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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 97 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയപാത വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ 

null
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

2011 -2016 കാലഘ��ിൽ നട�ാ�ാെത
മാ�ിെവ�ി�� േദശീയപാത വികസന�ിെ�

നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(എ) 2011-16 കാലഘ��ിൽ നട�ാ�ാെത മാ�ിവ�
േദശീയപാത 66 െ� വികസനം 16
െ��കളായാണ് നട�ാ��ത്. 16 െ��കളിൽ
അ�ർ – �റ�ർ, പറ�ർ െകാ��ള�ര എ�ീ
െ��കൾ ഒഴിെക എ�ാ െ��കളി�ം പ�തി
അവാർഡ്  െച�ി��്. പറ�ർ – െകാ��ള�ര
െ��ിൽ ‘Bid Open’ െച�ി��്. അ�ർ �റ�ർ
െ��ിെ� വിശദമായ പ�തി േരഖ (DPR)
�േരാഗമി��. പ�തി 2022-23 വർഷ�ിൽ

അവാർഡ്  െച�ാനാ�െമ�് �തീ�ി��.
െ��ക�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി�

വിശദവിവര�ൾ അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി)

േദശീയപാത വികസന�ിനായി �മി ഏെ���ൽ
�ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ; �മി ഏെ���ലിനായി
സം�ാന സർ�ാർ എ� �കയാണ്
അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത 66 െ� വികസന�ിന് ആവശ�മായ

1076.64 െഹ�ർ �മിയിൽ 988.09 െഹ�ർ �മി
(91.77%) ഏെ���ി��്. �മി
ഏെ����തിനാവശ�മായ �ക�െട 25%
സം�ാന ഗവൺെമ�് വഹി��തിന്
08.08.2019 െല സ.ഉ.(ൈക)നം.36/2019/െപാ.മ.വ
�കാരം അ�മതി നൽകിയതിെന�ടർ�്

േദശീയപാത അേതാറി�ി, െപാ�മരാമ�് വ��്,
കിഫ്ബി എ�ിവ�ൾെ�� �ിക�ി കരാർ
ഒ�ി�ി��്. �മി ഏെ����തിനാവശ�മായ
�ക�െട 25% മായി ഇ�വെര 53,11,10,82,677/-
�പ സം�ാന ഗവൺെമ�് േദശീയപാത
അേതാറി�ി�് നൽകിയി��്.

(സി) ഭാരത് മാല പരിേയാജന ര�ാംഘ��ിൽ

ഏെത�ാം േറാ�കളാണ്
ഉൾെ���ിയിരി��ത്;

(സി) 14/07/2021-െല ബ�. �ഖ�മ�ി�െട�ം േക�
േറാഡ്   ൈഹേവ മ�ി�െട�ം േന�ത��ിൽ

േചർ� േയാഗ�ിൽ 10,000 PCU േമൽ വ��
േറാ�കൾ ഭാരത് മാല ര�ാംഘ��ിൽ

ഉൾെ���വാൻ നിർേ�ശി�. ത��ിൽ
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അംഗീകരി� േദശീയപാതക�െട ലി�്  അ�ബ�ം

2 ആയി േചർ��.

(ഡി)

�തിരാൻ �ര� നിർ�ാണം ഉൾെ�െട
സം�ാനെ� വിവിധ േദശീയപാത പ�തികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��െവ�റ�്

വ���തിന് െലയ്സണിംഗ് സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ?

(ഡി) �തിരാൻ �ര�പാത�െട �വർ� ന�മായി
ബ�െ�� �വർ�ന�ിന്  േദശീയപാത
അേതാറി�ി ഓഫ്  ഇ���മാ�� ഏേകാപന�ിന് 
KSCC Managing Director ആയ Sri. Shanavas S
IAS െന �മതലെ���ിയി��. ഇ�ൾെ�െട
എ�ാ���ിക�ം േനാഡൽ ഓഫീസർമാർ�്
�മതല നൽകി �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ സർ�ാർ
തല�ിൽ അവേലാകനം നട���്  . മ�ി

തല�ി�ം വ��് െസ��റി തല�ി�ം

അവേലാകന േയാഗ�ൾ നട�ി ���ി

വിലയി����് . ജി�കളി�ം �േത�കം
േയാഗ�ൾ േചർ�് �വർ�ന�ൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി���് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ



- 	 - 	- VrrYDtt2Jm.00-I 

- I 
Annexure-A for UNQflO.*97  

Annexure-A 

PROJECTS AWARDED IN FY 2020-21 
: 

1: Nameotwork 	- NH 	Length 	.Appromate GoKshate 
of 25% Status 

No (Km.) l.A cos! 
(Rs.InCr) (Rs.inCT.) 

Awarded to MIs UralungaLabour 
i. 	. Thalappadi to Changala on 

39 683.09 170.77 Coidract Co-operative Society on 
HAM -6 23.03.2021.._ - 	.... 

- 127.38 Awarded to M/s MEILCheP9aIS 
2. Changala.to  Neeleshwaranl on 66 	37.27 509.52 Roadwa s Pvt. tAd. on 15.10.2020 

HAM -- Awarded to MIS MEIL 

Perole to Thalipparainbe on 66 	40.11 1496.66 374.16 NeeleshWaram Roadways 
Pvt.Ltd.on 15.10,2020 HAM Awarded to MIs Vishwa Sarnudra 

4. maupparambato 66 	29.95 1234.3 308.70 Kannur Expressway Private LImited 

'uzbalangadu on HAM on 08,02.2021  
453.97 AwardedtoMMAZhYUNeIQ3tam 1 

5: AzhiyurtoVefl9aJam0hM 66 	40.8 1815.86 Road Private_limited on 12.01 .2021 
- AWarded tOM/SKNR 

 Ramanattukara to Valanthery 
66 	39.68 128.83 32.21 Ramanattukara Infra Private united 

. on HAM on 30 03 2021 

641.77 Awarded to MIs KNR GuruvaYur 
 Valanchery t 	rikkad on . 86 	37.5 2567.99 infra Private Um edon31.O32O?L 

HAM 	. Awarded 	to 	MIS. 	Shlvalaya 
I. Kappiiikkad to Thalikularn on 

66 	33.17 797.3 199.33 Construction 	Co 	Pvl 	lidn 
HAM 24,09.2021 

62535 Awarded 	to 	MIs. 	SpIValayBi 
2. Thalikulam to Kodungallul on 66 	28.84 2503.01 - Construction 	Co. 	P.4. 	Ltd. 	on 

HAM 24.09.2021  

1144.06 286.01 "Aarded to MIs. Oriental S tructural 'I  
i 	uur to Edappally on 66 	-2515 Ei 	lneersPvt..Ltd._On'28.12.2O21  . 

HAM. . 	 3 
&4i 	Elevated 	HighWay . 

DPR1S In progress. Project likely to awarded in 2022-23 
connectin9 	Astor 	to 
ThuravootThekku 	section 	of 66 	14.65 

NK-66 (Old NH-66) on HAM 
. 	

' 

Mo. . 353.23 Awarded to M/S KCC BuiIdcofl 	i 
Thuravoorto Paravoor on EPC 66 37.90 1412.9 Private Ltd on 15.11.2021.4 

410.02 - Bid opened 
5, Paravoor to Kottukulangara on 66 37.50 1640.07 ________ 

ERG' 	. 	. . - . - _____ Awarded to iiVishwaSamuOra 
6. Koftukulangara to Start of 

66 31.50 
-- 

1640.07 410.02 Engineering Private Umlted.ofl 
Koltarn Bypass on HAM .06.08.2021 

Awarded to Mis. Shivataya 

7, Stari of Koltam Bypass to 
66 31.25 

. 
1409.68 352.42 Construction Co. Pvt, Ltd.on 

14.99.20?1  
Kadambattukoflam on HAM 

646.12 Awarded to MIs ROS Project Ltd. 
 Kadambattukonalli to 25645 o9.2022 

KazhakuUorn.EPC .  j_!__' 
- 

- 
TOTAL 255.14 21567.48 5391.87  

/4 CrA  
c@'t0i 
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