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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 405 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറാ�കൾ ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി ,
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി, 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 

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

(എ) സം�ാന�് ആ�നികയ���ം
സാേ�തികവിദ�ക�ം ഉപേയാഗി�  ്നിർ�ി��
േറാ�കൾ ഏതാ�ം മാസ�ൾ��ിൽ ഗതാഗത
േയാഗ�മ�ാതായിതീ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ആ�നിക യ���ം സാേ�തിക വിദ�ക�ം
ഉപേയാഗി�  ്നിർ�ി�� േറാ�കൾ
മാസ�ൾ��ിൽ ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായി
തീ��ത് ��യിൽെ��ി�ി�.

(ബി) േറാ�കൾ തക��തിെ� �ധാന കാരണം
ആവശ��ിന് ഓടകേളാ ജല
നിർ�മനമാർ��േളാ ഇ�ാ�താെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �ടർ�യാ��ാ�� ശ�മായ

കാലവർഷം േറാ�ക�െട തകർ��്
കാരണമാ���്. േറാ�കളിെല െവ�െ��്
�തഗതിയിൽ നിർമാർ�നം

െച��തിനാവശ�മായ വ�ാ�ി�� ഓടക�െട�ം
ക��ക�െട�ം അഭാവം േറാ�ക�െട തകർ��്
കാരണമാ���്. �ടാെത സമീപ �േദശ�ളിെല
സ�ാഭാവിക ജലാശയ�ൾ നിക����ല�ം
ഓടക�െട ഔ�് െല�കൾ അട����ല�ം
േറാഡിെല െവ�ം ഒ��ി വി��തിന് തട��ൾ
േനരി���്. മഴ�ാല �ർ� �ചികരണ
�വർ�ന�ളിൽ ഉൾെ���ി ഓടകൾ, ക��്
എ�ിവ�െട നീെരാ��് ഉറ�ാ��തിനാ��
�ചീകരണം, േറാ�ക�െട �ഴിയട�ൽ, േറാഡ്
വശ�ളിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ��തിനാ��
മ�് നീ�ം െച�ൽ എ�ീ ���ികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. േറാ�കളിെല െവ�െ��്
ഒഴിവാ��തിനായി ഫ�് ലഭ�ത കണ�ിെല��ം
�ല ലഭ�തയ�സരി�ം ആവശ�ം േവ� ഓടക�ം
ക��ക�ം ഉൾെ���ി ���ികൾ

നട�ിലാ��തി�ം, െവ�െ��്
ഒഴിവാ��തിനായി �നർനിർ�ാണ
�വർ�ന�ളിൽ േറാ�കൾ ഉയർ��തി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്നട�ാ�ി വ��.
േറാ�കളിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ��തിന്
ഓടകളി�െട�ം സ�ാഭാവിക ചാ�കളി�െട�ം ഉ�
�ഗമമായ നീെരാ��് ഉറ� വ���തിന് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ിെ��ം െപാ�ജന��െട�ം
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പ�ാളി�ം ഉറ� വ��ാ��താണ്.
േറാ�ക�െട ദീർഘകാലയളവി��
പരിപാലന�ിനായി, ഡിഫ�് ലയബിലി�ി
കാലാവധി, െമയി�നൻസ്  േകാൺ�ാ�് ഉൾെ�െട
ദീർഘി�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��
േദശീയപാതക�െട നിർ�ാണ�ം പരിപാലന�ം
േദശീയ നിലവാരം �ലർ��തിേല�ായി ഇ��ൻ
േറാഡ്  േകാൺ��ിെ� വിവിധ േകാ�ക�ം േക�
േറാഡ്  ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ�

െ�സിഫിേ�ഷ�ം അ�സരി�ാണ്
നട�ിലാ��ത്. ടാറിംഗിെല �തന സാേ�തിക
വിദ�കളായ ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം, െഡൻസ്
ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം, ബി�മിനസ്  േകാൺ�ീ�്
എ�ിവ േകരള�ിെ� കാലാവ��്

അ�േയാജ�മായ റ�ൈറസ്ഡ്  ബി�മിൻ
ഉപേയാഗി�ാണ് നാഷണൽ ൈഹേവകളിൽ േറാഡ്
നിർ�ാണം നട��ത്. �ടാെത അത�ാ�നിക
സാേ�തിക വിദ�യായ മി�ിംഗ് ആ�് റീൈസ�ിംഗ്
ഉപേയാഗി�  ്േദശീയപാത�െട ഉപരിതലം ���ി
നിർ�ി���്. േറാ�കളിൽ െവ�െ��്
ഒഴിവാ�വാൻ ആവശ��ിന് കലി�ക�ം, ഓടക�ം
നിർ�ി��തി�� �ക എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�േ�ാൾ ഉൾെ���ാ��്.

(സി) എ�ിൽ ഇ�രം ���ൾ പരിഹരി�ാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �ടർ�യാ��ാ�� ശ�മായ

കാലവർഷം േറാ�ക�െട തകർ��്
കാരണമാ���്. േറാ�കളിെല െവ�െ��്
�തഗതിയിൽ നിർമാർ�നം

െച��തിനാവശ�മായ വ�ാ�ി�� ഓടക�െട�ം
ക��ക�െട�ം അഭാവം േറാ�ക�െട തകർ��്
കാരണമാ���്. �ടാെത സമീപ �േദശ�ളിെല
സ�ാഭാവിക ജലാശയ�ൾ നിക����ല�ം
ഓടക�െട ഔ�് െല�കൾ അട����ല�ം
േറാഡിെല െവ�ം ഒ��ി വി��തിന് തട��ൾ
േനരി���്. മഴ�ാല �ർ� �ചികരണ
�വർ�ന�ളിൽ ഉൾെ���ി ഓടകൾ, ക��്
എ�ിവ�െട നീെരാ��് ഉറ�ാ��തിനാ��
�ചീകരണം, േറാ�ക�െട �ഴിയട�ൽ, േറാഡ്
വശ�ളിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ��തിനാ��
മ�് നീ�ം െച�ൽ എ�ീ ���ികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. േറാ�കളിെല െവ�െ��്
ഒഴിവാ��തിനായി ഫ�് ലഭ�ത കണ�ിെല��ം
�ല ലഭ�തയ�സരി�ം ആവശ�ം േവ� ഓടക�ം
ക��ക�ം ഉൾെ���ി ���ികൾ

നട�ിലാ��തി�ം, െവ�െ��്
ഒഴിവാ��തിനായി �നർനിർ�ാണ
�വർ�ന�ളിൽ േറാ�കൾ ഉയർ��തി�ം
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നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്നട�ാ�ി വ��.
േറാ�കളിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ��തിന്
ഓടകളി�െട�ം സ�ാഭാവിക ചാ�കളി�െട�ം ഉ�
�ഗമമായ നീെരാ��് ഉറ� വ���തിന് തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��ിെ��ം െപാ�ജന��െട�ം
പ�ാളി�ം ഉറ� വ��ാ��താണ്.
േറാ�ക�െട ദീർഘകാലയളവി��
പരിപാലന�ിനായി, ഡിഫ�് ലയബിലി�ി
കാലാവധി, െമയി�നൻസ്  േകാൺ�ാ�് ഉൾെ�െട
ദീർഘി�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��
േദശീയപാതക�െട നിർ�ാണ�ം പരിപാലന�ം
േദശീയ നിലവാരം �ലർ��തിേല�ായി ഇ��ൻ
േറാഡ്  േകാൺ��ിെ� വിവിധ േകാ�ക�ം േക�
േറാഡ്  ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ�

െ�സിഫിേ�ഷ�ം അ�സരി�ാണ്
നട�ിലാ��ത്. ടാറിംഗിെല �തന സാേ�തിക
വിദ�കളായ ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം, െഡൻസ്
ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം, ബി�മിനസ്  േകാൺ�ീ�്
എ�ിവ േകരള�ിെ� കാലാവ��്

അ�േയാജ�മായ റ�ൈറസ്ഡ്  ബി�മിൻ
ഉപേയാഗി�ാണ് നാഷണൽ ൈഹേവകളിൽ േറാഡ്
നിർ�ാണം നട��ത്. �ടാെത അത�ാ�നിക
സാേ�തിക വിദ�യായ മി�ിംഗ് ആ�് റീൈസ�ിംഗ്
ഉപേയാഗി�  ്േദശീയപാത�െട ഉപരിതലം ���ി
നിർ�ി���്. േറാ�കളിൽ െവ�െ��്
ഒഴിവാ�വാൻ ആവശ��ിന് കലി�ക�ം, ഓടക�ം
നിർ�ി��തി�� �ക എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�േ�ാൾ ഉൾെ���ാ��്.

(ഡി) േറാ�നിർ�ാണ�ിൽ �ണേമ� ഉറ�ാ��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിൽ വ��
���ിക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിനായി സം�ാനെ� 3
ജി�കളിൽ (തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട്) റീജയണൽ ലേബാറ�റിക�ം ബാ�ി
11 ജി�കളിൽ ജി�ാ ലേബാറ�റിക�ം നിലവി��്.
��ത റീജിയണൽ ലാ�കെള
ശ�ിെ����തിന് 'െമാൈബൽ ആേ�ാേമ�ഡ്
െട�ിംഗ് ലാ�കൾ' �ടി ഒ���തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. െപാ�മരാമ�്

���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�
വ���തിനായി ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ മാന�ലിെല
വ�വ�കൾ കർശനമായി പാലി�ണെമ�ം
വ��ിെ� കീഴി�� എ�ാ ���ിക�ം

യഥാസമയം ജി�ാ ലാ�കെള അറിയി�ണെമ�ം
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� കീഴി�� ���ിക�െട �ണനിലവാരം
ഉറ� വ���തിനായി െപാ�മരാമ�് ക�ാളി�ി
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കൺേ�ാൾ മാന�ൽ നി�ർഷി�� �കാര�� Ist
Tier, 2nd Tier, 3rd Tier എ�ീ േ�ണികളിലാ��
�ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ി വ��. ഇതിൽ
ഒ�ാം ഘ� പരിേശാധനകൾ ���ി നട��
സമയ�് അതാത് നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ��െട

േമൽേനാ��ിൽ കരാ�കാരാണ് െച��ത്. 2
േകാടി�് �കളിൽ എ�ിേമ�് �ക വ��
���ികൾ�് േകാൺ�ാ�ർ സ��ം െചലവിൽ
ക�ാളി�ി ലാബ് സ�മാ�ണെമ�് ക�ാളി�ി
കൺേ�ാൾ മാന�ൽ, SBD എ�ിവ �കാരം
നി�ർഷി�ി��്. ര�ാം ഘ� �ണനിലവാര
പരിേശാധന നട��ത് വ��ിെ� കീഴി��
ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ വിഭാഗമാണ്. ര�ാം ഘ�
പരിേശാധന നട��തിനായി നിർ�ാണ
���ിക�െട അസം�ത വ��ൾ, േകാൺ�ീ�്,
ടാറിംഗ് എ�ിവ�െട പരിേശാധനകൾ
നട��തി�� ഉപകരണ�ൾ വ��ിെ�
കീഴി�� ജി�ാ ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
ലേബാറ�റികളിൽ സ�ീകരി�ി��്. ര�ാം തല
പരിേശാധനയിൽ ���ികൾ നട�േ�ാൾ
െപാ�മരാമ�് ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ ഓഫീസർമാർ
�ലം സ�ർശി�ക�ം ൈസ�ിൽ ആവശ�മായ
ക�ാളി�ി പരിേശാധനകൾ നട�ക�ം
���ി�െട െമ�ീരിയൽസിെ� സാ�ി�കൾ
േശഖരി�  ്ലാ�കളിൽ വിവിധ പരിേശാധനകൾ
നട�ക�ം ആയതിെ� റിേ�ാർ�് ബ�െ��

എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർമാർ�് സമർ�ി�ക�ം
െച�ാ��്. ഒ�ാം ഘ� പരിേശാധന�െട�ം
ര�ാം ഘ� പരിേശാധന�െട�ം ഫല�ിൽ

വ�ത�ാസം വ�� പ�ം ബ�െ�� എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയ�െട മാർ� നിർേ�ശ�ിൽ ഏെത�ി�ം
അംഗീകാര�� സ�ത� ലാ� വഴി േതർഡ്  പാർ�ി
െട�് നട�ി �ണനിലാരം ഉറ� വ���താണ്.
��ാം ഘ� പരിേശാധനകൾ നട��ത് സ�ത�
ഏജൻസി �ഖാ�ിരമാണ്. എ�ാ ���ികൾ�ം

ക�ാളി�ി സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ

മാ�േമ ൈഫനൽ േപെ��് നട�ാ��. �ടാെത
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിൽ വലിയ പ�തികൾ
എ�ിനീയറിംഗ് െ�ാക�യർെമ�് ആ�്
കൺ��ൻ (EPC) വ�വ�യിൽ നട�ിലാ�ി
വ���്. ഇ�രം പ�തിക�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�് വ���തിനായി �േത�കം കൺസൾ��്
എ�ിനീയർമാെര നിയമി���്. കരാ�കാരൻ
�ണനിലവാരമി�ാ� ���ികൾ നട�ിയാൽ

അവ കരാ�കാരെ� സ��ം െചലവിൽ നീ�ം
െച�് �ണനിലവാരേ�ാ��ടി �ന:നിർ�ി�ാൻ
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���ിയ െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ �കാരം വ�വ�
െച���്. �ടാെത �ണനിലവാരമി�ാ�
���ികൾ നട�� കരാ�കാ�െട ൈലസൻസ്
���ി നൽകാതിരി��തി�ം മാന�ലിൽ വ�വ�
െച���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


