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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1181 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറശാല മ�ല�ിെല മലേയാര ൈഹേവ വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) പാറശാല മ�ല�ിൽ കിഫ് ബി�െട

സാ��ിക അ�മതി ലഭി� അമരവിള -
�രവ�ാണി, കീഴാ�ർ - പ�വ�റ - െത��ഴി

റിംഗ് േറാഡ്  ��വീ�കടവ് പാലം എ�ീ

���ിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;
��ത പ�തികൾ ആരംഭി��തി��

കാലതാമസം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം െട�ർ

നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി പ�തികൾ എേ�ാൾ

ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ��� വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ബി)

മലേയാര ൈഹേവയിൽ �ട�ന�ട്  ക�ി�ാട്

റീ�ിെല �ട�ന�ട്  �തൽ വാഴി�ൽ വെര��

ഭാഗെ� അൈലൻെമ�് േഭദഗതി വ��ി

സമർ�ി�ി�� ഡീവിേയഷൻ നിർേ�ശ�ിേ�ൽ

സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ - ര�ാം ഘ�ം- �ട�ന�ട്  �തൽ

ക�ി�ാട്  റീ�ിെല �ട�ന�ട്  �തൽ വാഴി�ൽ

വെര�� ഭാഗെ� അൈലൻെമ�് േഭദഗതി

വ���തിനായി�� സാ��തകൾ പരിേശാധി�്

ഉചിതമായ തീ�മാനം നൽ��തിനായി ഡയറ�ർ,
നാ�്പാ�ി� പാറ�ാല എം.എൽ.എ.
�ീ.സി.െക.ഹരീ�ൻ അവ�ക�െട ക�ം

���ിയ അൈലൻെമ�ിെ� േരഖാചി��ം

26.08.2021 തീയതിയിെല 159/PWD013-
05/PD/PMU-KRFB/HH/TVPM/2017 നം. ക�്

�ഖാ�ിരം ൈകമാറിയി��്.

(സി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ; ഫയൽ ന�ർ ഉൾെ�െട��

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മലേയാര ൈഹേവ - ര�ാം ഘ�ം- �ട�ന�ട്  �തൽ

ക�ി�ാട്  റീ�ിെല �ട�ന�ട്  �തൽ വാഴി�ൽ

വെര�� ഭാഗെ� അൈലൻെമ�് േഭദഗതി

വ���തിനായി�� സാ��തകൾ പരിേശാധി�്

ഉചിതമായ തീ�മാനം നൽ��തിനായി ഡയറ�ർ,
നാ�്പാ�ി� പാറ�ാല എം.എൽ.എ.
�ീ.സി.െക.ഹരീ�ൻ അവ�ക�െട ക�ം

���ിയ അൈലൻെമ�ിെ� േരഖാചി��ം

26.08.2021 തീയതിയിെല 159/PWD013-
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05/PD/PMU-KRFB/HH/TVPM/2017 നം. ക�്

�ഖാ�ിരം ൈകമാറിയി��്.

(ഡി) നിർ�ി� മലേയാര ൈഹേവ�െട �ടർ�

ന�െ�ടാെത ��ത ഡീവിേയഷൻ നിർേ�ശം

അംഗീകരി�  ്���ി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ിയാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി)

നാ�്പാ�ിെ� അഭി�ായം ലഭി�� ഉടൻ �ടർ

നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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