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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 555 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ഗതാഗത���് പരിഹരി�ാൻ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. െക. ബഷീർ,
േഡാ. എം. െക. �നീർ , 
�ീ. എൻ. ഷം��ീൻ, 

�ീ. എ. െക. എം. അഷ്റഫ് 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വീതി �റ� േറാ�ക�ം വാഹന
െപ���ം ഗതാഗത ����ാ��ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ) വാഹന��െട എ��ിൽ 240% വർ�നവ്
കഴി� ദശക�ാല�് ഉ�ാെയ�ി�ം

അതിനാ�പാതികമായ പ�ാ�ല വികസനം �ടി
  സാധ�മാേക�ിയി��. ജനസാ�ത �ടിയ

സം�ാനം എ� നിലയിൽ പാതക�െട വികസനം
�മകരമായ ദൗത�മാണ്. േറാഡിേല�� �േവശന
വഴി (Access), Pedestrian crossing, Pocket roads,
T Junctions എ�ിവ �മാതീതമായി വർ�ി�.
�ല ലഭ�ത അ�സരി�് േറാഡ്  ൈവഡനിം�ം
ജംഗ്ഷൻ ഇം�വ്െമ�് പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി
വ��.

(ബി) ഏ��ം ��തൽ ഗതാഗത ����ാ��
ജംഗ്ഷ�കെള സംബ�ി�് വ��് എെ��ി�ം
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ 2022-2023 ബഡ്ജ�്

�സംഗ�ിൽ സം�ാനെ� ഏ��ം

ഗതാഗത���� 20 ജംഗ്ഷ�ക�െട നവീകരണം
കിഫ്ബി �േഖന നട�ിലാ��തിനായി

�ഖ�ാപി�ി��തിനാൽ െപാ�മരാമ�്

ഡിൈസൻ വിഭാഗം കന� ഗതാഗത����
ജംഗ്ഷ�ക�െട �ാഥമിക പഠനം നട�ക�ം ചീഫ്
എ�ിനീയർ നിര�്, േദശീയപാത, േകരള േറാഡ്
ഫ�് േബാർഡ്  സി.ഇ.ഒ എ�ിവ�െട

അ���തയിൽ 35 ജംഗ്ഷ�ക�െട പ�ിക

ത�ാറാ�ക�ം അതിേ�ൽ വിശദമായ �ാഫിക്
പഠന�ം �ാഥമിക അനാലിസി�ം െച�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 20 എ��ിെ� പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി���്. ��ത ���ികൾ�ായി

200 േകാടി �പ�െട തത��ിൽ ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ഓേരാ ജി�യി�ം �റ�ത് ഒ�
ജംഗ്ഷൻ എ� രീതിയിലാണ് േമൽ�റ� 20
ജംഗ്ഷ�കൾ തിരെ���ത്. 20- ൽ 5 എ�ം
ഫ്ൈളഓവറാ�ം ബാ�ി 15എ�ം അ�് േ�ഡ്
ജംഗ്ഷ�കൾ ആ�മാണ് നവീകരി�ാൻ
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തീ�മാനി�ി��ത്. ഇവ�െട �പേരഖ ഡിൈസൻ
വിഭാഗ�ിൽ �േരാഗമി�കയാണ്. ഇവയിൽ 6
എ��ിെ� �പേരഖ�ം 7 എ��ിെ�

ജംഗ്ഷൻ ഇം�വ്െമ�് െ�ാേ�ാസ�ം ലാ�്

അക�ിസിഷൻ �ാ�ം േകരള േറാഡ്  ഫ�്

േബാർഡിേല�് ഡിൈസൻ വിഭാഗം നൽകിയി��്.
ഇതിൽ ച�ര�ൽ, ��നാട് , പ�ി��്,
അ�ല��് - സാ��ന, ഫേറാ�് േപ�

ജംഗ്ഷ�ക�െട വികസന�ിന് �മി ഏെ���ലിന്
കിഫ്ബി ഫ�് അ�വദി�ി��്. 7 എ��ിെ�

ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ���ിക�ം ഡിൈസ�ം

�േരാഗതിയിലാണ്. ��ത ജംഗ്ഷൻ വികസന
���ികൾ നട�ിലാ��തി�െട ഈ

ജംഗ്ഷ�കളിൽ ഗതാഗത���ിന് ശാശ�ത

പരിഹാരം ഉ�ാ��താണ്.

            േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ� കീഴിൽ വ��
േറാ�കളിൽ ഗതാഗത���് ഒഴിവാ�ാൻ

ആല�ഴ ൈബ�ാസ് , െകാ�ം ൈബ�ാസ് ,
���ർ ൈ� ഓവർ, ൈവ�ില ൈ� ഓവർ
എ�ീ ���ികൾ നട�ിലാ�ിയി��്. �ടാെത
എൻ.എ�്.എ.ഐ നട�� എൻ.എ�് 66
േദശീയപാത വികസന�ിൽ ഗതാഗത���്

ഒഴിവാ��തിനായി ആവശ�മായ സാേ�തിക

പഠനം നട�ി ൈ� ഓവർ, അ�ർപാസ് ,
ൈബ�ാസ്  എ�ിവ നട�ിലാ���്.

(സി) ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് വ��്
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) സം�ാന സർ�ാർ 2022-2023 ബഡ്ജ�്
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


