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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 93 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയപാത 66-ൽ നട�ിയ �നർനിർ�ാണ�ിൽ അേന�ഷണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ എൻ എ െന�ി��് , 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ 

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

(എ) േദശീയപാത 66-ൽ േചർ�ല എ�്േറ കവല �തൽ
അ�ർ വെര നട�ിയ �നർനിർ�ാണ�ിെല

�മേ��കൾ സംബ�ി�  ്പരാതികൾ
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) ഇ�ാര�ം വിജിലൻസ്  അേന�ഷി�ണെമ�
ആവശ��ിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിജിലൻസ്  അേന�ഷി�ണെമ�് െപാ�മരാമ�്

വ��് ആവശ�െ��ി�ി�.

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ വ��തല അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ കെ���കൾ

വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. ഈ വിഷയ�ിൽ െപാ�മരാമ�്

വിജിലൻസ്  വിഭാഗം െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയർ

�ഖാ�ിരം അേന�ഷണം നട�ിയതിൽ

േദശീയപാത 66- ൽ അ�ർ �തൽ േചർ�ല

വെര�ളള 23.665 കി.മീ. ൈദർഘ�ം വ��
ഭാഗ�ിെ� �ന��ാരണ�ിനാ�ളള 41.71
േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് �കാര�ളള
���ി�െട ഭാഗമായി ��ത േറാഡിെ� ചില
റീ�കളിൽ 50 mm കന�ിൽ Dense Bituminous
Macadam (DBM) - � �കളിൽ 40mm കന�ിൽ

Bituminous Concrete (BC) �ം മ�് ചില
ഭാഗ�ളിൽ Bituminous Concrete (BC)
മാ�മാ�ം ഉപരിതല നവീകരണം നട�ിയി��്.
പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ 29/09/2020 - ൽ
ജി�ാ വിജിലൻസ്  ഓഫീസർ ��ത �ല�്

പരിേശാധന നട�ിയ സമയ�് BC Strip െച�്
േപായി�ളളയിട�ളിൽ BC Patch െച�ം,
െഷൽമാക് (Shelmac) ഉപേയാഗി�ം റി�യറിംഗ്
നട�ിയ ടി ൈഹേവ നിലവിൽ
യാ�ാേയാഗ�മാണ്. പാ�  ്റി�യറിംഗ് നട�ിയ

ഭാഗ�ൾ ഉൾെ�െട വിവിധ െചയിേന�കളിൽ
റാൻഡം അടി�ാന�ിൽ Core എ��്

സാ�ി�കൾ േശഖരി�ം ആയതിെ� കനം
പരിേശാധി�ക�ം bitumin extraction നട�ക�ം



2 of 3

െച�തിൽ നി�ം ലഭ�മായ റിസൾ�്
െ�സിഫിേ�ഷൻ �കാര� �ളളതാെണ�്
കെ��ി. മഴ�ാല�് െ�യിേനജിെ� അഭാവം
�ല�ം, �ഗർഭ ജലവിതാനം ഉയർ�
നിൽ��തിനാ�ം ആണ് ഉപരിതല�ിൽ

�ഴികൾ �പെ��് േറാഡ്  തകരാറിലാ��ത്.
��ത േറാഡിൽ ആവശ�മായ Drainage System
�ർ�ിയാ�കയാെണ�ിൽ മാ�െമ നിലവിെല
���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരമാ�ക�ള� എ�ാണ്
കെ��ിയി�ളളത്. ഉ�്. ഈ വിഷയ�ിൽ

െപാ�മരാമ�് വിജിലൻസ്  വിഭാഗം െഡപ��ി ചീഫ്
എ�ിനീയർ �ഖാ�ിരം അേന�ഷണം
നട�ിയതിൽ േദശീയപാത 66- ൽ അ�ർ �തൽ
േചർ�ല വെര�ളള 23.665 കി.മീ. ൈദർഘ�ം
വ�� ഭാഗ�ിെ� �ന��ാരണ�ിനാ�ളള

41.71 േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് �കാര�ളള
���ി�െട ഭാഗമായി ��ത േറാഡിെ� ചില
റീ�കളിൽ 50 mm കന�ിൽ Dense Bituminous
Macadam (DBM) - � �കളിൽ 40mm കന�ിൽ

Bituminous Concrete (BC) �ം മ�് ചില
ഭാഗ�ളിൽ Bituminous Concrete (BC)
മാ�മാ�ം ഉപരിതല നവീകരണം നട�ിയി��്.
പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ 29/09/2020 - ൽ
ജി�ാ വിജിലൻസ്  ഓഫീസർ ��ത �ല�്

പരിേശാധന നട�ിയ സമയ�് BC Strip െച�്
േപായി�ളളയിട�ളിൽ BC Patch െച�ം,
െഷൽമാക് (Shelmac) ഉപേയാഗി�ം റി�യറിംഗ്
നട�ിയ ടി ൈഹേവ നിലവിൽ
യാ�ാേയാഗ�മാണ്. പാ�  ്റി�യറിംഗ് നട�ിയ

ഭാഗ�ൾ ഉൾെ�െട വിവിധ െചയിേന�കളിൽ
റാൻഡം അടി�ാന�ിൽ Core എ��്

സാ�ി�കൾ േശഖരി�ം ആയതിെ� കനം
പരിേശാധി�ക�ം bitumin extraction നട�ക�ം
െച�തിൽ നി�ം ലഭ�മായ റിസൾ�്
െ�സിഫിേ�ഷൻ �കാര� �ളളതാെണ�്
കെ��ി. മഴ�ാല�് െ�യിേനജിെ� അഭാവം
�ല�ം, �ഗർഭ ജലവിതാനം ഉയർ�
നിൽ��തിനാ�ം ആണ് ഉപരിതല�ിൽ

�ഴികൾ �പെ��് േറാഡ്  തകരാറിലാ��ത്.
��ത േറാഡിൽ ആവശ�മായ Drainage System
�ർ�ിയാ�കയാെണ�ിൽ മാ�െമ നിലവിെല
���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരമാ�ക�ള� എ�ാണ്
കെ��ിയി�ളളത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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