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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 549 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

�തന േറാഡ്  നിർ�ാണ രീതികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. വി. അൻവർ,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം

എ� േകാടി �പ�െട േറാഡ്  നിർ�ാണ

പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)       ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതിന് 
േശഷം വിവിധ പ�തികൾ ഉൾെ���ി േറാഡ്  
നിർ�ാണ�ിന്  1548 േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��് . 

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. 

നിര�കൾ വിഭാഗം

സം�ാന പാതക�െട വികസന�ം

�ന��ാരണ�ം - 51.94 േകാടി �പ 

�ധാന ജി�ാ പാതക�െട വികസന�ം

�ന��ാരണ�ം - 872.89 േകാടി �പ 

നബാർഡ്   ���ികൾ - 228.69 േകാടി �പ

ശബരിമല ���ികൾ - 394.50േകാടി �പ

േദശീയപാതാ വിഭാഗം 

         2021-22, 2022-23 എ�ീ വർഷ�ളിൽ

അ����ണികൾ�ായി 18.53 േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��് . �ടാെത 30 C.R.I.F
���ികൾ�് 506.14 േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��് . 

േകരള േറാഡ്  ഫ�് േബാർഡ്  (െ�ാജ�്

മാേനെ��് �ണി�്)

        സം�ാനെ� 20 �ധാന ജംഗ്ഷ�ക�െട

വികസന�ിനായി 200 േകാടി �പ�ം, ആറ്

ൈബ�ാ�ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി 200 േകാടി

�പ�ം, േകശവദാസ�രം �തൽ അ�മാലി

വെര�� എം.സി േറാഡിെ� നാ�വരി�ാത
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നിർ�ാണം, �ടാെത െകാ�ം െചേ�ാ� േറാഡിെ�

നാ�വരി�ാത നിർ�ാണം എ�ീ പ�തികൾ�ായി

1500 േകാടി �പ�ം തത��ിൽ ഭരണാ�മതി

നൽകിയി��്.

േകരള േറാഡ്  ഫ�് േബാർഡ്  (ചീഫ് എ�ിക��ീവ്

ഓഫീസ�െട കാര�ാലയം)

െകാ�ം നഗരപാത വികസന പ�തി - 365.34
േകാടി �പ

മീ�� – അരീ�ാട് , െച�വ�ർ േമൽ�ാല�ൾ -
255.62 േകാടി �പ

(ബി)

സം�ാനെ� േറാ�കൾ ഉ�ത നിലവാര�ിൽ

നിർ�ി��തിനായി �തന േറാഡ്  നിർ�ാണ

രീതിയായ ജിേയാ�ിഡ് , േസായിൽ െനയിലിംഗ്

�ട�ിയവ അവലംബി�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ;
ൈവ�് േടാ�ിംഗ് സാേ�തികവിദ�

പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ

�ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഈ നിർ�ാണ

രീതി�െട െമ�ം എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി)                            19.11.2021-െല

സ.ഉ(ൈക)നം.51/2021/െപാ.മ.വ �കാരം �തന

സാേ�തിക വിദ�കളായ Geocells and Geogrids,
Soil nailing എ�ിവ അവലംബി�ാൻ

തീ�മാനമായി��് . േറാ �ക�െട അടി�റ

ബലെ����തിന് ആവശ�മായ ���ികളിൽ

ജിേയാ�ിഡ്  ഉൾെ�െട�� സാേ�തികവിദ�കൾ

ഉപേയാഗി�വ��. �ടാെത ചരി�ക�െട

സംര�ണ�ിന്  േസായിൽ െനയിലിംഗ്,
ജിേയാ�ിഡ്  എ�ീ സാേ�തികവിദ�

ഉപേയാഗി��. ദീർഘകാലം ഈ�നിൽ���ം

പരിപാലന െചലവ് �റ��മായ ൈവ�് േടാ�ിംഗ്

സാേ�തികവിദ� െവ�െ��� �േദശ�ൾ,
ഗതാഗത�ിരേ�റിയ നഗരപാതകൾ �ട�ിയ

�ല�ളിൽ അ�േയാജ�മാണ്  എ�്

കെ��ിയി��് . ൈവ�് േടാ�ിംഗ് രീതിയി��

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ 15 �തൽ 20 വർഷം

വെര ഈ� നിൽ��വയാണ്. ആല�ഴ നഗര

േറാ�ക�െട വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

ൈവ�് േടാ�ിംഗ് സാേ�തികവിദ�

നട�ിലാ�ിയി��്.

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ �േദശ�ളിെല

���തി�് ഇണ�� എെ��ാം �തന

നിർ�ാണ രീതികളാണ് അവലംബി�ാൻ

തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; ബി.എം &
ബി.സി. നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ിയ

േറാ�ക�െട ൈദർഘ�െമ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി)                  സം�ാനെ� വിവിധ �ല�ളിെല

���തി�്  അ�േയാജ�മായ �തന സാേ�തിക

വിദ�കൾ അവലംബി�വ��.
കാലാവ�ാവ�തിയാന�ം ഉയർ�

വാഹനസാ�ത�ം േറാഡ്   നിർ�ാണ�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം ��ി�� ���ൾ

കണ�ിെല��്  ദീർഘകാലം ഈ�നിൽ��

േറാ�കൾ ഡിൈസൻ െച�്  നിർ�ി��തിന് 
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ഇതിെ� ഭാഗമായി �തന സാേ�തിക വിദ�കളായ

ൈവ�്േടാ�ിംഗ് , �ൾെഡ�് റി�േമഷൻ, ൈമെ�ാ

സർേഫസിംഗ്, വാം മി�് അ�ാൾ�്, േകാൾഡ്
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മി�് അ�ാൾ�് �ട�ിയവ അ�േയാജ�മായ

�ല�ളിൽ നട�ിലാ��തിന്  നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��് . �ടാെത േറാ�ക�െട അടി�റ

ബലെ����തി�ം ചരി�കൾ

സംര�ി��തി�ം കയർ, സി��ിക് 
�വ��ൾ, Perforated vertical drains(PVD),
Gabion Retaining Walls എ�ിവ

ഉപേയാഗി�വ��. പരി�ിതി സൗഹാർ�മായ

േറാഡ്   നിർ�ാണം �ൻനിർ�ി െ��ഡ്

�ാ�ിക്, നാ�റൽ റബർ േമാഡിൈഫഡ്  
ഉപേയാഗി�്  ബി�െമൻ, കയർ�വ�ം എ�ിവ

ഉൾെ���ിയ നിർ�ാണ രീതികൾ

ഉപേയാഗി�വ��. നിര�രമായി തക��

േറാ�കൾ കെ��ി അവ തക��തി��

കാരണം പരിേശാധി�്  ആയതിന് 
ശാശ�തപരിഹാരമാ�ം വിധ�ി��

നിർ�ാണരീതികൾ നട�ിലാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ���്. മതിയായ

ൈ�േന�ക�െട നിർ�ാണ�ം ഉറവക�െട

സാ�ി����� �ല�ളിൽ ഇ�ർേലാ�് 
േപാ�� അ�േയാജ�മായ നിർ�ാണ രീതികൾ

നട�ിലാ�ിവ��തി�ം േറാ�കൾ തക��ത് 
ഒഴിവാ�ാ�ം ഉപകരി���് . േറാ�കൾ

ദീർഘകാലം ഈ�നിൽ�� രീതിയിൽ

IRC/MoRTH െ�സിഫിേ�ഷൻ �കാരം

ഡിൈസൻ െച�്  �നർനിർ�ി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി

എ�ാ േറാ�ക�ം ബി�മിനസ്   െമ�ാഡം &
ബി�മിനസ്   േകാൺ�ീ�്  (ബി.എം&ബി.സി)
നിലവാര�ിേല�്  ഘ�ം ഘ�മായി ഉയർ�ി

വ��. നിലവിൽ നിര�്  വിഭാഗ�ിന്  കീഴിെല

േറാ�കളിൽ ഏകേദശം 14100 കി.മീ േറാ�കൾ

ബി.എം&ബിസി നിലവാര�ിേല�് 
ഉയർ�ിയി��വയാണ് . നിലവിൽ നട�ിലാ�ി

വ�� ���ികൾ വഴി 1100 കി.മീ േറാ�കൾ

ബി.എം&ബി.സി നിലവാര�ിേല�് 
ഉയർ��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


