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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6226 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തിേ�ാഭ�ി�െട െപാ�മരാമ�് വ��ി��ായ നാശന��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�തി�േശഷം
നാളി�വെര സം�ാന�് �ടെര
ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� ശ�മായ മഴയി�ം
കാ�ി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം മ�
��തിേ�ാഭ�ളി�മായി െപാ�മരാമ�്

വ��ി��ായ നാശന���െട വിശദാംശ�ം
എ� േകാടി�െട ന�ം സംഭവി�െവ�ം
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�ി��്. നിര�്,
പാലം വിഭാഗ�ൾ� കീഴി�� നാശന���െട
വിശദവിവരം അ�ബ�മായി േചർ��. െക�ിട
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ഈ സർ�ാർ
അധികാരേമ�തി� േശഷം നാളി�വെര മല�റം
ജി�യിൽ, മേ�രി െമഡി�ൽ േകാേളജ്  െസ��
കീഴിൽ 10 ല�ം �പ�െട നാശന�ം
ഉ�ായി��്. �ടാെത ഇ��ി ജി�യിെല
ൈപനാവിൽ 2021-െല ശ�മായ കാ�ി�ം
മഴയി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം മ�് ��തി
�ര��ളി�മായി 31 ല�ം �പ�െട നാശ
ന��ൾ ഉ�ായി��്. 2021 ഒേ�ാബർ
മാസ�ി��ായ ശ�മായ മഴയിൽ
െപാ�മരാമ�് േ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��ൽ 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 �ാേ�രി-െപാൻ��ം,
താവളം - ��ി, മ���ി - േകാമളം േറാ�കളിൽ
ശ�മായ മഴയി�ം കാ�ി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം മ�
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��തിേ�ാഭ�ളി�മായി ര�് േകാടിയിലധികം
�പ�െട നാശന�ം സംഭവി�ി��്.
െക.ആർ.എഫ്.ബി വിഭാഗ�ിെ�

അധീനതയി�� േറാ�കളിൽ കാലാകാല�ളിൽ
നടേ�� പരിപാലന ���ികൾ Emergency
Maintenance Protocol അ�സരി�  ്പ�തി
കൺസഷണർമാർ �ഖാ�ിരം നട� വ��.

(ബി) ഇ�രം ��തിേ�ാഭ�ി�െട തകർ�
േറാ�കൾ, പാല�ൾ �ട�ിയവ�െട
അ����ണികൾ ��കാലാടി�ാന�ിൽ

�ർ�ിയാ��തിന് എെ��ാം നിർേ�ശ�ളാണ്
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽകിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

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

�മീകരണ�ൾ ഏർെ���ക�ം േറാ�കളിെല
തട��ൾ നീ�ി താൽ�ാലികമായി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിനാവശ�മായ അ����ണികൾ
ഏെ���് നട�ിലാ�ിയി���്. പാലം
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �നർ നിർ�ിേ��
പാല�ൾ ഒ�ര വർഷ�ിനക�ം െചറിയ
േക�പാ�കൾ സംഭവി� പാല�ൾ അ����ികൾ
നട�ി �� മാസ�ിനക�ം

ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. നിര� പരിപാലന വിഭാഗ�ി�

കീഴിൽ എ�ിനീയർമാർ�് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
എ�ിേമ�കൾ ലഭി�� �റ�് ഭരണാ�മതി നൽകി
���ികൾ നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ
�േരാഗതിയിലാണ്. സം�ാനെ� േറാ�ക�െട
അ����ണികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ിയാ��തിനായി സം�ാന�ാെക ഒ�
�ിരം സംവിധാനം എ� നില�് ഓേരാ
െപാ�മരാമ�് േറാഡ്  െസ�ൻ തല�ി�ം

റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് ഏർെ����തിന്
തീ�മാനി�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ
െസ�നി�ം ര�് റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് എ�
വിധ�ിൽ 177 െസ��കളി�ം ഒ�
വർഷേ��� െമയി�നൻസ്  റ�ിംഗ്
േകാൺ�ാ�് നട�ിലാ�� നടപടികൾ
ത�രിതഗതിയിലാണ്. േദശീയപാത വിഭാഗ�ി�

കീഴി�� േറാ�കളിൽ ഉ�ായ തട��ൾ
അടിയ�രമായി നീ�ം െച�് േറാഡ്
ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ിയി��്. തകർ� േറാ�കൾ
�ന��രി��തിന് 14.60 േകാടി �പ
എഫ്.ഡി.ആർ 2021-22 ൻ കീഴിൽ േക� ഗതാഗത
ൈഹേവ മ�ാലയ�ിേനാട്  ആവശ�െ��ി��്.
െക.ആർ.എഫ്.ബി വിഭാഗ�ിെ� അധീനതയിൽ
തി�വന��രം നഗരപാത വികസന പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി നിർ�ി� േകാറിേഡാർ-04-ൽ
ഉൾെ��� ഭാഗമാണ് ശം��ഖം - വിമാന�ാവളം

േറാഡ് . കടൽേ�ാഭ�ിൽ തകർ� ടി േറാഡിെ�
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സംര�ണ ഭി�ി �നർനിർ�ി��തി��
���ികൾ ആരംഭി�  ്കഴി�.
സംര�ണഭി�ി�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ��

�റ�് തി�വന��രം നഗര പാത വികസന
പ�തി�െട കൺസഷണർ ആയ തി�വന��രം
െഡവല�്െമ�് ക�നി ലിമി�ഡ് , ��ത േറാഡ്
�നർ നിർ�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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