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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 553 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

െവ�ിെ�ാളി�� േറാ�കൾ �ർവ �ിതിയിലാ�ാൻ േമൽേനാ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീ. സി. എ�്. ���, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ഏജൻസികൾ

െവ�ിെ�ാളി�� േറാ�കൾ അേത നിലവാര�ിൽ

�ർവ �ിതിയിലാ��െവ�് ഉറ�് വ��ാൻ

െപാ�മരാമ�് വ��് ഉേദ�ാഗ�െര

േമൽേനാ��ിന് നിയമി�ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(എ)             സം�ാനെ� വിവിധ ഏജൻസികൾ

��ിലി�ി�ായി ക�് െച�� േറാ�കൾ അേത

നിലവാര�ിൽ �ർ��ിതിയിൽ ആ��െവ�്

ഉറ� വ���തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ജലവിഭവ വ��ിെ� ൈപ�കൾ �ാപി��തി�ം

ബ�െ�� വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി�ാ�മായി 14.02.2023-െല

ജി.ഒ(എം.എസ്)നം.11/2023/െപാ.മ.വ �കാരം

���ിയ മാനദ��ൾ �റെ��വി�ി��്. ഇത്

�കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് നിലവിൽ

���ികൾ നട�ിലാ�ി വ��േതാ

���ികൾ�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�ളളേതാ ആയ

േറാ�കെളാഴിെക, വാ�ർ അേതാറി�ി�് ൈപ�്

ൈലൻ �ാപി��തിനായി ൈകമാ�� എ�ാ

േറാ�ക�ം �ർ��ിതിയിലാേ��ത് വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട ഉ�രവാദി�മാണ്. ൈപ�്

�ാപി� േശഷ�ളള േറാ ഡ്  െറേ�ാേറഷൻ

���ി �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട�ം, െപാ�മരാമ�് വ��ിെ��ം

ഉേദ�ാഗ��െട േമൽേനാ��ിലാണ്

നട�ിലാേ��ത്. �ടാെത െപാ�മരാമ�് ക�ാളി�ി

കൺേ�ാൾ വിഭാഗം �േഖന നൽ�� �ണനിലവാര

സർ�ിഫി��കൾ സമർ�ിേ���ം ബ�െ��

െപാ�രാമ�് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ നൽ��

�ർ�ീകരണ സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ

മാ�േമ വാ�ർ അേതാറി�ി ബ�െ��

കരാ�കാ�െട ബിൽ �ക നൽകാ� എ�്

നി�ർഷി�ി�ളള�മാണ്.

         െപാ�മരാമ�് വ��് നിലവിൽ ���ികൾ

നട�ിലാ�ി വ��േതാ �തിയ ���ികൾ
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�മീകരി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി�ളളേതാ

ആയ േറാ�കളിൽ വാ�ർ അേതാറി�ി�െട

ൈപ�കൾ �ാപി��തിനായി േറാഡ്

�ഴിേ�� അവസര�ിൽ വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ

നി�ം െറേ�ാേറഷൻ �ക ഈടാ�ിെ�ാ�്

ൈപ�ിടൽ, താൽ�ാലിക െറേ�ാേറഷൻ എ�ിവ

വാ�ർ അേതാറി�ി �ർ�ിയാ�ിയേശഷം

േറാഡിെ� െറേ�ാേറഷൻ െപാ�മരാമ�് വ��്

���ിേയാെടാ�ം വ��് േനരി�് നട�ിലാ�ി

വ��.

            െടലിേകാം, െക.എസ് .ഇ.ബി േകബി�കൾ,
ഗ�ാസ്  ൈപ�് ൈലൻ എ�ിവ �ാപി��തിന്

േറാ�കൾ �ഴിേ��ി വ�� അവസര�ളി�ം

ബ�െ�� ഏജൻസികളിൽ നി�ം െറേ�ാേറഷൻ

�ക ഈടാ�ി െപാ�മരാമ�് വ��് േനരി�്

െറേ�ാേറഷൻ ���ികൾ നട�ിലാ��.
ബ�െ�� ഏജൻസികൾ െറേ�ാേറഷൻ

നട�ിലാ�� അവസര�ിൽ െപാ�മരാമ�്

വ��് ഉേദ�ാഗ��െട േമൽേനാ��ിൽ

െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് �ക, ��ർ വിഷൻ

ചാർ �് എ�ിവ ഈടാ�ി നട�ിലാ�ി വ��. 

                    േക� േറാഡ്  ഗതാഗത ൈഹേവ

മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശ �കാരമാണ് നിലവിൽ

േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ� പരിധിയി�ളള

േറാ�കളിൽ ൈപ�കേളാ േകബി�കേളാ

ഇ��തി�ളള അ�മതി നൽ��ത്. ��ത

നിർേ�ശ �കാരം 5 വർഷേ��ളള ൈലസൻസ്

ഫീ�ം െപർേഫാർമൻസ്  ഗ�ാര�ി�മാണ്

സ�ീകരി��ത്. േറാഡ്  ക�ിം�കൾ പരമാവധി

�റ��തി�ളള െ��് െലസ്  െടേ�ാളജി

അട��ളള �തനമായ സാേ�തിക വിദ�കൾ

ൈപ�കൾ ഇ��തിൽ ഉപേയാഗിേ���െ��ം

വ��മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


