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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 569 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

െറയിൽേവ േമൽ�ാല��െട നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 

�ീ. എം.വിജിൻ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് അതിേവഗ യാ�ാ

സൗകര�െമാ���തി�� �വർ�ന��െട

ഭാഗമായി കിഫ്ബി ഫ�ം െപാ�മരാമ�് ഫ�ം

ഉപേയാഗി�് െതാ��ി ഒൻപത് െറയിൽേവ

േമൽ�ാല�ൾ നിർ�ി�ാൻ തീ�മാനി�തിെ�

നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(എ) െലവൽ േ�ാസ്  രഹിത േകരളം എ� ദീർഘകാല

ല��ം ൈകവരി��തിന് സം�ാന സർ�ാർ

സമ�മായ പ�തി�് �പം നൽകി നട�ിലാ�ി

വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി 99 െറയിൽെവ

േമൽപാല�ൾ നിർ�ി�ാനാണ്

തീ�മാനി�ിരി��ത്. ഇതിൽ 72 എ�ം  
  ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. �ം 27 എ�ം

െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ ഉം നിർ�ി�ം.
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.െയ ഏല്�ി�ിരി�� 72
എ��ിൽ കാ��ാട്   ആർ.ഒ.ബി.
�ർ�ിയാ�ി ഗതാഗത�ിന്  �റ�െകാ��.
�ടാെത 12 ആർ.ഒ.ബി.ക�െട നിർ�ാണം

നട�വ��. സം�ാന�ിെ� ചരി��ിൽ

ആദ�മായാണ് ഇ��ം െറയിൽെവ ഓവർ

�ിഡ്�ക�െട നിർ�ാണം ഒ�ി�്

�േരാഗമി��ത്.   ഒ� െറയിൽേവ ഓവർ

�ിഡ്ജിെ� നിർ�ാണം റീെടൻഡർ െച�ാ��

നടപടികൾ നട�വ��. 21 െറയിൽേവ ഓവർ

�ിഡ്�ക�െട �മിഏെ���ൽ നടപടികൾ

�േരാഗമി��. 8 െറയിൽേവ ഓവർ

�ിഡ്�ക�െട GAD െറയിൽേവ�െട

പരിഗണനയിലാണ് . 15 ആർ.ഒ.ബി.ക�െട GAD
�െട അംഗീകാരം സിൽവർ ൈലൻ അൈലൻെമ�് 
തീ�മാനം ആയതി�േശഷം മാ�േമ നൽ�ക��

എ�്  െറയിൽേവ അറിയി�ി��. �ടർ�് 
സിൽവർ ൈലൻ നട�ാ�� ഏജൻസിയായ

KRDCL സിൽവർൈലൻ പരിഗണി�ാെത തെ�

ആർ.ഒ.ബി.ക�മായി �േ�ാ�്  േപാകാൻ

06.12.2022-ന്  ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.�്  അ�മതി

നൽകി. �ടർ�്  08.12.2022-ന്  ഇ�ാര�ം

െറയിൽേവെയ അറിയി�ക�ം േനരെ�
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സമർ�ി�ി�� GAD കൾ�്  അംഗീകാരം

നൽകണെമ�ം അേപ�ി�ക�ം െച�ി��് . 8
ആർ.ഒ.ബി.ക�െട അൈലൻെമ�്  അ�ിമമായി

നി�യി�ാ�� �വ ർ�ന�ൾ �ട��. 6
ആർ.ഒ.ബി. ക�െട ജി.എ.ഡി. എറണാ�ള�ി�ം

െഷാർ�റി�ം ഇട�� െറയിൽേവ�െട

��ാമെ� െറയിൽേവ ൈലനിെ�

അൈലൻെമ�്  അ�ിമമാ�ിയ തി�േശഷം

മാ�േമ അ�മതി നൽ�ക�� എ�്  െറയിൽേവ

അറിയി�ി��് .

    KRDCL െന ഏൽ�ി�ി�� 27 ROB കളിൽ 2
ആർ.ഒ.ബി. കൾ�് നിർ�ാണ അ�മതി

ലഭി�ി��്. ഇതിൽ നില�ർ യാർഡ്  േഗ�ി�

നിർ�ാണ�ിനായി കരാർ നൽകിയി� �താണ്.
മ� ROB കൾ�ാ�� �മി ഏെ���ൽ

നടപടികൾ �േരാഗമി��. 14 ROB/RUB
കൾ�ായി 11(1) േനാ�ിഫിേ�ഷൻ

�റെ��വി�ി��്. െറയിൽേവ േമൽ�ാല�ൾ

നിർ�ാണ�ിെ� �േരാഗതി അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ബി) േമൽ�ാല നിർ�ാണ�ിനായി െറയിൽേവ

മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;
നിർ�ിതികൾ �ീൽ േകാൺ�ീ�് േകാേ�ാസി�്

��ർ രീതിയിലാേണാ ആ��ണം

െച�ിരി��െത�ം ഇതിെ� േന��ൾ

എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. �െട കീഴി�� 72
ആർ.ഒ.ബി. കളിൽ 60 ആർ.ഒ.ബി. കൾ�്

െറയിൽേവയിൽ നി�ം േകാ�്  െഷയറിംഗ് 
അ�മതി നൽകിയി��് . 3 ആർ.ഒ.ബി.കൾ േകാ�് 
െഷയറിംഗിൽ ഉൾെ����ത്  െറയിൽേവ�െട

പരിഗണനയിലാണ് . േകാ�്  െഷയറിംഗ്  സ്  കീമീൽ

ഉൾെ���ാൻ കഴിയാ� 9 ആർ.ഒ.ബി.കൾ

�ർ�മാ�ം സം�ാന വിഹിതം ഉപേയാഗി�ാണ് 
നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��ത് . 

െക.ആർ.ഡി.സി.എൽ െന ഏൽ�ി�ി�� 27
ആർ.ഒ.ബി. ക�െട നിർ�ാണ�ിനായി

െറയിൽെവ�ം സം�ാന സർ�ാ�ം

ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി��്.

െലവൽ േ�ാ�്  രഹിത േകരളം പ�തിയിൽ

ഉൾെ�� 72 േമൽ�ാല�ളിൽ 10 എ��ിെ�

നിർ�ാണം ഒ� ൈപല�്  േ�ാജ�്  എ� നിലയിൽ

�ീൽ േകാൺ�ീ�്  േകാേ�ാസി�്  ��ർ

ഉപേയാഗി�ാണ്  നിർ�ി��ത് . വളെര

േവഗ�ിൽ നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ നട�ാൻ

കഴി�� രീതി ആണ് ഇത്. ഫാ�ിേ�ഷ�ം

ഫൗേ�ഷൻ �വർ�ന��ം ഒേര സമയം

െച�ാൻ കഴി��തിനാൽ നിർ�ാണ സമയം

�റ�ാൻ കഴി��താണ്. �ടാെത �ീൽ ഒ�

ഫാ�റി േ�ാഡ�ായതിനാൽ ഉയർ� നിലവാരം
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ൈകവരി�ാൻ കഴി��താണ്. �ീൽ

�ന�പേയാഗി�ാൻ കഴി��തിനാൽ ��തൽ

പരി�ിതി സൗ�ദ�മാണ്.

(സി)

തല�ാനം ഉൾെ�െട�� �ധാന നഗര�ളിെല

ഗതാഗത ���് പരിഹരി��തിന് വ��് �േത�ക

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) സം�ാന തല�ാനം ഉൾെ�െട �ധാന

ജംഗ്ഷ�കളിെല ഗതാഗത���്

ഒഴിവാ��തിേല�ായി 2022-23 െല സം�ാന

ബജ�ിൽ 20 ജംഗ്ഷ�ക�െട ഇം�വ്െമ�്

���ികൾ �ായി 5.11.2022 തീയതിയിെല

GO(Rt)No.1069/2022/ PWD �കാരം 200 േകാടി

�പ�െട തത��ിൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�ാണ് പ�തി

നട�ാ��ത്. ഇതിൽ ച�ര�ൽ, ��നാട് ,
പ�ി��്, ഫേറാ�്, േപ�, അ�ല��് - സാ��ന

ജംഗ്ഷ�ക�െട വികസന�ിന് �മി ഏെ���ലിന്

കിഫ്ബി ഫ�് അ�വദി�ി��്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ




















