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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6225 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളള േറാഡ്  �റേ�ാ�് �ല�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളള േറാ�്
�റേ�ാ�് �ലം എ�െയ�് അള�്
തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� �റേ�ാ�്
�ലം എ� എ�് അള�് തി�െ���ിയി�ി�.
�റേ�ാ�് �മി ഉേദ�ാഗ�ർ പരിേശാധന നട�ി

ഏെത�ി�ം തര�ിൽ കേ���ൾ
��യിൽെ��� �റ�് റവന� വ��ിെ�
സഹായേ�ാ��ടി �റേ�ാ�് �മി�െട
അതി�കൾ അള�് തി�െ���ാ��്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �റേ�ാ�്
കേ���ൾ ഒഴി�ി�േ�ാൾ, ൈഹേവ െ�ാ��ൻ

ആ�് �കാരം ൈകേ��ം തട��തി�ം നീ�ം
െച��തി�മായി നി�ിത സമയപരിധി
നിർ�യി�  ്േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം, അതിൻ�കാരം
മാറാ�വർെ�തിെര പിഴ ഉൾെ�െട��
ശി�ാനടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം, േപാലീസ്
സാ�ി��ം ആവശ��� പ�ം അത് ലഭ�മാ�ി
ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തി��� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ��്. െക.എ�്.�ി.പി നട�ാ��
േറാഡ്  ���ികളിൽ െപാ�മരാമ�് നിര�
വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ൈകമാറി കി��
േറാ�കളിൽ അൈലൻെമ�് �കാര��
പണികൾ നട�ിലാ�കയാണ് െച��ത്. 2013-
െല �മി ഏെ���ൽ നിയമ�കാരം �മി ഏെ���്

�റേ�ാ�് ൈകേ���ൾ ഒഴി�ി�  ്േറാഡ്
നിർ�ാണ���ികൾ നട�ിലാ�േ�ാൾ
29/12/2017 െല റവന� വ��ിെ�
GO(Ms).448/2017/RD സർ�ാർ ഉ�രവ്

�കാര�� �നരധിവാസ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. ആയത് �ർ�മാ�ം റവന�
വ��് �ഖാ�രമാണ് നട�ിലാ��ത്. ടി
വിഷയ�ിൽ �മി ഏെ���ൽ നടപടി
ഇ�ാെയ�ിൽ ൈഹേവ െ�ാ��ൻ ആ�ിെല

വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ നടപടി
സ�ീകരി��.
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(ബി) ഇെ��ിൽ എ�െകാ�ാണ് ഇത് തി�െ���ാൻ

സാധി�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� �റേ�ാ�്

�ലം എ� എ�് അള�് തി�െ���ിയി�ി�.
�റേ�ാ�് �മി ഉേദ�ാഗ�ർ പരിേശാധന നട�ി

ഏെത�ി�ം തര�ിൽ കേ���ൾ
��യിൽെ��� �റ�് റവന� വ��ിെ�
സഹായേ�ാ��ടി �റേ�ാ�് �മി�െട
അതി�കൾ അള�് തി�െ���ാ��്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �റേ�ാ�്
കേ���ൾ ഒഴി�ി�േ�ാൾ, ൈഹേവ െ�ാ��ൻ

ആ�് �കാരം ൈകേ��ം തട��തി�ം നീ�ം
െച��തി�മായി നി�ിത സമയപരിധി
നിർ�യി�  ്േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം, അതിൻ�കാരം
മാറാ�വർെ�തിെര പിഴ ഉൾെ�െട��
ശി�ാനടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം, േപാലീസ്
സാ�ി��ം ആവശ��� പ�ം അത് ലഭ�മാ�ി
ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തി��� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ��്. െക.എ�്.�ി.പി നട�ാ��
േറാഡ്  ���ികളിൽ െപാ�മരാമ�് നിര�
വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ൈകമാറി കി��
േറാ�കളിൽ അൈലൻെമ�് �കാര��
പണികൾ നട�ിലാ�കയാണ് െച��ത്. 2013-
െല �മി ഏെ���ൽ നിയമ�കാരം �മി ഏെ���്

�റേ�ാ�് ൈകേ���ൾ ഒഴി�ി�  ്േറാഡ്
നിർ�ാണ���ികൾ നട�ിലാ�േ�ാൾ
29/12/2017 െല റവന� വ��ിെ�
GO(Ms).448/2017/RD സർ�ാർ ഉ�രവ്

�കാര�� �നരധിവാസ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. ആയത് �ർ�മാ�ം റവന�
വ��് �ഖാ�രമാണ് നട�ിലാ��ത്. ടി
വിഷയ�ിൽ �മി ഏെ���ൽ നടപടി
ഇ�ാെയ�ിൽ ൈഹേവ െ�ാ��ൻ ആ�ിെല

വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ നടപടി
സ�ീകരി��.

(സി) �റേ�ാ�് കേ���ൾ ഒഴി�ി�േ�ാൾ െച�കിട-
വഴിേയാര ക�വട�ാ�െട വിഷയ�ൾ
പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� �റേ�ാ�്
�ലം എ� എ�് അള�് തി�െ���ിയി�ി�.
�റേ�ാ�് �മി ഉേദ�ാഗ�ർ പരിേശാധന നട�ി

ഏെത�ി�ം തര�ിൽ കേ���ൾ
��യിൽെ��� �റ�് റവന� വ��ിെ�
സഹായേ�ാ��ടി �റേ�ാ�് �മി�െട
അതി�കൾ അള�് തി�െ���ാ��്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �റേ�ാ�്
കേ���ൾ ഒഴി�ി�േ�ാൾ, ൈഹേവ െ�ാ��ൻ

ആ�് �കാരം ൈകേ��ം തട��തി�ം നീ�ം
െച��തി�മായി നി�ിത സമയപരിധി
നിർ�യി�  ്േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം, അതിൻ�കാരം
മാറാ�വർെ�തിെര പിഴ ഉൾെ�െട��



3 of 3

ശി�ാനടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം, േപാലീസ്
സാ�ി��ം ആവശ��� പ�ം അത് ലഭ�മാ�ി
ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തി��� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ��്. െക.എ�്.�ി.പി നട�ാ��
േറാഡ്  ���ികളിൽ െപാ�മരാമ�് നിര�
വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ൈകമാറി കി��
േറാ�കളിൽ അൈലൻെമ�് �കാര��
പണികൾ നട�ിലാ�കയാണ് െച��ത്. 2013-
െല �മി ഏെ���ൽ നിയമ�കാരം �മി ഏെ���്

�റേ�ാ�് ൈകേ���ൾ ഒഴി�ി�  ്േറാഡ്
നിർ�ാണ���ികൾ നട�ിലാ�േ�ാൾ
29/12/2017 െല റവന� വ��ിെ�
GO(Ms).448/2017/RD സർ�ാർ ഉ�രവ്

�കാര�� �നരധിവാസ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. ആയത് �ർ�മാ�ം റവന�
വ��് �ഖാ�രമാണ് നട�ിലാ��ത്. ടി
വിഷയ�ിൽ �മി ഏെ���ൽ നടപടി
ഇ�ാെയ�ിൽ ൈഹേവ െ�ാ��ൻ ആ�ിെല

വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ നടപടി
സ�ീകരി��.

(ഡി)

വാമന�രം മ�ല�ിൽ േറാഡ്  �റേ�ാ�്
�ല�ൾ എവിെടെയ�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) വാമന�രം മ�ല�ിൽ ഉൾെ���
െക.എസ് .�ി.പി േറാഡ്  �റേ�ാ�് ഭാഗ�ളിൽ
െവ�ാറ�ട്  ��ീം പ�ി�െട �ൻഭാഗ�ൾ, പഴയ
എം.സി േറാഡ്  ഉൾെ��� �ലം എ�ിവ
ഉൾെ����്. ഇ� �ടാെത�� ഭാഗ�ളിൽ
റവന� സർേ� നട�ി�ി�ാ�തിനാൽ �റേ�ാ�്
�മി എ�ാം തെ� തി�െ���ിയി�ി�.
ആയതിനാൽ റവന� സർേ��് േശഷം മാ�േമ
�റേ�ാ�് �മി �ത�മാ�ം നിർ�യം നട�ാൻ

സാധി�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


