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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4039 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല േട�് എ േ��് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� േദശീയ-സം�ാന

പാതേയാര�ളിൽ െപാ� �ചി�റിക�ം വി�മ
േക���ം നിർ�ി�� േട�് എ
േ��്പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
ഇതിന് എ� �പ വീതമാണ് സർ�ാർ
അ�വദി�ി��ത്; അറിയി�േമാ;

(എ) േകരള�ിെ� സമ� വികസനം ല��മി�് ബ�.
േകരള �ഖ�മ�ി�െട 12 ഇന കർ� പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ്
"േട�് എ േ��്" െപാ� �ചി�റി സ��യ
നിർ�ാണ പ�തി. േദശീയ-സം�ാന

പാതേയാര�ളി�ം, �ാൻേ�ാർ�് ബ�്
േ�ഷ�കൾ, േഷാ�ിംഗ് േകാം��കൾ �ട�ി
ജന�ൾ ഒ�മിെ��� �േദശ�ളിൽ
ഏ�സമയ�ം �ീകൾ�ം ��ികൾ��ൾ�െട
�ര�ിതമായി ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി��
തര�ിൽ �ചി�റി സ��യ��ം
േകാഫിേഷാേ�ാ� �ടിയ ഉ�ത നിലവാര�ളള
വി�മ േക���ം നിർ�ി��താണ് ഈ പ�തി.
�ാമപ�ായ�കളിൽ ഏ��ം �റ�ത് ര�്
എ�ം, നഗരസഭകളിൽ അ�ം
േകാർ�േറഷ�കളിൽ എെ��ം വീത�മായി ആെക
2365 �ചി�റി സ��യ�ൾ ഘ�ംഘ�ംമായി
നിർ�ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്. ഇതിെ�
ആദ�ഘ�െമ� നിലയിൽ പണി �ർ�ീകരി� 100
�ചി�റി സ��യ��െട ഉദ്ഘാടനം നട�ി

കഴി� വർഷം നാടിന് സമർ�ി�ി��.
ആയതിെ� ര�ാം ഘ�മായി പണി �ർ�ീകരി�

118 �ചി�റി സ��യ��െട പണി
�ർ�ിയാ�ക�ം ആയതിെ� സം�ാനതല

ഉദ്ഘാടനം 07.09.2021 ന് നിർവഹി�ക�ം െച�.
പ�തി നിർ�ഹണ�ിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ 1.16,61,22,651/- �പ
വകയി��ിയി��്.

(ബി) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല ഏെത�ാം
പ�ായ�കളിലാണ് ഇ�രം വി�മേക���െട
���ി �ർ�ീകരി�  ്െപാ�ജന�ൾ�ായി
�റ�് െകാ��ി��ത്;

(ബി) വടകര �നിസി�ാലി�ി, പന�ാട്  �ാമ
പ�ായ�് (2 എ�ം), ���ാടി �ാമ
പ�ായ�്, രാമനാ�കര �ാമ പ�ായ�്,
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കാവി�ംപാറ �ാമ പ�ായ�്, വളയം �ാമ
പ�ായ�്

(സി)
��ത ജി�യിെല െപ�വയൽ
�ാമപ�ായ�ിൽ നിർ�ി� േട�് എ േ��്
വി�മേക��ിന് എ� �പയാണ്
അ�വദി�ി��ത്; ഇത് �ാപി��ത്

സംബ�ി�  ്ഭരണസമിതി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േട�് എ േ��് വി�മ േക� നിർ�ാണ�ിനായി

12,60,000/- �പ�ം െക�ിടം
�ർ�ീകരണ�ിനായി 6,48,289/- �പ�ം 2020-
21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 2,00,000/- �പ�ം
അട�ം 21,44,289/- �പ അട�ലിൽ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി��്. ഭരണ സമിതി
തീ�മാനെമ��ി��് (തീ�മാനം നം.3(1) തീയതി
16.10.2021.)

(ഡി)

��ത പ�തി സംബ�ി�  ്തേ�ശ സ�യംഭരണ
വ��് നിഷ്  കർഷി� നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ാേണാ
ടി വി�മേക�ം �ാപി�െത�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) പരിേശാധി�ി��്. േദശീയ സം�ാന പാതകൾ
പ�ായ�ിൽ ഇ�ാ�തിനാൽ പ�ായ�ിെ�

അധീനതയിൽ ഉളള�ം െപാ�ജന�ൾ
ധാരാളമായി വ���മായ പാതേയാര�ളിൽ
വി�മ േക��ൾ �ാപി�ക എ�
ല��േ�ാെട പ�ായ�് േറാഡിൽ നി�ം 30
മീ�ർ �ര�ിൽ പ�ായ�ിെ� �ാഥമികാ-
േരാഗ�േക�ം, െവ�ിനറി ഡിെ�ൻസറി,
പ�ായ�് �ൗ�് എ�ിവ�് അ��ായി

ഭരണസമിതി തീ�മാന�കാരം െപാ� �ചി�റിക�ം
വി�മ േക��ം ഉൾെ�� േട�് എ േ��്
�ാപി��തിന് �ലം കെ��ക�ം
നിർ�ാണം നട�ക�മാണ് െച�ി�ളളത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


