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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1168 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാതിര�ി�ി-േകാഴി�ി�ി ന� ൈബപാസ്  േറാഡ്  നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

െകാ�ി-��ാർ േദശീയ പാത NH85ൽ
മാതിര�ി�ി �തൽ േകാഴി�ി�ി വെര വ��
മാതിര�ി�ി - േകാഴി�ി�ി ന� ൈബപാസ്  േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) മാതിര�ി�ി - േകാഴി�ി�ി ൈബ�ാസ്
ഉൾെ���ി NH 85-ൽ മ��ഴി �തൽ ��ാർ
വെര�ളള ഭാഗം േപവ്ഡ്  േഷാൾഡേറാ��ടിയ
ര�് വരി�ാതയായി വികസി�ി�ാ�ളള
ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ��തിനായി M/s
Shrikhanade JV with M/s CV Kand Consultants
Pvt Ltd എ� Consultants �േഖന പഠനം
�േരാഗമി�േവ േക� േറാഡ്  ഗതാഗത ൈഹേവ
മ�ാലയ�ിെ� 19/09/2017 തീയതിയിെല ക�്

നം. RW/NH-12037/03/2017-KL/P-7 �കാരം
ഡി.പി.ആർ പഠനം നിർ�ിെവ�ാ�ം, Bharatmala
Pariyojana -ൽ ഉൾെ�� NH 85 NHAI �്
ൈകമാറാ�ളള നിർേ�ശം ലഭി�. ആയതിൻ

�കാരം ബ�െ�� േരഖകൾ NHAI �്
ൈകമാറിയി��്. �ടാെത േക� സർ�ാരിെ�
12/05/2020 തീയതിയിെല ഗ�് േനാ�ിഫിേ�ഷൻ
SO 1507(E) �കാരം NHAI �് ൈകമാറാൻ
നിർേ�ശം ലഭി� േദശീയപാതക�െട പ�ികയിൽ
NH85 ഉം ഉൾെ���ിയി��്.

(ബി) ��ത ൈബപാ�മായി ബ�െ�� ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) മാതിര�ി�ി - േകാഴി�ി�ി ൈബ�ാസ്

ഉൾെ���ി NH 85-ൽ മ��ഴി �തൽ ��ാർ
വെര�ളള ഭാഗം േപവ്ഡ്  േഷാൾഡേറാ��ടിയ
ര�് വരി�ാതയായി വികസി�ി�ാ�ളള
ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ��തിനായി M/s
Shrikhanade JV with M/s CV Kand Consultants
Pvt Ltd എ� Consultants �േഖന പഠനം
�േരാഗമി�േവ േക� േറാഡ്  ഗതാഗത ൈഹേവ
മ�ാലയ�ിെ� 19/09/2017 തീയതിയിെല ക�്

നം. RW/NH-12037/03/2017-KL/P-7 �കാരം
ഡി.പി.ആർ പഠനം നിർ�ിെവ�ാ�ം, Bharatmala
Pariyojana -ൽ ഉൾെ�� NH 85 NHAI �്
ൈകമാറാ�ളള നിർേ�ശം ലഭി�. ആയതിൻ

�കാരം ബ�െ�� േരഖകൾ NHAI �്
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ൈകമാറിയി��്. �ടാെത േക� സർ�ാരിെ�
12/05/2020 തീയതിയിെല ഗ�് േനാ�ിഫിേ�ഷൻ
SO 1507(E) �കാരം NHAI �് ൈകമാറാൻ
നിർേ�ശം ലഭി� േദശീയപാതക�െട പ�ികയിൽ
NH85 ഉം ഉൾെ���ിയി��്.

(സി)
��ത ൈബപാസ്  �ാ�് എേലാൺ െ�ാജ�്
ആയി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��്

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഡി2/236/20/
പി.ഡബ്ള�. ഡി കംപ��ർ നം: 1619868 എ�
ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വാ��ഴ , േകാതമംഗലം ൈബപാ�കൾ
േദശീയപാത അേതാറി�ി �േഖന നട�ിലാ��തിന്
�മി ഏെ���നാവശ�മായ െചലവിെ� 50%
സം�ാനം വഹി�ണെമ� േദശീയപാത
അേതാറി�ി�െട ആവശ�ം അട�ിയ ഡി3/236/20/
പി.ഡബ്ള�.ഡി കംപ��ർ നം: 1619868 ധനകാര�
വ��ിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

(ഡി)

��ത ൈബപാസ്  നിർ�ാണം �ാ�് എേലാൺ
െ�ാജ�് ആയി നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �വാ��ഴ , േകാതമംഗലം ൈബപാ�കൾ
േദശീയപാത അേതാറി�ി �േഖന നട�ിലാ��തിന്
�മി ഏെ���നാവശ�മായ െചലവിെ� 50%
സം�ാനം വഹി�ണെമ� േദശീയപാത
അേതാറി�ി�െട ആവശ�ം അട�ിയ ഡി3/236/20/
പി.ഡബ്ള�.ഡി കംപ��ർ നം: 1619868 ധനകാര�
വ��ിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


