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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6105 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തടയണ�െട ���ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) മേ�രി മ�ല�ിെല �ഴ�ാവ് തടയണ�െട
നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
പ�തി എ�േ��് ക�ീഷൻ െച�ാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിൽ

െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി. നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിയാണ് ‘മേ�രി �നിസി�ാലി�ിയിെല
�ഴംകാവിൽ കട��ി നദി�് ��െക
െറ�േല�റിെ� നിർ�ാണം'. ഈ പ�തി�് GO
(Rt) No.859/2017/WRD തീയതി 17-10-2017
�കാരം തത��ിൽ അംഗീകാരം (12.80 േകാടി
�പ) നൽകിയി��. ഇതിെന �ടർ�് കിഫ്ബി -
ഓർഡർ ന�ർ: WRD022-06/APR-
06/2019/KIIFB തീയതി 22-06-2019 െല
നടപടി�മ�ൾ അ�സരി�  ്12.06 േകാടി
�പ�െട ധനസഹായം നൽകിയി��്.
െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി-�െട െട�ി�ൽ ക�ി�ി
േയാഗം േചർ�് ഓർഡർ ന�ർ
KIIDC/277/KIIFB-RCB/Puzhenkavu/2018
തീയതി 22-08-2019 �കാരം 12.06 േകാടി �പ�്
സാേ�തിക അ�മതി നൽ�ക�ം െച�. പ�തി
െടൻഡർ െച�ക�ം എ�ിെമ�് ന�ർ
194/KIIDC/2019-20 തീയതി 17-12-2019 �കാരം
നിർ�ാണ �വർ�ികൾ M/S.INFAB
INFRASTRUCTURE PVT LTD �
ൈകമാ�ക�ം െച�. 26/12/2020 � നിർ�ാണ
�വർ�ികൾ ആരംഭി�. ഏകേദശം 55
ശതമാനേ�ാളം പ�തി �വർ�ികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. വല�കരയിെല സംര�ണ

ഭി�ി�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ക�ം

അബ്ട്െമ�് (Abutment) �വർ�ികൾ

�േരാഗമി�ം വ��. ഇട�കരയിെല സംര�ണ

ഭി�ി�െട നിർ�ാണ �വർ�ിക�ം �േരാഗമി�
വ��. ആെക�� നാല് ��കളിൽ (Pier) ര�്
എ�ം 7 മീ�ർ ഉയര�ി�ം, ര�് എ��ിെ�

ഫൗേ�ഷൻ �വർ�ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��്.
�ടാെത പ�തി �വർ�ിയിൽ ഉൾെ�� നാല്
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വിയറിൽ (Weir) ര�് എ�ം സിൽ െലവൽ
വെര�ം മ� ര�് എ��ിെ� ഫൗേ�ഷൻ
�വർ�ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��്. മഴ�ം
െവളളെ�ാ��ം �ലം ���ി�് താമസം
േനരിെ��ി�ം അ�� ആ�േയാെട നിർ�ാണ
�വർ�ികൾ �നരാരംഭി��താണ്. 2022 മാർ�്
മാസേ�ാെട പ�തി �വർ�ികൾ

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ം എ�് �തീ�ി��.

(ബി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി
�ർ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിൽ

െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി. നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിയാണ് ‘മേ�രി �നിസി�ാലി�ിയിെല
�ഴംകാവിൽ കട��ി നദി�് ��െക
െറ�േല�റിെ� നിർ�ാണം'. ഈ പ�തി�് GO
(Rt) No.859/2017/WRD തീയതി 17-10-2017
�കാരം തത��ിൽ അംഗീകാരം (12.80 േകാടി
�പ) നൽകിയി��. ഇതിെന �ടർ�് കിഫ്ബി -
ഓർഡർ ന�ർ: WRD022-06/APR-
06/2019/KIIFB തീയതി 22-06-2019 െല
നടപടി�മ�ൾ അ�സരി�  ്12.06 േകാടി
�പ�െട ധനസഹായം നൽകിയി��്.
െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി-�െട െട�ി�ൽ ക�ി�ി
േയാഗം േചർ�് ഓർഡർ ന�ർ
KIIDC/277/KIIFB-RCB/Puzhenkavu/2018
തീയതി 22-08-2019 �കാരം 12.06 േകാടി �പ�്
സാേ�തിക അ�മതി നൽ�ക�ം െച�. പ�തി
െടൻഡർ െച�ക�ം എ�ിെമ�് ന�ർ
194/KIIDC/2019-20 തീയതി 17-12-2019 �കാരം
നിർ�ാണ �വർ�ികൾ M/S.INFAB
INFRASTRUCTURE PVT LTD �
ൈകമാ�ക�ം െച�. 26/12/2020 � നിർ�ാണ
�വർ�ികൾ ആരംഭി�. ഏകേദശം 55
ശതമാനേ�ാളം പ�തി �വർ�ികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. വല�കരയിെല സംര�ണ

ഭി�ി�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ക�ം

അബ്ട്െമ�് (Abutment) �വർ�ികൾ

�േരാഗമി�ം വ��. ഇട�കരയിെല സംര�ണ

ഭി�ി�െട നിർ�ാണ �വർ�ിക�ം �േരാഗമി�
വ��. ആെക�� നാല് ��കളിൽ (Pier) ര�്
എ�ം 7 മീ�ർ ഉയര�ി�ം, ര�് എ��ിെ�

ഫൗേ�ഷൻ �വർ�ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��്.
�ടാെത പ�തി �വർ�ിയിൽ ഉൾെ�� നാല്
വിയറിൽ (Weir) ര�് എ�ം സിൽ െലവൽ
വെര�ം മ� ര�് എ��ിെ� ഫൗേ�ഷൻ
�വർ�ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��്. മഴ�ം
െവളളെ�ാ��ം �ലം ���ി�് താമസം
േനരിെ��ി�ം അ�� ആ�േയാെട നിർ�ാണ
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�വർ�ികൾ �നരാരംഭി��താണ്. 2022 മാർ�്
മാസേ�ാെട പ�തി �വർ�ികൾ

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ം എ�് �തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


