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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6256 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പണി�ർ�ിയായ േറാ�കൾ െവ�ിെ�ാളി��ത് ഒഴിവാ�ാ�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) പണി�ർ�ിയായ േറാ�കൾ വിവിധ
ആവശ��ൾ�ായി െവ�ിെ�ാളി��ത്
ഒഴിവാ�ാ�ം ആയതിനിടയായാൽ

അടിയ�രമായി പണി �ർ�ിയാ��തി�മായി

എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�വ��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) പണി�ർ�ിയാ�ിയ േറാ�കൾ വിവിധ
ആവശ��ൾ�ായി െവ�ിെ�ാളി��ത്
ഒഴിവാ��തി�ം നിലവിൽ െപാ�മരാമ�്

േറാ�കളി�െട ൈപ�് ൈല�കൾ
�ാപി��തി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി, െക.ഡബ�.എ
അട��� �ാപന��െട ��ിലി�ികൾ മാ�ി
�ാപി��തി�ം അേപ�ി��തി�ം അ�മതി
ലഭ�മാ��തി�ം വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം
സാധ�മാ��തി�മായി നിലവിൽ "ൈറ�് ഓഫ്
േവ "(ROW) എ� ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. ഈ േപാർ�ലിൽ നിര�
വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��
�മീകരിേ�� ���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ
�സി�െ���ക വഴി മ� വ��കൾ�് ആവശ�ം

േവ�� �െ�ാ��ം നട�വാ�ം േറാഡ്
�ഴി�� ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�മീകരി��തി�ം സാധി��താണ്. �ടാെത
ഇ�ര�ിൽ ഓൺൈലൻ ആയി ലഭ�മാ��
അേപ�ക�ം, നൽകി വ�� അ�മതിക�ം
സമയബ�ിതമായി വിലയി��ക�ം നിർ�ാണ
���ി ആരംഭി��തിന് �ൻപ് തെ� വിവിധ
വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�്
�ർ�ിയാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച���വഴി നിലവിൽ
െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ
െവ�ിെ�ാളി���മായി ബ�െ��് ഉ�ാ��
���ൾ വലിയ ഒരള�വെര പരിഹരി�വാൻ
സാധി��താണ്. വിവിധ വ��കൾ ത�ി��
ഏേകാപന�ി�ം ���ിക�െട

സമയബ�ിതമായ �ർ�ീകരണ�ി�മായി

ഡി�ിക് ഇൻ�ാ��്ചർ േകാ-ഓർഡിേനഷൻ
ക�ി�ികൾ �പീകരി�ക�ം എ�ാ മാസ�ം
അവേലാകനം നട�വാൻ തീ�മാനി�ക�ം
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െച�ി��്. േദശീയപാതാ വിഭാഗ�ിൽ

നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��ം അ���പണികൾ
നട�ി െമ�െ���ിയ�മായ േറാ�കൾ ഉടൻ
തെ� െവ�ി �റി�  ്േകബി�ക�ം, ൈപ�ക�ം മ�്
��ിലി�ിക�ം �ാപി��തിനായി അ�വാദം
നൽകാറി�. േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

പരിധിയി�� േറാ�കളിൽ േക� േറാഡ്
ഗതാഗത ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ�

നിർേ�ശ�ൾ�് വിേധയമായി�ാണ് ൈപ�കേളാ
േകബി�കേളാ ഇ��തി�� അ�മതി നൽ��ത്.
��ത സർ�ലറിൻ �കാരം 5 വർഷേ���

ൈലസൻസ്  ഫീ�ം െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ി�ം
മാ�മാണ് സ�ീകരി��ത്. ��ത സർ�ലർ
�കാരം ��ത ക�ികൾ അവ�െട ചിലവിൽ
തെ� േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ

ആേ��താണ്.

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് ഇ�മായി ബ�െ��് വാ�ർ
അേതാറി�ി, െക.എസ് .ഇ.ബി. എ�ീ
വ��ക�മായി ചർ�കൾ നട�ി എെ�ാെ�
തീ�മാനെമ��െവ�ം ഇതിനായി വിവിധ
വ��ക�െട ഏേകാപന സംവിധാനം �പീകരി�്
എെ�ാെ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽകിെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പണി�ർ�ിയാ�ിയ േറാ�കൾ വിവിധ
ആവശ��ൾ�ായി െവ�ിെ�ാളി��ത്
ഒഴിവാ��തി�ം നിലവിൽ െപാ�മരാമ�്

േറാ�കളി�െട ൈപ�് ൈല�കൾ
�ാപി��തി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി, െക.ഡബ�.എ
അട��� �ാപന��െട ��ിലി�ികൾ മാ�ി
�ാപി��തി�ം അേപ�ി��തി�ം അ�മതി
ലഭ�മാ��തി�ം വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം
സാധ�മാ��തി�മായി നിലവിൽ "ൈറ�് ഓഫ്
േവ "(ROW) എ� ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. ഈ േപാർ�ലിൽ നിര�
വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��
�മീകരിേ�� ���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ
�സി�െ���ക വഴി മ� വ��കൾ�് ആവശ�ം

േവ�� �െ�ാ��ം നട�വാ�ം േറാഡ്
�ഴി�� ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�മീകരി��തി�ം സാധി��താണ്. �ടാെത
ഇ�ര�ിൽ ഓൺൈലൻ ആയി ലഭ�മാ��
അേപ�ക�ം, നൽകി വ�� അ�മതിക�ം
സമയബ�ിതമായി വിലയി��ക�ം നിർ�ാണ
���ി ആരംഭി��തിന് �ൻപ് തെ� വിവിധ
വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�്
�ർ�ിയാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച���വഴി നിലവിൽ
െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ
െവ�ിെ�ാളി���മായി ബ�െ��് ഉ�ാ��
���ൾ വലിയ ഒരള�വെര പരിഹരി�വാൻ
സാധി��താണ്. വിവിധ വ��കൾ ത�ി��
ഏേകാപന�ി�ം ���ിക�െട

സമയബ�ിതമായ �ർ�ീകരണ�ി�മായി
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ഡി�ിക് ഇൻ�ാ��്ചർ േകാ-ഓർഡിേനഷൻ
ക�ി�ികൾ �പീകരി�ക�ം എ�ാ മാസ�ം
അവേലാകനം നട�വാൻ തീ�മാനി�ക�ം
െച�ി��്. േദശീയപാതാ വിഭാഗ�ിൽ

നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��ം അ���പണികൾ
നട�ി െമ�െ���ിയ�മായ േറാ�കൾ ഉടൻ
തെ� െവ�ി �റി�  ്േകബി�ക�ം, ൈപ�ക�ം മ�്
��ിലി�ിക�ം �ാപി��തിനായി അ�വാദം
നൽകാറി�. േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

പരിധിയി�� േറാ�കളിൽ േക� േറാഡ്
ഗതാഗത ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ�

നിർേ�ശ�ൾ�് വിേധയമായി�ാണ് ൈപ�കേളാ
േകബി�കേളാ ഇ��തി�� അ�മതി നൽ��ത്.
��ത സർ�ലറിൻ �കാരം 5 വർഷേ���

ൈലസൻസ്  ഫീ�ം െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ി�ം
മാ�മാണ് സ�ീകരി��ത്. ��ത സർ�ലർ
�കാരം ��ത ക�ികൾ അവ�െട ചിലവിൽ
തെ� േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ

ആേ��താണ്.

(സി)

ഇ�ര�ിൽ പണി �ർ�ിയായ േറാ�കൾ
െവ�ിെ�ാളി��തി�െട �തിവർഷം ശരാശരി
എ� �ക�െട ന�മാണ് സം�ാന�്

വ��െത�ം ഈ സർ�ാർ വ�തി� േശഷം
നാളി�വെര എ� �ക ഇ�ര�ിൽ

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ

ആ��തിനാവശ�മായ െറേ�ാേറഷൻ �ക
ബ�െ�� ഏജൻസികളിൽ നി�ം
ഈടാ�ിയാണ് േറാഡ്  �ഴി��തിന് അ�മതി
നൽ��ത്. ആയ� െകാ� തെ� േറാഡ്
െവ�ിെ�ാളി�  ്ൈപ�കൾ �ാപി��തിന്

സർ�ാരിന് േനരി�് ന�ം ഒ�ം സംഭവി��ി�.
െറേ�ാേറഷൻ ���ികൾ�ായി ഈ സർ�ാർ
വ�തി� േശഷം ആെക 29.9 േകാടി �പ
െചലവഴി�ി��്. േദശീയപാത വിഭാഗ�തിൽ ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
െവ�ിെ�ാളി� േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ

ആ��തിന് െറേ�ാേറഷൻ ചാർ�ായി 165.36
ല�ം �പ ഈടാ�ിയി��്.

(ഡി) േറാ�കൾ െവ�ിെ�ാളി�േ�ാൾ ഉ�ാ��
�ഴികൾ എേ�ാൾ നിക�െമ�് േരഖെ���ി

വ�ാ�ം അത് നിക�െ�ടാതി��ാൽ

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ� വീ�യായി കാണാ�ം
��ത ഉേദ�ാഗ�െ� േപരിൽ നടപടി
സ�ീകരി�വാ��� നിയമനിർ�ാണ�ിന്

സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

(ഡി)
േറാ�കൾ �ഴി�  ്ൈപ�കൾ, േകബി�കൾ
എ�ിവ �ാപി�� അവസര�ിൽ

താൽ�ാലിക െറേ�ാേറഷൻ നട�ി �ഴികൾ
നിക��തിന് ബ�െ�� ഏജൻസിക�െട
ഉ�രവാദിത�മാണ്. ഇതിന് േശഷമാണ്
െറേ�ാേറഷൻ �ക ഉപേയാഗി�  ്െറേ�ാേറഷൻ
���ി വ��് നട�ിലാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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