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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 544 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ളയ�ിൽ െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ��ായ നാശന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.,
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് ആവർ�ി��ാ�� അതിതീ�
മഴ�ം �ളയ�ം ഈ വർഷം െപാ�മരാമ�്

േറാ�കൾ��ാ�ിയി�� നാശന��ിെ�

വ�ാ�ി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കണ�ാ�ിയി��്. സം�ാന�്

ആവർ�ി��ാ�� അതിതീ� മഴ�ം
�ഴലിെകാ��ാ�ക�ം �ടാെത ടൗെ�, യാസ്
�ഴലി�ാ�്, ഒേ�ാബറി��ായ അതിവർഷം
എ�ിവ �ല�ം നിര� വിഭാഗ�ിന് 210.73 േകാടി
�പ�െട നാശന�ം സംഭവി�ി��്. വിശദമായ
ലി�് അ�ബ�മായി േചർ��. േദശീയപാത
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ വ�� േറാ�കളിൽ 14.60
േകാടി �പ�െട നാശന�ം ഉ�ായി��്.
എൻ.എ� .്183-ൽ 12.25 േകാടി �പ�െട�ം,
എൻ.എ�  ്183 A യിൽ 1.119 േകാടി �പ�െട�ം,
എൻ.എ�  ്185 ൽ 3 ല�ം �പ�െട�ം,
എൻ.എ�  ്766-ൽ 0.45 േകാടി �പ�െട�ം,
എൻ.എ�  ്966-ൽ 0.75 േകാടി �പ�െട�ം
നാശന��ൾ ഉ�ായി��്. നാഷണൽ ൈഹേവ
അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���് ൈകമാറിയ
േറാ�കളി��ായ നാശന��ിെ� എ�ിേമ�്
നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���്
സമർ�ി�ി��്. െക.എസ് .ടി.പി വിഭാഗ�ി�

കീഴിൽ �ന�ർ-െപാൻ��ം സം�ാന പാതയിൽ
െപാൻ��ം, �ാേ�രി റീ�ിൽ ഏകേദശം 2 േകാടി
�പ�െട ന�ം കണ�ാ��. റീബിൽഡ്  േകരള
ഇനിേഷ��ീവ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

�ന��ാരണം നട�� മ���ി-േകാമളം
േറാഡിെല ഏകേദശം 30 മീ�േറാളം വ��
ഭാഗ�ി�ം താവളം - ��ി സം�ാന പാതയിെല
നിർ�ാണ�ിലിരി�� കി.മീ 17/570 ��
കൾവർ�ിന് സമാ�രമായി ഉ�ാ�ിയ
താൽ�ാലികപാത�ം നാശന�ം സംഭവി�ി��.

(ബി) തകർ� േറാ�കൾ സത�രമായി
�ർ��ിതിയിലാ��തി�ം

(ബി) നിര� വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ഗതാഗതം �ട�ിയ
േറാ�കളിൽ ഗതാഗത തട�ം നീ�ി
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�നർനിർ�ി��തി�ം �ന��രി��തി���
���ികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

�ന�ാപി��തിന് ��കാലാടി �ാന�ിൽ

�മീകരണ�ൾ ഏർെ���ക�ം
താൽ�ാലികമായി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിനാവശ�മായ അ����ണികൾ
ഏെ���് നട�ിലാ�ിയി���്. േദശീയപാത
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ തകർ� േറാ�കൾ
�ന��രി��തിന് 14.60 േകാടി �പ
എഫ്.ഡി.ആർ. 2021-22 ൻ കീഴിൽ േക�
ഗതാഗത ൈഹേവ മ�ാലയ�ിൽ

സമർ�ി�ി��്. െക.എസ് .ടി.പി വിഭാഗ�ി�

കീഴിൽ താവളം - ��ി സം�ാന പാത
�ന:�ാപി�ി��്. െക.ആർ.എഫ്.ബി
വിഭാഗ�ിെ� അധീനതയി��
കടൽേ�ാഭ�ിൽ തകർ� ശം��ഖം -
വിമാന�ാവളം േറാഡിെ� സംര�ണ ഭി�ി

�നർനിർ�ി��തി�� ���ികൾ ആരംഭി�്

കഴി�.

(സി) മഴെ��തിെയ അതിജീവി�� തര�ിൽ

േറാ�ക�െട �പക�ന�ം നിർ�ാണ രീതി�ം
�ാവർ�ികമാ��തി�േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അ�േയാജ� �തന
സാേ�തികവിദ�ക�ം നിർ�ാണ രീതി�ം നിർ�ാണ
സാമ�ിക�ം വ�ാപകമാ�ാൻ
നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) നിര� വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �ളയെ��ം

ഉ�ൾെപാ�ൽ �ല�� നാശന��േള�ം
അതിജീവി�� തര�ി�� േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിെ� സാധ�തകൾ
പരിേശാധി�ക�ം �ിരമായി നാശന�ം േനരി�
േറാ�കൾ �ര��െള അതിജീവി��തിന്
അ�േയാജ�മായ സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�്
�നർ നിർ�ി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. �ളയാന�ര �നർ നിർ�ാണ�ിെ�

ഭാഗമായി റീബിൽഡ്  േകരള പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി KSTP �േഖന േറാ�കൾ നിർ�ി�
വ��. ദീർഘകാലം ഈ� നിൽ�� രീതിയി��
ഡിൈസൻ ത�ാറാ�ി ബി.എം & ബി.സി
േറാ�കൾ നിർ�ി���്. 15 വർഷം �തൽ 20
വർഷം വെര ഈ� നിൽ�� ൈവ�് േടാ�ിംഗ്
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�  ്േറാ�കൾ
നിർ�ി��തി� നിലവി�� േറാഡ്
െവ�ിെയ��് സിമ�ം �േത�കതരം
പൾവൈറസ�ം േചർ�് �ഴ�  ്ടി ഭാഗ�് തെ�
ഇ�ക�ം െച�� �ൾ െഡ�് റി�േമഷൻ
െടേ�ാളജി, ജർ�ൻ നിർ�ിത മി�ിംഗ് യ�ം
ഉപേയാഗി�� േകാൾഡ്  ഇൻേ�സ്  റീൈസ�ിംഗ്
നിർ�ാണ രീതി, എ�ിവ�ം നട�ിലാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. സ�ാഭാവിക റ�ർ,
കയർ - ജിേയാ െട�്ററയിൽ, ഉപേയാഗ �ന�മായ
�ാ�ിക് എ�ിവ ഉപേയാഗി�  ്പരി�ിതി

സൗഹാർ�മായ രീതിയിൽ േറാഡ്  നിർ�ി��തിന്
�ാ�ഖ�ം നൽകി വ��. ഉ�ൾെപാ�ൽ
സാധ�ത�� �േദശ�ളിെല ചരി�ക�െട



3 of 4

സംര�ണ�ിനായി ജിേയാ െട�്ററയിൽസ് ,
ഗാബിയൺ വാൾ, ടർഫിങ്  �ട�ിയ സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉപേയാഗി� വ��. െപാ�മരാമ�്

ഡിൈസൻ വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ മഴെ��തിെയ
അതിജീവി�� തര�ി�� േറാഡ്  നിർ�ാണം
ഉറ�ാ�ാൻ റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ�
ഭാഗമായി ഒ� േറാഡ്  െമയി�നൻസ്  ആ�്

മാേനെ��് സി�ം (ആർ.എം.എം.എസ്)
സ�ീകരി�  ്വ��. ഇത് പാരി�ിതിക

വിവര��ം പരി�ിതി �ർ�ല �േദശ��േട�ം
മ�് വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ േറാഡ്
ഡിൈസൻ െച�ാൻ സഹായകമാണ്. ഇതിനായി
വിവര�ൾ േശഖരി�ാൻ േകരള േ��് ഡിസാ�ർ
മാേനെ��് െസ�ിെ� സഹായ�ം േത��താണ്.
ഇതിേനാട്  അ�ബ�മായി ഒ� climate cell
േകരളാ ൈഹേവ റിസർ�  ്ഇൻ�ി���ിൽ
�ാപി�ാ�ം തീ�മാനമായി��്. മഴെ��തികെള
�തിേരാധി�ാൻ കഴി�� െഡൻസ്  േ�ഡഡ്
ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം (ഡി.ബി.എം), ബി�മിനസ്
േകാൺ�ീ�് (ബി.സി) എ�ിവ േറാഡിെ�
�പക�നയിൽ ഉൾെ���ാ��്. േറാഡിെ�
�പക�നയിൽ ഉപരിതല�ി�ം െ�യിേനജ്
െഫസിലി�ി�് ആവശ�മായ ജി.എസ് .ബി,
ഇ�വശ�ം മഴെവ�െ� ഉൾെ�ാ�ാൻ
േശഷിയിൽ ഓടകൾ എ�ിവ േറാഡ്  ��റിന്
അ�േയാജ�മായി ഉൾെ���ാ��്. േദശീയപാത
വിഭാഗ�ിൽ നട�ിലാ�� ���ികൾ േക�
േറാഡ്  ഗതാഗത ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ��ം

IRC �െട�ം മാനദ��ൾ �കാരമാണ്.
ടാറിംഗിെല �തന സാേ�തിക വിദ�കളായ
ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം, ബി�മിനസ്  േകാൺ�ീ�്,
െഡൻസ്  ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം എ�ിവ
ഉപേയാഗി�  ്ഉപരിതലം ���ാ��്. ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�യായ േകാൾഡ്  ഇൻ േ�സ്
റീൈസ�ിംഗ് ഉപരിതലം ���� ���ിക�ം

ബലെ���ൽ ���ിക�ം നട�ിലാ���്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ� പരിധിയി��
േറാ�ക�െട നിർ�ാണം Natural Rubber
Modified Bitumen ഉപേയാഗി�ാണ്
നട�ിലാ��ത്. െക.ആർ.എഫ്.ബി വിഭാഗ�ി�

കീഴിൽ തി�വന��രം നഗരപാത വികസന
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ാർ�് േറാഡ്  േ�ാജ�്
1-ൽ ഉൾെ���ിയി�� ചില േറാ�ക�െട
ൈവ�്േടാ�ിംഗ് െടേ�ാളജി ഉപേയാഗെ���ി

െകാ�് ���ി �ർ�ീകരി�ാനാണ് വിഭാവനം
െച�ി��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ
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