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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6228 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

നാ�കാണി �രം �തൽ പര�ന�ാടി വെര�� േറാ ഡ്  നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) മല�റം ജി�യിെല നാ�കാണി �രം �തൽ

പര�ന�ാടി വെര�� േറാ ഡ്  നവീകരണ�ിന്

ജി�ാ �ാഗ്ഷി�് ഇൻ�ാ�ക് ചർ പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി 2015-16 ൽ 450 േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ഈ ���ി 280.30 േകാടി

�പ�് അവസാനി�ി�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) മല�റം ജി�യിെല 7 നിേയാജക മ�ല�ളിൽ

�ടി കട�് േപാ���ം 105.70 കി. മീ നീളം

വ���മായ നാ�കാണി പര�ന�ാടി േറാഡ്

സം�ാന സർ�ാർ 2015-16 ബഡ്ജ�് �ീ�ിൽ

(DFIP) ജി�ാ പതാക നൗക എ� േപരിൽ

ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ക�ം, �ടർ�് 450
േകാടി�െട ഭരണാ�മതി�ം 400 േകാടി �പ�െട

സാേ�തികാ�മതി�ം നൽ�ക�ം െച�.
ആയതിൽ 40.09 േകാടി �പ�െട (�മി

ഏെ����തിന് നീ�ിെവ� 20 േകാടി

�പയട�ം)LS െ�ാവിഷൻ ഒഴിവാ�ി 359.91
േകാടി �പ�െട എ�ിെമൻറ്  േകാഴിേ�ാട്

���ിംഗ് എ�ിനീയ�െട പ�ൽ കരാർ

െവ�ക�ം 05/03/2016 ന് ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം

െച�. ��ത 400 േകാടി�െട TS എ�ിേമ�്

�കാരം കരാർ െവ�െ�� ���ിയിൽ �രം

ഭാഗ�് 7.50 മീ�ർ വീതിയി�ം വഴി�ടവ് �തൽ

ക�ാട്  വെര 9.00 മീ�ർ വീതിയി�ം ക�ാട്  �തൽ

പര�ന�ാടി വെര 7.00 മീ�ർ വീതിയി�ം (നിലവിൽ

ടാർ വീതി ��തൽ ഉ�ിട�് നിലവിെല

വീതിയിേല�ം) DBM&BC െച��തിനാണ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്. ഭരണാ�മതിയിെല

നിർേ�ശ �കാരം CTE ���ി �ലം

പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 105.80
കിേലാമീ�ർ ആെക �ര�ളളതിൽ 81.94 കിേലാമീ�ർ

ഭാഗം അ�ാല�് ന� �തലമായതിനാൽ 23.86
കിേലാമീ�ർ �ര�ിൽ മാ�േമ overlay ആവശ��ള�

എ�ം NATPAC െ� വിശദമായ പഠനം നട�ിയ

േശഷം overlay design െചേ���െ��ം CTE
അഭി�ായെ��ക��ായി. എ�ാൽ 03.03.2016
ന് തെ� േമൽ ���ി�് 400 േകാടി �പ�് TS
നൽകെ��തിനാൽ CTE �െട േമൽ

നിർേ�ശ�ിന് മ�പടിയായി ���ി�െട
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നിർ�ാണ �ർ�ീകരണ�ിന് �� വർഷം

ആവശ��ളളതിനാൽ ��ത കാലയളവിൽ

നിലവിൽ േക�പാ�കൾ ഇ�ാ� ഭാഗ�ൾ �ാഫിക്

��ത�� അ�ർ സം�ാന പാതയായതിനാൽ

േക� വ�െമ� സാഹചര��ിൽ േറാഡ്  നിലവിെല

ഭാഗം ബി.സി മാ�ം െച�് ഇ� വശ�ം വീതി ��ി

അതിൻേമൽ മാ�ം DBM & BC െച�ാൽ

Uniform thickness ഇ�ാെത വരിക�ം േറാഡിെ�

ന�ഭാഗം േക�വ�വാ�� സാധ�ത

��ത��തിനാൽ ��വൻ വീതിയി�ം DBM & BC
െച��തിന് സാേ�തികാ�മതി നൽ�ക�ം

ആയതിെ� ആവശ�കത ചീഫ് എ�ിനീയർ CTE
െയ അറിയി�ക��ായി. എ�ാൽ ആയതിന്

മ�പടിയായി ര�് വർഷം കഴി�്

െച�ാനിരി�� ���ി�് ഇേ�ാൾ തെ� TS
നൽ��ത് ന�ായീകരി���ത� എ�് CTE
അറിയി�ക��ായി. അതിനാൽ CTE �െട

എ�ാ അഭി�ായ��ം നിർേ�ശ��ം പാലി�്

െകാ�് NATPAC െ� ഡിൈസൻ �കാരം 30.31
േകാടി �പ�െട എൽ.എ. െ�ാവിഷ�ം 34.24
േകാടി �പ�െട എൽ.എസ് . െ�ാവിഷ�ം �ടി

375 േകാടി �പ�െട റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ക�ം ആയതിന് ചീഫ് എ�ിനീയർ

(നിര�കൾ) അംഗീകാരം നൽ�ക�ം െച�.
ഇ�കാരം നിർേ�ശം പാലി�െകാ�് ���ിയ 375
േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ിൽ 66.10 കി. മീ. �രം

Defect liability period - ൽ ഉൾെ�� േറാഡ്

ഉപരിതല�മായി ബ�െ�� എ�ാ ���ിക�ം

ഒഴിവാ�ി ആവശ��� ഇട�ളിൽ കാന, ക��്,
പാർശ� ഭി�ി �തലായവ ഉൾെ���ി 39.60 കി. മീ

ഉപരിതലം അട��ളള ���ികൾ

നട�വാനാണ് അ�മതി നൽകിയി��ത്. േമൽ

വർഷ�ളി��ായ �ളയം, ഉ�ൾെപാ�ൽ

എ�ിവ�് േശഷം ബ�മാനെ�� എം.എൽ.എ
മാരിൽ നി�ം ലഭി� നിർേ�ശ�കാര�ം

െപാ�ജന�ളിൽ നി�� വിവിധ നിേവദന��ം

പരിഗണി�  ്��െ� എ�ിേമ�ിൽ നി�ം (375
േകാടി�െട) ഒഴിവാ�െ�� 66.10 കിേലാമീ�ർ

േറാഡ്  ഭാഗ�ൾ ഡി.ബി.എം & ബി.സി എ�ിവ�ം

മ� അ�ബ� ���ികൾ �ടി െച�്

�ർ�ീകരി��� രീതിയിൽ 450 േകാടി

�പ�െട Revised Estimate സമർ�ി�തിൽ

സാേ�തികാ�മതി നൽ�േ�ാൾ നിർേ�ശി�

നിര�ം, എ.ജി �െട നിരീ�ണമ�സരി�്

അ�വദനീയമായ കൺേവയൻസ്  നിര�ം

പരിഗണി�  ്���ി 287.70 േകാടി��ിൽ
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നിജെ��േ��താെണ�ം നിർേ�ശി�ത

�സരി�  ്280.30 േകാടി �പ�� റിൈവസ്ഡ്

എ�ിേമ�് സമർ�ി�ക��ായി. 280.30
േകാടി�െട ഈ എ�ിേമ�ിൽ ��് അ�വദി� 375
േകാടി�െട എ�ിേമ�ിൽ നി�ം നിർേ�ശ�കാരം

ഉപരിതല�മായി ബ�െ��് ഒഴിവാ�ിയ 66.10
കി.മി. �ര�ി�� േക�പാ�ക�� ഭാഗ�് മാ�ം

അ����ണികൾ െച��തി�ം മ� കരാർ ഉട�ടി

�കാര�� ���ിക�ം മാ�മാണ്

ഉൾെ���ാൻ കഴി�ി��ത് . ആയതിൽ 2018-
19 െല �ളയം �ലം തകർ� ഭാഗ�ൾ (നാ�കാണി

�രം, �ഴേയാരഭാഗ�ളായ പാണ�ാട് , ഹാജിയാർ

പ�ി �ട�ിയ ഇട�ൾ) �നർ നിർ�ി�

���ിക�ം ഉൾെ���ിയി��്. ആയ� �ലം

നിലവി�� 375 േകാടി�െട ���ിയ

എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� മ� ഭാഗ�ളിെല

കാനകൾ, പാർശ�ഭി�ികൾ, ക��കൾ,
നഗരഭാഗ�ളിെല ൈകവരിേയാ��ടിയ നട�ാത

�ട�ിയവ ഭാഗികമായി ഒഴിവാേ��താ�ം

വ�ി��്. ��ത ���ിയ എ�ിേമ�ിന്

അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഇ�ാരണ�ളാലാണ്

വഴി�ടവ്-�തൽ-വട�റം പാലം വെര��

നവീകരണ ���ി�െട ���ിയ എ�ിേമ�ിന്

അംഗീകാരം ലഭി�ാതി��ത്. നില�ർ നിേയാജക

മ�ല�ിെല വട�റം പാലം �തൽ ��േതാട്

പാലം വെര 4.50 കി.മീ. �ര�ം ഏറനാട്

മ�ല�ിെല ��േതാട്  പാലം �തൽ

��ലേ�ാട്  ചീനി�ൽേതാട്  ച���ി വെര 8.50
കി.മീ��ം മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല

��ലേ�ാട്  ചീന�ൽേതാട്  ച���ി �തൽ

ജസീല ജംഗ്ഷൻ വെര 7.00 കി.മീ �ര�ം, മല�റം

നിേയാജകമ�ല�ിെല മല�റം ഹാജിയാർപ�ി

�തൽ കാരേ�ാട്  ക��് വെര 5.50 കി.മീ. �ര�ം,
േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല കാരാേ�ാട്

ക��് �തൽ �രിയാട്  ജംഗ്ഷൻ വെര 11.85 കി.മീ.
�ര�ം ഉപരിതലം ബി.എം& ബി.സി.െച�ാൻ

ബാ�ി��്.

(ബി) 450 േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് 280.30 േകാടി

�പയായി �റ�ത് കാരണം േമൽ ���ിയിൽ

നി�ം ഒഴിവാ�െ��ത് എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ; ഏെത�ാം ഭാഗ�ളിലാണ് ഇനി

ഉപരിതലം ബി.എം.&ബി.സി. െച�ാൻ

ബാ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല 7 നിേയാജക മ�ല�ളിൽ

�ടി കട�് േപാ���ം 105.70 കി. മീ നീളം

വ���മായ നാ�കാണി പര�ന�ാടി േറാഡ്

സം�ാന സർ�ാർ 2015-16 ബഡ്ജ�് �ീ�ിൽ

(DFIP) ജി�ാ പതാക നൗക എ� േപരിൽ

ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ക�ം, �ടർ�് 450
േകാടി�െട ഭരണാ�മതി�ം 400 േകാടി �പ�െട

സാേ�തികാ�മതി�ം നൽ�ക�ം െച�.
ആയതിൽ 40.09 േകാടി �പ�െട (�മി
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ഏെ����തിന് നീ�ിെവ� 20 േകാടി

�പയട�ം)LS െ�ാവിഷൻ ഒഴിവാ�ി 359.91
േകാടി �പ�െട എ�ിെമൻറ്  േകാഴിേ�ാട്

���ിംഗ് എ�ിനീയ�െട പ�ൽ കരാർ

െവ�ക�ം 05/03/2016 ന് ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം

െച�. ��ത 400 േകാടി�െട TS എ�ിേമ�്

�കാരം കരാർ െവ�െ�� ���ിയിൽ �രം

ഭാഗ�് 7.50 മീ�ർ വീതിയി�ം വഴി�ടവ് �തൽ

ക�ാട്  വെര 9.00 മീ�ർ വീതിയി�ം ക�ാട്  �തൽ

പര�ന�ാടി വെര 7.00 മീ�ർ വീതിയി�ം (നിലവിൽ

ടാർ വീതി ��തൽ ഉ�ിട�് നിലവിെല

വീതിയിേല�ം) DBM&BC െച��തിനാണ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്. ഭരണാ�മതിയിെല

നിർേ�ശ �കാരം CTE ���ി �ലം

പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 105.80
കിേലാമീ�ർ ആെക �ര�ളളതിൽ 81.94 കിേലാമീ�ർ

ഭാഗം അ�ാല�് ന� �തലമായതിനാൽ 23.86
കിേലാമീ�ർ �ര�ിൽ മാ�േമ overlay ആവശ��ള�

എ�ം NATPAC െ� വിശദമായ പഠനം നട�ിയ

േശഷം overlay design െചേ���െ��ം CTE
അഭി�ായെ��ക��ായി. എ�ാൽ 03.03.2016
ന് തെ� േമൽ ���ി�് 400 േകാടി �പ�് TS
നൽകെ��തിനാൽ CTE �െട േമൽ

നിർേ�ശ�ിന് മ�പടിയായി ���ി�െട

നിർ�ാണ �ർ�ീകരണ�ിന് �� വർഷം

ആവശ��ളളതിനാൽ ��ത കാലയളവിൽ

നിലവിൽ േക�പാ�കൾ ഇ�ാ� ഭാഗ�ൾ �ാഫിക്

��ത�� അ�ർ സം�ാന പാതയായതിനാൽ

േക� വ�െമ� സാഹചര��ിൽ േറാഡ്  നിലവിെല

ഭാഗം ബി.സി മാ�ം െച�് ഇ� വശ�ം വീതി ��ി

അതിൻേമൽ മാ�ം DBM & BC െച�ാൽ

Uniform thickness ഇ�ാെത വരിക�ം േറാഡിെ�

ന�ഭാഗം േക�വ�വാ�� സാധ�ത

��ത��തിനാൽ ��വൻ വീതിയി�ം DBM & BC
െച��തിന് സാേ�തികാ�മതി നൽ�ക�ം

ആയതിെ� ആവശ�കത ചീഫ് എ�ിനീയർ CTE
െയ അറിയി�ക��ായി. എ�ാൽ ആയതിന്

മ�പടിയായി ര�് വർഷം കഴി�്

െച�ാനിരി�� ���ി�് ഇേ�ാൾ തെ� TS
നൽ��ത് ന�ായീകരി���ത� എ�് CTE
അറിയി�ക��ായി. അതിനാൽ CTE �െട

എ�ാ അഭി�ായ��ം നിർേ�ശ��ം പാലി�്

െകാ�് NATPAC െ� ഡിൈസൻ �കാരം 30.31
േകാടി �പ�െട എൽ.എ. െ�ാവിഷ�ം 34.24
േകാടി �പ�െട എൽ.എസ് . െ�ാവിഷ�ം �ടി

375 േകാടി �പ�െട റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്
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ത�ാറാ�ക�ം ആയതിന് ചീഫ് എ�ിനീയർ

(നിര�കൾ) അംഗീകാരം നൽ�ക�ം െച�.
ഇ�കാരം നിർേ�ശം പാലി�െകാ�് ���ിയ 375
േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ിൽ 66.10 കി. മീ. �രം

Defect liability period - ൽ ഉൾെ�� േറാഡ്

ഉപരിതല�മായി ബ�െ�� എ�ാ ���ിക�ം

ഒഴിവാ�ി ആവശ��� ഇട�ളിൽ കാന, ക��്,
പാർശ� ഭി�ി �തലായവ ഉൾെ���ി 39.60 കി. മീ

ഉപരിതലം അട��ളള ���ികൾ

നട�വാനാണ് അ�മതി നൽകിയി��ത്. േമൽ

വർഷ�ളി��ായ �ളയം, ഉ�ൾെപാ�ൽ

എ�ിവ�് േശഷം ബ�മാനെ�� എം.എൽ.എ
മാരിൽ നി�ം ലഭി� നിർേ�ശ�കാര�ം

െപാ�ജന�ളിൽ നി�� വിവിധ നിേവദന��ം

പരിഗണി�  ്��െ� എ�ിേമ�ിൽ നി�ം (375
േകാടി�െട) ഒഴിവാ�െ�� 66.10 കിേലാമീ�ർ

േറാഡ്  ഭാഗ�ൾ ഡി.ബി.എം & ബി.സി എ�ിവ�ം

മ� അ�ബ� ���ികൾ �ടി െച�്

�ർ�ീകരി��� രീതിയിൽ 450 േകാടി

�പ�െട Revised Estimate സമർ�ി�തിൽ

സാേ�തികാ�മതി നൽ�േ�ാൾ നിർേ�ശി�

നിര�ം, എ.ജി �െട നിരീ�ണമ�സരി�്

അ�വദനീയമായ കൺേവയൻസ്  നിര�ം

പരിഗണി�  ്���ി 287.70 േകാടി��ിൽ

നിജെ��േ��താെണ�ം നിർേ�ശി�ത

�സരി�  ്280.30 േകാടി �പ�� റിൈവസ്ഡ്

എ�ിേമ�് സമർ�ി�ക��ായി. 280.30
േകാടി�െട ഈ എ�ിേമ�ിൽ ��് അ�വദി� 375
േകാടി�െട എ�ിേമ�ിൽ നി�ം നിർേ�ശ�കാരം

ഉപരിതല�മായി ബ�െ��് ഒഴിവാ�ിയ 66.10
കി.മി. �ര�ി�� േക�പാ�ക�� ഭാഗ�് മാ�ം

അ����ണികൾ െച��തി�ം മ� കരാർ ഉട�ടി

�കാര�� ���ിക�ം മാ�മാണ്

ഉൾെ���ാൻ കഴി�ി��ത് . ആയതിൽ 2018-
19 െല �ളയം �ലം തകർ� ഭാഗ�ൾ (നാ�കാണി

�രം, �ഴേയാരഭാഗ�ളായ പാണ�ാട് , ഹാജിയാർ

പ�ി �ട�ിയ ഇട�ൾ) �നർ നിർ�ി�

���ിക�ം ഉൾെ���ിയി��്. ആയ� �ലം

നിലവി�� 375 േകാടി�െട ���ിയ

എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� മ� ഭാഗ�ളിെല

കാനകൾ, പാർശ�ഭി�ികൾ, ക��കൾ,
നഗരഭാഗ�ളിെല ൈകവരിേയാ��ടിയ നട�ാത

�ട�ിയവ ഭാഗികമായി ഒഴിവാേ��താ�ം

വ�ി��്. ��ത ���ിയ എ�ിേമ�ിന്

അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഇ�ാരണ�ളാലാണ്

വഴി�ടവ്-�തൽ-വട�റം പാലം വെര��
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നവീകരണ ���ി�െട ���ിയ എ�ിേമ�ിന്

അംഗീകാരം ലഭി�ാതി��ത്. നില�ർ നിേയാജക

മ�ല�ിെല വട�റം പാലം �തൽ ��േതാട്

പാലം വെര 4.50 കി.മീ. �ര�ം ഏറനാട്

മ�ല�ിെല ��േതാട്  പാലം �തൽ

��ലേ�ാട്  ചീനി�ൽേതാട്  ച���ി വെര 8.50
കി.മീ��ം മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല

��ലേ�ാട്  ചീന�ൽേതാട്  ച���ി �തൽ

ജസീല ജംഗ്ഷൻ വെര 7.00 കി.മീ �ര�ം, മല�റം

നിേയാജകമ�ല�ിെല മല�റം ഹാജിയാർപ�ി

�തൽ കാരേ�ാട്  ക��് വെര 5.50 കി.മീ. �ര�ം,
േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല കാരാേ�ാട്

ക��് �തൽ �രിയാട്  ജംഗ്ഷൻ വെര 11.85 കി.മീ.
�ര�ം ഉപരിതലം ബി.എം& ബി.സി.െച�ാൻ

ബാ�ി��്.

(സി) 170 േകാടി �പേയാളം ബാ�ി ഉ�ായി��ി�ം

നില�ർ മ�ല�ിെല വഴി�ടവ് �തൽ വട�രം

പാലം വെര�� നവീകരണ ���ി�െട

���ിയ എ�ിേമ�ിന് അ�മതി നൽകാതി��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
ഭരണാ�മതി ലഭി� �കയിൽ ഒ��െമ�തിനാൽ

റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�് അംഗീകരി��തിന്

നിർേ�ശം നൽ�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല 7 നിേയാജക മ�ല�ളിൽ

�ടി കട�് േപാ���ം 105.70 കി. മീ നീളം

വ���മായ നാ�കാണി പര�ന�ാടി േറാഡ്

സം�ാന സർ�ാർ 2015-16 ബഡ്ജ�് �ീ�ിൽ

(DFIP) ജി�ാ പതാക നൗക എ� േപരിൽ

ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ക�ം, �ടർ�് 450
േകാടി�െട ഭരണാ�മതി�ം 400 േകാടി �പ�െട

സാേ�തികാ�മതി�ം നൽ�ക�ം െച�.
ആയതിൽ 40.09 േകാടി �പ�െട (�മി

ഏെ����തിന് നീ�ിെവ� 20 േകാടി

�പയട�ം)LS െ�ാവിഷൻ ഒഴിവാ�ി 359.91
േകാടി �പ�െട എ�ിെമൻറ്  േകാഴിേ�ാട്

���ിംഗ് എ�ിനീയ�െട പ�ൽ കരാർ

െവ�ക�ം 05/03/2016 ന് ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം

െച�. ��ത 400 േകാടി�െട TS എ�ിേമ�്

�കാരം കരാർ െവ�െ�� ���ിയിൽ �രം

ഭാഗ�് 7.50 മീ�ർ വീതിയി�ം വഴി�ടവ് �തൽ

ക�ാട്  വെര 9.00 മീ�ർ വീതിയി�ം ക�ാട്  �തൽ

പര�ന�ാടി വെര 7.00 മീ�ർ വീതിയി�ം (നിലവിൽ

ടാർ വീതി ��തൽ ഉ�ിട�് നിലവിെല

വീതിയിേല�ം) DBM&BC െച��തിനാണ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്. ഭരണാ�മതിയിെല

നിർേ�ശ �കാരം CTE ���ി �ലം

പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 105.80
കിേലാമീ�ർ ആെക �ര�ളളതിൽ 81.94 കിേലാമീ�ർ

ഭാഗം അ�ാല�് ന� �തലമായതിനാൽ 23.86
കിേലാമീ�ർ �ര�ിൽ മാ�േമ overlay ആവശ��ള�

എ�ം NATPAC െ� വിശദമായ പഠനം നട�ിയ

േശഷം overlay design െചേ���െ��ം CTE
അഭി�ായെ��ക��ായി. എ�ാൽ 03.03.2016
ന് തെ� േമൽ ���ി�് 400 േകാടി �പ�് TS
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നൽകെ��തിനാൽ CTE �െട േമൽ

നിർേ�ശ�ിന് മ�പടിയായി ���ി�െട

നിർ�ാണ �ർ�ീകരണ�ിന് �� വർഷം

ആവശ��ളളതിനാൽ ��ത കാലയളവിൽ

നിലവിൽ േക�പാ�കൾ ഇ�ാ� ഭാഗ�ൾ �ാഫിക്

��ത�� അ�ർ സം�ാന പാതയായതിനാൽ

േക� വ�െമ� സാഹചര��ിൽ േറാഡ്  നിലവിെല

ഭാഗം ബി.സി മാ�ം െച�് ഇ� വശ�ം വീതി ��ി

അതിൻേമൽ മാ�ം DBM & BC െച�ാൽ

Uniform thickness ഇ�ാെത വരിക�ം േറാഡിെ�

ന�ഭാഗം േക�വ�വാ�� സാധ�ത

��ത��തിനാൽ ��വൻ വീതിയി�ം DBM & BC
െച��തിന് സാേ�തികാ�മതി നൽ�ക�ം

ആയതിെ� ആവശ�കത ചീഫ് എ�ിനീയർ CTE
െയ അറിയി�ക��ായി. എ�ാൽ ആയതിന്

മ�പടിയായി ര�് വർഷം കഴി�്

െച�ാനിരി�� ���ി�് ഇേ�ാൾ തെ� TS
നൽ��ത് ന�ായീകരി���ത� എ�് CTE
അറിയി�ക��ായി. അതിനാൽ CTE �െട

എ�ാ അഭി�ായ��ം നിർേ�ശ��ം പാലി�്

െകാ�് NATPAC െ� ഡിൈസൻ �കാരം 30.31
േകാടി �പ�െട എൽ.എ. െ�ാവിഷ�ം 34.24
േകാടി �പ�െട എൽ.എസ് . െ�ാവിഷ�ം �ടി

375 േകാടി �പ�െട റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ക�ം ആയതിന് ചീഫ് എ�ിനീയർ

(നിര�കൾ) അംഗീകാരം നൽ�ക�ം െച�.
ഇ�കാരം നിർേ�ശം പാലി�െകാ�് ���ിയ 375
േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ിൽ 66.10 കി. മീ. �രം

Defect liability period - ൽ ഉൾെ�� േറാഡ്

ഉപരിതല�മായി ബ�െ�� എ�ാ ���ിക�ം

ഒഴിവാ�ി ആവശ��� ഇട�ളിൽ കാന, ക��്,
പാർശ� ഭി�ി �തലായവ ഉൾെ���ി 39.60 കി. മീ

ഉപരിതലം അട��ളള ���ികൾ

നട�വാനാണ് അ�മതി നൽകിയി��ത്. േമൽ

വർഷ�ളി��ായ �ളയം, ഉ�ൾെപാ�ൽ

എ�ിവ�് േശഷം ബ�മാനെ�� എം.എൽ.എ
മാരിൽ നി�ം ലഭി� നിർേ�ശ�കാര�ം

െപാ�ജന�ളിൽ നി�� വിവിധ നിേവദന��ം

പരിഗണി�  ്��െ� എ�ിേമ�ിൽ നി�ം (375
േകാടി�െട) ഒഴിവാ�െ�� 66.10 കിേലാമീ�ർ

േറാഡ്  ഭാഗ�ൾ ഡി.ബി.എം & ബി.സി എ�ിവ�ം

മ� അ�ബ� ���ികൾ �ടി െച�്

�ർ�ീകരി��� രീതിയിൽ 450 േകാടി

�പ�െട Revised Estimate സമർ�ി�തിൽ

സാേ�തികാ�മതി നൽ�േ�ാൾ നിർേ�ശി�

നിര�ം, എ.ജി �െട നിരീ�ണമ�സരി�്



8 of 11

അ�വദനീയമായ കൺേവയൻസ്  നിര�ം

പരിഗണി�  ്���ി 287.70 േകാടി��ിൽ

നിജെ��േ��താെണ�ം നിർേ�ശി�ത

�സരി�  ്280.30 േകാടി �പ�� റിൈവസ്ഡ്

എ�ിേമ�് സമർ�ി�ക��ായി. 280.30
േകാടി�െട ഈ എ�ിേമ�ിൽ ��് അ�വദി� 375
േകാടി�െട എ�ിേമ�ിൽ നി�ം നിർേ�ശ�കാരം

ഉപരിതല�മായി ബ�െ��് ഒഴിവാ�ിയ 66.10
കി.മി. �ര�ി�� േക�പാ�ക�� ഭാഗ�് മാ�ം

അ����ണികൾ െച��തി�ം മ� കരാർ ഉട�ടി

�കാര�� ���ിക�ം മാ�മാണ്

ഉൾെ���ാൻ കഴി�ി��ത് . ആയതിൽ 2018-
19 െല �ളയം �ലം തകർ� ഭാഗ�ൾ (നാ�കാണി

�രം, �ഴേയാരഭാഗ�ളായ പാണ�ാട് , ഹാജിയാർ

പ�ി �ട�ിയ ഇട�ൾ) �നർ നിർ�ി�

���ിക�ം ഉൾെ���ിയി��്. ആയ� �ലം

നിലവി�� 375 േകാടി�െട ���ിയ

എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� മ� ഭാഗ�ളിെല

കാനകൾ, പാർശ�ഭി�ികൾ, ക��കൾ,
നഗരഭാഗ�ളിെല ൈകവരിേയാ��ടിയ നട�ാത

�ട�ിയവ ഭാഗികമായി ഒഴിവാേ��താ�ം

വ�ി��്. ��ത ���ിയ എ�ിേമ�ിന്

അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഇ�ാരണ�ളാലാണ്

വഴി�ടവ്-�തൽ-വട�റം പാലം വെര��

നവീകരണ ���ി�െട ���ിയ എ�ിേമ�ിന്

അംഗീകാരം ലഭി�ാതി��ത്. നില�ർ നിേയാജക

മ�ല�ിെല വട�റം പാലം �തൽ ��േതാട്

പാലം വെര 4.50 കി.മീ. �ര�ം ഏറനാട്

മ�ല�ിെല ��േതാട്  പാലം �തൽ

��ലേ�ാട്  ചീനി�ൽേതാട്  ച���ി വെര 8.50
കി.മീ��ം മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല

��ലേ�ാട്  ചീന�ൽേതാട്  ച���ി �തൽ

ജസീല ജംഗ്ഷൻ വെര 7.00 കി.മീ �ര�ം, മല�റം

നിേയാജകമ�ല�ിെല മല�റം ഹാജിയാർപ�ി

�തൽ കാരേ�ാട്  ക��് വെര 5.50 കി.മീ. �ര�ം,
േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല കാരാേ�ാട്

ക��് �തൽ �രിയാട്  ജംഗ്ഷൻ വെര 11.85 കി.മീ.
�ര�ം ഉപരിതലം ബി.എം& ബി.സി.െച�ാൻ

ബാ�ി��്.

(ഡി) 2021-22 െല ബജ�ിൽ 1000 �പ േടാ�ൺ

െ�ാവിഷനിൽ വഴി�ടവ് �തൽ വട�രം പാലം

വെര�� നവീകരണ ���ി�് 30 േകാടി

�പ�െട നിർേ�ശ��തിനാൽ ��ത

പ�തിയിൽ ബാ�ി�� �കയിൽ നി�ം

ഇതിനാവശ�മായ �ക അ�വദി�ാനാ�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല 7 നിേയാജക മ�ല�ളിൽ

�ടി കട�് േപാ���ം 105.70 കി. മീ നീളം

വ���മായ നാ�കാണി പര�ന�ാടി േറാഡ്

സം�ാന സർ�ാർ 2015-16 ബഡ്ജ�് �ീ�ിൽ

(DFIP) ജി�ാ പതാക നൗക എ� േപരിൽ

ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ക�ം, �ടർ�് 450
േകാടി�െട ഭരണാ�മതി�ം 400 േകാടി �പ�െട
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സാേ�തികാ�മതി�ം നൽ�ക�ം െച�.
ആയതിൽ 40.09 േകാടി �പ�െട (�മി

ഏെ����തിന് നീ�ിെവ� 20 േകാടി

�പയട�ം)LS െ�ാവിഷൻ ഒഴിവാ�ി 359.91
േകാടി �പ�െട എ�ിെമൻറ്  േകാഴിേ�ാട്

���ിംഗ് എ�ിനീയ�െട പ�ൽ കരാർ

െവ�ക�ം 05/03/2016 ന് ൈസ�് ൈകമാ�ക�ം

െച�. ��ത 400 േകാടി�െട TS എ�ിേമ�്

�കാരം കരാർ െവ�െ�� ���ിയിൽ �രം

ഭാഗ�് 7.50 മീ�ർ വീതിയി�ം വഴി�ടവ് �തൽ

ക�ാട്  വെര 9.00 മീ�ർ വീതിയി�ം ക�ാട്  �തൽ

പര�ന�ാടി വെര 7.00 മീ�ർ വീതിയി�ം (നിലവിൽ

ടാർ വീതി ��തൽ ഉ�ിട�് നിലവിെല

വീതിയിേല�ം) DBM&BC െച��തിനാണ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്. ഭരണാ�മതിയിെല

നിർേ�ശ �കാരം CTE ���ി �ലം

പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 105.80
കിേലാമീ�ർ ആെക �ര�ളളതിൽ 81.94 കിേലാമീ�ർ

ഭാഗം അ�ാല�് ന� �തലമായതിനാൽ 23.86
കിേലാമീ�ർ �ര�ിൽ മാ�േമ overlay ആവശ��ള�

എ�ം NATPAC െ� വിശദമായ പഠനം നട�ിയ

േശഷം overlay design െചേ���െ��ം CTE
അഭി�ായെ��ക��ായി. എ�ാൽ 03.03.2016
ന് തെ� േമൽ ���ി�് 400 േകാടി �പ�് TS
നൽകെ��തിനാൽ CTE �െട േമൽ

നിർേ�ശ�ിന് മ�പടിയായി ���ി�െട

നിർ�ാണ �ർ�ീകരണ�ിന് �� വർഷം

ആവശ��ളളതിനാൽ ��ത കാലയളവിൽ

നിലവിൽ േക�പാ�കൾ ഇ�ാ� ഭാഗ�ൾ �ാഫിക്

��ത�� അ�ർ സം�ാന പാതയായതിനാൽ

േക� വ�െമ� സാഹചര��ിൽ േറാഡ്  നിലവിെല

ഭാഗം ബി.സി മാ�ം െച�് ഇ� വശ�ം വീതി ��ി

അതിൻേമൽ മാ�ം DBM & BC െച�ാൽ

Uniform thickness ഇ�ാെത വരിക�ം േറാഡിെ�

ന�ഭാഗം േക�വ�വാ�� സാധ�ത

��ത��തിനാൽ ��വൻ വീതിയി�ം DBM & BC
െച��തിന് സാേ�തികാ�മതി നൽ�ക�ം

ആയതിെ� ആവശ�കത ചീഫ് എ�ിനീയർ CTE
െയ അറിയി�ക��ായി. എ�ാൽ ആയതിന്

മ�പടിയായി ര�് വർഷം കഴി�്

െച�ാനിരി�� ���ി�് ഇേ�ാൾ തെ� TS
നൽ��ത് ന�ായീകരി���ത� എ�് CTE
അറിയി�ക��ായി. അതിനാൽ CTE �െട

എ�ാ അഭി�ായ��ം നിർേ�ശ��ം പാലി�്

െകാ�് NATPAC െ� ഡിൈസൻ �കാരം 30.31
േകാടി �പ�െട എൽ.എ. െ�ാവിഷ�ം 34.24
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േകാടി �പ�െട എൽ.എസ് . െ�ാവിഷ�ം �ടി

375 േകാടി �പ�െട റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ക�ം ആയതിന് ചീഫ് എ�ിനീയർ

(നിര�കൾ) അംഗീകാരം നൽ�ക�ം െച�.
ഇ�കാരം നിർേ�ശം പാലി�െകാ�് ���ിയ 375
േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ിൽ 66.10 കി. മീ. �രം

Defect liability period - ൽ ഉൾെ�� േറാഡ്

ഉപരിതല�മായി ബ�െ�� എ�ാ ���ിക�ം

ഒഴിവാ�ി ആവശ��� ഇട�ളിൽ കാന, ക��്,
പാർശ� ഭി�ി �തലായവ ഉൾെ���ി 39.60 കി. മീ

ഉപരിതലം അട��ളള ���ികൾ

നട�വാനാണ് അ�മതി നൽകിയി��ത്. േമൽ

വർഷ�ളി��ായ �ളയം, ഉ�ൾെപാ�ൽ

എ�ിവ�് േശഷം ബ�മാനെ�� എം.എൽ.എ
മാരിൽ നി�ം ലഭി� നിർേ�ശ�കാര�ം

െപാ�ജന�ളിൽ നി�� വിവിധ നിേവദന��ം

പരിഗണി�  ്��െ� എ�ിേമ�ിൽ നി�ം (375
േകാടി�െട) ഒഴിവാ�െ�� 66.10 കിേലാമീ�ർ

േറാഡ്  ഭാഗ�ൾ ഡി.ബി.എം & ബി.സി എ�ിവ�ം

മ� അ�ബ� ���ികൾ �ടി െച�്

�ർ�ീകരി��� രീതിയിൽ 450 േകാടി

�പ�െട Revised Estimate സമർ�ി�തിൽ

സാേ�തികാ�മതി നൽ�േ�ാൾ നിർേ�ശി�

നിര�ം, എ.ജി �െട നിരീ�ണമ�സരി�്

അ�വദനീയമായ കൺേവയൻസ്  നിര�ം

പരിഗണി�  ്���ി 287.70 േകാടി��ിൽ

നിജെ��േ��താെണ�ം നിർേ�ശി�ത

�സരി�  ്280.30 േകാടി �പ�� റിൈവസ്ഡ്

എ�ിേമ�് സമർ�ി�ക��ായി. 280.30
േകാടി�െട ഈ എ�ിേമ�ിൽ ��് അ�വദി� 375
േകാടി�െട എ�ിേമ�ിൽ നി�ം നിർേ�ശ�കാരം

ഉപരിതല�മായി ബ�െ��് ഒഴിവാ�ിയ 66.10
കി.മി. �ര�ി�� േക�പാ�ക�� ഭാഗ�് മാ�ം

അ����ണികൾ െച��തി�ം മ� കരാർ ഉട�ടി

�കാര�� ���ിക�ം മാ�മാണ്

ഉൾെ���ാൻ കഴി�ി��ത് . ആയതിൽ 2018-
19 െല �ളയം �ലം തകർ� ഭാഗ�ൾ (നാ�കാണി

�രം, �ഴേയാരഭാഗ�ളായ പാണ�ാട് , ഹാജിയാർ

പ�ി �ട�ിയ ഇട�ൾ) �നർ നിർ�ി�

���ിക�ം ഉൾെ���ിയി��്. ആയ� �ലം

നിലവി�� 375 േകാടി�െട ���ിയ

എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� മ� ഭാഗ�ളിെല

കാനകൾ, പാർശ�ഭി�ികൾ, ക��കൾ,
നഗരഭാഗ�ളിെല ൈകവരിേയാ��ടിയ നട�ാത

�ട�ിയവ ഭാഗികമായി ഒഴിവാേ��താ�ം

വ�ി��്. ��ത ���ിയ എ�ിേമ�ിന്
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അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഇ�ാരണ�ളാലാണ്

വഴി�ടവ്-�തൽ-വട�റം പാലം വെര��

നവീകരണ ���ി�െട ���ിയ എ�ിേമ�ിന്

അംഗീകാരം ലഭി�ാതി��ത്. നില�ർ നിേയാജക

മ�ല�ിെല വട�റം പാലം �തൽ ��േതാട്

പാലം വെര 4.50 കി.മീ. �ര�ം ഏറനാട്

മ�ല�ിെല ��േതാട്  പാലം �തൽ

��ലേ�ാട്  ചീനി�ൽേതാട്  ച���ി വെര 8.50
കി.മീ��ം മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല

��ലേ�ാട്  ചീന�ൽേതാട്  ച���ി �തൽ

ജസീല ജംഗ്ഷൻ വെര 7.00 കി.മീ �ര�ം, മല�റം

നിേയാജകമ�ല�ിെല മല�റം ഹാജിയാർപ�ി

�തൽ കാരേ�ാട്  ക��് വെര 5.50 കി.മീ. �ര�ം,
േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല കാരാേ�ാട്

ക��് �തൽ �രിയാട്  ജംഗ്ഷൻ വെര 11.85 കി.മീ.
�ര�ം ഉപരിതലം ബി.എം& ബി.സി.െച�ാൻ

ബാ�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


