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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2917 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായം�ളം മ�ല�ിൽ ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന നട�ാ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ 
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിൽ ഫിഷറീസ്
വ��ിൽനി�ം �ക അ�വദി�  ്ഹാർബർ
എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന നട�ാ��
കായം�ളം നഗരസഭയിെല െച�കാവ്-ഇ��്

േറാഡ് , �ാ�ന മര�ാ�് േറാഡ് , ഒ�ാം ��ി
��മ�ിരം േറാഡ് , ആല��റി പ�േ�രി േറാഡ്
എ�ീ േറാ�കൾ ഭരണാ�മതി ലഭി�  ്മാസ�ൾ
കഴി�ി�ം നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ

�ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി� എ� വ�ത
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. വിശദവിവരം താെഴ
േചർ��. 1) െച�കാവ് ഇ��് േറാഡ്  -േറാഡ്
���ി�േവ�ി കരാ�കാരന് ൈസ�് ൈകമാറി,
ൈസ�ിൽ നിർ�ാണ ���ികൾ �േരാഗമി�
വരെവ േറാഡ്  ഉയർ���മായി ബ�െ��ം

െ�യിനിെ� ഔ�് ല�മായി ബ�െ��ം

തർ��ൾ ഉ�ാ�ക�ം ���ി തട�െ��ക�ം
െചയ്  �. ഒക് േടാബർ ആദ� വാരേ�ാ��ടി

���ികൾ �നരാരംഭി�  ്ഇേ�ാൾ ഏകേദശം 490
മീ�ർ ഓട�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയി��്.
േശഷി�� ���ികൾ കാലാവ�
അ�േയാജ�െമ�ിൽ31-03-2022 ��ിൽ
�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി��താണ്. 2. �ാ�ന -
മര�ാ�് േറാഡ്  - 12-06-2019 ൽ ഭരണാ�മതി
നൽകിയ ടി േറാഡ്  ���ി�േവ�ി 3 �ാവശ�ം
ദർഘാസ്  �ണിെ��ി�ം കരാ�കാർ ആ�ം

���ി ഏെ���ി�. �ടർ�് 4-ാം �ാവശ�ം
നട�ിയ ദർഘാസിൽ ഏ��ം �റ� നിര�്
േരഖെ���ിയ കരാ�കാര�മായി
കരാറിേലർെ��െവ�ി�ം േറാഡിന് �മി ലഭ�മെ��്
ആേരാപി�  ്കരാ�കാരൻ ���ി

ഏർ�ാടാ�ിയി��ി�. നിലവിൽ വാർഡ്
െമ��െട സാ�ി���ിൽ അതിർ�ി

വ��മാ�ി േറാഡിന് ��ിയടി� നൽകിയി��്.
കാലാവ� അ�േയാജ�െമ�ിൽ31-03-
2022ഓ��ടി �ർ�ീകരി�ാ��താണ്. 3.
ഒ�ാം��ി ��മ�ിരം േറാഡ്  - കരാറിൽ ഏർെ��
ടി ���ി�െട ൈസ�് 06-11-2020 ൽ
കരാ�കാരന് ൈകമാറിയി��. ടി േറാഡിൽ
ഓട�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്. മഴ
�ലമാണ് ബാ�ി ���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�ാ�ത്. േശഷി�� മ�് ���ികൾ

കാലാവ� അ�േയാജ�െമ�ിൽ 30-11-2021
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��ിൽ �ർ�ീകരി��താണ്. 4. ആല��റി

പ�േ�രി േറാഡ്  - കരാറിൽ ഏർെ�� ടി
���ി�െട ൈസ�് 01-08-2020 ൽ കരാ�കാരന്
ൈകമാറിയി��. ടി േറാഡിൽ ഓട നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ി��്. േശഷി�� ���ികൾ

കാലാവ� അ�േയാജ�മാെണ�ിൽ 30-10-2021
��ിൽ �ർ�ീകരി��താണ്.

(ബി) എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണെമെ��ം േറാ�ക�െട
നിർ�ാണം എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ

കഴി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?
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കാലാവ� അ�േയാജ�മാെണ�ിൽ 30-10-2021
��ിൽ �ർ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


