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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4669 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാതമംഗലം തേ��ാട്-���ഴ ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്  നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ േകാതമംഗലം-
െപ��ൻ��് േറാഡിൽ തേ��ാട്  �തൽ

���ഴ വെര�� 8 കിേലാമീ�ർ �രം വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്

നിർ�ാണ�ിനായി മാ�ിയി��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. െപാ�മരാമ� വ��് കിഫ് ബി പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി നട�ാ�� തേ��ാട്  �തൽ ���ഴ

വെര�ളള േറാഡ്  വി�ലീകരണ ���ി�മായി

ബ�െ��് ജല അേതാറി�ി�െട ���ഴ

ജല��ീകരണശാല �തൽ തേ��ാട്  വെര�ളള

7241 മീ�ർ ൈപ�് ൈലനിന് േക�പാ�കൾ

സംഭവി�ി��്. ഇത് മാ�ി �ാപി�� ���ി�

േവ�ി 24.12.2020-ൽ െപാ�മരാമ� വ��്

1,18,30,000/-�പ നിേ�പി�ി��്. േമൽ

���ി�െട അനിവാര�ത പരിഗണി�  ്ഒ�ാം

ഘ�മായി 740 മീ�ർ ൈപ�് ൈലൻ മാ�ി

�ാപി�� ���ി �ർ�ീകരി�ി�ളളതാണ്.
ര�ാം ഘ�മായി ബാ�ി 6501 മീ�ർ ൈപ�് ൈലൻ

മാ�ി �ാപി��തി�ളള ���ി െട�ർ

െച�െവ�ി�ം കരാ�കാർ ആ�ം തെ�

പെ���ി�. ഇതിനകം േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി

ൈപ�ക�െട വില ���ി നി�യി�തിെന �ടർ�്

���ിയ നിര�ിലാണ് ര�ാമെ� െട�ർ

�ണി�ത്. ര�ാമെ� െട�റിൽ ലഭി� �റ�

�ക എ�ിേമ�ിേന�ാൾ 9.5% അധിക

നിര�ിലാണ്. എ�ിേമ�് �കേയ�ാൾ

അധികമായി വ� 9,50,000 �പ െപാ�മരാമ�്

വ��് നിേ�പി�� �റ�് ���ി

�മീകരി��താണ്.

(ബി) ഇ�ര�ിൽ ഇവിെട േറാഡ്  നിർ�ാണ�ി�

േവ�ി മാ�ിയ 8 കിേലാമീ�ർ �ര�ി�� ൈപ�്

ൈലൻ നാളി�വെരയായി �ന�ാപി�ി�ി� എ�

കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. െപാ�മരാമ� വ��് കിഫ് ബി പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി നട�ാ�� തേ��ാട്  �തൽ ���ഴ

വെര�ളള േറാഡ്  വി�ലീകരണ ���ി�മായി

ബ�െ��് ജല അേതാറി�ി�െട ���ഴ

ജല��ീകരണശാല �തൽ തേ��ാട്  വെര�ളള

7241 മീ�ർ ൈപ�് ൈലനിന് േക�പാ�കൾ

സംഭവി�ി��്. ഇത് മാ�ി �ാപി�� ���ി�

േവ�ി 24.12.2020-ൽ െപാ�മരാമ� വ��്

1,18,30,000/-�പ നിേ�പി�ി��്. േമൽ
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���ി�െട അനിവാര�ത പരിഗണി�  ്ഒ�ാം

ഘ�മായി 740 മീ�ർ ൈപ�് ൈലൻ മാ�ി

�ാപി�� ���ി �ർ�ീകരി�ി�ളളതാണ്.
ര�ാം ഘ�മായി ബാ�ി 6501 മീ�ർ ൈപ�് ൈലൻ

മാ�ി �ാപി��തി�ളള ���ി െട�ർ

െച�െവ�ി�ം കരാ�കാർ ആ�ം തെ�

പെ���ി�. ഇതിനകം േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി

ൈപ�ക�െട വില ���ി നി�യി�തിെന �ടർ�്

���ിയ നിര�ിലാണ് ര�ാമെ� െട�ർ

�ണി�ത്. ര�ാമെ� െട�റിൽ ലഭി� �റ�

�ക എ�ിേമ�ിേന�ാൾ 9.5% അധിക

നിര�ിലാണ്. എ�ിേമ�് �കേയ�ാൾ

അധികമായി വ� 9,50,000 �പ െപാ�മരാമ�്

വ��് നിേ�പി�� �റ�് ���ി

�മീകരി��താണ്.

(സി) ഇവിെട മാ�ിയ ൈപ�് ൈലൻ �ന�ാപി�ാൻ

വാ�ർ അേതാറി�ി�് �ക ൈകമാറിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി�േവ�ി 24.12.2020-ൽ െപാ�മരാമ�

വ��് 1,18,30,000/-�പ േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ിയിൽ നിേ�പി�ി��്.

(ഡി)
�ടിെവ��ാമ ം േനരി�� സാഹചര��ിൽ

ഇവിെട േവഗ�ിൽ ൈപ�കൾ

�ന�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) ഒ�ാം ഘ�മായി 740 മീ�ർ ൈപ�് ൈലൻ മാ�ി

�ാപി�� ���ി �ർ�ീകരി�ി�ളളതാണ്.
ബാ�ി ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��തിനാവശ�മായ

അധിക �ക െപാ�മരാമ� വ��് നിേ�പി��

�റ�് ൈപ�കൾ �നഃ�ാപി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


