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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4822 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയപാത 183 എ വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം നൗഷാദ് ,
�ീ എം �േകഷ്  , 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

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

(എ)

േദശീയപാത 183എ -യിൽ ഭരണി�ാവ് �തൽ
ചവറ വെര നട�വാൻ ഉേ�ശി�ി�� വികസന
പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േദശീയപാത 183-എ യിൽ ഭരണി�ാവ് �തൽ
ചവറ വെര േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��ിൽ
നി�ം തത��ിൽ അംഗീകാരം ലഭി�  ്Paved
shoulder - ഓ��ടി ര� വരി പാതയായി
വികസി�ി��തി�ളള ���ി�െട ഡി.പി.ആർ.
ത�ാറാ���മായി ബ�െ�� സാധ�താപഠനം
M/S Kitco Limited എ� കൺസൾ�ൻസി
നട�ിവ��. കൺസൾ�ൻസി ത�ാറാ�ിയ
��് അൈലൻെമ�് ഓപ്ഷ�കൾ വിശകലനം
െച�വാൻ 24/09/2021 - ൽ െകാ�ം
ജി�ാകള��െട അ���തയിൽ
ജന�തിനിധിക�െട പ�ാളി�േ�ാ� �ടി Public
Consultation Meeting ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാമിൽ ��ക��ായി. ��ത മീ�ിംഗിൽ
ആവശ�െ�� �കാരം അൈലൻെമ�്
ഓപ്ഷ�കൾ വിശകലനം െച�് നിർേ�ശ�ൾ
നൽ�വാനായി ബ�മാനെ�� എം.പി.,
എം.എൽ.എ. മാർ�് ആയതിെ� പകർ�കൾ
സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്. ജന�തിനിധിക�െട
നിർേ�ശ�ൾ ലഭ�മാ�� �റ�് അവ
ഉൾെ�ാളളി�  ്അൈലൻെമ�് ഓപ്ഷ�കൾ
MoRTH - െ� അ�മതി�ായി
സമർ�ി��താണ്. അൈലൻെമ�ിന് അ�വൽ
MoRTH ൽ നി�് ലഭി�ാൽ മാ�േമ DPR
ത�ാറാ�ി �ലം ഏെ����തിനാ�ളള �ടർ
നടപടികൾ സാധി�ക�ള�.

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഭരണി�ാവ് �തൽ ചവറ വെര
ഏെത�ാം നിർ�ാണ ���ികളാണ്

ഉൾെ���ിയി��െത�ം പ�തി
നിർ�ഹണ�ിനായി �തീ�ി�� െചലവ്
എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത 183-എ യിൽ ഭരണി�ാവ് �തൽ
ചവറ വെര േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��ിൽ
നി�ം തത��ിൽ അംഗീകാരം ലഭി�  ്Paved
shoulder - ഓ��ടി ര� വരി പാതയായി
വികസി�ി��തി�ളള ���ി�െട ഡി.പി.ആർ.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


