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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6241 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പി.ഡ��.ഡി. േറാ�കളിെല അ����ണി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� പി.ഡ��.ഡി. േറാ�കളിൽ

അ����ണി നട�ാ�� �ലം അപകട�ൾ

വർ�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
േറാ�കളിൽ അ����ണി നട�വാൻ

ബ�െ��വർ�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�് . െപാ�മരാമ�്  വ��്  േറാ�കളിൽ എ��ം

െപെ��്  അ����ണികൾ നട��തി�

േവ�ി�ളള നടപടി എ��ണെമ�്  നിര�് /
നിര�്  പരിപാലന വിഭാഗം എ�ിനീയർമാർ�് 
നിർേ�ശം നൽ�ക�ം എ�ിേമ�കൾ ലഭി��

�റ�്  ഭരണാ�മതി നൽകി ���ികൾ

നട�ിലാ�ക�ം െച��തി�� നടപടികൾ

�േരാഗതിയിലാണ് . നിര�്  പരിപാലന

വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ േകാർ േറാ�ക�െട

അ����ണികൾ�ാ�ം മ� േറാ�ക�െട

അ����ണികൾ നിര�്  വിഭാഗ�ം സമർ�ി��

എ�ിേമ�കൾ�്  ഭരണാ�മതി നൽകിവ��.
���ികൾ ഉടൻ തെ� െട�ർ െച�് 
കരാ�കാരെന ഏൽ�ി�  ് �ർ�ീകരി��താണ് .
ഇ�െന അ����ണി �ർ�ിയായ േറാ�കളിൽ

തെ� അ����ണി നട�ാ� ഭാഗ�ളിൽ

�ഴികൾ ഉ�ാ��ത്  ��യിൽെ��ി��് .
അ�െന�ളള അ����ണികൾ െപെ��തെ�

നട�ിലാ�ി േറാഡ്  
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. െപാ�മരാമ�്  വ��് 
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ� പരിധിയിൽ വ��

േറാ�കളിൽ പണി �ർ�ിയായ ��കളിൽ DLP
കാലാവധിയിൽ എെ��ി�ം േക�പാ�

സംഭവി�കയാെണ�ിൽ ���ി െച�

കരാ�കാരെന െകാ�തെ� േക�പാ�കൾ

പരിഹരി�  ് േറാ�കൾ ഗതാഗതേയാഗ�മാ���് .
െപാ�മരാമ�്  വ��്  േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

കീഴിൽ വ�� േറാ�കൾ�്  േക�പാ�പ��ത് 
യഥാസമയം എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി േക�

സർ�ാരിെന അറിയി�ക�ം ആയതിന് 
താൽ�ാലിക പരിഹാരമായി Ordinary Repair
(OR) �ം, Flood Damage Repair (FDR) �ം �ക



2 of 3

േക�ം നൽ�ക�ം, �ക ലഭി��ത�സരി�  ്
െട�ർ െച�്  ���ി ആരംഭി�ക�ം

സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ക�ം

െച���് . നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ് 
ഇ���്  ൈകമാറിയ േറാ�കളിൽ അ���

പണി�്  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി നാഷണൽ ൈഹേവ

അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���്  നൽ�ക�ം ഫ�് 
ലഭി�� �റ�്  െട�ർ െച�്  ���ി

�ർ�ീകരി�ക�ം െച���് .

(ബി) ��ത നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ; അ����ണി �ർ�ിയാ��

േറാ  �കളിൽ മാസ�ൾ��ിൽ വീ�ം

�ഴിക��ായി േറാഡ്ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതാ��

സാഹചര���ാ��ത് പരിേശാധി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�് . െപാ�മരാമ�്  വ��്  േറാ�കളിൽ എ��ം

െപെ��്  അ����ണികൾ നട��തി�

േവ�ി�ളള നടപടി എ��ണെമ�്  നിര�് /
നിര�്  പരിപാലന വിഭാഗം എ�ിനീയർമാർ�് 
നിർേ�ശം നൽ�ക�ം എ�ിേമ�കൾ ലഭി��

�റ�്  ഭരണാ�മതി നൽകി ���ികൾ

നട�ിലാ�ക�ം െച��തി�� നടപടികൾ

�േരാഗതിയിലാണ് . നിര�്  പരിപാലന

വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ േകാർ േറാ�ക�െട

അ����ണികൾ�ാ�ം മ� േറാ�ക�െട

അ����ണികൾ നിര�്  വിഭാഗ�ം സമർ�ി��

എ�ിേമ�കൾ�്  ഭരണാ�മതി നൽകിവ��.
���ികൾ ഉടൻ തെ� െട�ർ െച�് 
കരാ�കാരെന ഏൽ�ി�  ് �ർ�ീകരി��താണ് .
ഇ�െന അ����ണി �ർ�ിയായ േറാ�കളിൽ

തെ� അ����ണി നട�ാ� ഭാഗ�ളിൽ

�ഴികൾ ഉ�ാ��ത്  ��യിൽെ��ി��് .
അ�െന�ളള അ����ണികൾ െപെ��തെ�

നട�ിലാ�ി േറാഡ്  
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. െപാ�മരാമ�്  വ��് 
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ� പരിധിയിൽ വ��

േറാ�കളിൽ പണി �ർ�ിയായ ��കളിൽ DLP
കാലാവധിയിൽ എെ��ി�ം േക�പാ�

സംഭവി�കയാെണ�ിൽ ���ി െച�

കരാ�കാരെന െകാ�തെ� േക�പാ�കൾ

പരിഹരി�  ് േറാ�കൾ ഗതാഗതേയാഗ�മാ���് .
െപാ�മരാമ�്  വ��്  േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

കീഴിൽ വ�� േറാ�കൾ�്  േക�പാ�പ��ത് 
യഥാസമയം എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി േക�

സർ�ാരിെന അറിയി�ക�ം ആയതിന് 
താൽ�ാലിക പരിഹാരമായി Ordinary Repair
(OR) �ം, Flood Damage Repair (FDR) �ം �ക

േക�ം നൽ�ക�ം, �ക ലഭി��ത�സരി�  ്
െട�ർ െച�്  ���ി ആരംഭി�ക�ം

സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ക�ം

െച���് . നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ് 
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ഇ���്  ൈകമാറിയ േറാ�കളിൽ അ���

പണി�്  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി നാഷണൽ ൈഹേവ

അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���്  നൽ�ക�ം ഫ�് 
ലഭി�� �റ�്  െട�ർ െച�്  ���ി

�ർ�ീകരി�ക�ം െച���് .

(സി)

അ����ണി �ർ�ിയാ�� േറാ�കൾ�് ഒ�

നി�ിത കാലേ��് കരാ�കാരിൽ നി�ം

ഗ�ാര�ി ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) നിലവിൽ എ�ാ ���ികൾ�ം ഡിഫ�്

ലയബിലി�ി കാലാവധി��്. േദശീയപാത

വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ അ����ണി �ർ�ിയാ��

േറാ�കൾ�്  ഗ�ാര�ി പീരീഡ്   6 മാസമാണ് . 6
മാസ�ി��ിൽ വ�� േക�പാ�കൾ

അ����ണി െച� കരാ�കാരെനെകാ�്  തെ�

േക�പാ�കൾ പരിഹരി�  ് േറാഡ്  
ഗതാഗതേയാഗ�മാ���് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


