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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3656 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാ�ാട്  മ�ല�ിെല യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) േകാ�ാട്  മ�ല�ിെല പറളി,പ�ിരി�ാല,
േകാ�ാട്  എ�ീ �േദശ�ളിെല െപാ�ജന�ൾ�്
പാല�ാട്  ജി�ാ ആ�പ�ി, െമഡി�ൽ േകാേളജ്
എ�ിവിട�ളിേല�ളള യാ�ാേ�ശം
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
ഇതിനായി ഈ ��ിൽ �തിയ ബസ്  സർ�ീസ്
ആരംഭി�ാേമാ?

(എ) േകാ�ാട്  മ�ല�ിെല പറളി, പ�ിരി�ാല,
േകാ�ാട്  എ�ീ �േദശ�ൾ വഴി
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി പ�ാ�ി - പാല�ാട്
സർ�ീ�ക�ം േകാ�ാട്  �േദശം വഴി െചർ�ളേ�രി
- പാല�ാട്  സർ�ീ�ം നട�ിവ���്.
പാല�ാട്  ഡിേ�ാ�് �റേമ മല�റം, െപരി�ൽമ�,
��വാ�ർ, െപാ�ാനി, േകാഴിേ�ാട്  ഡിേ�ാകളിൽ
നി�ം േകാ�ാട്  മ�ല�ിെല �ധാന
�േദശ�ളിൽ �ടി ജി�ാ ആ�പ�ി�മായി
ബ�െ���ി സർ�ീ�കൾ �മീകരി�ി�ളളതാണ്.
ടി സാഹചര��ിൽ ��ത �േദശ�ളിൽ നി�ം
ജി�ാ ആ�പ�ിേല�ളള ��ിൽ യാ�ാേ�ശം
�ടാെത സർ�ീസ്  െക.എസ് .ആർ.ടി.സി നട�ി

വ��. എ�ാൽ പാല�ാട്  -��ർ ��ിലാണ്
�തിയ െമഡി�ൽേകാേളജ്  �ിതി െച��ത്.
��ർ - പാല�ാട്  ��ിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി
എ�ാ സമയ�ം സർ�ീ�കൾ നട�ി വ���്.
യാ��ാ�െട ആവശ��ം
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.�െട വ�മാന ലഭ�ത�ം
കണ�ിെല��് പറളി, പ�ിരി�ാല. േകാേ�ാട്
എ�ി �േദശ�ളിൽ നി�് ജി�ാ ആ�പ�ി,
െമഡി�ൽ േകാേളജ്  എ�ിവിട�ളിേല�് േനരി�്
സർ�ീസ്  നട�� കാര�ം െക.എസ് .ആർ.ടി.സി
പരിഗണി��താണ്. ടി �േദശ�ളിൽ നി�്
േനരി�് െമഡി�ൽ േകാേളജിേല�് സർ�ീ�കൾ
യാ��ാ�െട ആവശ�കത�ം വ�മാന ലഭ�ത�ം
ഉറ�് വ��ി ആരംഭി�� കാര�ം
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി പരിേശാധി��താണ്.
പാല�ാട്  ടൗണിൽ ആെക�ളള 4 ബസ്
�ാ�കളിൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബസ്  �ാ�്
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�ാ�ം, �ൻസി�ൽ
�ാ�് ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ�തിനാ�ം

�ർ�മായി അട�ിരി�കയാണ്. ജന��െട യാ�ാ
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സൗകര��ം, ടൗണിെല തിര�ം പരിഗണി�്
നട�ിലാ�ിയ നിലവിെല �ാഫിക്
�മീകരണമ�സരി� ,് പറളി, പ�ിരി�ാല ഭാഗ�
നി�ം വ�� ബ�കൾ ടൗൺ �ാ�ിേല�ം,
േകാ�ാട്  ഭാഗ� നി�ം വ�� ബ�കൾ
േ�ഡിയം �ാ�ിേല�മാണ് വ��ത്. േമൽ
പറ� ��ിൽ സർ�ീസ്  നട�ാൻ

ആ�ഹി��വർ സമർ�ി�� അേപ�കൾ
റീജിയണൽ �ാൻേ�ാർ�് അേതാറി�ി�െട
മീ�ിംഗിൽ നിയമ�സരണം പരിഗണി�്
തീ�മാനെമ���താണ്. പാല�ാട്  ടൗണിൽ
ആെക�ളള 4 ബസ്  �ാ�കളിൽ
െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബസ്  �ാ�് നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ാ�ം, �ൻസി�ൽ �ാ�്
ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ�തിനാ�ം �ർ�മായി
അട�ിരി�കയാണ്. ജന��െട യാ�ാ
സൗകര��ം, ടൗണിെല തിര�ം പരിഗണി�്
നട�ിലാ�ിയ നിലവിെല �ാഫിക്
�മീകരണമ�സരി� ,് പറളി, പ�ിരി�ാല ഭാഗ�
നി�ം വ�� ബ�കൾ ടൗൺ �ാ�ിേല�ം,
േകാ�ാട്  ഭാഗ� നി�ം വ�� ബ�കൾ
േ�ഡിയം �ാ�ിേല�മാണ് വ��ത്. േമൽ
പറ� ��ിൽ സർ�ീസ്  നട�ാൻ

ആ�ഹി��വർ സമർ�ി�� അേപ� കൾ
റീജിയണൽ �ാൻേ�ാർ�് അേതാറി�ി�െട
മീ�ിംഗിൽ നിയമ� സരണം പരിഗണി�്
തീ�മാനെമ��ന് നതാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


