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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6197 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വർ�ല നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയർ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Shri Saji Cherian 

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

(എ)
വർ�ല നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ
േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തിനായി ഫ�്
അ�വദി�  ്ഭരണാ�മതി ന�ിയ ���ികളിൽ
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�വാ��വ ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) വർ�ല നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരേദശ
േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തിനായി
ഹാർബർ എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിന് ഭരണാ�മതി
നൽകിയ ���ികളിൽ നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�വാ�ളള ���ിക�െട ലി�്
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളിൽ െട�ർ നടപടി
�ർ�ിയാ�വാ��വ എ�െയ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഭരണാ�മതി നൽകിയ ���ികളിൽ താെഴ
�ചി�ി�� ���ികൾ�ാണ് െടൻഡർ നടപടി
�ർ�ിയാ�ാ�ളളത്. 1) ഇടവ പ�ായ�ിെല
���ളം സരസ�തി േ��ം േറാഡ്  - 11 ല�ം. 2)
വർ�ല �ൻസി�ാലി�ിയിെല കാേ�ാട്  – വ�വിള
േറാഡ്  �ന��ാരണം - 17 ല�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

നനിർമമ്മാണന പൂർതനിയമ്മാകമ്മാനുളള പ്രവൃതനികൾ

No Name of the road AS amount (in Lakhs) Present stage

1 65.5 Work nearing completion

2 25 Land issue. AS to be cacelled

3 Vazhavila road 41.2

4 Edava - Pottakkkulam-Oda 52.8

5 51.3 Work in progress

6 30.6

7 Kayattaphees Aashan mukku Road 36.6

8 17.2

9 Gurunagar road -Vetoor Grama panchayath 14.1 Work in progress

10 Edava HS Nambichan vila road-Edava 10.1

11 11 TS estimate under preparation

12 17 TS estimate under preparation

Vettoor - Oottukuzhy Rathikkal road in Vettoor 
Panchayath 

Vettoor Panchayath Chelliyan Vilakam 
Oottukuzhy Road

Work nearing completion.Delayed due to land 
dispute.

Agreement executed.Work delayed due to flow 
through the existing drain

Venkulam poyka Sivaparvathi temple road-
Edava panchayathu

Edava-Thottinakkare-Kizhakke Chandrath 
Road

 Work in progress.Delayed due to water logging at 
site

Agreement executed.Work delayed due to work 
arranged by Panchayth in this road

Hariharapuram-Chamavila-Anandheswaram 
Road Elakomon

Agreement executed.Work delayed due to pipe line 
laying by Panchayath

Work could not be arranged since land for the full 
width of road is not available 

 Punnackulam-Saraswathy Kshethram road in 
Edava Panchayath

UCR in Thiruvananthapuram Dist.--
Upgradation of Kakkodu Vattavila road in 

Varkala Municipality of Varkala LAC
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