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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 409 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിൽ ആ�നിക സാേ�തികവിദ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ,
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

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

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിൽ ആ�നിക

സാേ�തികവിദ��ം നിർ�ാണ രീതിക�ം
�ാവർ�ികമാ�ിെ�ാ�് ദീർഘകാലം ഈട്

നിൽ�� രീതിയിൽ ഡിെെസൻഡ്  േറാ�കൾ
നിർ�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ)       ഉ�്. െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള
�ധാനെ�� എ�ാ േറാ�ക�ം സം�ാനെ�

കാലാവ��െട�ം ���തി�െട�ം

�േത�കതകൾ, വ�തിയാന�ൾ എ�ിവ

കണ�ിെല��് ഡിൈസൻ െച�് നവീന രീതികൾ
ഉപേയാഗി�് നിർ�ി��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. 

     വാഹന സാ�ത, മ�ിെ� ഘടന �ട�ിയവ
കണ�ിെല��് ബി.എം.& ബി.സി
നിലവാര�ിേല�് േറാ�കൾ ഘ�ം ഘ�മായി
ഉയർ�ി വ��. 

        ദീർഘകാലം ഈ� നിൽ�� േറാ�കൾ
നിർ�ി��തിെ� ഭാഗമായി ൈവ�് േടാ�ിംഗ്
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് േറാ�കൾ നിർ�ി�
വ��. ആല�ഴ നഗര വികസന പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 7.29 കി.മീ േറാ�കൾ ഈ രീതിയിൽ
നിർ�ി�ി��്. 

      നിലവി�ളള േറാഡ്  െപാളിെ���്

�ന�പേയാഗി��തി�ളള റീൈസ�ിംഗ്, �ൾ
െഡ�് റി�േമഷൻ എ�ീ സാേ�തിക വിദ�കൾ
അ�േയാജ�മായ േറാ�കളിൽ നട�ിലാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. ഇത് വഴി ��തി
വിഭവ��െട �ഷണം �റ��തിന്

സാധി��താണ്. പരി�ിതി സൗ�ദമായ

രീതിയിൽ േറാഡ്  നിർ�ി��തിെ� ഭാഗമായി
െ�ഡ�് �ാസി�ിക്, നാ�റൽ റബർ

േമാഡിൈഫഡ്  ബി�െമൻ എ�ിവ ഉപേയാഗി�്
ബി.സി ഉപരിതല നിർ�ാണം നട�ിലാ�ി വ��.
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
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600 കി.മീ NRMB ഉപേയാഗി�ം 420 കി.മീ,
െ�ഡ�് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�ം നിർ�ി�ി��്.
േറാഡ്  വശ�ളിെല ചരി�ക�െട സംര�ണം, മ�്
ബലെ���ൽ എ�ിവ�ായി കയർ �വ�ം,
െപർെഫാേറ�്ഡ്  െവർ�ി�ൽ െ�യിൻ,
ഗാബിേയാൺ വാൾ �ട�ിയ സാേ�തിക വിദ�ക�ം
ഉപേയാഗി�് വ��.

    2026 �ളളിൽ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� എ�ാ
�ധാന പാതക�ം ബി.എം&ബി.സി
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ാ�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.

 

(ബി) സം�ാനെ� കാലാവ��െട �േത�കത�ം
�ഘടന�െട സവിേശഷത�ം �ടി
കണ�ിെല��് അ�േയാജ�മായ ഏെത�ാം
നിർ�ാണ രീതികളാണ് അവലംബി�വ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി)          ഉ�്. െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള
�ധാനെ�� എ�ാ േറാ�ക�ം സം�ാനെ�

കാലാവ��െട�ം ���തി�െട�ം

�േത�കതകൾ, വ�തിയാന�ൾ എ�ിവ

കണ�ിെല��് ഡിൈസൻ െച�് നവീന രീതികൾ
ഉപേയാഗി�് നിർ�ി��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. 

       വാഹന സാ�ത, മ�ിെ� ഘടന �ട�ിയവ
കണ�ിെല��് ബി.എം.& ബി.സി
നിലവാര�ിേല�് േറാ�കൾ ഘ�ം ഘ�മായി
ഉയർ�ി വ��. 

        ദീർഘകാലം ഈ� നിൽ�� േറാ�കൾ
നിർ�ി��തിെ� ഭാഗമായി ൈവ�് േടാ�ിംഗ്
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് േറാ�കൾ നിർ�ി�
വ��. ആല�ഴ നഗര വികസന പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 7.29 കി.മീ േറാ�കൾ ഈ രീതിയിൽ
നിർ�ി�ി��്. 

      നിലവി�ളള േറാഡ്  െപാളിെ���്

�ന�പേയാഗി��തി�ളള റീൈസ�ിംഗ്, �ൾ
െഡ�് റി�േമഷൻ എ�ീ സാേ�തിക വിദ�കൾ
അ�േയാജ�മായ േറാ�കളിൽ നട�ിലാ��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. ഇത് വഴി ��തി
വിഭവ��െട �ഷണം �റ��തിന്

സാധി��താണ്. പരി�ിതി സൗ�ദമായ

രീതിയിൽ േറാഡ്  നിർ�ി��തിെ� ഭാഗമായി
െ�ഡ�് �ാസി�ിക്, നാ�റൽ റബർ

േമാഡിൈഫഡ്  ബി�െമൻ എ�ിവ ഉപേയാഗി�്
ബി.സി ഉപരിതല നിർ�ാണം നട�ിലാ�ി വ��.
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
600 കി.മീ NRMB ഉപേയാഗി�ം 420 കി.മീ,
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െ�ഡ�് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�ം നിർ�ി�ി��്.
േറാഡ്  വശ�ളിെല ചരി�ക�െട സംര�ണം, മ�്
ബലെ���ൽ എ�ിവ�ായി കയർ �വ�ം,
െപർെഫാേറ�്ഡ്  െവർ�ി�ൽ െ�യിൻ,
ഗാബിേയാൺ വാൾ �ട�ിയ സാേ�തിക വിദ�ക�ം
ഉപേയാഗി�് വ��.

    2026 �ളളിൽ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� എ�ാ
�ധാന പാതക�ം ബി.എം&ബി.സി
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ാ�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��.

 

(സി) പാല��െട�ം േറാ�ക�െട�ം �ത�മായ
പരിപാലനം ഉറ�ാ�ാൻ �േത�ക വിഭാഗം
�പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(സി)        ഉ�്. പാല��െട പരിപാലനം െപാ�മരാമ�്

വ��് പാല�ൾ വിഭാഗമാണ് നട�ിലാ��ത്.
25/09/2018 െല സ.ഉ(സാധാ) നം.1519/2018/
െപാ.മ.വ �കാരം പാല�ൾ വിഭാഗ�ിന്

�ിരമായി ഒ� ചീഫ് എ�ിനീയർ, 3 ���ിംഗ്
എ�ിനീയർ, 10 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, 12
അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ 15
അസി��് എ�ിനീയർ ത�ികകൾ ��ി�ി��്.
26/09/2018-െല സ.ഉ(സാധാ) നം.1522/2018/
െപാ.മ.വ തീയതി 26/09/2018 �കാരം പാല��െട
�ര�ിതത�ം �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ

പരിേശാധി�് �ര� ഉറ�വ���തിനായി

സം�ാന ജി�ാതല�ിൽ ഉേദ�ാഗ��െട

ഇവാല�േവഷൻ ക�ി�ി �പീകരി�് അവേലാകനം
നട�ി വ��. േക�പാ�കൾ കെ��� �റ�്
റീഹാബിലിേ�ഷൻ �വർ�ന�ൾ നട�ക�ം
െച��. െചറിയ തകരാ�കൾ

പരിഹരി��തിനായി േവ� െമയി�നൻസ്

�വർ�ന��ം ഈ വിഭാഗം നട�ിലാ���്.
�ളയെ��തി �ലം പാല�ൾ��ാ��

തകരാ�ക�ം എ��ം േവഗം പരിഹരി��തിന്
ഈ വിഭാഗം �ൻഗണന നൽ���്. 

    െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക�െട പരിപാലനം
നട�ിലാ��തിനായി 29/06/2017െല
സ.ഉ(ൈക)നം 39/2017/െപാ.മ.വ �കാരം ഒ�
ചീഫ് എ�ിനീയ�െട കീഴിൽ നിര�് പരിപാലന
വിഭാഗം �പീകരി�ി��്. 25/09/2018െല
സ.ഉ(സാധാ)നം 1519/2018/െപാ.മ.വ �കാരം 8
എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, 16 അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, 58 അസി��്

എ�ിനീയർ എ�ീ ത�ികകൾ ഉൾെ���ി

7ഡിവിഷൻ ഓഫീ�ക�ം 14 സബ്  ഡിവിഷൻ
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ഓഫീ�ക�ം ��തായി ��ി�. നിലവിൽ നിര�്

പരിപാലന വിഭാഗം ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസ്
�ടാെത ര�് ജി��് ഒ� ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് ,
ഓേരാ ജി�യി�ം ഒ� സബ്  ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്
എ� �മ�ിൽ ആണ് �വർ�ി��ത്. റ�ിംഗ്
േകാൺ�ാ�് �ഖാ�ിരമാണ് നിലവിൽ േറാ�ക�െട
അ����ണികൾ നട�ി വ��ത്. ഇ��ടാെത
െതരെ���െ�� േറാ�കൾ

ഉൾെ�ാളളി�െകാ�് ഏഴ്  വർഷ

കാലയളവിേല�� OPBRC �വർ�ിക�ം

നട�ിലാ�ി വ��. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


