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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 570 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മഴെ��തിയിൽ േറാ�കൾ, പാല�ൾ എ�ിവ��ായ നാശന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� ,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി, 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് 

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

(എ)

സം�ാന�് 2021 ഒേ�ാബർ മാസം ഉ�ായ
കന�മഴയി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം സം�ാനെ�

േറാ�കൾ, പാല�ൾ എ�ിവ��ായ നാശന�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് 2021 ഒേ�ാബർ മാസം ഉ�ായ
കന�മഴയി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം െപാ�മരാമ�്

േറാ�കൾ�് 158.5 േകാടി �പ�െട നാശന�ം
സംഭവി�ി��തായി കണ�ാ�ിയി��്. നിര�്,
പാലം വിഭാഗ�ൾ� കീഴി�� നാശന���െട
വിശദവിവരം 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�ം
മഴെവ��ാ�ിലിൽ നാശന�ം സംഭവി�ി��.

(ബി) ഇവ�െട അ����ണികൾ നട�ി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിര� വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ഗതാഗതം �ട�ിയ
േറാ�കളിൽ ഗതാഗത തട�ം നീ�ി
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�ന�ാപി��തിന് ��കാലാടി �ാന�ിൽ

�മീകരണ�ൾ ഏർെ���ക�ം
താൽ�ാലികമായി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിനാവശ�മായ അ����ണികൾ
നട�ിലാ�ിയി���്. പാലം വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ
�നർ നിർ�ിേ�� പാല�ൾ മ� പരിേശാധന
നട�ി ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി െട�ർ െച�് �നർ നിർ�ി�വാൻ
ഒ�ര വർഷ�ം െചറിയ േക�പാ�കൾ സംഭവി�
പാല�ൾ അ����ണികൾ നട�ി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിന് �� മാസ�ം സമയം എ��ം
േ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�ിേനാട്  ആവശ�െ��ി��്.
തകർ� െക.എസ് .�ി.പി േറാ�കൾ അ����ണി
നട�ി ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ിയി��്.

(സി)

ഇെ��ിൽ എ�േ��് പണി �ർ�ിയാ�ാൻ

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) നിര� വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ഗതാഗതം �ട�ിയ
േറാ�കളിൽ ഗതാഗത തട�ം നീ�ി
�ന�ാപി��തിന് ��കാലാടി �ാന�ിൽ

�മീകരണ�ൾ ഏർെ���ക�ം
താൽ�ാലികമായി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിനാവശ�മായ അ����ണികൾ
നട�ിലാ�ിയി���്. പാലം വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ
�നർ നിർ�ിേ�� പാല�ൾ മ� പരിേശാധന
നട�ി ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി െട�ർ െച�് �നർ നിർ�ി�വാൻ
ഒ�ര വർഷ�ം െചറിയ േക�പാ�കൾ സംഭവി�
പാല�ൾ അ����ണികൾ നട�ി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിന് �� മാസ�ം സമയം എ��ം
േ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�ിേനാട്  ആവശ�െ��ി��്.
തകർ� െക.എസ് .�ി.പി േറാ�കൾ അ����ണി
നട�ി ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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