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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6196 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് �േഖന നട�ിലാ�� ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri Saji Cherian 

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

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഹാർബർ
എ�ിനീയറിംഗ് �േഖന നട�ിലാ��തിനായി
2017-18 �തൽ ഭരണാ�മതി ലഭി��ം നിർ�ഹണം
�േരാഗമി���മായ ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ; അവ�െട നിലവിെല
�ിതി വിവരം വ��മാ�േമാ?

(എ)

�വർ�ി�െട വിശദവിവരം അ�ബ�മായി

േചർ�� .

െസ�ൻ ഓഫീസർ



  
അനുബനന

 മമാവവേലലിക്കര  നലിവയമാജകമണ്ഡലതലിൽ  ഹമാർബർ  എൻജലിനനീയറലിനഗഗ്  മുവഖേന
നടപലിലമാക്കുന്നതലിനമായലി  2017-18  മുതൽ  ഭരണമാനുമതലി  ലഭലിച്ചതന
നലിർവ്വഹണനപുവരമാഗമലിക്കുന്നതമമായ പ്രവൃതലികളുടട വേലിശദമാനശങ്ങൾ

നന പ്രവൃതലിയുടട വപേരഗ്  തക
പ്രവൃതലിയുടട നലിലവേലിടല

സലിതലി

2017-18

1
നൂറനമാടഗ് പേഞമായതഗ് - നൂറനമാടഗ് പുലലിവമൽ

ചുനക്കര ബണഗ് വറമാഡഗ് 104.00 ലകന
പ്രവൃതലി പൂർതനീകരലിച.

2
വേളലികുന്നന പേഞമായതഗ് - കഞലിരത്തുമ്മൂടഗ്

പുതൻചന്ത വറമാഡഗ് 46.00 ലകന
പ്രവൃതലി പൂർതനീകരലിച.

3
തമാമരക്കുളന പേഞമായതഗ് തമാമരക്കുളന

ജനഗഗ്ഷൻ - ടനടുമമാത്തുവേലിള ടപേമായഗ്കയലിൽ
വേയമാങ്കര വറമാഡഗ്

62.00 ലകന
പ്രവൃതലി പൂർതനീകരലിച.

2018-19   പ്രവൃതലികൾ ഒന്നുമലില

2019-20

4
തഴക്കര പേഞമായതഗ് മനമാലലിൽ വകതന

നലിറവേലിനമാൽ വകമാളനലി വറമാഡഗ് 101.00 ലകന
പ്രവൃതലി പൂർതനീകരലിച.



5
നൂറനമാടഗ് പേഞമായതലിടല പേടനലിലന ഫലിഷഗ്

മമാർക്കറഗ് - പേറയനകുളന ജനഗഗ്ഷൻ 109.00 ലകന

പ്രവൃതലി
പുവരമാഗമലിചവേരുന്നു.
വബമാകഗ്സഗ് കൾവേർടഗ്,
വകമാസഗ് ടഡ്രെയലിൻ,
റനീടടയഗ്നലിനഗഗ് വേമാൾ

എന്നലിവേ
പൂർതനീകരലിച്ചലിട്ടുണഗ്.
ടമാറലിനഗഗ് പ്രവൃതലി

ഭമാഗലികമമായലി
പൂർതലിയമാക്കലി. പേലിന്നനീടഗ് മഴ
മൂലവന പ്രമാവദശലിക പ്രശഗ്-
നങ്ങൾ മൂലവന പ്രവൃതലി
നലിർതലിടവേച്ചലിരലിക്കുകയമാ

ണഗ്.

6
തഴക്കര പേഞമായതലിടല - ടവേടലിയമാർ പേമാലന

ആറ്റുതനീരന വറമാഡഗ് 111.00 ലകന
പ്രവൃതലി പൂർതനീകരലിച.

7
തഴക്കര പേഞമായതലിടല -

അച്ചൻവകമാവേലിലമാർ അകക്വഡകഗ് - മമാങ്കമാനകുഴലി
വകമാടമുക്കഗ് ജനഗഗ്ഷൻ

66.00 ലകന
പ്രവൃതലി പൂർതനീകരലിച.

8
മമാവവേലലിക്കര മുൻസലിപമാലലിറലിയലിടല പ്രമായലിക്കര

അച്ചൻവകമാവേലിലമാർ വകമാസ്റ്റൽ വറമാഡഗ് 76.00 ലകന
കരമാർ ടവേച്ചഗ് പ്രവൃതലി

ആരനഭലിച.

9
തഴക്കര ഗമാമപേഞമായതലിടല മമാലലിവയൽ
എൽ. പേലി. എസഗ്. ടതവക്ക ജനഗഗ്ഷൻ മുതൽ

കുന്നത്തു ജനഗഗ്ഷൻ വറമാഡഗ് 
63.00 ലകന

പ്രവൃതലി പൂർതനീകരലിച.

10
വേളലികുന്നന ഗമാമപേഞമായതലിടല ടതവക്കമുറലി

വേമാർഡഗ് നന. 13 കഞലിപ്പുഴ പേളലിമുക്കഗ്
പേറയടന്റെ കലിഴവക്കതലിൽ ജനഗഗ്ഷൻ വറമാഡഗ് 

45.90 ലകന
കരമാർ വേച്ചഗ് പ്രവൃതലി
ആരനഭലിച്ചലിട്ടുണഗ്.   



11
പേമാലവമൽ പേഞമായതഗ് - പേമാലവമൽ

(നൂറനമാടഗ്) മമാർക്കറഗ് ജനഗഗ്ഷൻ ഇടമല വറമാഡഗ് 39.00 ലകന

പ്രവൃതലി
പുവരമാഗമലിചവേരുന്നു.
വറമാഡലിടന്റെ സസഡഗ്
ടപ്രമാടകൻ, WMM

എന്നലിവേ
പൂർതനീകരലിച്ചലിട്ടുണഗ്.

12
പേമാലവമൽ പേഞമായതലിടല

ആദലിക്കമാട്ടുകുളങ്ങര ഫലിഷഗ് മമാർക്കറഗ് ജനഗഷൻ
മണലമാടലി ജനഗഗ്ഷൻ വറമാഡഗ്

24.30 ലകന

പ്രവൃതലി
പുവരമാഗമലിചവേരുന്നു. WMM

പ്രവൃതലി
പൂർതനീകരലിച്ചലിട്ടുണഗ്.

13
തഴക്കര പേഞമായതലിടല വകമാടമുക്കഗ്

മുപതലിമുക്കഗ് ജനഗഗ്ഷൻ മുതൽ മമാകലിമട
വറമാഡഗ്

45.50 ലകന

മറഗ് ഏജൻസലി മുവഖേന
പ്രവൃതലി

ഏർപമാടമാക്കലിയലിട്ടുളതലിനമാ
ൽ ടലി ഭരണമാനുമതലി  റദഗ് 

ടചയഗ്തലിട്ടുണഗ്.

14
പേമാലവമൽ പേഞമായതഗ് വേമാർഡഗ് നന. 11

പുങ്കുവേലിള മുതൽ പുതക്കുളന വറമാഡഗ് 21.70 ലകന
കരമാർ ടവേച്ചഗ് പ്രവൃതലി

ആരനഭലിച്ചലിട്ടുണഗ്.

15

തഴക്കര പേഞമായതഗ് വേമാർഡഗ് നന. 7 ടല
അച്ചൻവകമാവേലിലമാർ - അകക്വഡകഗ്ടഗ് മുതൽ

മമാങ്കമാനകുഴലി - വകമാടമുക്കഗ് ജനഗഗ്ഷൻ വറമാഡഗ് -
ബമാലൻസഗ് പ്രവൃതലി

15.80 ലകന
കരമാർ ടവേച്ചഗ് പ്രവൃതലി

ആരനഭലിച്ചലിട്ടുണഗ്.

16

തഴക്കര പേഞമായതഗ് വേമാർഡഗ് നന. 16 & 17 ടല
വകമാടമുക്കഗ് തടതലിൽ ഗുരുമനലിരന 

ടപേയഗ്കകുളന ഇരവേങ്കര ഗവേൺടമന്റെഗ് 
എൽ. പേലി. എസഗ്. വറമാഡഗ്

43.80 ലകന

ടസലകൻ വനമാടനീസഗ്
നൽകലി.

കരമാറലിവലർടപടുന്നതലിനു
ള നടപേടലികൾ
സക്വനീകരലിച്ചലിട്ടുണഗ്.

2021-2022



17
ടതവക്കക്കര ഗമാമപേഞമായതഗ് അവതമാദയന
തടലിമലിൽ ഇടക്കടവേഗ് ടമാൻസഗ്വഫമാർമർ വറമാഡഗ് 68.90 ലകന

ഭരണമാനുമതലി
നൽകലിയലിട്ടുണഗ് .

സമാവങ്കതലികമാനുമതലി
എസ്റ്റലിവമറഗ്

തയമാറമാക്കുന്നതലിനുള
നടപേടലികൾ

സക്വനീകരലിചവേരുന്നു.

18
പേമാലവമൽ പേഞമായതഗ് വേമാർഡഗ് നമ്പർ 13, 14
ടല ഇടഞയതഗ് ജനഗഗ്ഷൻ ചൂരൽ വേയൽ

ഏലന - മമായകലിക്കമാവേഗ് വറമാഡഗ്
71.00 ലകന

ഭരണമാനുമതലി
നൽകലിയലിട്ടുണഗ് .

സമാവങ്കതലികമാനുമതലി
എസ്റ്റലിവമറഗ്

തയമാറമാക്കുന്നതലിനുള
നടപേടലികൾ

സക്വനീകരലിചവേരുന്നു.


