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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4766 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�നിര�കൾ സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ,
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി , 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

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

(എ)

സം�ാനെ� െപാ�നിര�കൾ
സ�ാരേയാഗ�മാെണ�് ഉറ�വ��ി

അപകട�ൾ �റ�െകാ�വരാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള
നിര�കൾ എ�ാംതെ�
സ�ാരേയാഗ�മാ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. കഴി� �റ� വർഷ�ളായി
�ടർ�യായി ഉ�ാ�� അതിവർഷം �ലം
േറാ�കൾ�് സാരമായ തകരാ��ാ���്.
അവ അടിയ�രമായി പരിഹരി��തി�ളള
നടപടിക�ം സ�ീകരി���്. �ടാെത
േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയർ�ക�ം മഴ�ാല
�ർ� �ചീകരണ �വർ�ന�ളിൽ ഉൾെ���ി

ഓടകൾ, ക��കൾ എ�ിവ�െട തട�ംനീ�ി
നീെരാ��് ഉറ�ാ�ക�ം േറാ�കളിെല
�ഴിയട��ം നട�ി വ��. േദശീയപാത
വിഭാഗ�ിെ� കീഴി�ളള േറാ�കൾ�് േക�പാട്
പ��ത് യഥാസമയം േക� സർ�ാരിെന
അറിയി�ക�ം ആയതിന് താ�ാലിക
പരിഹാരമായി Ordinary Repair (OR) �ം Flood
Damage Repair (FDR) �ം �ക േക�ം
നൽ�ക�ം െച�ാ��്. ഇ� �ടാെത ഇവ�െട
�ായിയായ റി�യറിന് േവ� പ�തികൾ േക�
മ�ാലയ�ിെ� ആന�ൽ �ാനി�ം, ആന�ൽ

റിന�വൽ േ�ാ�ാമി�ം ഉൾെ���ി അ�മതി
ലഭി�ാ��്. �ടാെത െസൻ�ൽ േറാഡ്  ഫ�ിൽ
ഉൾെ���ി േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന്

അ�മതി ലഭി�ാ��്. ഇത് ഉപേയാഗി�്
താ�ാലികമായി അ����ണികൾ നട�ി

േദശീയപാത ഗതാഗത േയാഗ�മാ�ാ��്

(ബി) െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ ഉപേയാഗെ����
ഇതര സർ�ാർ �ാപന�ളായ

െക.എസ് .ഇ.ബി., വാ�ർ അേതാറി�ി,
െടലിേഫാൺസ് , മ�് സ�കാര� �ാപന�ൾ

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളിൽ KSEB, KWA
മ�് telephone ക�നികൾ എ�ിവ�െട
ൈപ�കൾ/ േകബി�കൾ �ാപി�േശഷം �ഴികൾ
�ടാെത േപാ��� �ല�ം �തല നവീകരണ�ി�
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എ�ിവ േറാ�കൾ �ഴി�തി�േശഷം �ടാെത
േപാ����ല�ം ടാറിംഗി�േശഷം ഉടെന നട��
േകബിൾ �ാപി�ൽ �ല�ം ഉ�ാ��
അപകട�ൾ ഇ�ാതാ��തിന് ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�� കാര�ം അടിയ�രമായി
പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

േശഷം ഉടെന േറാഡ്  �റി�  ്േകബിൾ
�ാപി��� �ല�ം ഉ�ാ�� അപകട�ൾ
ഇ�ാതാ��തിന് ഫല�ദമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ൈപ�്, േകബിൾ എ�ിവ
�ാപി�തി�േശഷം ബ�െ�� ഏജൻസികൾ
തെ� താ�ാലിക െറേ�ാേറഷൻ നട�ി

േറാ�കൾ ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ണെമ�
നിബ�നയിലാണ് േറാ�കൾ �ഴി��തിന്
അ�മതി നൽ��ത്. ഇത് സംബ�ി�്

ബ�െ�� ഏജൻസിക�മായി എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ കരാർ ഉട�ടി വ����്. ��തായി
നിർ�ി�� േറാ�കളിൽ ഡി.എൽ.പി
കഴി�തി�േശഷം മാ�േമ സാധാരണ ഗതിയിൽ
േറാഡ്  �റി��തി�ളള അ�മതി നൽകാ�ള�.
�ടാെത േറാഡ്  �ഴി��തി�ളള അ�മതി എ�ാം
തെ� Right of Way (RoW) എ� online portal
വഴി ആയതിനാൽ വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം
സാധ�മാ�ി നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി��തി�

��് തെ� മ�് വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�  ്�ർ�ിയാ�ക വഴി നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി� േറാ�കൾ മ�് ഏജൻസികൾ
�ഴി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ സാധി��താണ്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിൽ 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�. േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

പരിധിയി�ളള േറാ�കളിൽ േക� േറാഡ്  ഗതാഗത
ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ� ക�് ന�ർ RW/NH-
33044/2015/S&R(R) തീയതി 22/11/2016 െല
നിർേ�ശ�ൾ�് വിേധയമായി�ാണ് ൈപ�കേളാ
േകബി�കേളാ ഇ��തി�ളള അ�മതി നൽ��ത്.
��ത സർ�ലറിൻ �കാരം 5 വർഷേ��ളള

ൈലസൻസ്  ഫീ�ം, െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ി�ം
മാ�മാണ് സ�ീകരി��ത്. ��ത സർ�ലർ
�കാരം ടി ക�ി അവ�െട ചിലവിൽ തെ�
േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ ആേ��താണ്.
േ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��്.
ൈപ�ക�ം, േകബി�ക�ം �ാപി�തി� േശഷം
േറാഡ്  �ർ��ിതിയിലാ���മായി ബ�െ��്

തർ��ൾ ഉ�ാ��തിനാൽ ഇത്
ഒഴിവാ��തിനായി ഇ�രം ���ികൾ
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ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ��ിലി�ി�മായി
ബ�െ�� വ��കെള ഉ�രവാദി�െ��

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാർ അറിയി�ാ��്.

(സി) ഇ�സംബ�ി�  ്േമൽ �ാപന��മായി

കരാ�കൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളിൽ KSEB, KWA

മ�് telephone ക�നികൾ എ�ിവ�െട
ൈപ�കൾ/ േകബി�കൾ �ാപി�േശഷം �ഴികൾ
�ടാെത േപാ��� �ല�ം �തല നവീകരണ�ി�

േശഷം ഉടെന േറാഡ്  �റി�  ്േകബിൾ
�ാപി��� �ല�ം ഉ�ാ�� അപകട�ൾ
ഇ�ാതാ��തിന് ഫല�ദമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ൈപ�്, േകബിൾ എ�ിവ
�ാപി�തി�േശഷം ബ�െ�� ഏജൻസികൾ
തെ� താ�ാലിക െറേ�ാേറഷൻ നട�ി

േറാ�കൾ ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ണെമ�
നിബ�നയിലാണ് േറാ�കൾ �ഴി��തിന്
അ�മതി നൽ��ത്. ഇത് സംബ�ി�്

ബ�െ�� ഏജൻസിക�മായി എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ കരാർ ഉട�ടി വ����്. ��തായി
നിർ�ി�� േറാ�കളിൽ ഡി.എൽ.പി
കഴി�തി�േശഷം മാ�േമ സാധാരണ ഗതിയിൽ
േറാഡ്  �റി��തി�ളള അ�മതി നൽകാ�ള�.
�ടാെത േറാഡ്  �ഴി��തി�ളള അ�മതി എ�ാം
തെ� Right of Way (RoW) എ� online portal
വഴി ആയതിനാൽ വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം
സാധ�മാ�ി നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി��തി�

��് തെ� മ�് വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�  ്�ർ�ിയാ�ക വഴി നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി� േറാ�കൾ മ�് ഏജൻസികൾ
�ഴി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ സാധി��താണ്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിൽ 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�. േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

പരിധിയി�ളള േറാ�കളിൽ േക� േറാഡ്  ഗതാഗത
ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ� ക�് ന�ർ RW/NH-
33044/2015/S&R(R) തീയതി 22/11/2016 െല
നിർേ�ശ�ൾ�് വിേധയമായി�ാണ് ൈപ�കേളാ
േകബി�കേളാ ഇ��തി�ളള അ�മതി നൽ��ത്.
��ത സർ�ലറിൻ �കാരം 5 വർഷേ��ളള

ൈലസൻസ്  ഫീ�ം, െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ി�ം
മാ�മാണ് സ�ീകരി��ത്. ��ത സർ�ലർ
�കാരം ടി ക�ി അവ�െട ചിലവിൽ തെ�
േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ ആേ��താണ്.
േറാഡ്  ക�ിം�കൾ പരമാവധി �റ��തി�ളള
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െ��് െലസ്  െടേ�ാളജി അട��ളള �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�ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4766 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�നിര�കൾ സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ,
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി , 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

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

(എ)

സം�ാനെ� െപാ�നിര�കൾ
സ�ാരേയാഗ�മാെണ�് ഉറ�വ��ി

അപകട�ൾ �റ�െകാ�വരാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള
നിര�കൾ എ�ാംതെ�
സ�ാരേയാഗ�മാ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. കഴി� �റ� വർഷ�ളായി
�ടർ�യായി ഉ�ാ�� അതിവർഷം �ലം
േറാ�കൾ�് സാരമായ തകരാ��ാ���്.
അവ അടിയ�രമായി പരിഹരി��തി�ളള
നടപടിക�ം സ�ീകരി���്. �ടാെത
േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയർ�ക�ം മഴ�ാല
�ർ� �ചീകരണ �വർ�ന�ളിൽ ഉൾെ���ി

ഓടകൾ, ക��കൾ എ�ിവ�െട തട�ംനീ�ി
നീെരാ��് ഉറ�ാ�ക�ം േറാ�കളിെല
�ഴിയട��ം നട�ി വ��. േദശീയപാത
വിഭാഗ�ിെ� കീഴി�ളള േറാ�കൾ�് േക�പാട്
പ��ത് യഥാസമയം േക� സർ�ാരിെന
അറിയി�ക�ം ആയതിന് താ�ാലിക
പരിഹാരമായി Ordinary Repair (OR) �ം Flood
Damage Repair (FDR) �ം �ക േക�ം
നൽ�ക�ം െച�ാ��്. ഇ� �ടാെത ഇവ�െട
�ായിയായ റി�യറിന് േവ� പ�തികൾ േക�
മ�ാലയ�ിെ� ആന�ൽ �ാനി�ം, ആന�ൽ

റിന�വൽ േ�ാ�ാമി�ം ഉൾെ���ി അ�മതി
ലഭി�ാ��്. �ടാെത െസൻ�ൽ േറാഡ്  ഫ�ിൽ
ഉൾെ���ി േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന്

അ�മതി ലഭി�ാ��്. ഇത് ഉപേയാഗി�്
താ�ാലികമായി അ����ണികൾ നട�ി

േദശീയപാത ഗതാഗത േയാഗ�മാ�ാ��്

(ബി) െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ ഉപേയാഗെ����
ഇതര സർ�ാർ �ാപന�ളായ

െക.എസ് .ഇ.ബി., വാ�ർ അേതാറി�ി,
െടലിേഫാൺസ് , മ�് സ�കാര� �ാപന�ൾ

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളിൽ KSEB, KWA
മ�് telephone ക�നികൾ എ�ിവ�െട
ൈപ�കൾ/ േകബി�കൾ �ാപി�േശഷം �ഴികൾ
�ടാെത േപാ��� �ല�ം �തല നവീകരണ�ി�
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എ�ിവ േറാ�കൾ �ഴി�തി�േശഷം �ടാെത
േപാ����ല�ം ടാറിംഗി�േശഷം ഉടെന നട��
േകബിൾ �ാപി�ൽ �ല�ം ഉ�ാ��
അപകട�ൾ ഇ�ാതാ��തിന് ഫല�ദമായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�� കാര�ം അടിയ�രമായി
പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

േശഷം ഉടെന േറാഡ്  �റി�  ്േകബിൾ
�ാപി��� �ല�ം ഉ�ാ�� അപകട�ൾ
ഇ�ാതാ��തിന് ഫല�ദമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ൈപ�്, േകബിൾ എ�ിവ
�ാപി�തി�േശഷം ബ�െ�� ഏജൻസികൾ
തെ� താ�ാലിക െറേ�ാേറഷൻ നട�ി

േറാ�കൾ ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ണെമ�
നിബ�നയിലാണ് േറാ�കൾ �ഴി��തിന്
അ�മതി നൽ��ത്. ഇത് സംബ�ി�്

ബ�െ�� ഏജൻസിക�മായി എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ കരാർ ഉട�ടി വ����്. ��തായി
നിർ�ി�� േറാ�കളിൽ ഡി.എൽ.പി
കഴി�തി�േശഷം മാ�േമ സാധാരണ ഗതിയിൽ
േറാഡ്  �റി��തി�ളള അ�മതി നൽകാ�ള�.
�ടാെത േറാഡ്  �ഴി��തി�ളള അ�മതി എ�ാം
തെ� Right of Way (RoW) എ� online portal
വഴി ആയതിനാൽ വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം
സാധ�മാ�ി നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി��തി�

��് തെ� മ�് വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�  ്�ർ�ിയാ�ക വഴി നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി� േറാ�കൾ മ�് ഏജൻസികൾ
�ഴി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ സാധി��താണ്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിൽ 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�. േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

പരിധിയി�ളള േറാ�കളിൽ േക� േറാഡ്  ഗതാഗത
ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ� ക�് ന�ർ RW/NH-
33044/2015/S&R(R) തീയതി 22/11/2016 െല
നിർേ�ശ�ൾ�് വിേധയമായി�ാണ് ൈപ�കേളാ
േകബി�കേളാ ഇ��തി�ളള അ�മതി നൽ��ത്.
��ത സർ�ലറിൻ �കാരം 5 വർഷേ��ളള

ൈലസൻസ്  ഫീ�ം, െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ി�ം
മാ�മാണ് സ�ീകരി��ത്. ��ത സർ�ലർ
�കാരം ടി ക�ി അവ�െട ചിലവിൽ തെ�
േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ ആേ��താണ്.
േ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��്.
ൈപ�ക�ം, േകബി�ക�ം �ാപി�തി� േശഷം
േറാഡ്  �ർ��ിതിയിലാ���മായി ബ�െ��്

തർ��ൾ ഉ�ാ��തിനാൽ ഇത്
ഒഴിവാ��തിനായി ഇ�രം ���ികൾ
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ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ��ിലി�ി�മായി
ബ�െ�� വ��കെള ഉ�രവാദി�െ��

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാർ അറിയി�ാ��്.

(സി) ഇ�സംബ�ി�  ്േമൽ �ാപന��മായി

കരാ�കൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളിൽ KSEB, KWA

മ�് telephone ക�നികൾ എ�ിവ�െട
ൈപ�കൾ/ േകബി�കൾ �ാപി�േശഷം �ഴികൾ
�ടാെത േപാ��� �ല�ം �തല നവീകരണ�ി�

േശഷം ഉടെന േറാഡ്  �റി�  ്േകബിൾ
�ാപി��� �ല�ം ഉ�ാ�� അപകട�ൾ
ഇ�ാതാ��തിന് ഫല�ദമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ൈപ�്, േകബിൾ എ�ിവ
�ാപി�തി�േശഷം ബ�െ�� ഏജൻസികൾ
തെ� താ�ാലിക െറേ�ാേറഷൻ നട�ി

േറാ�കൾ ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ണെമ�
നിബ�നയിലാണ് േറാ�കൾ �ഴി��തിന്
അ�മതി നൽ��ത്. ഇത് സംബ�ി�്

ബ�െ�� ഏജൻസിക�മായി എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ കരാർ ഉട�ടി വ����്. ��തായി
നിർ�ി�� േറാ�കളിൽ ഡി.എൽ.പി
കഴി�തി�േശഷം മാ�േമ സാധാരണ ഗതിയിൽ
േറാഡ്  �റി��തി�ളള അ�മതി നൽകാ�ള�.
�ടാെത േറാഡ്  �ഴി��തി�ളള അ�മതി എ�ാം
തെ� Right of Way (RoW) എ� online portal
വഴി ആയതിനാൽ വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം
സാധ�മാ�ി നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി��തി�

��് തെ� മ�് വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�  ്�ർ�ിയാ�ക വഴി നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി� േറാ�കൾ മ�് ഏജൻസികൾ
�ഴി��ത് ഒഴിവാ�ാൻ സാധി��താണ്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിൽ 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�. േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

പരിധിയി�ളള േറാ�കളിൽ േക� േറാഡ്  ഗതാഗത
ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ� ക�് ന�ർ RW/NH-
33044/2015/S&R(R) തീയതി 22/11/2016 െല
നിർേ�ശ�ൾ�് വിേധയമായി�ാണ് ൈപ�കേളാ
േകബി�കേളാ ഇ��തി�ളള അ�മതി നൽ��ത്.
��ത സർ�ലറിൻ �കാരം 5 വർഷേ��ളള

ൈലസൻസ്  ഫീ�ം, െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ി�ം
മാ�മാണ് സ�ീകരി��ത്. ��ത സർ�ലർ
�കാരം ടി ക�ി അവ�െട ചിലവിൽ തെ�
േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ ആേ��താണ്.
േറാഡ്  ക�ിം�കൾ പരമാവധി �റ��തി�ളള
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െ��് െലസ്  െടേ�ാളജി അട��ളള �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�ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


