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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5396 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ാർ മ�ല�ിെല തകർ� ഗതാഗത, ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാന��െട �ന:�ാപനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

��ാർ മ�ല�ിൽ കന�
മഴെയ�ടർ��ായ ഉ�ൾെപാ�ലി�ം
മ�ിടി�ിലി�ം െവ�െ�ാ��ി�ം തകർ�
ഗതാഗത-ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാന�ൾ
�ർ��ിതിയിലാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. കന� മഴെയ�ടർ��ായ

മലെവ��ാ�ിലിൽ ��ാർ മ�ല�ിെല

��ി�ൽ, ���യം, എ�േമലി, കാ�ിര��ി,
പാറേ�ാട് , ��ാർ, ഈരാ�േപ� �ട�ിയ
�േദശ�ളിൽ കന� നാശന����ായി.
��ി�ൽ േമഖലയിലാണ് വ�ാപകമായ നാശന�ം
േരഖെ���ിയത്. �ളയ�ി�ം മ�ിടി�ിലി�ം
തകർ� ഗതാഗത ൈവദ�തി വിതരണ
സംവിധാന�ൾ �ർ� �ിതിയിലാ�ാൻ

െപാ�മാര�് വ��്, തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ െക.എസ് .ഇ.ബി എ�ിവ
അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. �ാഥമിക
വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.
�് 3.20 േകാടി �പ�െട നാശന�ം ഉ�ായതായി
കണ�ാ�െ���. ��ാർ മ�ല�ിെല

െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗ�ിെ�

പരിധിയിൽ വ�� 59 േറാ�കളിലാണ്
�ധാനമാ�ം നാശന��ൾ സംഭവി�ി��ത്
ഇവയിൽ ���യം ��ി�ൽ-ഇളംകാട്  -വേല��ാ-
േകാലാഹലേമട്-വാഗമൺ േറാ�ം ��ി�ൽ -
കാവാലി - �ാ��ി - ഏ�യാർ േറാ�ം
ഒഴിെക�� എ�ാ േറാ�കളി�ം ഗതാഗതം
�ന�ാപി�ി��്.

(ബി)

��ത മ�ല�ിെല തകർ� േറാ�ക�ം
പാല��ം സംര�ണഭി�ിക�ം

�ന:നിർ�ി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) േറാ�കൾ�ം പാല�ൾ���ായ നാശന��ൾ
അടി�ാനമാ�ി അ����ണികൾ�ം
�നർനി�ാണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം

ആവശ�മായ �ക�ളള എ�ിേമ�കൾ ത�ാറാ�ി
േറാ�കൾ അടിയ�ിരമായി
�ർ��ിതിയിലാ��തി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി��.
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