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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 95 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വർ�നം ജന സൗ�ദമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീ വി ശശി, 

�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri P. A. Mohamed Riyas
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �മതലയിൽ നട��

നിർ�ാണ ���ികൾ സംബ�ി�  ്പരാതി

നൽ��തിന് െമാൈബൽ ആ�് സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ; ഇ�വഴി ലഭി�� പരാതികൾ

പരിേശാധി�  ്അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി��തിന് �േത�ക െസൽ

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത െസ�ിെ�

�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��് നിർ�ി�്

പരിപാലി�  ്വ�� േറാഡ്  ആ�ികളിേ���

പരാതികൾ െപാ�ജന�ൾ�് വ��ിന്

സമർ�ി��തിനായി പി.ഡ��.ഡി. േഫാർ �
എ� െമാൈബൽ ആ�് േറാഡ്  െമയി�നൻസ്

മാേനെ��് സി��ിെ� ഭാഗമായി

നട�ിലാ�ിയി��്. ഇത് �േഖന ലഭി��

പരാതികൾ പരിേശാധി�  ്അടിയ�ര നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് KSTP വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ

േക�ീ�ത സംവിധാനമായ പ�ിക് ഇൻഫർേമഷൻ

െസൽ �പീകരി�ി��്. പരാതികൾ അതാത്

ജി�കളിെല നിര�് പരിപാലന വിഭാഗം

എ�ിക��ിവ് എ�ിനീയർമാർ�ം നിര�്

ഉപവിഭാഗം അസി�ൻറ്  എ�ിക��ിവ്

എ�ിനീയർമാർ�ം നൽ�ക�ം പരാതി

പരിഹാര�ി�� നടപടികൾ േറാഡ്സ്

ഉപവിഭാഗം അസി�ൻറ്  എ�ിക��ിവ്

എ�ിനീയർമാർ സ�ീകരി�ക�ം െച��. �ടാെത

പരാതികളിൻേമൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ

സംബ�ി� വിവര�ൾ േറാഡ്  െമയിൻറനൻസ്

വിഭാഗം എ�ിക��ിവ് എ�ിനീയറി�ം പി.ഐ
െസ�ി�ം നൽ��. ടി പരാതികൾ

പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ എ��ക�ം

അവിെടനി�് ലഭി�� മ�പടികൾ PWD 4U
െമാൈബൽ ആ�് വഴി പരാതി�ാരെന

അറിയി�ക�ം െച��.

(ബി) സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട ലഭി�� പരാതി

പരിേശാധി��തിന് വ��തല�ിൽ �േത�ക

സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; ഇതി�െട ലഭി��

വ�ാജ പരാതികൾ �ല��ാ�� ��ി��കൾ

വ��ിെ� �വർ�ന�െള

(ബി) സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�െട ലഭി�� പരാതികൾ

പരിഹാര െസ�ിൽ പരിേശാധി�ക�ം അതത്

ഉേദ�ാഗ�ർ�് ൈകമാ�ക�ം പരിഹാരം കാ��

�റ�് പരാതി�ാരന് മ�പടി അറിയി�ക�ം

െച��. വ�ാജപരാതികൾ ഒഴിവാ��തിനായി
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ബാധി�ാതിരി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
�ത�മായി േപേരാ, േഫാൺന�േറാ, െമയിൽ

ഐഡിേയാ ഉ� പരാതികൾ മാ�േമ

പരിഗണി�ാ��.

(സി)

േദശീയ പാതകളിെല തകരാ�കൾ സംബ�ി�്

പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�്

എ��ി�� തീ�മാന�ൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േദശീയപാത അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���്

ൈകമാറിയിരി�� േദശീയപാത�മായി

ബ�െ��് ലഭി�� പരാതികൾ യഥാസമയം

േദശീയപാത അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���െട

കാര�ാലയ�ിേല�് ൈകമാ���്.
സം�ാനെ� ആെക വ�� 1781 കി.മീ

ൈദർഘ��� േദശീയപാതയിൽ 548 കി.മീ

മാ�മാണ് സം�ാന െപാ�മരാമ�് വ��്

േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ� അധീനതയി��ത്.
ബാ�ി�� 1233 കി.മീ ൈദർഘ���

േറാ�ക�െട �ർ�മായ പരിപാലന �മതല

നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���ാണ്.
േദശീയപാത അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���മായി

ബ�െ��് പരാതികൾ ഉയർ� വ���തൽ

േദശീയപാത അേതാറി�ി�െട�ം േക�

സർ�ാരിെ��ം ��യിൽെ���ിയി��്. 2020
�ൺ മാസം �തൽ പരാതിക�ം ഔേദ�ാഗിക

ക�ക�ം േദശീയപാത അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���ം

േക�സർ�ാരി�ം നൽകി വരികയാണ്. ഈ
സ�ർ��ിെ� ഭാഗമായി എ�ിേമ�് സമർ�ി��

�റ�് ഫ�് അ�വദി�ാെമ�് നാഷണൽ ൈഹേവ

അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ�� സ�തി�കയാ

��ായത്. ഇതി�ം കാലതാമസം ഉ�ാ���്.
ബ�െ�� വിഷയ�ിൽ ആല�ഴ ജി�യിൽ

മ�ി�െട തെ� േന�ത��ിൽ �േത�കേയാഗം

വിളി�േചർ�ി��. നാഷണൽ ൈഹേവ�മായി

ബ�െ�� െപാ�വായ വിഷയം ചർ� െച�വാൻ

തി�വന��ര�് ബ�െ��വ�മായി ഒ�

അടിയ�ര േയാഗം വിളി� േചർ���്. �ടാെത

േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��് മ�ിെയ�ം

േനരി� കാ�വാൻ ഉേ�ശി���്.

(ഡി) വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ ��തൽ ജന

സൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ ��തൽ

ജനസൗ�ദമാ��തിനായി േസാഷ�ൽ ഓഡി�്

സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്. �ടാെത ബ�:
െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട തൽസമയ

േഫാൺ ഇൻ പരിപാടി വഴി െപാ�മരാമ�് വ��്

���ികെള �റി�� പരാതികൾ സംബ�ി�്

േനരി�് സംവദി�ാ��താണ്. �ടാെത െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ ആയ PWD 4U, േടാൾ �ീ ന�ർ

എ�ിവ വഴി�ം പരാതികൾ

സമർ�ി�ാ��താണ്. വ��ിന് ലഭി��

പരാതികൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�്
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ൈകമാ�ക�ം അവ പരിഹരി��തി�ളള

അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം,
വിശദാംശ�ൾ പരാതി�ാരെന അറിയി�ക�ം

െച� വ��. െക�ിട വിഭാഗ�മായി ബ�െ��്

നട�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ��തൽ

ജനസൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി ഭി�േശഷി

സൗ�ദ�ം, �ീ സൗ�ദ�മായി�ാണ്

നട�ിലാ��ത്. െപാ�മരാമ�് റ�്

ഹൗ�കളിൽ �റ� നിര�ിൽ െപാ�ജന�ൾ�്

താമസി��തിന് ��ി�ിനായി ഓൺൈലൻ

സംവിധാനം ഏർെ����തി�� നടപടികൾ

നട� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


