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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1767 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�നാഗ��ി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബസ്  �ാ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ്
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

ക�നാഗ��ി െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബസ്
�ാ�ിൽ െവ�ം െക�ിനിൽ��ത്
പരിഹരി�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ക�നാഗ��ി ഗ�ാേരജി�
പിൻഭാഗ�ായി െക.എസ് . ആർ.ടി.സി.
compound- നക�് ഏകേദശം 37 വർഷം
പഴ��� പ�ായ�് വക ഓട��ായി��. ടി
ഓടയിൽ നി�ം െവ�ം �റേ��് ഒ�കി േപാ��
ഭാഗം േകാടതി ഉ�രവിെന �ടർ�്
�ൻസി�ാലി�ി�ം PWD �ം േചർ�് �ർ�മാ�ം
അട�ക��ായി. ഇതിെന �ടർന് മഴ സമയ�്

Market-ൽ നി�ം ��പാ��� �ല�ളിൽ

നി�ം ഒ�കിെയ�� െവ�ം ഒ�കി േപാകാൻ മ�്
മാർഗെമാ�മി�ാെത താരതേമ�ന താ� �ലമായ

ഡിേ�ായി�ം ഗ�ാേരജി�ം െക�ി കിട��
അവ�യാണ്. െവ�ം െക�ി നി�് ഡിേ�ാ�െട
30 mtr നീള�ിൽ ഉ� േകാ�ൗ�് wall
െപാളി� വീ�ക���ായി. ഡിേ�ായിെല യാർഡ്  
െഡവല�് െച�� ���ി�ായി 2 േകാടി
�പ�െട െ�ാേ�ാസൽ 2022- 23 വർഷെ�
�ാൻ ഫ�്  േ�ാേ�ാസലിൽ ഉൾ െ���ി

സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്. ടി ഫ�്  ലഭ�മാ��
�റ�് ���ി െച�് യാർഡ്   െഡവല�് െച�ാൻ
പ��താണ്. എ�ി��ാ�ം �നിസി�ാലി�ി�ം
PWD �ം േചർ�് അട� ഓട �റ�് KSRTC
ഡിേ�ായിൽ നി�ളള െവ�ം ഒ�കി േപാ��തിന്
സൗകര�ം ഉ�ാ�ിയാൽ മാ�േമ ഡിേ�ായിെല
െവ�െ��ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം ആ�ക��.

(ബി) ��ത െവ�െ��് �ർ�മാ�ം എേ�ാൾ
പരിഹരി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


