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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 259 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ആ�നികീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െക�ിട�ൾ, പാല�ൾ
എ�ിവ�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

സം�ാന�ിെ� പര�രാഗത നിർ�ാണ
സ�ൽ��ൾ��റം ആ�നിക

സാേ�തികവിദ�കൾ അടി�ാനമാ�ി സൗകര��ം
സൗ�ര��ം സംേയാജി�ി�  ്നട��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� കാലാവ��ം ���തി�ം
അ�േയാജ�മായ പരി�ിതി സൗ�ദ െക�ിട
നിർ�ാണ രീതികൾ ഉൾെ���ിെ�ാ�്

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ആർ�ിെട�റൽ

വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ലഭി�� േ�ായിം�കൾ
അ�സരി�  ്െപാ�മരാമ�് വ��് ഡിൈസൻ
വിഭാഗം െക�ിട��െട ��റൽ ഡിൈസൻ െച�
വ��. െപാ�മരാമ�് വ��് നിലവിൽ
നിർ�ി�െകാ�ിരി�� പര�രാഗത നിർ�ാണ
രീതിയിൽ െചറിയ െക�ിട�ൾ load bearing wall,
RCC roof ഉ�വ�ം വലിയ െക�ിട�ൾ framed
structure രീതിയി�മാണ്. ഇ�രം

നിർ�ാണ�ൾ�് നിലവിൽ ലഭ�ത
�റ�െകാ�ിരി�� പാറ/െമ�ൽ/മണൽ/
സിമ�്/ഇ�ിക എ�ിവ വളെരയധികം
ആവശ�മായി വരിക�ം �ടാെത ഇ�രം

നിർ�ാണ�ൾ �ർ�ിയാ��തിന്

വളെരയധികം കാലതാമസ�ം ഉ�ാ���്.
ഇതിന് പരിഹാരമായി �തിയ രീതിയി�� െക�ിട
നിർ�ാണ രീതികൾ അവലംബി�െകാ�്
സമയലാഭ�ം പാറ, െമ�ൽ, മണൽ എ�ിവ�െട
ഉപേയാഗ�ിൽ �റവ് വ���തി�ം
സാധി��താണ്. ഇതിേല�ായി െപാ�മരാമ�്

വ��് നിർ�ി�� െക�ിട�ൾ �ീഫാ�ിേ�ഷൻ,
േകാേ�ാസി�് ��ർ, ഹരിത നിർ�ാണ ച��ൾ
�ട�ിയ സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�്
�റ� സമയ�ി��ിൽ പരി�ിതി

സൗ�ദമായി നട�ിലാ�ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. �ീഫാ�ിേ�ഷൻ സാേ�തിക
വിദ�യി�െട നിർ�ാണ കാലാവധി �റ�ാൻ
സാധി�ം. ��തൽ വി�തി��
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നിർ�ാണ�ൾ�് �ീഫാ�ിേ�ഷൻ ��തൽ
േകാ�് ഇഫ�ീവ് ആണ്. േകാേ�ാസി�് ��ർ
നിർ�ി��തി�െട ചിലവ് �റ�വാ�ം �റ�
സമയ�ി��ിൽ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�വാ�ം

സാധി�ം. �ടാെത േകാേ�ാസി�് ��റിെല
metal parts recycle െച�് വീ�ം
ഉപേയാഗി�വാ�ം സാധി�ം. െപാ�മരാമ�്

വ��് നിർ�ി�ാ�േ�ശി�� �ധാന
നിർ�ിതികളിൽ പരമാവധി ഈ സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.
െക�ിട നിർ�ാണം പരി�ിതി

സൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി ഹരിത നിർ�ാണ
നയ�ിന് �പം നൽകിയി��്. വർ�ി�വ��
ഊർേ�ാപേയാഗം, ജലദൗർലഭ�ം, നിർ�ാണ
സാമ�ിക�െട അപര�ാ�ത, കാലാവ�ാ

വ�തിയാനം �ല��ാ�� ���ൾ എ�ിവ�് ഒ�
പരിധിവെര പരിഹാരം കെ���തിന് ഇത് �ലം
സാധി�ം. െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി��
െക�ിട�ളിലാണ് പരി�ിതി സൗഹാർ�തത��ൾ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�ി��ത്. െപാ�മരാമ�്

വ��് നിർ�ി�� പാല�ൾ 2016 �തൽ തെ�
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ആ�ദമാ�ിയ

ഇെ��ൽ �ിഡ്�ം അേതാെടാ�ം പാല�ൾ
സൗ�ര�ാ�ദമാ�ം ഡിൈസൻ െച� �ട�ി.
പര�രാഗത നിർ�ാണ സ�ദായ�ളിൽ നി�ം
വ�ത��മായി േബാ�ിങ്  പാല�ൾ,
എ�്�ാേഡാ�് പാല�ൾ, േകബിൾെ�യിഡ്
പാല�ൾ �ട�ിയവ ഡിൈസൻ െച�്
നിർ�ഹി� വ��. �ടാെത ഓേരാ
�േദശ�ിെ��ം സം�ാരം ഉൾെ�ാ�െകാ�്
�പകൽ�ന നട�വാ�ം ��ി���്. �തന
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി� െകാ��
Bowstring പാലമായ ആല�ഴയിെല �േ�ൽപാലം,
മല�റം ജി�യിെല പാല�ി�ൽ പാലം എ�ിവ
�ർ�ീകരി�ി��്. ഇേത വിഭാഗ�ിൽെ���

ആല�ഴയിെല വലിയഴീ�ൽ പാല�ം, പാർ�്
ജംഗ്ഷൻ �ട�ിയ പാല��ം
�ർ�ീകരണേ�ാട്  അ���. ഉ�ർകടവ് പാലം
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
��തായി നിർ�ി�� പാല�ൾ�് നാവിേഗഷൻ
�ാൻ ലഭി�� രീതിയിൽ Extra dose �പകൽ�ന
സ�ീകരി���്. െപ�മൺപാലം, നാ�ചിറപാലം
എ�ീ പാല�ൾ Extra dosed �പകൽ�നയിൽ
നിർ�ാണം നട�ി വ��. ആല�ഴയിെല ��ാലം
നാ�പാല�ൾ േചർ�് Round about വ��
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രീതിയിൽ വിേനാദസ�ാര�ി�പേയാഗി��

വിധം വിഭാവനം െച�ാണ് നിർ�ി��ത്

(ബി)

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� വിവിധ അടി�ാന

സൗകര� വികസന പ�തിക�െട ഡിൈസനിംഗ്
ആ�നികീകരി��തിനായി �പംെകാ��
ഡിൈസൻ വിംഗിെ� �വർ�നം

കാര��മമാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഡിൈസൻ വിംഗി�
കീഴിൽ 2002 വെര പാല��െട�ം
െക�ിട��െട�ം �പക�നയാണ് െച�
വ�ി��ത്. 2002-ൽ േറാ�ക�െട �പക�ന�ം
പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ��തിേല�മായി
േ�ാജ�് �ി�േറഷൻ �ണി�്
�പീകരി�ക��ായി. 10.04.2017 െല ജി.ഒ
(എം.എസ്  ) ന�ർ 24 / 2017 പി ഡബ്ള� ഡി
�കാരം ഡിൈസൻ വിംഗിൽ നിലവിലി��
�ണി�കളിൽ ��തൽ ത�ികകൾ
ഉൾെ�ാ�ി�ക�ം ൈഹേവ ഡിൈസൻ �ണി�്,
ജിേയാെട�നി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�്,
എൻവിേയാൺെമ�ൽ എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�്
�ട�ിയ �തന �ണി�കൾ ഉൾെ���ി

വി�ലീകരി�ക�ം െച�. സൗ�ര�ാ�കമായ
പാല��ം െക�ിട��ം േറാ�ക�ം �തിയ
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�  ്ആ�നിക രീതിയിൽ
�പക�ന െച��ം പ�തി �പേരഖ
മാനദ��ൾ��സരി�  ്ത�ാറാ��ം ഈ
�ണി�കളിൽ നിലവിൽ െച� വ��. 26.02.2021
െല ജി.ഒ (എം. എസ്  ) ന�ർ 19/2021/ പി ഡബ്ള�
ഡി �കാരം േകരള ൈഹേവ റിസർ�്
ഇൻ�ി���ിെല സാേ�തിക വിഭാഗ�ിെന

ശാ�ീകരി��തി�ം ആ�നിക ഡിൈസ�കൾ
ത�ാറാ��തിേല�മായി Innovative Design
Unit �പീകരി�. അത�ാ�നിക ഡിൈസൻ േസാ�്
െവയ�കൾ സ�ായ�മാ�ി ഇവ ഉപേയാഗി�്
�തന �പകൽപനകൾ െച�വ��. ഇ� �ടാെത
സാേ�തിക വിദ��െട ശാ�ീകരണ�ിനായി IIT
പാല�ാട് , IIT മ�ാസ് , IIT തി��തി �തലായ
�ാപന�ളിെല സാേ�തിക വിദ��െട

നിർേ�ശ��ം സ�ീകരി� വ��.

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിൻകീഴിൽ
ഗേവഷണ�ാപനം �വർ�ി��േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെ� �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴിൽ േകരള ൈഹേവ
റിസർ�  ്ഇൻ�ി���് എ� �ാപനം

�വർ�ി���്. േകരള ൈഹേവ റിസർ�്
ഇൻ�ി���് ലേബാറ�റിയിെല പരിേശാധനകൾ
National Accreditation Board for Testing and
Callibration Laboratories (NABL)
വിലയി��ിയി��്. Concrete and Structures,
Solid Mechanics and Foundations, Flexible
Pavements എ�ീ ��് വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ���
61 െട�കൾ�ായി േദശീയ നിലവാര�ി��

അംഗീകാരം ലഭ�മായി��, �ർ�മാ�ം സർ�ാർ
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ഉടമ�തയി�� ഏക �ാപനമാണ് േകരള
ൈഹേവ റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


