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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6274 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അതിതീ� മഴയിൽ തകർ� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

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

(എ)

2021 ഒേ�ാബർ മാസ�ിൽ സം�ാന��ായ

അതിതീ� മഴയിൽ േറാ�കൾ�്

േക�പാ�പ�ിയത് പരിഹരി�ാ�ം തകർ�

േറാ�ക�െട സമയബ�ിതമായ

�ന��ാരണ�ി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

അറിയി�ാേ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��്.
വിശദവിവരം അ�ബ�മായി േചർ��. നിര�

പരിപാലന വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ

എ�ിനീയർമാർ�് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം

എ�ിേമ�കൾ ലഭി�� �റ�് ഭരണാ�മതി നൽകി

���ികൾ നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ

�േരാഗതിയിലാണ്. േ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 േക�

ഗതാഗത ൈഹേവ മ�ാലയ�ിേനാട്

ആവശ�െ��ി��്. ഫ�് ലഭ�മായാ�ടൻ ���ി

ആരംഭി��താണ്. െക.എസ് .ടി.പി വിഭാഗ�ി�

കീഴിൽ �ാേ�രി-െപാൻ��ം, താവളം - ��ി,
മ���ി - േകാമളം േറാ�കളിൽ മഴെ��തിയിൽ

േക�പാ�കൾ ഉ�ായി��്. ഇവയിൽ മ���ി -
േകാമളം േറാഡ് , താവളം-��ി േറാഡ്  ഇവ

�ന:�ാപി�ി��്.

(ബി) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട അ���പണി

സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ാൻ എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െ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���്. നിര�

പരിപാലന വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ സം�ാനെ�

േറാ�ക�െട അ����ണികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിനായി

സം�ാന�ാെക ഒ� �ിരം സംവിധാനം എ�
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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�ിെ� കീഴിൽ വ�� േറാ�കൾ�്

േക�പാ� പ��ത് യഥാസമയം എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി േക�സർ�ാരിെന അറിയി�ക�ം

ആയതിന് താ�ാലിക പരിഹാരമായി Ordinary
Repair (OR) ngx, 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 ഇ���് ൈകമാറിയ

േറാ�കളിൽ അ��� പണി�് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി നാഷണൽ അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���്

നൽ�ക�ം ഫ�് ലഭി�� �റ�് െട�ർ െച�്

���ി ആരംഭി�  ്�ർ�ീകരി�ാ��്.

(സി) �ടിെവ� വിതരണം, െടലിേഫാൺ േകബിൾ

�ാപി�ൽ �ട�ിയ വിവിധ േസവന

വ��ക�െട ആ��ണ�ിെല പിഴ�ം

എേകാപനമി�ാ��ം കാരണം െപാളി�ി�

േറാ�കൾ സമയബ�ിതമായി ന�ാ�ാൻ

സാധി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

ആയത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ?

(സി) പണി �ർ�ിയാ�ിയ േറാ�കൾ വിവിധ

ആവശ��ൾ�ായി െവ�ിെ�ാളി��ത്

ഒഴിവാ��തി�ം നിലവിൽ െപാ�മരാമ�്

ൈപ�് ൈല�കൾ �ാപി��തി�ം

െക.എസ് .ഇ.ബി, െക.ഡ��.എ അട���

�ാപന��െട ��ിലി�ികൾ മാ�ി

�ാപി��തി�ം അേപ�ി��തി�ം, അ�മതി

ലഭ�മാ���ം വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം

സാധ�മാ��തി�മായി നിലവിൽ "ൈറ�് ഓഫ്

േവ" (ROW) എ� ഓൺൈലൻ സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി��്. ഈ േപാർ�ലിൽ ഭരണാ�മതി

നൽകിയി�� �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

ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ�� അേപ�ക�ം, നൽകി

വ�� അ�മതിക�ം സമയബ�ിതമായി

വിലയി��ക�ം നിർ�ാണ���ി

ആരംഭി��തി� �ൻപ് തെ� വിവിധ

വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�്

�ർ�ിയാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച��ത് വഴി നിലവിൽ
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െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ

െവ�ിെ�ാളി���മായി ബ�െ��് ഉ�ാ��

���ൽ വലിയ ഒ� അള� വെര പരിഹരി�ാൻ

സാധി��താണ്. വിവിധ വ��കൾ ത�ി��

ഏേകാപന�ി�ം ���ിക�െട

സമയബ�ിതമായ �ർ�ീകരണ�ി�മായി

ഡി�ി�് ഇൻ�ാ��ർ േകാ ഓർഡിേനഷൻ

ക�ി�ികൾ �പീകരി�ക�ം എ�ാ മാസ�ം

���ി അവേലാകനം നട�വാൻ

തീ�മാനി�ക�ം െച�ി��്. ഈ ക�ി�ി േയാഗം

േചർ�് വിവിധ വ��ക�മായി ബ�െ��

വിഷയ�ൾ ചർ� െച�ക�ം ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് േവ�

നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച� വ��.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ നിർ�ാണം

�ർ�ീകരി��ം, അ����ണികൾ നട�ി

െമ�െ���ിയ�മായ േറാ�കൾ ഉടൻ തെ�

െവ�ി �റി�  ്േകബി�ക�ം, ൈപ�ക�ം മ�്

��ിലി�ിക�ം �ാപി��തിനായി അ�വാദം

നൽകാറി�. േക� േറാഡ്  ഗതാഗത ൈഹേവ

മ�ാലയ�ിെ� സർ�ലർ നിർേ�ശ�ൾ�്

വിേധയമായി�ാണ് ൈപ�കേളാ േകബി�കേളാ

ഇ��തി�� അ�മതി നൽ��ത്. 5
വർഷേ��� ൈലസൻസ്  ഫീ�ം,
െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാരൻറി�ം മാ�മാണ്

സ�ീകരി��ത്. ��ത സർ�ലർ �കാരം ടി

ക�ി അവ�െട െചലവിൽ തെ� േറാ�കൾ

�ർവ�ിതിയിൽ ആേ��താണ്. േറാഡ്

ക�ിം�കൾ പരമാവധി �റ��തി�� െ�െ��സ്

െടേ�ാളജി അട��� �തനമായ സാേ�തിക

വിദ�കൾ ൈപ�കൾ ഇ��തിൽ

ഉപേയാഗിേ���െ��ം വ��മാ�ിയി��്.
ൈപ�ക�ം, േകബി�ക�ം �ാപി�തി� േശഷം

േറാഡ്  �ർ��ിതിയിലാ���മായി ബ�െ��്

തർ��ൾ ഉ�ാ��തിനാൽ ഇത്

ഒഴിവാ��തിനായി ഇ�രം ���ികൾ

ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ��ിലി�ി�മായി

ബ�െ�� വ��കെള ഉ�രവാദി�െ��

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാർ അറിയി�ാ��്.
െക.എസ് .�ി.പി വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ ���ികൾ

�ട��തി� ��് തെ� അതാത് േകബിൾ

��ിലി�ികൾ ബ�െ�� �പന�േളാട്

ആവശ�െ��് േറാഡിെ� വശ�ളിേല�് മാ�ി

�ാപി���്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ
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