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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3086 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ കഴി�
സർ�ാരിെ� കാലേ�ാ ഈ സർ�ാരിെ�
കാലേ�ാ ഭരണാ�മതി ലഭി��ം എ�ാൽ
നാളി�വെര �ർ�ീകരി�ി�ി�ാ��മായ

െപാ�മരാമ�് ���ികൾ ഏെതാെ�യാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�ം ഈ സർ�ാരിെ�
കാല�ം ഭരണാ�മതി ലഭി��ം,
�ർ�ീകരി�ി�ി�ാ��മായ െക�ിടവിഭാഗ�ി�

കീഴി�� ���ികൾ 1) GHSS Mankada –
Construction of School- ���ി�േവ�ി

ഇൻെവ�ിേഗഷൻ നട�വാ�� എ�ിേമ�്
സാേ�തികാ�മതി�ായി ത�ാറാ�ിയി��്. 2)
LAC – ADF Construction of Building for AEO
Office Mankada - ടി ���ി െച��തി��
�ലം നിർ�യിേ����്. പാല�ൾ
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ��വ- കീരം��്
പാല�ിെ� �നർനിർമാണം ���ി�്  കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല� 2019-2020ൽ ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ���ി 65 ശതമാനം
�േരാഗതിയിൽ ആണ് . െക എസ്  �ി പി യിൽ
റീബിൽഡ്   േകരള ഇനിേഷ��ീവ്  പ�തി �കാര��
െപ��ിലാവ്  - നില�ർ േറാഡ്   �ന��ാരണ
���ി�ാണ്  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ

കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്  െക.എസ്  .�ി.പി�് 
ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് . ��ത ���ി M/s KMC
Construction ക�നി�മായി 07/10/2020ന്  കരാർ
ഉട�ടി ഒ�െവ�. 25 ശതമാനേ�ാളം ���ി

നിലവിൽ �ർ�ീകരി�ി��് . ഈ സർ�ാരിെ�
കാല�്  ഈ നിേയാജകമ�ല�ിൽ

െക.എസ്  .�ി.പി ���ികൾ�്  ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�ി�. മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിൽ 2016
ൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയ ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.
നിർ�ഹി�� പ�തിയാണ്  ഓെരാ�ംപാലം
-ൈവേലാ�ര ൈബ�ാസ്  . ��ത ���ി�്

12.62 േകാടി �പ 22.05.2018 ൽ
അ�വദി�ക��ായി. പ�തി�േവ�ി �മി
ഏെ����തി�� വി�ാപനം 12.07.2018 ന് 
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�സി�ീകരി�ക�ം അതിർ�ി ക�കൾ
�ാപി��തി�� ���ികൾ ആരംഭി�ക�ം

െച�. എ�ാൽ പ�തി �േദശെ� ഏതാ�ം
��ടമകൾ പ�തി�െട അൈലൻെമ�ിൽ മാ�ം
വ��ണെമ�്  ആവശ�െ��്  െകാ�്  ടി ���ി

തട�െ���ക�ം �ടാെത ബ�. േകരള
ൈഹേ�ാടതിയിൽ റി�്  െപ�ീഷൻ ഫയൽ
െച�ക�ം മല�റം ജി�ാ കള�ർ�്  അേപ�
നൽ�ക�ം െച�. ടി സാഹചര��ിൽ

പ�തി�െട �േ�ാ�� �വർ�നം

താൽകാലികമായി നിർ�ിെവ�ിരി�കയാണ് .
നിര� വിഭാഗ�ി� കീഴി�� ���ിക�െട

പ�ിക അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ഭരണാ�മതി
ലഭി��ം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്

�ർ�ീകരി��മായ ���ികൾ

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)

ഇ�

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �ട�ിയ�ം
�ർ�ിയാ�ാനാവാെത ഉേപ�ി�കേയാ
നിർ�ിവ�കേയാ െച�ി�ളള ���ികൾ

ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �ട�ിയ�ം
�ർ�ിയാ�ാനാവാെത നിർ�ി വ�ി��ത്
RBDCK നിർ�ഹി�� ഒേരാ�ംപാലം -
ൈവേലാ�ര ൈബ�ാസ്  എ� ���ിയാണ്.

(ഡി) നിലവിൽ ഡി.പി.ആർ. സമർ�ി�ി�ളള�ം
ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��മായ പ�തികൾ
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാത വിഭാഗ�ിൽ

മ�ട മ�ല�ിൽ ഉൾെ�� മ�ര�റ�് 
ൈബ�ാസ്   ���ി േക� ഉപരിതല ഗതാഗത
ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ� 2017-18 വാർഷിക
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വിശദമായ പ�തി
�പേരഖ ത�ാറാ�വാൻ M/s KITCO Ltd Kochi
െയ കൺസൾ�ൻസി ആയി MoRTH
അംഗീകരി�ി��. ആയതിൻ �കാരം 9/12/2019-
ൽ ൈബ�ാസി�േവ�ി KITCO സമർ�ി�
അൈല൯െമ�്  അംഗീകാര�ിനായി MoRTH ൽ
സമർ�ി�ക��ാെയ�ി�ം അ�മതി ലഭി�ി�ി�.
12/05/2020 തീയതിയിെല േക� സർ�ാർ
വി�ാപനം �കാരം േദശീയ പാത 966 ഭാരത് 
മാല പരിേയാജനയിൽ ഉൾെ���ി 4/6 വരിയായി
വികസി�ി��തിനായി NHAI െയ
�മതലെ���ിയി��് . എ�ാൽ ഈ വികസനം
ഉൾെ�� േദശീയപാത 966- അൈലൻെമ�് 
കട�േപാ��ത്  േകാഴിേ�ാട്   -മല�റം-
പാല�ാട്   ഇ�ർഫീഡർ േകാറിേഡാർ (ICR -34)
�തിയ �ീൻഫീൽഡ്   പാതയി�െട ആണ് . ഇതിൽ
മ�ര പറ�്  ൈബ�ാസ്   ഉൾെ��ി�ി�.
െക�ിടവിഭാഗ�ി� കീഴിൽ 1. അമിനി�ി െസ�ർ
േപാളിെട�ി�്  േകാേളജ്  , െപരി�ൽമ�. 2.
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ൈല�റി ഫ�്  ഫ്േളാർ േപാളിെട�ി�്  േകാേളജ്  ,
െപരി�ൽമ�. 3. ലാബ്  ബിൽഡിംഗ് 
േപാളിെട�ി�്  േകാേളജ്  , െപരി�ൽമ�. 4.
ഇലേ�ാണിക്  േ�ാ�്  േപാളിെട�ി�്  േകാേളജ്  ,
െപരി�ൽമ�. എ�ിവ�െട ഡി.പി.ആർ.
േകാേളജ്   അധി�തർ�്  നൽകിയി��് .

(ഇ)

മ�ട മ�ല�ിൽ അടിയ�ര�ാധാന�േ�ാെട

നട�ിലാേ�� ���ികൾ

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) പാല�ൾ വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ 1 �ള�ർ
പാല�ിെ� �നർനിർ�ാണം : നിലവിെല
പാല�ി� േക�പാ�കൾ സംഭവി�ി��് .
ആയതിനാൽ പാല�ിെ� �നർനിർ�ാണം
അനിവാര�മാണ് . ���ി�െട ഇൻെവ�ിേഗഷൻ
���ി�ായി ഭരണാ�മതി�ം
സാേ�തികാ�മതി�ം ന�ി െടൻഡർ നടപടികൾ
�േരാഗമി�കയാണ് . 2. വ�ി�ാ�� പാലം
�നർനിർമാണം : 2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ
ഉൾെ��ി�� ���ി�െട ഇൻെവ�ിേഗഷൻ
���ി�ായി 3 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�് 
ത�ാറാ�ിവ��. 3. െവ�ില േചാഴി പാലം:
2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ ഉൾെ��ി�� ���ി�െട

ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ���ി�ായി 3 ല�ം
�പ�െട എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിവ��. െക�ിട
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ 1. മ�ട േപാലീസ്   േ�ഷൻ
െക�ിടം 2, മ�ര�റ�്  �ഷറി �ട�ിയ
���ികൾ അടിയ�ിരമായി
നട�ിലാേ����് . നിര�് വിഭാഗ�ിന് കിഴിൽ
1. Providing BM & BC to Mankada – Pattikkad
between km 4/500-7/000. 2. Providing BM &
BC to Thirurkkad – Anakkayam road between
km 0/000-13/440.(except 2.4km) 3. Providing
BM and BC works in Valanchery -
Angadippuram – Wandoor - Vadapuram Road
KM 6/395 to 20/05 in Mankada LAC (Vengad
to Angadippuram) 4) Providing BM & BC
works in Kolathur- Malappuram road Km 0/000
to 10/000 in Mankada LAC 5) Providing BM &
BC works to Pookkattiri - Malappuram Link
road Km 10/160 to 11/360 in Mankada LAC

െസ�ൻ ഓഫീസർ



LA REPLY (3086-A) 

SI.No Name of Work LAC 	Amovnt Rs. 

SLTF 2018-19-Flood damage-Urgent 
Reconstruction of damaged double span culvert 
and providing drainage facilities in between km Mankada 	17.00 Lakhs  
7/980-8/350 in Thirurkkad-Anakkayam road. 

SLTF 2020-21-Providing BM & BC stripped 
works due to flood damages on Thirurkkad- 

Mankada 	25.00 Lakhs Anakkayam road between km 0/000-2/850 in 
Mankada LAC. 

SLTF 2020-21-Providing BM & BC stripped 
works due to flood damages on Thirurkkad- 
Anakkayam road between km 3/150 to 6/000 Mankada 25.00 Lakhs  
in Mankada LAC. 
SLTF 2020-2 1 -Providing BM & BC stripped 
works due to flood damages on Thirurkkad- 
Anakkayam road between km 6/500 to 9/000 Mankada 	25.00 Lakhs 

in Mankada LAC. 
SLTF 2020-2 1 -Providing BM & BC stripped 

Q 
works due to flood damages on Thirurkkad- 

Mankada 	25.00 Lakhs Anakkayam road between km 9/250 to 10/500 
in Mankada LAC. 
SLTF 2020-2 1 -Providing BM & BC stripped 

6 
works due to flood damages on Thirurkkad- 

Mankada 	25.00 Lakhs Anakkayam road between km 10/700 to 
11/750 in Mankada LAC. 
SLTF 2020-2 1 -Providing BM & 80 stripped 
works due to flood damages on Thirurkkad- Mankada 	25.00 Lakhs 
Anakkayam road between km 12/000 to 
13/ 440 in Mankada LAC. 
Providing BM and BC works to Ummathur 
Kuruva Road KM 0/000 to 3/160 in Mankada Mankada 

S LAC in Malappuram Dt Amount 240Lalchs 

24OLakhs 
NABARD RIDF XXV Improvement and Providing 
SM & BC to Pariyapuram Angadippuram Mankada 

g Railway Gate valambur road Km 2/700 to 420 9ôLkhs 
8/400 in Mankada LAC Malappuram Dt 


