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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 407 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിെ� �ണനിലവാരം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

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

മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� േറാ�കൾ തകരാൻ കാരണം
വാഹനെ����ം ��മായ കാലവർഷ�മാണ്
എ�തിനാൽ അ�രം സാഹചര��ൾ
അതിജീവി�ാനാ�ം വിധം േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിെ� �ണനിലവാരം വർ�ി�ി�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ;

(എ)      സം�ാന�്  േറാഡ്   നിർ�ാണ�ിൽ

ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��ം നിർ�ാണ രീതിക�ം
�ാവർ�ികമാ�ിെ�ാ�്  ദീർഘകാലം

ഈ�നിൽ�� രീതിയിലാണ്  േറാ�കൾ,
െപാ�മരാമ�്  വ��്  ഡിൈസൻ വിഭാഗ�ിെ�

കീഴിൽ �പകൽപന െച�വ��ത് . �ാഫിക്
സർേ�ക�െട�ം മ�്  അ�ബ� സർേ�ക�െട�ം
�ലെ� മ�് പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�ക�െട�ം
അടി�ാന�ിൽ, വ�� 15 �തൽ 20
വർഷ�ാലേ��� �ാഫിക് വർ�നവ് 
കണ�ിെല��ം നിലവി�� ഐ.ആർ.സി.
േകാഡ്   �കാര�� മാർ�നിർേ�ശ��ം

ഉൾെ�ാ�ി�്  േറാഡിെ� �ണനിലവാരം

ഉറ�വ��� രീതിയി�� പ�തി

�പേരഖയാണ്  െപാ�മരാമ�് ഡിൈസൻ

വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ത�ാറാ�ി വ��ത് .

      െപാ�മരാമ�്  വ��് ഏെ��� പ�ായ�് 
േറാ�കളിൽ �രിഭാഗ�ം നിലവി��

വാഹനസാ�ത കണ�ിെല��്  �പകൽപന

െച�്  നട�ിലാ�ിയവയ�. ഇേ�ാൾ വർ�ി�
വാഹനസാ�ത�ം അതിശ�മായ മഴ�ം

അതിജീവി�വാനാ�ംവിധം െപാ�മരാമ�് 
വ��ിെ� േറാഡ്   നിർ�ാണ�ിെ�

�ണനിലവാരം വർ�ി�ി�വാൻ കഴി�ി��് .
വ��ിെ� �ധാനെ�� എ�ാ േറാ�ക�ം മ�ിെ�
ഘടന, കാലാവ� വ�തിയാന�ൾ,
വാഹനെ���ം എ�ിവെയ�ാം കണ�ിെല��് 
ഡിൈസൻ െച�്  �മി�െട ചരിവിന�സരി��
ഓടകൾ, കാൽനട യാ��ാ�െട സൗകര�ം

കണ�ിെല��്  �ട്പാ�കൾ, മ� �ര�ാ
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�ൻക�ത�കൾ എ�ിവ�ം ഉൾെ���ി

ദീർഘകാലം ഈ� നിൽ�� ബി.എം & ബി.സി.
േപാ�� നവീന രീതികൾ ഉപേയാഗി�് 
ശാ�ീയമായ രീതിയിൽ ആണ്  നിർ�ി��ത്.
െവ�ം െപെ��്  ഒ�കിേ�ാകാനാവശ�മായ

camberനൽകി, ആവശ�മായ ഓട, ക��്

എ�ിവ�ം നിർ�ി��. നവീന സാേ�തിക

വിദ�കളായ ൈവ�് േടാ�ിം�്, �ൾ െഡ�്

റി�േമഷൻ െടേ�ാളജി, എ�ിവ�്  �റേമ

പരി�ിതി സൗഹാർദം �ൻ നിർ�ി സ�ാഭാവിക
റ�ർ, കയർ �വ�ം, ഉപേയാഗ�ന�മായ �ാ�ിക്,
െപർേഫാേറ�ഡ്   െവർ�ി�ൽ െ�യിൻ,
ഗാബിേയാൺ വാൾ എ�ിവ�ം നിർ�ാണ�ിൽ

ഉൾെപ��ി നട�ിലാ�ി വ��. െവ�ംെക�ി
നിൽ��ത്  �ല��ാ�� േക�പാ�കളിൽ

നി�� ഉയർ� ഈ�റ�ം �ഢത�ം ഈ

േറാ�ക�െട �േത�കതയാണ് .

(ബി)
പതിന�ായിരം കിേലാമീ�ർ േറാ�കൾ ��്
വർഷ�ി��ിൽ ബി.എം. ആ�് ബി.സി.
നിലവാര�ിേല�യർ�ാൻ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി)         2026- ��ിൽ െപാ�മരാമ�്  വ��ിെ�
എ�ാ �ധാന പാതക�ം ബി.എം & ബി.സി.
നിലവാര�ിേല�്  ഉയർ�ാ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��.ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തി� േശഷം 1900 കി.മീ. േറാ�കൾ ബി.എം&
ബി.സി. നിലവാര�ിേല�്  �ന��ീകരി�ി��് .

(സി)

േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�� ബി�മിൻ
മി�ിത�ിൽ റ��ം ഉപേയാഗേയാഗ�മായ
�ാ�ി�ം ഉപേയാഗി�് വ��േ�ാ;

(സി)      േറാഡ്   നിർ�ാണ�ി�പേയാഗി�� ബി�മിൻ
മി�ിത�ിൽ റ��ം, �ഡഡ്  �ാ�ി�ം

വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�്  വ���്. ��തായി
ബി.സി. ഉപരിതലം നിർ�ി�� എ�ാ

�വർ�ികളി�ം 50% നീളെമ�ി�ം �ാ�ിക്

ഉപേയാഗി�്  െച��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
ആയത്  നട�ിലാ�ക�ം െച�്  വ��. ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ഏകേദശം
420 കി.മീ. േറാ�കൾ �ാ�ിക്  ഉപേയാഗി�് 
നിർ�ി�ി��് . േറാഡ്   ���ി�്  ഉപേയാഗി��
ബി�മിെ� 6%-8% വെര��

അളവിലാണ് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി��ത് .
പരി�ിതി സൗഹാർദമായ രീതിയിൽ �ഢത�ം
ഉറ��� േറാഡ്   നിർ�ാണം �ൻനിർ�ി നാ�റൽ
റബർ േമാഡിൈഫഡ്   ബി�മിൻ (NRMB)
ഉപേയാഗി�്  600 കി.മീ. േറാ�ക�ം ഈ സർ�ാർ
കാലയളവിൽ ഇ�വെര നിർ�ി�ി��്.

 

(ഡി) േകരള ൈഹേവ റിസർ�് ഇൻ�ി���ിെ�
�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

(ഡി)       അടി�ാന സൗകര� വികസന േമഖലയിൽ
േകരള ൈഹേവ റിസർ�്  ഇൻ�ി���്
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വിശദമാ�ാേമാ? (െക.എ�്.ആർ.ഐ) വിവിധ �ാേയാഗിക

ഗേവഷണ�ൾ നട���്. �ടാെത െമ�ീരിയൽ
െട�ിംഗ്, �ണനിലവാരം െമ�െ����തി��
പരിശീലന പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ക

എ�ിവയിൽ �ധാന പ�്  വഹി�ക�ം െച��.
�ീ ഫാ�ിേ��ഡ്   ���ക�െട നിർ�ാണം

േപാെല�� ഏ��ം �തനമായ നിർ�ാണ

സാേ�തിക വിദ�കൾ �ാേയാഗികമാ��തിൽ
െക.എ�്.ആർ.ഐ ഏർെ��ിരി��. ജിേയാ

െട�്ൈ�ൽസ്  , ജിേയാെസ�കൾ �ട�ിയ

ആ�നിക �ൗ�് ഇം�വ്െമ�്  െട�ി�കൾ

നട�ിലാ��ത്  സംബ�ി�്  െക.എ�്.ആർ.ഐ
െപാ�മരാമ�്  വ��ിന്  മാർ�നിർേ�ശം നൽകി
വ��. നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

നിർ�ഹി�േ�ാൾ ഫീൽഡ്   ഉേദ�ാഗ�ർ േനരി��
വിവിധ ����ം സാേ�തിക തട���ം

പരിഹരി��തിനായി െപാ�മരാമ�്  വ��ിെ�
കൺസൾ��ായി േകരള ൈഹേവ റിസർ�് 
ഇൻ�ി���്  (െക എ�് ആർ ഐ) േസവനം നൽകി
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


