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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3655 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴ െമാബിലി�ി ഹ�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

ആല�ഴ െമാബി�ിലി ഹ�ിെ� ഇേ�ാഴെ�
നിർ�ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ആല�ഴ െമാബി�ിലി ഹ�ിെ� നിർ�ാണ
���ികൾ െച��ത് M/s. INKEL എ�
�ാപനമാണ് . KSRTC ബസ്  െടർമിനലിെ�
നിർ�ാണ ���ി�ായി െട�് ൈപലിംഗ്
നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി��്. ആല�ഴ യിെല
ഗ�ാേരജ്  മാ�ി �ാപി��തിനായി, കല�രിൽ
Temporary Garage-െ� നിർ�ാണ ���ികളിൽ

Forting, Coloumn Pedestal, Washing bay forting
എ�ിവ �ർ�ീകരി�ി��്. Back filling work 90
ശതമാനം �ർ�ീകരി�. Fabrication work
�േരാഗമി�  ്വരികയാണ്.

(ബി) ഗതാഗതവ��മ�ി േനരി�് �ലം സ�ർശി�്
േയാഗം േചർ�് എ�� തീ�മാന�ൾ
അ�സരി�  ്���ി നട�ിലാ��േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. പ�തി �േദശ� നി�ം മരം
�റി��തി�� അ�മതി േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി
ഡി�ാർ �െമ�ിൽ നി�ം വാ�ക�ം മരം �റി�്
മാ�ക�ം െച�ി��്. �റേ��� േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിനായി മതിൽ െപാളി�  ്േറാഡ്
നിർ�ി�  ്2021 െസ�ംബർ ഒ�ാം തീയതി �റ�
െകാ��ി��്. ഒ�ാമെ� െഷഡ്
െപാളി��തിന് െട�ർ െച�് െഷഡ്
െപാളി�വാൻ ആരംഭി�. ആദ� ഘ� നിർ�ാണ
���ികൾ �ായി �ലം M/s. INKEL
ക�ിനി�് ൈകമാറിയി��്. Test Piling
നടപടികൾ �ർ�ിയായി�ഴി�. േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ ��തൽ ആ�കെള പെ���ി�്
േലല നടപടികൾ നട��തിന് സാധ�
മ�ാ�തിനാൽ, 2, 3 െഷ�കൾ െപാളി�്
മാ��തിന് MSTC �േഖെന െട�ർ
െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�  ്വ��.
സ�കാര� െമാൈബൽ ടവർ മാ�ി
�ാപി��തി�� �ലം കെ��ി

ബ�െ�� ക�നിെയ അറിയി�ി��്.
എം.പി.എൽ.എ.ഡി. െക�ിട�ൾ
െപാളി��തി�� അ�മതി�ായി ബ�. ജി�ാ
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കള�ർ�ം �ാനിംഗ് ഓഫീസർ�ം 01.9.2021-ൽ
അേപ� നൽകിയി��്.

(സി)

െമാബിലി�ി ഹ�ിെ� നിർ�ാണം സംബ�ി�്

േയാഗ�ിൽ ഉയർ� ആശ�കൾ പരിഹരി�ാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. പ�തി �േദശ� നി�ം മരം
�റി��തി�� അ�മതി േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി
ഡി�ാർ �െമ�ിൽ നി�ം വാ�ക�ം മരം �റി�്
മാ�ക�ം െച�ി��്. �റേ��� േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിനായി മതിൽ െപാളി�  ്േറാഡ്
നിർ�ി�  ്2021 െസ�ംബർ ഒ�ാം തീയതി �റ�
െകാ��ി��്. ഒ�ാമെ� െഷഡ്
െപാളി��തിന് െട�ർ െച�് െഷഡ്
െപാളി�വാൻ ആരംഭി�. ആദ� ഘ� നിർ�ാണ
���ികൾ �ായി �ലം M/s. INKEL
ക�ിനി�് ൈകമാറിയി��്. Test Piling
നടപടികൾ �ർ�ിയായി�ഴി�. േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ ��തൽ ആ�കെള പെ���ി�്
േലല നടപടികൾ നട��തിന് സാധ�
മ�ാ�തിനാൽ, 2, 3 െഷ�കൾ െപാളി�്
മാ��തിന് MSTC �േഖെന െട�ർ
െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�  ്വ��.
സ�കാര� െമാൈബൽ ടവർ മാ�ി
�ാപി��തി�� �ലം കെ��ി

ബ�െ�� ക�നിെയ അറിയി�ി��്.
എം.പി.എൽ.എ.ഡി. െക�ിട�ൾ
െപാളി��തി�� അ�മതി�ായി ബ�. ജി�ാ
കള�ർ�ം �ാനിംഗ് ഓഫീസർ�ം 01.9.2021-ൽ
അേപ� നൽകിയി��്.

(ഡി)

സമയബ�ിതമായി നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) കല�രിെല താൽ�ാലിക ഗ�ാേരജിെ� നിർ�ാണം
നവംബർ ആദ�വാരം തെ� �ർ�ീകരി�  ്ഗ�ാേരജ്
�വർ�ന�ം ബസ്  ഓ�േറഷ�ം അവിേട�് മാ�ി
ആല�ഴയിെല ബാ�ി പഴയ െക�ിട�ൾ െപാളി�
മാ�ി ബസ്  െടർമിനൽ നിർ�ാണം
ത�രിതെ����താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


