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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 114 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയപാതയിെല േടാൾ പിരിവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 

�ീ. എ� .് സലാം 

Shri P. A. Mohamed Riyas
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

പ�തിമാ�ം പണി �ർ�ിയായ കഴ��ം-കാേരാട്
ൈബപാസിൽ േടാൾ പിരിവ് ആരംഭി�ത്

നിർ�ിവ�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;
�േദശവാസിക�െട ��ം പരിഹരി�ാൻ
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) കഴ��ം - �േ�ാല ൈബ�ാസിെല േടാൾ പിരിവ്
കരാർ ഉട�ടി �കാരമാണ് നട��ത്. കഴ��ം
�തൽ �േ�ാലവെര�� 24.99 കിേലാമീ�റിനാണ്
േടാൾ പിരിവ് നട��ത്. �േ�ാല �തൽ േകരള
തമി�ാട്  അതിർ�ിയായ കാേരാട്  വെര��
16.202 കി.മീ. ഉ� ���ി �േത�ക
കരാറായി�ാണ് നട� െകാ�ിരി��ത്. ��ത
���ി �േരാഗമി�വരികയാണ്. ആയതിനാൽ

�േ�ാല – കാേരാട്  വെര��തിെ� േടാൾ പിരിവ്
ആരംഭി�ി�ി�.

(ബി)

പ�തി െചലവ് സം�ാനം വഹി� ആല�ഴ

ൈബപാസ് , െകാ�ം ൈബപാസ്  എ�ിവിട�ളി�ം
േടാൾ പിരി�ാൻ എൻ.എ� .്എ.ഐ.
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒറിജൻ എ�ിെമ�് �കാരം േക� സർ�ാ�ം,
സം�ാന സർ�ാ�ം ത�ി�� 50:50 െചലവ്
പ�ി��ത് കണ�ാ�ിയാണ് ആല�ഴ

ൈബ�ാസി�ം, െകാ�ം ൈബ�ാസി�ം േടാൾ
പിരി�ാൻ തീ�മാനി�ിരി��ത്. കരാർ �കാരം
േക� ഗവൺെമ�ിെ� �ലധന െചലവ് ഈടാ�ി

കഴി�േ�ാൾ േടാൾ േറ�് 40% വെര �റ�ക�ം
വർഷാവർഷം നവീകരി�ാ�മാണ് ഉേ�ശി��ത്.

(സി) േദശീയപാത�െട പരിപാലന�ിൽ

എൻ.എ� .്എ.ഐ.�െട അനാ� പരിഹരി�ാൻ
േവ� സ�ർ�ം െച��ിവ��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) േദശീയപാത അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���്
ൈകമാറിയിരി�� േദശീയപാത�മായി
ബ�െ��് ലഭി�� പരാതികൾ യഥാസമയം
േദശീയപാത അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���െട
കാര�ാലയ�ിേല�് ൈകമാ���്.
സം�ാനെ� ആെക വ�� 1781 കി.മീ.
ൈദർഘ��� 548 കി.മീ. മാ�മാണ് സം�ാന

െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ�

അധീനതയിൽ ഉ�ത്. ബാ�ി�� 1233 കി.മീ.
ൈദർഘ��� േറാ�ക�െട �ർ�മായ പരിപാലന
�മതല നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ്
ഇ���ാണ്. േദശീയപാത അേതാറി�ി ഓഫ്
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ഇ���മായി ബ�െ��് പരാതികൾ ഉയർ�്
വ���തൽ േദശീയപാത അേതാറി�ി�െട�ം
േക� സർ�ാരിെ��ം
��യിൽെ���ിയി��. 2020 �ൺ മാസം
�തൽ പരാതിക�ം ഔേദ�ാഗിക ക�ക�ം
േദശീയപാത അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���ം േക�
സർ�ാരി�ം നൽകി വരികയാണ്. ഈ
സ�ർ��ിെ� ഭാഗമായി എ�ിേമ�് സമർ�ി��
�റ�് ഫ�് അ�വദി�ാെമ�ം നാഷണൽ
ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ��
സ�തി�കയാണ് ഉ�ായത്. ഇതി�ം
കാലതാമസം ഉ�ാ��. ബ�െ�� വിഷയ�ിൽ

ആല�ഴ ജി�യിൽ മ�ി�െട തെ�
േന�ത��ിൽ �േത�ക േയാഗം വിളി�
േചർ�ി��. നാഷണൽ ൈഹേവ�മായി
ബ�െ�� െപാ�വായ വിഷയം ചർ�െച�വാൻ
തി�വന��ര�് ബ�െ��വ�മായി ഒ�
അടിയ�ിര േയാഗം വിളി� േചർ���്. �ടാെത
േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��് മ�ിെയ�ം
േനരി�് കാ�വാൻ ഉേ�ശി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


