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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1180 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ളയ�ിൽ തകർ� േറാ�ക�െട �ന:നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ടി.പി. വിഭാഗ�ി� കീഴി���ം
�ളയ�ിൽ തകർ��മായ ഏെത�ാം
േറാ�കളാണ് െപാ�മരാമ�് വ��്
�ന:നിർ�ാണം നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(എ)
െക.എസ് .ടി.പി. �ന��ാരണം നട��

�ളയ�ിൽ തകർ� േറാ�ക�െട പ�ിക
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

ഇ�ര�ിൽ േറാ�കൾ �ന:നിർ�ി�േ�ാൾ
മഴ� േശഷ�ം േറാ�കൾ നാേശാ�ഖമാകാെത
സംര�ി��തി�ം അവ�െട �ടർ
സംര�ണ�ി�മായി അവലംബി�ി��
മാർ��ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ് .�ി.പി �േഖന ഏെ���്

�നർനിർ�ി�� േറാ�കൾ �ളയ അതിജീവന
�മത ൈകവരി��തി�ം അവ�െട �ടർ
സംര�ണ�ി�ം ആവശ�മായ സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉൾെ���ിയാണ് വിശദമായ പ�തി
�പ േരഖ ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. ��ത
���ികളിൽ ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക
വിദ�കൾ താെഴ വിവരി��. 1. Soil Nailing
2.Geo cells & Cellular confinement System
3.Cold Recycling 4.Permeable Pavement
Construction 5.Segmental block reinforced
earthen walls using geogrids 6.Hydroseeding
7.Cement treated sub base/CTB 8.Pavement
Quality Concrete.

(സി)

���ി നിർ�ി�� േറാ�കളിൽ െവ�ം
െക�ിനിൽ�ാതിരി��തി�ം മഴെവ�ം ഒ�കി
േപാ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ് .�ി.പി �േഖന ഏെ���്

�നർനിർ�ി�� േറാ�കൾ �ളയ അതിജീവന
�മത ൈകവരി��തി�ം അവ�െട �ടർ
സംര�ണ�ി�ം ആവശ�മായ സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉൾെ���ിയാണ് വിശദമായ പ�തി
�പ േരഖ ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. ��ത
���ികളിൽ ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക
വിദ�കൾ താെഴ വിവരി��. 1. Soil Nailing
2.Geo cells & Cellular confinement System
3.Cold Recycling 4.Permeable Pavement
Construction 5.Segmental block reinforced
earthen walls using geogrids 6.Hydroseeding
7.Cement treated sub base/CTB 8.Pavement
Quality Concrete.
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(ഡി) മല�റം ജി�യിെല ഏറനാട്  മ�ല�ിെല

െകായിലാ�ി-എടവ� േറാഡിെ� ���ി

നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇത് എേ�ാൾ
�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല ഏറനാട്  മ�ല�ിൽ

എര�ിമാവ് എടവ� േറാഡിെ� (SH 34) 25
ശതമാനേ�ാളം പണികൾ �ർ�ീകരി�.
എ�ിെമ�് �കാരം ഈ േ�ാജ�ിെ� ��വൻ
പണിക�ം 24/05/2022 ഓെട
�ർ�ീകരിേ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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