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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6235 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കേ�റിയ �മി തിരി�പിടി�  ്ഉപേയാഗ�ദമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
അധീനതയി�� �ാപന��െട�ം േറാ�ക�െട
വശ�ളി��� �മികേ��ം കെ���തി�ം
അവ തിരി�പിടി��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
അധീനതയി�� �ാപന��െട�ം േറാ�ക�െട
വശ�ളി��� �മികേ��ം ഒഴി�ി��തി��
�മതല 1999 െല ൈഹേവ െ�ാ��ൻ ആ�്

�കാരം അതാത് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർമാർ�ാണ്. ഏെത�ി�ം തര�ി��

കേ���ൾ ��യിൽെ��� �റ�ൈ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�ാ��്.
�ടാെത �ട്പാ�് ൈകേ��ം
ഒഴി�ി��തിനായി ബ�. ൈഹേ�ാടതി�െട
നിർേ�ശാ�സരണം ഓ�േറഷൻ �ട്പാ�്

നട�ിലാ�ി വ��. ൈകേ��ം ഉ�തായി
കെ��ിയാൽ �ത�മായി അതിര് തി�െ���ി

െഫൻസിംഗ് െച� PWD ലാ�് സംര�ി�ക�ം
െച�വ��.

(ബി) ഇ�ര�ി�� �ല�ൾ അതത്
�േദശ�ിെ� സാധ�തകൾ��സരി�്
വി�മേക��ൾ, �േ�ാ��ൾ, ഔഷധ
�ഷിേ�ാ��ൾ �ട�ിയവ നിർ�ി�്
വിേനാദസ�ാരികെള

ആകർഷി��തിനാവശ�മായ പ�തികൾ
ആ��ണം െച�നട�ിലാ�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈകേ��ം ഒഴി�ി� �ല�ളിൽ

വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി��തിന്

ആവശ�മായ പ�തികൾ ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ാ��താണ്. െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
അധീനതയിൽ ഉ� േറാഡ്  വശ�ളിൽ
ലഭ�മായി�� �ല�ളിൽ take a break
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വഴിേയാര
വി�മേക��ൾ �ാപി��തി�� നടപടികൾ
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട� വ��.
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േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിൽ പഴയ േദശീയപാത 66-ൽ അരീേ�ാട്
ജംഗ്ഷൻ �തൽ േമാേഡൺ ജംഗ്ഷൻ വെര��
ഭാഗ�് അനധി�തമായി പാർ�് െച�
വാഹന�ൾ ഒഴിവാ�ിയ ഭാഗം ഉൾെ���ി 1.1
കി.മീ േറാഡിെന 4 വരി പാത�ം, നട�ാത,
അമിനി�ി െസ�ർ, കിേയാ�കൾ, േവ�്ബിൻ,
�ട്പാ�്, േടായിെല�്, �ീൻ േ�സ് ,
ഗാർഡനിംഗ്, ൈല�്നിംഗ് എ�ിവ ഉൾെ�െട��
മാ�കാേറാഡ്  നിർ�ി��തി�� ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�ിവ��.

(സി)

ഇ�രം ���ികൾ ഏെ���നട��തിന്
�ാേദശികമായ �ാപന�േളാ സംഘ�േളാ
�േ�ാ�വ�� സാഹചര��ിൽ കരാർ
വ�വ�യിൽ അവെര പ�ാളികളാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ൈകേ��ം ഒഴി�ി� �ല�ളിൽ

വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി��തിന്

ആവശ�മായ പ�തികൾ ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ാ��താണ്. െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
അധീനതയിൽ ഉ� േറാഡ്  വശ�ളിൽ
ലഭ�മായി�� �ല�ളിൽ take a break
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വഴിേയാര
വി�മേക��ൾ �ാപി��തി�� നടപടികൾ
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട� വ��.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിൽ പഴയ േദശീയപാത 66-ൽ അരീേ�ാട്
ജംഗ്ഷൻ �തൽ േമാേഡൺ ജംഗ്ഷൻ വെര��
ഭാഗ�് അനധി�തമായി പാർ�് െച�
വാഹന�ൾ ഒഴിവാ�ിയ ഭാഗം ഉൾെ���ി 1.1
കി.മീ േറാഡിെന 4 വരി പാത�ം, നട�ാത,
അമിനി�ി െസ�ർ, കിേയാ�കൾ, േവ�്ബിൻ,
�ട്പാ�്, േടായിെല�്, �ീൻ േ�സ് ,
ഗാർഡനിംഗ്, ൈല�്നിംഗ് എ�ിവ ഉൾെ�െട��
മാ�കാേറാഡ്  നിർ�ി��തി�� ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


