Annual Plan Fund 2020-21 –
Construction of building for GUP School,
Koodasseri- ആദ�ഘ� ���ി നട�
െകാ�ിരി��. ���ി 25.09.2022-ന് 
�ർ�ീകരി�െമ�് �തീ�ി��.
െപാ�മരാമ�് വ��് നിര�്, കിഫ്ബി
വിഭാഗ��െട കീഴിൽ വ�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) ഓേരാ പ�തിയി�ം ഉൾെ�� ���ികൾ

എേ�ാൾ �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�്

വ��് പാല�ൾ വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ താെഴ�ാലം
പാരലൽ �ിഡ്ജ്  അ�ബ� േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിന് 320 ല�ം �പ�്  ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. കരാ�കാരന് 27.02.2018 �
ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം െച�ി��. �ഴ�െട
താ�ർ ഭാഗ�്  സംര�ണ ഭി�ി

നിർ�ി�വാനാവശ�മായ �മി�െട ഉടമ��ം

ജലേസചന വ��ം ത�ിൽ �ലെ��റി�  ്
േകരള ൈഹേ�ാടതിയിൽ േകസ്  
നിലനിൽ��തിനാൽ �മി നൽ�വാൻ ��ടമ
ത�ാറായി��ി�. ഇതിനിെട കരാ�കാരൻ
�ഴ�െട തി�ർ ഭാഗ�്  ആവശ�മായ സംര�ണ
ഭി�ികൾ നിർ�ി�െവ�ി�ം േശഷി�� എ�ാ
േജാലിക�ം ൈവ�ക��ായി. 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�. ��ത �മി ഏെ����തിന് 
63,63,083/- �പ െഫ�വരി 2020ൽ
െപാ�മരാമ�്  വ��്  തി�ർ എൽ.എ
തഹസിൽദാർ�്  നൽ�ക�ം �ടർ�് �ലം

ൈകമാ�ക�ം െച�. അേതസമയം കരാ�കാരെന
റിസ്ക് ആ�്  േകാ�ിൽ ���ിയിൽ നി�ം
വി�തൽ നൽകിയി���ം താെഴ�ാലം പാരലൽ
�ിഡ്ജിെ� ബാലൻസ്   വർ�് െഷഡ�ൾ �കാരം
വർ�്  െട�ർ െച�ക�ം ഉ�ര േമഖലാ
���ി�്  എൻജിനീയർ പാല�ൾ വിഭാഗം
േകാഴിേ�ാട്  ഓഫീസി� കീഴിൽ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി� െകാ�ിരി�ക�മാണ് . കരാ�കാരെന
റിസ്ക് ആ�്  േകാ�്  ഉൾെ���ി ���ിയിൽ

നി�ം വി�തൽ നൽകിയതിെനതിെര കരാ�കാരൻ
ബ�: േകരളാ ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ക�ം
ഉ�രവിെനതിെര േ� േന�ക�ം െച�.
എ�ി��ാ�ം ���ി�്  എൻജിനീയർ
പാല�ൾ വിഭാഗം േകാഴിേ�ാടിന്  െട�ർ ഓ�ൺ
െച��തിന്  ബ�ഃ അഡ�േ��്  ജനറലിെ�
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നിയേമാപേദശം േതടിയി���ം നിയേമാപേദശം
ലഭ�മാ�� �റ�്  െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ��താണ് .
തി�ർ ടൗൺ പാരലൽ ആർ.ഒ.ബി സമീപന
േറാഡി� GO(Rt) No.730/2021/PWD തീയതി
13.08.2021 �കാരം 328 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ക�ം �തിയ DSOR 2018
�കാരം 360 ല�ം �പ�െട ���ിയ
ഭരണാ�മതി�� െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ
പരിേശാധി�വ��. െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട
വിഭാഗ�ി� കീഴി�� ���ികൾ �വെട
േചർ��. 1. NABARD- RIDF XXI –
Construction of Building for Oncology Centre at
District Hospital, Tirur- ഓേ�ാളജി
െക�ിട�ിെ� സിവിൽ ���ികൾ 95%
�ർ�ീകരി�ി��്. 2. Annual Plan Fund 2019-
20- Construction of building for GMLP School,
Edakkulam -െക�ിട�ിെ� 60% ���ിക�ം

�ർ�ീകരി�ി��് . ര�ാം നില�െട �ാബ് 
���ികൾ നട� വ��. േകാവിഡ്  ,
േലാ�് ഡൗൺ കാരണ�ളാൽ ���ി

�ർ�ീകരണ സമയം 22.03.2022 വെര നീ�ി
നൽകിയി��് . 3. Annual Plan Fund 2020-21 –
Construction of building for GUP School,
Koodasseri- ആദ�ഘ� ���ി നട�
െകാ�ിരി��. ���ി 25.09.2022-ന് 
�ർ�ീകരി�െമ�് �തീ�ി��.
െപാ�മരാമ�് വ��് നിര�്, കിഫ്ബി
വിഭാഗ��െട കീഴിൽ വ�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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Time of completion as 

SI 
Name of works ongoing 	- . 	 AS No 

AS Amount. 

(in Lakhs). 
Present stage per agreement 

no 

BC Overlay & lmprovemnt works to Tanalur- G.O.(Rt)No.110/2021/PWD 	. $ 

work yet to be started  

Puthanaihani road KM 6/000 to 13/000 in Tirur LAC 
- 

Dated,ThiruvananthaPUram. 500.00 
Tendered and in 

in Malappuram district. 30/01/2021  
Agreement Process - 

2I31L2Q.21 
Urgent Reconstruction of collapsed side protectiOn . 80% completed.ROad 

of Tirur - Thazhepalam railway station road b/w ch: AS/59C/20/10688 work can be started 

2 0/200 to 0/300 Dated 24-12-2020 25 
after the rainy.season 

2500000 - only 

SLTF 2020-21 Rectification and BC renewal to Tirur 
Resurfacing works with 4121C22 

Railway station road KM 0/000-0/390 and 0/450- GO(Rt) No. 11/2021/PWD dated 
25 

BM & BC. BM  & BC can 
1 

3 
0/650 of TirurThazhepalam-RailWay station in Tirur 05/01/2021 be started after the 

LAC in Malappurarn District ______________________________ 
. rain only 

Drain construction 1L1J2D22 
SLTF 2020-21 Road improvement works to BP 

Angadi-Mangattiri-Vettam road b/w CR. $/000- GO(Rt) No. 11/2021/PWD dated 
55 

completed.BC can be 

4 
5/700 in Tirur LAC- 05/01/2021 started after the rain 

only - 

SLTF 2020-21 Urgent surface rectification works in . 	 . 
Drain and culvert 12213/2024 

Tirur town portion of Mangattiri-Pookaitha-Ptlllooni GO(Rt) No. 11/2021/PWD dated 
150 

construction 

ongoing.BC can be )) '-° 
S road b/w KM 0/000-1/500 in Tirur LAC 05/01/2021 started after the rain 

only 

SLTF 2020-21 Rectification and improvements to 	. . 	. 
. Resurfacing works with 12/12/2022 

Tirur-Ettirikkadavu-Paravanna road b/w KM 0/000- GO(Rt) No. 11/2021/PWD dated 
42 

BM & BC. BM  E BC can 

6 
0/600 in Tirur LAC 	 . 05/01/2021 . be started after the 

rain only 

S 



Resurfacing works with 
 

. FnftTReucronstructibn of collapsed side protection 
GO(Rt) No: 353/2021/PWD Dated 

26/02/2021 26 
BM & C. BM & BC can 

7 . 
-Thazhepalam railway station road be started after the 

rain_only  

Budget work 2019-20 (with 20% Budget provition) . 

lmprovements'and poviding BM&Bc works to BP G.O.(Rt)No. 730/2021/PWD 

Angadi - Mangattiri -Vettom road between Km Dated Thiruvananthapuram, 	. 
- 	200 Jn Tender process 8 

5/700 uS 8/320 in Tirur LAC in Malappuram District 13/08/2021 	- - 

Reg:- . 
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