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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 552 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

േറാ �ക�െട പരിപാലനം ഉറ�ാ�ാൻ �േത�ക പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീ. എ. സി. െമായ്  തീൻ , 

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��്

ആരംഭി�� പ�തികൾ �ർ�ിയാ��ത്

വെര�� ഓേരാ ഘ��ിെല�ം �േരാഗതി

ജന�െള�ം ജന�തിനിധികെള�ം

അറിയി��തിന് �േത�ക സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(എ)         െപാ�മരാമ�് വ��് ജനകീയമാ��തി�ം,
�താര�ത ഉറ�വ���തി�മായി "െതാ�റിയാം

പി.ഡ��.ഡി.” എ� േപരി�ളള േ�ാജ�്

മാേനെ��് സി�ം നട�ിലാ�ിയി��്. ഒ�

���ി ആരംഭി�ാൽ അത് �ർ�ിയാ���വെര

ഓേരാ ഘ��ി��ളള �േരാഗതി�ം അറിയാ�ളള

സംവിധാനമാണിത്. ഈ െവൈ��ി�െട

െപാ�ജന�ൾ�് ���ി�െട വിശദവിവര�ൾ

ലഭ�മാ��. കരാ�കാർ�് ���ൾ

അറിയി�ാ�ം ജന�തിനിധികൾ�് പ�തി

�േരാഗതി വിലയി��ാ�ം പരാതികൾ

അറിയി�ാ�ളള അവസര�ം ലഭ�മാണ്. 

           െപാ�മരാമ�് വ��് പ�തികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ക എ�

ല��േ�ാ� �ടി ഒ� ചീഫ് േനാഡൽ ഓഫീസ�ം

ര�് റീജിയണൽ േനാഡൽ ഓഫീസർമാ�ം 14
ജി�കളിലായി 140 നിേയാജക മ�ല�ളിൽ 140
േനാഡൽ ഓഫീസർമാ�ം ഉൾെ��� ഒ�

െ�ഷ�ൽ േമാണി�റിംഗ് ടീം സർ�ാർ

�പീകരി�ി��്. നിേയാജകമ�ലതല

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട നിരീ�ണം,
നിേയാജക മ�ല��െട

അവേലാകനേയാഗ�ൾ നട�ക,
ജന�തിനിധിക�മായി ചർ� നട�ക,
���ിക�െട �േരാഗതിെയ�റി�ം

���ിക�മായി ബ�െ�� തട��ൾ

പരിഹരി��തി�േവ�ി ഇ� സംബ�ി�

വിവര�ൾ ജി�ാതല�ി�ം ചീഫ് എ�ിനീയർ

തല�ി�ം ഗവൺെമ�് തല�ി�ം അറിയി�്

തട��ൾ പരിഹരി�് ���ികൾ
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സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി�ളള

നടപടികളാണ് നട�ിൽ വ���ത്.

(ബി)

സം�ാന�് �ർ�ീകരി�� േറാ �ക�െട

പരിപാലനം ഉറ�ാ��തിനായി �േത�ക പ�തി

നട�ാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതി�േവ�ി

�േത�കമായി കരാ�കൾ നൽ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി)                സം�ാനെ� േറാ�ക�െട പരിപാലനം

സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്

‘േപാ�്േഹാൾ �ീ േകരള’ എ� സമ� പ�തി�്

െപാ�മരാമ�് വ��് �പം നൽകിയി��്. േറാഡ്

���ികൾ എ�ാം തെ� നി�ിത

ബാധ�ാതാകാലയളവ് ഉൾെ���ിയാണ്

നട�ിലാ��ത്. ���ി �ർ�ീകരി� േശഷം

ബാധ�താകാലയളവിൽ ഉ�ാ�� തകരാ�കൾ

പരിഹരിേ��ത് ബ�െ�� കരാ�കാ�െട

ഉ�രവാദി�മാണ്. േമൽ നിബ�ന

  കർശനമായി പാലി��തിെ� ഭാഗമായി

ബാധ�താകാലയളവി�ളള എ�ാ േറാ�കളി�ം

ഡി.എൽ.പി. േബാർ�കൾ �ാപി�ക�ം

ബാധ�താകാലയളവി�ളള േറാ�ക�െട

വിശദാംശ�ൾ െപാ�മരാമ�് െവൈ��ിൽ

�സി�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. �ടാെത

ബാധ�താകാലയളവി� േശഷ�ം നി�ിത

കാലേ��് േറാ�ക�െട പരിപാലനം

ഉറ�ാ��തിന് ഔ�്��് ആ�് െപർേഫാർെമൻസ്

േബസ്ഡ്  േറാഡ്  േകാൺ�ാ�് മാ�കയിൽ

���ികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

              നിലവിൽ േറാഡ്  ���ികൾ

നട�ിലാ�ിവരാ��ം ബാധ�താ കാലയളവിൽ

ഉൾെ�ടാ��മായ േറാ�ക�െട

സമയബ�ിതമായ പരിപാലനം

ഉറ�ാ��തിനായി ഈ സർ�ാർ ആവി�രി�

പ�തിയാണ് റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് പ�തി. 20,017
Km േറാഡ്  റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�ിെ� പരിധിയിൽ

െകാ� വ�വാൻ സാധി�ി��്. നിലവിൽ 12332
കി.മീ. േറാഡിൽ റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് ���ികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത 7685 കി.മീ.
േറാ�കൾ റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് ���ിയിൽ

ഉൾെ���ി നട�ിലാ��തിന് ഭരണാ�മതി

നൽകിയി��്. േമൽ ���ിക�െട െട�ർ

നടപടികൾ �ട�കയാണ്.

(സി) ��ത പ�തിയിൽ എെ�ാെ� ���ികളാണ്

ഉൾെ���െത�ം ഇ�വഴി എെ�ാെ�

േന��ളാണ് ല��മി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി)            റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് ���ികൾ വഴി

േറാ�ക�െട പരിപാലനം സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��തിന് സാധി��. േറാ�ക�െട

ഉപരിതലം ഗതാഗതേയാഗ�മായി

സംര�ി��തിനാവശ�മായ പാ�് വർ�്, േപാ�്

േഹാൾ ഫി�ിംഗ്, ഓടക�േട�ം ക��ക�േട�ം

അ����ണികൾ, ഓടക�െട �ചീകരണം,
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അപകടകരമായ മരചി�ക�േട�ം മര��േട�ം

െവ�ിമാ�ൽ, േഷാൾഡ�ക�െട സംര�ണം

�ട�ിയ വിവിധ ���ികൾ കാലതാമസം

�ടാെത നട�ിലാ��തിന് സാധി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


