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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4811 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിൽ േകബി�ക�ം െെപ�ക�ം ഇ��തി�ളള വ�വ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിൽ സ�കാര�
വ��ികൾ�ം �ാപന�ൾ�ം േകബി�ക�ം
െെപ�ക�ം ഇ��തി�ളള വ�വ�കൾ

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േറാ�കളിൽ േകബി�കൾ, ൈപ�കൾ �ട�ിയ
��ിലി�ീസ്   �ാപി��ത്  സംബ�ി� മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ ജി.ഒ (ആർ.�ി) നം. 30/2018/
െപാമ.വ. തീയതി 05.01.2018, ജി.ഒ (ആർ.�ി
)നം.1321/2018/ െപാമ.വ. തീയതി 24.08.2018
എ�ിവ �കാരം ഉ�രവായി��് . ബ�െ��

ഏജൻസികൾ ��ിലി�ി �ാപി��തിനായി

RoW Portal സംവിധാന�ി�െട ഓൺൈലനായി
അേപ� സമർ�ി��. ആയതിൻ �കാരം
െപാ�മരാമ�്  വ��് , ഏജൻസി േറാഡ്  
െറേ�േറഷനായി ഒ�േ�� �ക ഉൾെ���ി

ഡിമാൻറ്   േനാ�ീസ്   നൽ��. ആയതിൻ �കാരം
ഏജൻസിക�ം ��ത �ക െപാ�മരാമ�് 
വ��ിൽ ഒ���. ബ�െ�� ഏജൻസികൾ
േറാഡ്   െറേ�േറഷൻ ���ികൾ േനരി�് 
നട�ിലാ�� അവസര�ളിൽ നി�ിത �ക
��ർ വിഷൻ ചാർജ്  , െസക�രി�ി എ�ിവയായി
വാ�ക�ം ���ി�െട ഡിഫ�്  ലയബിലി�ി
കാലാവധി�േശഷം െസക�രി�ി വി�തൽ െച�
നൽ�ക�ം െച��. �രിഭാഗം ���ിക�ം

ഏജൻസികളിൽ നി�ം ഈടാ�� െറേ�േറഷൻ
�ക ഉപേയാഗി�  ് െപാ�മരാമ�്  വ��്  േനരി�ാണ് 
േറാഡ്   െറേ�േറഷൻ ���ികൾ നട�ിലാ�ി
വ��ത് . േദശീയപാതയിൽ േറാ�കളിൽ ൈപ�് /
േകബി�കൾ �ാപി��തിനായി ROWസർ�ീസ്
േപാർ�ൽ വഴി അേപ� സമർ�ിേ��താണ് .
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെ� പരിധിയിൽ വ��
േറാ�കളിൽ േക� േറാഡ്   ഗതാഗത ൈഹേവ
മ�ാലയ�ിെ� ക�്  നം. RW/NH-
33044/2015/S&R(R) തീയതി 27.11.2016 െല
നിർേ�ശ�ൾ�്  വിേധയമായി�ാണ്  ൈപ�കേളാ
േകബി�കേളാ ഇ��തി�� അ�മതി നൽ��ത് .
��ത സർ�ലറിൻ �കാരം 5 വർഷേ��ളള
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ൈലസൻസ്   ഫീ�ം, െപർേഫാമൻസ്   ഗ�ാര�ി�ം
മാ�മാണ്  സ�ീകരി��ത് . ��ത സർ�ലർ
�കാരം ടി ക�ി അവ�െട ചിലവിൽ തെ�
േറാ�കൾ �ർ��ിതിയിൽ ആേ��താണ് .
സി.ആർ.എഫ്  പ�തിയിൽ ഉൾെ���
േറാ�കളിൽ സർ�ാർ നി�ർഷി�ിരി��
ഫീസ്  അടേ���ം, സർ�ാർ നി�ർഷി�ിരി��
വ�വ�കൾ�� �തമായി�ാണ് അ�മതി
നൽ��ത് .

(ബി)

അ�മതി വാ�ി േകബി�ക�ം െെപ�ക�ം ഇ��
േറാ�കളിൽ പി�ീട്  േറാഡ്  വികസന�ിെ�

ഭാഗമായി ഇ�രം േകബി�ക�ം െെപ�ക�ം മാ�ി
�ാപിേ��ി വ�േ�ാൾ ആയതിെ�

ഉ�രവാദി�ം ആർ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ്   വികസന�ിെ� ഭാഗമായി വാ�ർ
അേതാറി�ി ൈപ�കൾ, െക.എസ്  .ഇ.ബി
േകബി�കൾ, േപാ�കൾ എ�ിവ മാ�ി
�ാപി��തിനാവശ�മായ �ക ��ത
ഏജൻസിക�െട എ�ിേമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

േറാഡ്   ���ിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി
േന��. പി�ീട ആയത്  ��ത
ൈപ�കൾ,േകബി�കൾ, േപാ�കൾ �ട�ിയവ
മാ�ി �ാപി��തിനായി ബ�െ�� വ��ിന് 
ൈകമാറി നൽ��. ഇ�രം ��ിലി�ികൾ മാ�ി
�ാപി�േ�ാൾ േറാഡ്   �ര�
ഉറ�ാ�ണെമ�ം ഭാവിയിെല േറാഡ്  
വികസന�ിന്  തട�ം ��ി��െത���
നി�ർഷ വ��്  ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ�ാ���് 

(സി)

െക.എസ് .ഇ.ബി.-�ം വാ�ർ അേതാറി�ി�ം
ഇതി�ളള പ�് എ�ാണ്;

(സി) േറാഡ്   വികസന�ിെ� ഭാഗമായി വാ�ർ
അേതാറി�ി ൈപ�കൾ, െക.എസ്  .ഇ.ബി
േകബി�കൾ, േപാ�കൾ എ�ിവ മാ�ി
�ാപി��തിനാവശ�മായ �ക ��ത
ഏജൻസിക�െട എ�ിേമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

േറാഡ്   ���ിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി
േന��. പി�ീട ആയത്  ��ത
ൈപ�കൾ,േകബി�കൾ, േപാ�കൾ �ട�ിയവ
മാ�ി �ാപി��തിനായി ബ�െ�� വ��ിന് 
ൈകമാറി നൽ��. ഇ�രം ��ിലി�ികൾ മാ�ി
�ാപി�േ�ാൾ േറാഡ്   �ര�
ഉറ�ാ�ണെമ�ം ഭാവിയിെല േറാഡ്  
വികസന�ിന്  തട�ം ��ി��െത���
നി�ർഷ വ��്  ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ�ാ���് .

(ഡി) ഇ�രം േകബി�ക�ം െെപ�ക�ം മാ�ി
�ാപി��തിന് വ��മായ മാനദ�ം

നി�യി�ി�േ�ാ; ഈ കാര��ിൽ ഉട�ടികൾ
വ�ാ�ാ�േ�ാ: വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േറാഡ്   വികസന�ിെ� ഭാഗമായി വാ�ർ
അേതാറി�ി ൈപ�കൾ, െക.എസ്  .ഇ.ബി
േകബി�കൾ, േപാ�കൾ എ�ിവ മാ�ി
�ാപി��തിനാവശ�മായ �ക ��ത
ഏജൻസിക�െട എ�ിേമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

േറാഡ്   ���ിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി
േന��. പി�ീട ആയത്  ��ത
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ൈപ�കൾ,േകബി�കൾ, േപാ�കൾ �ട�ിയവ
മാ�ി �ാപി��തിനായി ബ�െ�� വ��ിന് 
ൈകമാറി നൽ��. ഇ�രം ��ിലി�ികൾ മാ�ി
�ാപി�േ�ാൾ േറാഡ്   �ര�
ഉറ�ാ�ണെമ�ം ഭാവിയിെല േറാഡ്  
വികസന�ിന്  തട�ം ��ി��െത���
നി�ർഷ വ��്  ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ�ാ���് 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


