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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6220 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ��ർ മ�ല�ിെല േറാഡ്  നവീകരണ���ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) ക�ർ ജി�യിെല പ��ർ മ�ല�ിെല

സ�ാമി��്-��ർ-െപരളം-െവ�ർ ആലിൻ കീഴിൽ

േറാഡ് , പ��ർ-അ�ർ-കാറേമൽ േറാഡ്

എ�ിവ�െട നവീകരണ ���ി

�ർ�ിയാ�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ��ത ���ി എ�േ��്

�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

(എ) സ�ാമി��് - ��ർ - കിഴേ��ര - പടി�ാെറ�ര

- ആലിൻകീഴിൽ േറാഡിെ� കി.മീ 0/000 �തൽ

10/200 വെര അഭി��ിെ���� ���ി�െട

കരാ�ട�ടി �കാരം 09.07.2019-നാണ്  ���ി

�ർ�ികരിേ��ിയി��ത് . േറാഡ്   വികസന

ക�ി�ി�െട േന�ത��ിൽ ആവശ�മായ വീതിയിൽ

�ലം ലഭ�മാ�ിെ�ാ�ാണ്  ���ി

നട�ിലാ��ത് . �ലം ലഭി�ാ�� കാല

താമസം, ഇല�ിക്  േപാ�കൾ മാ�ി

�ാപി��തി�� കാലതാമസം, ശ�മായ

കാലവർഷം എ�ിവ�ലം ���ി സമയ�് 
�ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ാെത വരിക�ം

�ർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ി നൽ�ക���ായി.
�ടർ��ായ േകാവിഡ്   മഹാമാരി�ം ക�ാറി/
�ഷ�കൾ അട���ലം െമ�ീരിയ�കൾ ലഭി�ാെത

വ��ം ���ി�െട �േരാഗതിെയ സാരമായി

ബാധി�. ആെക�� 10.200 കി.മീ. നീള�ിൽ

െമ�ാഡം ടാറിംഗ്  (BM) േനരെ�

�ർ�ികരി�താണ് . ഇ�ഴി� സീസണിൽ 4.500
കി.മീ. നീള�ിൽ ബി�മിനസ്   േകാൺ�ീ�്  (BC)
�ർ�ീകരി�ി��് . ബാ�ി വ�� ���ികളിൽ

ഓ�ചാൽ നിർ�ാണ�ം സംര�ണ ഭി�ി

നിർ�ാണ�ം �ർ�ീകരണ ഘ��ിലാണ് . 5.700
കിേലാമീ�റിൽ ബി.സി-�ം േറാഡ്   �ര�ാ

�മീകരണ��ം നട�ിലാ�ാൻ ബാ�ി��് .
നിലവിൽ േറാഡ്   ഗതാഗത�ി� യാെതാ�

തട��മി�. ���ി�െട കാലാവധി പിഴേയാ��ടി

31.12.2021 വെര ദീർഘി�ി��തി� �പാർശ

െച�ി��് . ��ത കാലയളവിൽ ���ി

�ർ�ീകരി��തിന്  കരാ�കാരന്  േനാ�ിസ്  
നൽകിയി��് . അ�ർ - െവ�ർ േറാഡിെ� കി.മീ

2/200 �തൽ 7/000 വെര�� �ന��ാരണ

���ിയാണ്  'പ��ർ - അ�ർ - െവ�ർ
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േറാഡ്   കി.മീ 2/200 �തൽ 7/000 വെര' എ�

���ി. നിലവിൽ േറാഡിെ� ROW 7 �തൽ 9
വെര�ം ടാറിംഗ്  4 �തൽ 5.50 മീ�ർ വെര�ം

ആയി�� ഉ�ായി��ത് . േറാഡ്  
�ന��ാരണ�മായി ബ�െ��്  ROW 10 മീ�ർ

ആ�ം ക�ാേരജ് േവ 5.50 മീ�ർ ആ�ം

വികസി�ി��തിനാണ്  ല��മി�ി��ത് . േറാഡ്  
വികസന�ിനാവശ�മായ �ലം കെ���തിന് 
ജനകീയ ക�ി�ി �പീകരി�  ് �വർ�ി� വ��.
േറാഡ്   നിലവിൽ െമ�ാഡം ടാറിംഗ്  നട�ി

ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ിയി��്. ഓ�ചാൽ

നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്  �ലം ഇനി�ം

കെ�േ����് . അതി�� �മ�ൾ േറാഡ്  
വികസന ക�ി�ി �ട�കയാണ് . �ലം

ലഭ�മായാൽ മാ�േമ ഓ�ചാൽ ���ി�ം മ�് 
അ�ബ� ���ിക�ം നട�ിലാ�ി േറാഡ്  
���ി �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ക��. 2021
ഡിസംബർ 31 വെരയാണ്  സമയ പരിധി

ദീർഘി�ി�വാ�� അേപ� സമർ�ി�ി��ത് .
അതി��ിൽ �ലം ലഭ�മാ�കയാെണ�ിൽ

���ി 2021 ഡിസംബർ 31-േനാ� �ടി തെ�

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


