
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1162 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ.സി. േറാഡിെ� നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) എ.സി. േറാഡിെ� നവീകരണം സംബ�ി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(എ) 24.164 കി.മീ നീള�ളള ആല�ഴ – ച�നാേ�രി

േറാഡിെന വാഹന ഗതാഗത�ിനായി 10 മീ�ർ
വീതി�ളള ര�് വരി പാത�ം, േറാഡിന്
ഇ�വശ�ം നട�ാത�ം ഉ�ാ�� തര�ിൽ

ലാ�് അക�ിസിഷൻ ഇ�ാെത�ളള �ന��ാര-
ണമാണ് ഡി.പി.ആർ. �കാരം
ഉൾെ���ിയി�ളളത്. എ.സി േറാഡിെല
�ട്പാ�് ഇ�ാ��ം വീതി �റ��മായ വലിയ
പാല�ളായ കിട�റ, െന��ടി, പളളാ�ര�ി

പാല�െള നവീകരി�� േറാഡിെ� ഘടന�
അ��തമായി ഒ� വശേ��് വീതി ��ി �തിയ
പാലമായി നിർ�ി��താണ്. �ടാെത എ.സി
കനാലിെ� നീെരാ��് തട�മാ�� രീതിയിൽ
നിലവി�ളള ��ാർ േബാ�് കൾവർ�ിെന െപാളി�്
പകരം കനാലിന് ��െക �തിയ പാല�ിെ�

നിർ�ാണ�ം പ�തിയിൽ ഉൾെ����്. എ.സി
േറാഡിെല നിലവി�ളള 13 െച� പാല��െട
�നർനിർ�ാണ�ം, വട�ഭാഗ�് സർ�ീസ്  േറാഡ്
വ�� വിധം 5 ഫ്ൈളഓവ�ക�െട നിർ�ാണ�ം
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��്. 2018-െല
�ളയെ� അടി�ാന- മാ�ി�ളള ലവലിൽ
േറാഡ്  ഉയർ�ി�ളള നിർ�ാണമാണ് നട��ത്.
േറാഡിൽ �റ�  ്�ര�ിൽ മാ�ം െവളളെ�ാ�-
��ായ ഭാഗ�ളിൽ േറാഡി� ��െക�ളള
നീെരാ��് �ഗമമാ��തിനായി 9 ഇട�ളിൽ
േകാസ് .േവകൾ നൽകിയി��്. �ടാെത േറാഡിൽ
നിലവിെല െച�ക��കൾ�് പകരമായി 3x2
അളവിൽ 67 �തിയ കല�ക�െട നിർ�ാണ�ം
ഉൾെ���. വശ�ളിെല നട�ാതക�െട അടിയിൽ
ഓട�ം, ഒ� വശ�് ��ിലി�ി ഡ�ം
നൽകിയി��്. േറാഡിെ� �ര��് േവ�ി
കനാലിെ��ം പാടേശഖര�ിെ��ം വശ�ളിൽ
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��വൻ �ാഷ്  ബാരിയ�ം, മ�് എ�ാ േറാഡ്
�ര�ാ സംവിധാന��ം ഉൽെ���ിയി��്.

(ബി)
എ.സി. േറാഡിെ� നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി
ഗതാഗതനിയ�ണം ഏർെ���ിയ

സാഹചര��ിൽ ഇ�പ�ിെയാ�് ൈബ
േറാ�കൾ അടിയ�രമായി നവീകരി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിൽ വ��
േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിെ� എ�ിേമ�്
േറാഡ്സ്  വിഭാഗം ത�ാറാ�ി വ��. അംഗീകാരം
ലഭി�� �റ�് ടി േറാ�ക�െട നവീകരണം
അടിയ�ിരമായി �ർ�ിയാ��താണ്.
ബാ�ി�ളള ൈഡേവർഷൻ േറാ�കൾ
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് കരാ�കാരന്
നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(സി)

എ.സി. േറാഡിെ� നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി
ഏർെ���ിയിരി�� ഗതാഗതനിയ�ണം

��നാ�ിെല ജന�ൾ�്  ��ി���ാകാ�
തര�ിൽ നട�ാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) എ.സി േറാഡ്  നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി 13
െച�പാല��െട നിർ�ാണ ഘ��ളിലാണ്
ഗതാഗത നിയ�ണം ��തലായി വ��ത്. ഇത്
കണ�ിെല��് ഒ� സമയം ര�്
െച�പാല��െട നിർ�ാണമാണ് ഉേ�ശി�ി�ളളത്.
ര�് പാല�ൾ ഒേര സമയം 90 ദിവസ�ിനകം

തെ� �ർ�ിയാ��തി�� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�  ്വ��ത്. െപാളി�� പാല��െട
സമാ�രമായി ൈഡേവർഷൻ േറാഡ്
താൽ�ാലികമായി ഉ�ാ�ക�ം ആയതി�െട

ആം�ലൻസ്  ഉൾെ�െട�ളള തേ�ശീയ�െട
െച�വാഹന�ൾ കട�ി വി���മാണ്. നിലവിൽ
ര�് പാല��െട നിർ�ാണം �േരാഗമി��. ഇവ
ഒേ�ാബർ 30 ന് ��ായി�െ� �റ�് ടി ഭാഗ�്

ഗതാഗതേയാഗ�മാ��താണ്. ആയതി�േശഷം

മാ�േമ മ�് പാല�ൾ െപാളി�ക�ള�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


