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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 543 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈബപാസ്  േറാ�ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക 

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

(എ) സം�ാന�് ഗതാഗത���ം അപകട��ം
ഒഴിവാ�ി യാ� �ഗമ�ം േവഗ�ി�മാ�ണെമ�

ഉേ�ശേ�ാെട കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി�
ൈബപാസ്  േറാ�ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വിലയി��ിയി��്. നിര�്  വിഭാഗ�ിന്  കീഴിൽ
നട�ിലാ�ി വ�� ൈബ�ാസ്   ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. തി�വന��രം
ഡിവിഷൻ: ശാർ�ര - മ�ാടി�ട്  ൈബ�ാസ്  -
�ർ�ീകരി� വർ�ല ൈബ�ാസ്   -�മി
ഏെ���ൽ ��ിയ �േരാഗമി�� േകാ�യം
ഡിവിഷൻ: പ�ി�ാനം-മണർ�ാട്  ൈബ�ാസ്-
(റീ�  ്-3) - ���ി �േരാഗമി��. നിർ�ാണം
2022 ജ�വരി 30 ന്  �ർ�ീകരി�ം എ�് 
�തീ�ി��. ക����ി ൈബ�ാസ്  - 2014-15
കാലയളവിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ക����ി

ൈബ�ാസിെ� നിർ�ാണം 2018 ൽ ആരംഭി�.
ആയതിെ� നിർ�ാണം �േരാഗമി��. �വാ��ഴ
ഡിവിഷൻ: േകാതമംഗലം നിേയാജക
മ�ല�ിെല ത�ളം - േകാഴി�ി�ി
ൈബ�ാസിെ� ആദ� റീ�ിെല വിവിധ പണികൾ
�േരാഗമി�  ് വ���്. ര�ാം റീ�ിൽ െട�ർ
നടപടികൾ �ർ�ിയായി നൽകിയി��് . ഇ��ി
ഡിവിഷൻ: അടിമാലി ൈബ�ാസ്   നിർ�ാണം
എ� ���ി നട�ിലാ�ി വ��. ആല�ഴ
ഡിവിഷൻ: മാേവലി�ര - മ�ല�ിെല ക�ി�ർ
ൈബ�ാസ്   ���ി �ർ�ികരി�ി��താണ് .
േതാ���ി - െകാ�ാര വളവ്  ൈബ�ാസ്  - െട�ർ
നടപടികളിലാണ് . മേ�രി ഡിവിഷൻ: നില�ർ
നിേയാജക മ�ല�ിെല നില�ർ
ൈബ�ാസിെ� നിർ�ാണം നട�
െകാ�ിരി��. നിലവിൽ �ലം ഏെ����ത് 
ൈവ��തിനാലാണ് നിർ�ാണ���ി

ൈവ��ത് . വളാേ�രി - തി�ർ മ�ല�ി�െട

കട� േപാ�� ക�ി�ര - �ടാൽ
ൈബ�ാസിെ� നിർ�ാണം
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�േരാഗമി�െകാ�ിരി�കയാണ് : ��ർ -
െചന�ൽ ൈബ�ാസ്  (േകാ��ൽ ൈബ�ാസ്  3rd
റീ� )് നിർ�ാണ ���ി ലാ�്  അക�ിസിഷൻ
നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�  ്Hinderence free
land െപാ�മരാമ�്  വ��ിേല�് ലഭി�� �റ�്
മാ�േമ ���ി ആരംഭി�ാൻ കഴി�ക��
ഒരാടം പാലം - മാന�്  മംഗലം ൈബ�ാസ്  റവന�
ഉ�രവി�ം, െറയിൽെവ ജി.എ.ഡി.�ം
േവ�ിയി�ം അേപ� സമർ�ി�ി��് . താ�ർ
നിേയാജകമ�ല�ിെല തി�ർ - മല�റം
േറാഡിൽ ൈവല�ർ ടൗണിെല ഗതാഗത ���് 
മാ��തിനായി ബം�ാം��് ഒറ��ൽ
ൈബ�ാസി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ി�ം
ആവശ�മായ �ലം വി� കി�ാ�തിനാൽ ���ി

ആരംഭി�വാൻ സാധി�ി�ി�. േകാഴിേ�ാട്  
ഡിവിഷൻ: ഓമേ�രി ടൗൺ ൈബ�ാസ്
നിർ�ാണ�ിെ� �ാരംഭ നടപടികൾ
ആരംഭി�ക�ം ഇൻെവ�ിേഗഷൻ
�ർ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. േദശീയപാത
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ െകാ�ം, ൈബ�ാസ്  ,
ആല�ഴ ൈബ�ാസ്   എ�ിവ�െട ���ി

�ർ�ീകരി�  ് ഗതാഗത�ിന്  �റ�
െകാ��ി��് . �ടാെത നാഷണൽ ൈഹേവ
അേതാറി�ി ഓഫ്  ഇ���െട കീഴിൽ വ��
ൈബ�ാ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1
ആയി േചർ�ിരി��. േകരള േറാഡ്  ഫ�്
േബാർഡിെ� കീഴിൽ ക�ർ അ�ാരാ�
വിമാന�ാവള�ിെ� േറാഡ്   കണ�ിവി�ി
പാേ�ജിൽ ഉൾെ�� േറാ�കൾ കിഫ്ബി ഫ�് 
ഉപേയാഗെ���ി നാ�വരി�ാതയായി തത��ിൽ

അംഗീകാരം നൽകിയ നാല് േറാ�കൾ
വികസി�ി��തിന്  െ�ഷ�ൽ പർ�സ്  
െവഹി�ിൾ ആയി േകരള േറാഡ്   ഫ�് 
േബാർഡിെന �മതലെ���ിയി��്. കിഫ്ബി
�േഖന ആർ ബി ഡി സി െക െയ 12 ൈബ�ാസ്
പ�തികളാണ് ഏൽ�ി�ി��ത്. പ�തി�െട
നിർ�ാണം �ലെമ��് പ�തിേരഖ ത�ാറാ�ൽ
എ�ി�െന�� വിവിധ ഘ��ളായി നട�
വരികയാണ് വിശദാംശം അ�ബ�ം 2 ആയി
േചർ��. ��ത ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി��

നടപടിക�െട ഭാഗമായി �ലേമെ���്

േവഗ�ിലാ�ാൻ അധികാരിക�മായി ബ�െ��്

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

(ബി) ��ത ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
(ബി) വിലയി��ിയി��്. നിര�്  വിഭാഗ�ിന്  കീഴിൽ

നട�ിലാ�ി വ�� ൈബ�ാസ്   ���ിക�െട
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സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. തി�വന��രം
ഡിവിഷൻ: ശാർ�ര - മ�ാടി�ട്  ൈബ�ാസ്  -
�ർ�ീകരി� വർ�ല ൈബ�ാസ്   -�മി
ഏെ���ൽ ��ിയ �േരാഗമി�� േകാ�യം
ഡിവിഷൻ: പ�ി�ാനം-മണർ�ാട്  ൈബ�ാസ്-
(റീ�  ്-3) - ���ി �േരാഗമി��. നിർ�ാണം
2022 ജ�വരി 30 ന്  �ർ�ീകരി�ം എ�് 
�തീ�ി��. ക����ി ൈബ�ാസ്  - 2014-15
കാലയളവിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� ക����ി

ൈബ�ാസിെ� നിർ�ാണം 2018 ൽ ആരംഭി�.
ആയതിെ� നിർ�ാണം �േരാഗമി��. �വാ��ഴ
ഡിവിഷൻ: േകാതമംഗലം നിേയാജക
മ�ല�ിെല ത�ളം - േകാഴി�ി�ി
ൈബ�ാസിെ� ആദ� റീ�ിെല വിവിധ പണികൾ
�േരാഗമി�  ് വ���്. ര�ാം റീ�ിൽ െട�ർ
നടപടികൾ �ർ�ിയായി നൽകിയി��് . ഇ��ി
ഡിവിഷൻ: അടിമാലി ൈബ�ാസ്   നിർ�ാണം
എ� ���ി നട�ിലാ�ി വ��. ആല�ഴ
ഡിവിഷൻ: മാേവലി�ര - മ�ല�ിെല ക�ി�ർ
ൈബ�ാസ്   ���ി �ർ�ികരി�ി��താണ് .
േതാ���ി - െകാ�ാര വളവ്  ൈബ�ാസ്  - െട�ർ
നടപടികളിലാണ് . മേ�രി ഡിവിഷൻ: നില�ർ
നിേയാജക മ�ല�ിെല നില�ർ
ൈബ�ാസിെ� നിർ�ാണം നട�
െകാ�ിരി��. നിലവിൽ �ലം ഏെ����ത് 
ൈവ��തിനാലാണ് നിർ�ാണ���ി

ൈവ��ത് . വളാേ�രി - തി�ർ മ�ല�ി�െട

കട� േപാ�� ക�ി�ര - �ടാൽ
ൈബ�ാസിെ� നിർ�ാണം
�േരാഗമി�െകാ�ിരി�കയാണ് : ��ർ -
െചന�ൽ ൈബ�ാസ്  (േകാ��ൽ ൈബ�ാസ്  3rd
റീ� )് നിർ�ാണ ���ി ലാ�്  അക�ിസിഷൻ
നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�  ്Hinderence free
land െപാ�മരാമ�്  വ��ിേല�് ലഭി�� �റ�്
മാ�േമ ���ി ആരംഭി�ാൻ കഴി�ക��
ഒരാടം പാലം - മാന�്  മംഗലം ൈബ�ാസ്  റവന�
ഉ�രവി�ം, െറയിൽെവ ജി.എ.ഡി.�ം
േവ�ിയി�ം അേപ� സമർ�ി�ി��് . താ�ർ
നിേയാജകമ�ല�ിെല തി�ർ - മല�റം
േറാഡിൽ ൈവല�ർ ടൗണിെല ഗതാഗത ���് 
മാ��തിനായി ബം�ാം��് ഒറ��ൽ
ൈബ�ാസി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ി�ം
ആവശ�മായ �ലം വി� കി�ാ�തിനാൽ ���ി

ആരംഭി�വാൻ സാധി�ി�ി�. േകാഴിേ�ാട്  
ഡിവിഷൻ: ഓമേ�രി ടൗൺ ൈബ�ാസ്
നിർ�ാണ�ിെ� �ാരംഭ നടപടികൾ
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ആരംഭി�ക�ം ഇൻെവ�ിേഗഷൻ
�ർ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. േദശീയപാത
വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ െകാ�ം, ൈബ�ാസ്  ,
ആല�ഴ ൈബ�ാസ്   എ�ിവ�െട ���ി

�ർ�ീകരി�  ് ഗതാഗത�ിന്  �റ�
െകാ��ി��് . �ടാെത നാഷണൽ ൈഹേവ
അേതാറി�ി ഓഫ്  ഇ���െട കീഴിൽ വ��
ൈബ�ാ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1
ആയി േചർ�ിരി��. േകരള േറാഡ്  ഫ�്
േബാർഡിെ� കീഴിൽ ക�ർ അ�ാരാ�
വിമാന�ാവള�ിെ� േറാഡ്   കണ�ിവി�ി
പാേ�ജിൽ ഉൾെ�� േറാ�കൾ കിഫ്ബി ഫ�് 
ഉപേയാഗെ���ി നാ�വരി�ാതയായി തത��ിൽ

അംഗീകാരം നൽകിയ നാല് േറാ�കൾ
വികസി�ി��തിന്  െ�ഷ�ൽ പർ�സ്  
െവഹി�ിൾ ആയി േകരള േറാഡ്   ഫ�് 
േബാർഡിെന �മതലെ���ിയി��്. കിഫ്ബി
�േഖന ആർ ബി ഡി സി െക െയ 12 ൈബ�ാസ്
പ�തികളാണ് ഏൽ�ി�ി��ത്. പ�തി�െട
നിർ�ാണം �ലെമ��് പ�തിേരഖ ത�ാറാ�ൽ
എ�ി�െന�� വിവിധ ഘ��ളായി നട�
വരികയാണ് വിശദാംശം അ�ബ�ം 2 ആയി
േചർ��. ��ത ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി��

നടപടിക�െട ഭാഗമായി �ലേമെ���്

േവഗ�ിലാ�ാൻ അധികാരിക�മായി ബ�െ��്

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

(സി)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
എവിെടെയ�ാമാണ് ��തായി ൈബപാസ്
േറാ�കൾ നിർ�ി��തിന് തീ�മാനി�ി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
ക�ർ അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെ� േറാഡ്  
കണ�ിവി�ി പാേ�ജിൽ ഉൾെ�� േകളകം
ൈബ�ാസ്   േറാഡ്   നിർ�ി��തിന്  അംഗീകാരം
നൽ�ക�ം പ�തി�ാവശ�മായ വിശദമായ
േ�ാജ�്  റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ��തിന് M/s
IDeCKഎ� ക�നിെയ �മതലെ���ക�ം
െച�ി��് .

(ഡി)
വിഴി�ം-പാരി��ി ഔ�ർ റിംഗ് േറാഡ്
നിർ�ാണം ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) വിഴി�ം - പാരി��ി ഔ�ർ റിംഗ് േറാഡ്
ഭാരതമാല േഫസ്  -1 ൽ ഉൾെ���ി അ�മതി
നൽകണെമ�് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��്
മ�ാലയേ�ാട്  ആവശ�െ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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Length 
(4cm) 

Awarded rrc 
(Rs in Cr.) 

concessionaire!Cc3ApPointed 
ntractor 

Date Schedule! 
Anticipated 

date 
ol 

Physical 
proiess 

(%) 

-- 	 ReiTiarics 

rsr. 
No 

Name of Project 

completion - 

26.798 669.061 
1036.35 

M/s 	KNR 
Constructions 
Ltd.) 

Final completion certificate issued on 
23.05.2020, w.e.f. 31.01.2020. 

- 
1 Four laning of Kazhakicoottam to 

Mukkola Section from Km.Oi-000 to 
Km.26t500 of NH-47 in the State of 
Kerala under NHDP Phase Ill on 
EPC mode ______ 

16.202 497.081 
1147.79 

MIs Larsen & 
Toubro Ltd. 

15.06.16 	14.06.20181 	94.98 
31.122021 

. 
. 

The work was delayed due to non availability of 
borrow earth, public protest & change of scopes due 
to 	demand 	by 	publicl Elected 	Representatives. 
However all issues resolved as of now and work is on 

2 Four Laning of Mukicola Junction to 
Kerala I Tamil 	Wadu 	Border from 
Mt26.500 to Kni.43.000 of NH-47 
(New NH.66) under NHDP Phase Ill . . track. Pãudly of labour and mateñals due to COVID- 
cr1 EPC mode . . . 19 i-estrictions. also delayed the wc4ts. 

4 laning of ThaIasseryMahe 8ypas 
Section of NH-17(New NH.66) from 
Km. 	170.600(Desigr 	Chainage 
Kth.170.600) to Km. 188.000(Design 
Chainage Km. 189.200 on EPC Mode 

18.6 883.981 
1232.76 

MIs GHV India Pvt. 
Ltd-EK}< 
lnfrast,ucture Pvt. 
Ud. (JV) 

04.12.2017 	31.05.20201 	69.31 
12.122021 

. 

The work was delayed due to non availability of 
borrow earth, public protest & change of scopes due 
to 	demand 	by 	public! Elected 	Representatives. 
However all issues resolved as of now and work is on  
track. Additional Land for an extent of 2.59 Ha 
required for attorrimodating all the stnactdres. i.e 
service road, drain, utility conidor as provided in the 

3 

contrad Aqrment under acquisition. 
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eeGnJ40jomY 	nanleu3 . 

lctha3 
mm.icö C)Jkft(3QoCJtgUfl(J3 

oc5 

1 CnJØOL(TU €)6)6W*JOCPY 
mlcZa206m inJoJ0ytitfl 	aow1eam. 

2 - 

- 6htha 2j1 	BanJOth anaJcaiegsa6)(6mscus1eu8 nJ1aøOU)ø1&6) 

6)6)6flJtd3cflY 

3 

LnJcG&oOJomi1u8 njaucm1a6um16)Ø 	nfl&6)os 
0fl6)c) 	lømøflmocoS 

xZmsais1nuZ 	 ml3øicfl 
ffl1a,,)O6fl. 

4 . -. 

63OøOSo nJO2Jo - Q6)QJCëJOGOI3(D 
if mortfl&cmmic 	in 	utCuortM&,u 

QGJEDJCMOCflY aooaü 
mc&s1coimo 	noezgsB msnjsl 

&u8 	oSoafloaocofl 	m11ojoo1e, 
w)oGn;. 

5 .  
oe1ør,p1 ooJca 6)8s 6noZ mss1au 	JacoowQfl&6) 

an. 

6 
nMZCnJO 	avlaniodal CO3O.LT 

acrG 

11 Q(fl.hOrs9ddö rig) rJOCRaO9 2 & 3 ( aoJaøs6)Ø8 msojslauz rucøow&&€ 

ngyl3.rig).rw1. ao0ag W 	(mav)J 
QCWOOJ 	COOCUM6)GJ Q1rsfl1O@J©o 

00'wi3 OJG(b) S 

7 ' 

6)JO2Jo 6)6)GflJnJOffiY 	. 	
. mi 	gswB msrus1uZ &c3cbowafle6) 

ifD. 

B - 

inucwaütfl,u8 	1&cm1x(6 Q@aOC&MOS 

thg1)3s1 6)6)6flJçjOmY 
cøi6 	1 >armm1mo( 	ameJca16)ps 

ecxZ msusl€e,uZ 	oøBeoaflaooS) m1c3mfl 

w1)o6th. 
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cniOeJCQ6)2S&6)øZ msnis1a& Jcø0wa3ioq 

an.. 
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• 16)&6)Th16XG (ctfl 	Oi1thU 	ø)Sfl?o 
crulngslagolmootcr 	øs&6xZ msusl 

au8 	3mi 

11 
&6fTO(OnjOCfll 	mos1soN ritcrun 	OlnjOCB 	cGThoW3cO(OTO)1mOfl 

6)6)GflJJO(flY 	• w6)an1c3 	 1a&,)o6rl. 

12 ©OQ&-nJ° eJl€e COOQfi' 
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