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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6273 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ���പണികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ പി.ഡ��.ഡി.�െട
കീഴിൽ എ� കിേലാമീ�ർ �ര�ിൽ

േറാ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�് വ��്
നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ 486.25 കി.മീ.
േറാ�ക�ം, േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ� കീഴിൽ
െകാ�ി - ധ�േ�ാടി എൻ.എ�  ്85 ൽ 64.58
കി.മീ��ം അടിമാലി - �മളി എൻ.എ�  ്185 ൽ 20
കി.മീ��ം ഉ�്.

(ബി)

��ത മ�ല�ിെല എ� പി.ഡ��.ഡി.
േറാ�ക�െട അ���പണികൾ�ാണ് �ക
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ ഈ
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയ
���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��. നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിെല
േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ���ികൾ

ഏെ���് നട�ാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�  ്വ��. േദശീയപാതാ വിഭാഗ�ിന്

കീഴിൽ കാലവർഷെ��തിയിൽ അ��� പണികൾ
െച���വിധം േറാ�കൾ തകർ�ി�ി�.
ആയതിനാൽ അ��� പണികൾ�ായി �ക
അ�വദി�ി�ി�. ��ത മ�ല�ിൽ എൻ.എ�്
85 ൽ 202/000 �തൽ 248/530 വെര DLP
ആയതിനാൽ മഴ�ാല�് �പെ�� �ഴികൾ
അട�ാൻ കരാ�കാരന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
മഴ മാ��തിന�സരി�  ്ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�്
െപർമന�ായി �ഴികൾ അട��തായിരി�ം.
�ടാെത സി.ആർ.എഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

േകാതമംഗലം-േകാ��ടി- ക���ടി-��ി�ൽ വഴി
വാേവലി �തൽ പടി�ാറ (16.50) കി.മീ എ�
���ി�് േക� േറാഡ്  ഗതാഗത ൈഹേവ
മ�ാലയ�ിൽ നി�ം 15 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്. ���ി �േരാഗമി�
വ��.

(സി) അ���പണികൾ�ായി അ�വദി�ി�� �ക
േറാ�കൾ തിരി�  ്വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ ഈ
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയ
���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി
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േചർ�ിരി��. നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിെല
േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ���ികൾ

ഏെ���് നട�ാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�  ്വ��. േദശീയപാതാ വിഭാഗ�ിന്

കീഴിൽ കാലവർഷെ��തിയിൽ അ��� പണികൾ
െച���വിധം േറാ�കൾ തകർ�ി�ി�.
ആയതിനാൽ അ��� പണികൾ�ായി �ക
അ�വദി�ി�ി�. ��ത മ�ല�ിൽ എൻ.എ�്
85 ൽ 202/000 �തൽ 248/530 വെര DLP
ആയതിനാൽ മഴ�ാല�് �പെ�� �ഴികൾ
അട�ാൻ കരാ�കാരന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
മഴ മാ��തിന�സരി�  ്ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�്
െപർമന�ായി �ഴികൾ അട��തായിരി�ം.
�ടാെത സി.ആർ.എഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

േകാതമംഗലം-േകാ��ടി- ക���ടി-��ി�ൽ വഴി
വാേവലി �തൽ പടി�ാറ (16.50) കി.മീ എ�
���ി�് േക� േറാഡ്  ഗതാഗത ൈഹേവ
മ�ാലയ�ിൽ നി�ം 15 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്. ���ി �േരാഗമി�
വ��.

(ഡി)

��ത മ�ല�ിൽ കാലവർഷെ��തികളിൽ
തക�� േറാ�ക�െട അ���പണികൾ
എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ; ആയതിന് ��തൽ �ക
അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ ഈ
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയ
���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��. നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിെല
േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ���ികൾ

ഏെ���് നട�ാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�  ്വ��. േദശീയപാതാ വിഭാഗ�ിന്

കീഴിൽ കാലവർഷെ��തിയിൽ അ��� പണികൾ
െച���വിധം േറാ�കൾ തകർ�ി�ി�.
ആയതിനാൽ അ��� പണികൾ�ായി �ക
അ�വദി�ി�ി�. ��ത മ�ല�ിൽ എൻ.എ�്
85 ൽ 202/000 �തൽ 248/530 വെര DLP
ആയതിനാൽ മഴ�ാല�് �പെ�� �ഴികൾ
അട�ാൻ കരാ�കാരന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
മഴ മാ��തിന�സരി�  ്ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�്
െപർമന�ായി �ഴികൾ അട��തായിരി�ം.
�ടാെത സി.ആർ.എഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

േകാതമംഗലം-േകാ��ടി- ക���ടി-��ി�ൽ വഴി
വാേവലി �തൽ പടി�ാറ (16.50) കി.മീ എ�
���ി�് േക� േറാഡ്  ഗതാഗത ൈഹേവ
മ�ാലയ�ിൽ നി�ം 15 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്. ���ി �േരാഗമി�
വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



ANNEXtJRE 

S1.No 
	

Name of Road 
	

Rs. (In Lakhs) 

General - Urgent work - 2021-22 - 	 15 
Rernntriirtinn nf rnllnnced refainno wall on ,  

Paingottoor — Muilaringadu roadat chi/400& 
Kadavoor - Kaloor road. 

2 General 	- 	Urgent 	work 	- 	2021-22 	- 	oni 15 
Vazhakulam 	- 	Kothamangalarn 	road. 	Urgent 
work 	2021-22- 	reconstruction 	of culvert 	and 
drain at Varappetty town at ch.11/000 & 10/500 
on Vazhakularn - Kothamanqalam road. General 
Civil work.  

3 SLTF 	2021 -22- re construction of culverts and 21.20 
drainage facilities 	in Thrikkariyur - Nadukanil 
road ch 5/000 - 7 /000 

-H 

4 GENERAL-O/R Urgent rectification 2021-22 - 25 
Providing close graded bit chipping carpet to Hill 
High way ch. 1/800 - 4/000 - General Civil work. 

H---  
5 

1 
GENIERAL-O/R2021-22- 	Urgent 	BT 	patch 25 
works to Kaloor - Kadavoor road from ch.2/500 
to 5/000 

6 GENERAL-O/R 2021-22 Urgent BT rectification 25 
Puthencruz-Alungal-Thalacodu Road 0/000 to 
2/800- General Civil work. 

7 GENERAL-- Urgent patch work 2021-22 in1  25 
Kuthukuzhy 	- 	Pareekanni 	- 	Thencodu- 
Uppukuzhi road from ch.0/000 (Kuthukuzhy) to 
ch. 	2/950 	(Karimaruthumchal)- 	General 	Civil 
work. 

8 GENERAL-O/R- Urgent rectification 2021 -22- -. 	25 
providing close graded bit chipping carpet to 
M.RVarghese road ch. 0/000 to 2/500- General 
Civil work. 

'p 



- GENERAL-O/R- Urgent rectification providing 	 25 
close graded bit chipping carpet to 
Neriarnangalam Palamattom road (via) Avolichal 
ch.1/000 to 3/000 (up to Avolichal) - General 
Civil work 202 1-22 

10 (IENEKAL-U/K- Urgent rectification 2021-22- LU 

providing close graded bit chipping carpet to 
Thrikkariyoor - Vettilapara road ch. 0/000 to 
4/000 - General Civil work 

11 GENERAL-OIR- 	2021-22 	Urgent 	BT patch! 25 
• works Chathamattam - Ooramkuzhy road from 

ch. 6/000 to 8/200 - General Civil work 

12 GENERAL-O/R- Urgent rectification 2021-22- 16.60 
providing close graded bit chipping carpet to 

• Cheladu- Malippara- Vettampara- Vaveli road 
ch.0/000 to 2/ 500- General Civil work 

13 GENERAL- 2021-22- Urgent BT patch work in 25 
Pothanikadu - Chathamattom road ch. 0/000 to 
2/200 

13 GENERAL-Urgent Patch work 	2021 -22 in 25 
paingottoor-Pothanicadu Road Ch:0/000 to 3/000 


