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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 405 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ബി.എം. ആ�് ബി.സി. ടാറിംഗ് 

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ, 
�ീ. േജാബ്  ൈമ�ിൾ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്

മ�ി)

(എ) ബി.എം. ആ�് ബി.സി. ടാറി�ിനായി നാ�റൽ
റ�ർ മി�്ഡ്  ബി�മിൻ ഉപേയാഗി��ത്
െകാ�� �േയാജന�ൾ എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) നാച�റൽ റ�ർ േമാഡിൈഫഡ്  ബി�മിൻ
(NRMB)പരി�രി�ാ� ൈബൻഡ� കെള�ാൾ
(VG-30 േപാെല) ൈറഡിംഗ് നിലവാരം, ന�
ഘടനാപരമായ �ിരത, വി�ൽ �തിേരാധം,
ൈലഫ് �ാൻ �തലായവയിൽ മിക� �കടനം
കാ� വ��. എ�ാൽ േപാളിമർ േമാഡിൈഫഡ്
ബി�മിൻ (PMB)മായി താരതമ�െ���േ�ാൾ ഇവ
�റവാണ്. ��തിദ� റ�റിന് മിക�
�തി�വർ�നം ഉെ��് വിയി��ക�ം മ�്
തര�ി�� റ��മായി താരതമ�െ���േ�ാൾ ,
adhesion െപാ�� ബി�മിെ� �ണ�ൾ
െമ�െ����തായി കെ��ിയി��്. �ടാെത
��തിദ� റ�റിന് അ�േഗ�ക�മായി ശ�മായ

സംേയാജി�് ഉെ��ം നിരീ�ി�െ��. ഇത്
ഉയർ� താപനിലയിൽ ബി�മിെ� stiffness
വർ�ി�ി�ക�ം അ�വഴി ബി�മിൻ
മി�ിത��െട �ർ�നം െമ�െ���ക�ം
െച��. ത�� കാലാവ�യിൽ,��തിദ�
ലാെ��് ഒ� ഇലാ�ിക് ബാൻഡായി
�വർ�ി��. ഇത് ബി�മിെ� stiffness
നിലനി��ക�ം വി��കൾ ഉ�ാ��ത്
തടയാൻ സഹായി�ക�ം െച��. താപനില
���തിന�സരി�്, ��തിദ� റ�ർ ഒ�
ഫിലിമായി �വർ�ി��. ഇത് sheer
Resistanceെമ�െ���ി ബി�മിെ� ഒ��ിെന
തട��. ��തിദ� റ�ർ ലാെ��ിെ�
ഉപേയാഗം േറാ�ക�െട ദീർഘകാല �കടനം
ഗണ�മായി െമ�െ���െമ�് െപാ�േവ
െതളിയി�െ��ി��്. ��തിദ� റ�ർ
െപേ�ാളിയം അധി�ിത േമാഡിഫയ�കൾ�്
��ിരമായ ഒ� ബദലാണ്. കാരണം ഇത്
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തേ�ശീയമായി ഉ�ാദി�ി�െ��ക�ം �ടാെത
പരി�ിതി സൗ�ദ�ം, െപേ�ാളിയം അധി�ിത
േമാഡിഫയ�ക�മായി താരതമ�െ���േ�ാൾ
വിലയിൽ �റ� ഏ��റ�ി�ക�മാണ് ഉ�ത്. 

(ബി)

വി.ജി.30 ബി�മി�ം എൻ.ആർ.എം.ബി.�ം
ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഈ�നിൽ�് വ�ത�ാസം
വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
വ�ത�ാസം മന�ിലാ��തിനായി പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) VG-30 ബി�മി�ം NRMB �ം ഉപേയാഗി�േ�ാൾ
ഈ�നിൽ�് വ�ത�ാസം വ��ത്
��യിൽെ��ി��്. NRMB-യിൽ റ�ർ
അട�ിയി��തിനാൽ VG-30 ബി�മിെന�ാൾ
മഴെവ�െ� �തിേരാധി��താ�ം ദീർഘകാലം
ഈ� നിൽ��താ�ം േറാഡിെല �ിതി

പരിേശാധി�തിൽ നി�് മനസിലാ�ാൻ
സാധി�ി��്. ആയത് സംബ�ി�് നിര�്

വിഭാഗ�ിെ� കീഴിൽ �േത�ക പഠനെമാ�ം
നട�ിയി�ി�. എ�ാൽ പഠന��െട
അടി�ാന�ിൽ IRC, MoRTH
െ�സിഫിേ�ഷൻ �കാരം NRMB/
േമാഡിൈഫഡ്  ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�ണെമ�ാണ്
െതളിയി�െ��ി��ത്.

(സി)

വി.ജി.30 ബി�മി�ം എൻ.ആർ.എം.ബി.�ം
ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഒ� കിേലാമീ�ർ ടാർ െച�ാൻ
നിലവിെല േറ�് �കാരം എ� േറ�് വ�ത�ാസം
ഉ�ാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിര� വിഭാഗ�ിൽ നി�ം �റെ��വി�ി��
 09.06.2022 െല CE/Roads/PLG/BITUMEN
RATE /2022 ന�ർ സർ�ലർ �കാരം 1 ടൺ VG
-30 �്  NRMB െയ�ാൾ 7910/- �പ �റവാണ്.
ആയ� �കാരം കണ�ാ�േ�ാൾ 1 കി.മീ. േറാഡ്
5.5 മീ�ർ വീതിയിൽ 3 cm കന�ിൽ NRMB
ഉപേയാഗി�് ബി.സി െച�േ�ാൾ VG -30
ഉപേയാഗി�് െച��തിേന�ാൾ ഏകേദശം
2,00,000/- �പ ��തൽ െചലവ് വ��താണ്. 

(ഡി)

വലിയ േറ�് വ�ത�ാസ�ിൽ എൻ.ആർ.എം.ബി.
ഉപേയാഗി�േ�ാൾ അതിൽ േചർ�� റ�ർ
സം�ാന�ിെ� �ാേദശിക മാർ��ിൽ നി�്
വാ��െവ�് ഉറ�ാ��തി�ം അ�കാരം
റ�ർ കർഷകെര സഹായി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) സാധാരണ ബി.സി ���ികൾ െപേ�ാളിയം
ക�നികൾ ഉ�ാദി�ി�� NRMB
ഉപേയാഗി�ാണ് െച� വ��ത്.ഇത�ാെത
ബി�മിൻ റ�ർ �േത�കമായി േചർേ��തി�.
BPCL േപാ�� െപാ�േമഖലാ ക�നികളാണ്
നിലവിൽ െപാ�മരാമ�് വ��ിന് NRMB
വിതരണം െച��ത്. NRMB �് േവ�ി
ഉപേയാഗി�� റ�ർ സം�ാന�ിെ�

�േദശിക മാർ�ിൽ നി�് വാ�ി റ�ർ കർഷകെര
സഹായി��തിന് ��ത ക�നികൾ�്
നിർേ�ശം നൽ�� കാര�ം
പരിേശാധി�ാ��താണ്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


