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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4812 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആ�നിക നിലവാര�ി�� േറാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) കഴി� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം
േകരള�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിൽ �ണേമ� ഉറ�വ���തി�ം
��തൽ കാലം ഈ� നിൽ��തി�മായി
എെ�ാെ� സാേ�തിക മാ��ളാണ്
നട�ിലാ�ിയി��ത്; ഇത�സരി�്
ഇ�ാലയളവിൽ എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡാണ്
ആ�നിക നിലവാര�ിൽ െകാ�വ�ി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) കഴി� സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിൽ ��തൽ കാലം
ഈ� നിൽ�� ബി എം & ബി സി േറാ�കൾ
നിർ�ി��തി�ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ
ഉപേയാഗി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് .
ഉപേയാഗ�ന�മായ �ാ�ിക് , സ�ാഭാവിക റബർ,
കയർ ജിേയാെട�്�യിൽസ്   എ�ിവ േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിൽ വ�ാപകമായി
ഉപേയാഗി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ികരി�ി��് . �തിയതായി ബി.സി. ഉപരിതലം
നിർ�ി�� എ�ാ ���ികളി�ം 50% നീളം
എ�ി�ം �ാ�ിക്  ഉപേയാഗി�  ് ടാർ െച��തിന് 
നിർേ�ശം നൽകിയി��് . �ാ�ിക്  മാലിന��ൾ
നിർ�ാർ�നം െച����ലം ഇവ പരി�ിതി

സൗ�ദമാ��. 2016-17 �തൽ നാളി�വെര
803.17 കി.മി �രം �ാ�ിക്  മാലിന�ം( ഏകേദശം
1180 ടൺ) ഉൾെ���ി നിർ�ി�ി��് . കഴി� 5
വർഷ�ളിലായി 2790 കിേലാമീ�ർ േറാ�കൾ
നാ�റൽ റബർ േമാഡിൈഫഡ്   ബി�മിൻ (NRMB)
ഉപേയാഗി�  ് നിർ�ി�ി��് കയർ �വ�ം
ഉപേയാഗി�  ് 50.40 കി മീ േറാ�കൾ
നിർ�ി�ി��്. തകർ� േറാ�കൾ െപാളിെ���് 
അെത െമ�ീരി�കൾ ടാർ േചർ�്  നിർ�ാണ�ിന് 
ഉപേയാഗി�� �തന സാേ�തികവിദ� (�ൾ
െഡ�്  റി�േമഷൻ െടേ�ാളജി (milling)
പ�നംതി� ജി�യിെല ആനയടി - പഴ�ളം -
ച�നപളളി - �ടൽ േറാഡ്   5.9 കി.മീ�റിൽ
നട�ാ�ിയി��് . െവ�െ���ാ��
�ല�ൾ�� േയാജ�മായ ൈവ�്  േടാ�ിംഗ് 
നിർ�ാണ രീതി നട�ിലാ�ി വ��. �ഡത, ഉറ�്,
െവ�െ�ാ�ം �ല��ാ�� േക�പാ�കളിൽ
നി��� ഉയർ� െക�റ�് എ�ിവ ഈ
േറാ�ക�െട �േത�കതയാണ് . ഇ�രം േറാ�കൾ
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ന� നിലവാരം �ലർ��തായി ക�വ��.
ബി.എം & ബി.സി. ഉപേയാഗി�  ് 7167.86 കി.മീ.
േറാ�കൾ ആ�നിക നിലവാര�ിൽ ഉയർ�ി

െകാ�വ�ി��് . വിശദാംശം അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ബി)

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല സാേ�തിക
വിഭാഗ�ിൽെപ�� ��വൻ ജീവന�ാർ�ം
െക�ിടം, േറാഡ് , പാലം
നിർ�ാണ�ളി��ായി�� ആ�നിക

സ�ദായ�ൾ പരിശീലി��തി�ം, നാടിന്
അ�േയാജ�മായ സ�ദായ�ൾ നട�ാ��തി�ം
ആവശ�മായ എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയി��ത്; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�്  വ��ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം
ജീവന�ാർ�്  പരിശീലനം നൽ��ത്  ഐ.എം.
ജി, െക.എ� .്ആർ.ഐ എ�ീ �ാപന�ൾ

വഴിയാണ് . ��തായി േജാലിയിൽ �േവശി��
സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാർ�്  ഒ� മാസെ�
ഇൻഡ�ൻ െ�യിനിംഗ് നൽ���്.
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െപാ�വായ നിർ�ാണ
രീതിക�ം സാേ�തികത��ം �തിയ
ജീവന�ാരിേല�്  പക��തിന്  അ�ഭവ
സ��രായ �തിർ� ജീവന�ാ�െട േസവനം
ലഭ�മാ���്. െപാ�മരാമ�് എ�  ്ആർ ഡി
വിഭാഗം �തിയ സാേ�തിക വിദ�കൾ
ജീവന�ാർ�്  പരിചയെ����തിനായി
നിര�രം ദ�ിദിന, �ിദിന ശീ� ശാലകൾ െക.എ� .്
ആർ.ഐ , ഐ.എം.ജി എ�ീ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട നട�ി���് . വിവിധ ഐ
ഐ �ി, എൻ ഐ �ി അധ�ാപകെര�ം സാേ�തിക
വിദ�െര�ം ഇതിനായി ഉപേയാഗി���് .
എ�ി�ം പരിശീലന പരിപാടികൾ ഇനി�ം ഏെറ
െമ�െ�േട�താണ്. എറണാ�ളം ജി�യിെല
േനര�യമംഗല�്  ഈ ഉേ�ശേ�ാെട ആ�നിക

രീതിയി�� ഒ� പരിശീലന�പാനം

�ർ�ിയായി വ��. അേതാെട ��തൽ
ഫല�ദമായി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ
പഠി��തി�ം നാടിന്  അ�േയാജ�മായ
സ�ദായ�ൾ നട�ിലാ��തി�ം
ഉേദ�ാഗ�ർ�്  പരിശീലനം നൽകാൻ കഴി�െമ�് 
ക���.. �ടാെത വിേദശരാജ��ളിൽ
നട�ിലാ�� �തനിർ�ാണ രീതികൾ
പരിശീലി��തിനായി ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ�്  ആ
രാജ��ൾ സ�ർശി�  ്പരിശീലനം
ലഭ�മാ��തിന�� സൗകര��ം ഒ����്.

(സി) ജീവന�ാ�െട കാര�നിർ�ഹണേശഷി
വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ം വിധം വ��തല�ിൽ

വ��ിയി�� മാ��ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട കാര�നിർ�ഹണ േശഷി
ഉയർ�മാറ്   െപാ�മരാമ�്  വ��ിൽ
ഇലേ�ാണി�്  സംവിധാന�ൾ നിലവിൽ
വ�ി��് . തപാ�കൾ ൈകകാര�ം െച��ത് e-
office സംവിധാനം വഴിയാണ് . എ�ിേമ�കൾ
ത�ാറാ���ം, സാേ�തികാ�മതി നൽ���ം,
�ീക�ാളിഫിേകഷൻ, െട�ർ സാങ്ഷൻ, �ട�ി
���ി�െട അള�കൾ േരഖെ���ി ബി�കൾ
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ത�ാറാ��� വെര PRICE േസാ�് െവയർ
വഴിയാണ് . ���ികൾ െട�ർ െച���ം,
കരാ�കാർ െട�റിൽ പെ�����ം, ഇ -െട�ർ
േപാർ�ൽ വഴിയാണ് . സർ�ാരിൽ നി�ം
അേലാേ�ഷൻ EMLI െസാ�് െവയർ വഴിയാണ് 
ലഭി��ത് . �ഷറിയിൽ ബിൽ സമർ�ി���ം,
കരാ�കാർ�് ബിൽ �ക നൽ���ം, ഒൺൈലൻ
വഴിയായതിനാൽ �ത�ത�ം േവഗ�ം
ഉറ�വ��വാൻ സാധി���് .

(ഡി)

ഈ ആ�നിക സ�ദായ�െള�ാ��ായി�ം ഒ�
���ി�െട ഭരണാ�മതി നൽ��തിൽ
കാലതാമസ��ാ��തിെ� കാരണം
�ന:പരിേശാധി�  ്സമയബ�ിതമായി

���ികൾ നട��െവ� ഉറ�വ��ാൻ

എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ�ക് തമാ�ാേമാ?

(ഡി) െക�ിട വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ഭരണാ�മതി�്
േവ�ി PRICE �േഖന എ�ിേമ�കൾ
സർ�ാരിേല�്  സമർ�ി�േ�ാൾ 5 േകാടി�
�കളിൽ വ�� എ�ിേമ�കൾ
ത�ാറാ��തി�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ�ാനായി Plinth area നിര�്  പകാരം
�ിലിമിനറി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാൻ PRICE
�തിയ സംവിധാനം ഒ��ിയി��് . �ടാെത
സമയബ�ിതമായി ���ികൾ നട��െ��് 
ഉറ� വ��ാനായി നിര�രം ���ി

�േരാഗതി�െട അവേലാകനം നട�ി വ���് .
പാല��െട എ�ിേമ�്  ത�ാറാ��തിന് 
മ�്പരിേശാധന�ം സർേ��ം നട�ിയതിെ�

റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ി�� ഡിൈസൻ
ആവശ�മാണ് . പാലം നിർ�ാണ�ിന്  �മി
ഏെ�����ം പാല�ിെ�, ഡിൈസൻ
ത�ാറാ��ം കാലതാമസം ഉ� ���ികളാണ്.
അൈലൻെമ�്  സംബ�ി� േകാടതി
വ�വഹാര�ൾ �ലം എ�ിേമ�്  ത�ാറാ��തിന് 
കാലതാമസം േനരിടാ��് . നിലവി�� e-office
സംവിധാനം നവംബർ മാസം 1-ാം തീയതിേയാ�
�ടി െസ�ൻ ഓഫീ�കെള വെര
ഉൾെ���ിെകാ�് ശാ�ീകരി�കയാണ് .
തൻ�ലം െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഫയൽ
ൈകമാ�ം ��തൽ സമയബ�ിതമായി

നട�ാ�ാൻ കഴി��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ




