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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6301 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തി�� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തിന് പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉയർ��തിനായി
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ െപാ�മരാമ�്

വ��് ഉപേയാഗി� വ���്. ��തൽ കാലം ഈട്

നിൽ�� ബി.എം. & ബി.സി. േറാ�കളാണ്
െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖ�മായി നിർ�ി��ത്.
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളായ ൈവ�്
േടാ�ിംഗ്, �ൾെഡ�് റി�േമഷൻ എ�ിവ
അ�േയാജ�മായ എ�ാ ���ികളി�ം

ഉൾെ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിെല എ�ാ േറാ�ക�ം
ബി.എം. & ബി.സി. നിലവാര�ിേല�്

ഉയർ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാതക�െട
നിർ�ാണ�ം പരിപാലന�ം േദശീയ നിലവാരം
�ലർ��തിേല�ായി ഇൻഡ�ൻ േറാഡ്
േകാൺ��ിെ� വിവിധ േകാ�ക�ം േക� േറാഡ്
ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� െ�സിഫിേ�ഷ�ം
അ�സരി�ാണ് നട�ിലാ��ത്. ടാറിംഗിെല
�തന സാേ�തിക വിദ�കളായ ബി�മിനസ്
െമ�ാഡം, െഡൻസ്  ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം,
ബി�മിനസ്  േകാൺ�ീ�് എ�ിവ േകരള�ിെ�

കാലാവ��് അ�േയാജ�മായ റ�ൈറസ്ഡ്
ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�ാണ് നാഷണൽ
ൈഹേവകളിൽ േറാഡ്  നിർ�ാണം നട��ത്.
�ടാെത അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�യായ
മി�ിംഗ് ആ�് റീൈസ�ിംഗ് ഉപേയാഗി�്
േദശീയപാത�െട ഉപരിതലം ���ി
നിർ�ി���്. ഈ സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�്
േദശീയപാത�െട ഉപരിതലം ���ി 107.70
കിേലാമീ�ർ നീള�ിൽ നിർ�ി�ി��്. േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിൽ ടാറിെനാ�ം �ാ�ിക്, റ�ർ
എ�ിവ േചർ�് ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�  ്ടാറിംഗ്
നട��തിന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.



2 of 4

േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെല നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ പരി�ിതി

സൗ�ദമാ��തിേല�ായി േക� ഉപരിതല
ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശ �കാരം ഒ�
നി�ിത അളവ് �ാ�ിക് മാലിന��ൾ
നഗരപരിധിയി�ളള 50 കി.മീ. ��ളവിനക�്

വ�� േദശീയപാതക�െട റീസർഫസിംഗിൽ
ഉപേയാഗി�� ബി�മിനസ്  േഹാ�് മി�ിൽ
േചർ�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഇതിൻ
�കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാത
വിഭാഗ�ിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷം
സി.ആർ.എഫ്. അംഗീകാരം ലഭി� 56
���ികൾ�ം 2019-20, 2020-21 എ�ീ
വർഷ�ളിൽ അംഗീകാരം ലഭി� ഉപരിതലം
���ൽ/ബലെ���ൽ ���ികൾ�ം നി�ിത
ൈദർഘ�ം െ��ക�െട ബി.സി. ���ികളിൽ

െ�ഡഡ്  �ാ�ിക് കലർ�ി നട�ിലാ���്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �ാ�ിക്
ഉപേയാഗി�  ്102.34 കി.മീ. േറാഡ്  ടാർ െച�ി��്.

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം സവിേശഷതക�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉയർ��തിനായി
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ െപാ�മരാമ�്

വ��് ഉപേയാഗി� വ���്. ��തൽ കാലം ഈട്

നിൽ�� ബി.എം. & ബി.സി. േറാ�കളാണ്
െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖ�മായി നിർ�ി��ത്.
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളായ ൈവ�്
േടാ�ിംഗ്, �ൾെഡ�് റി�േമഷൻ എ�ിവ
അ�േയാജ�മായ എ�ാ ���ികളി�ം

ഉൾെ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിെല എ�ാ േറാ�ക�ം
ബി.എം. & ബി.സി. നിലവാര�ിേല�്

ഉയർ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാതക�െട
നിർ�ാണ�ം പരിപാലന�ം േദശീയ നിലവാരം
�ലർ��തിേല�ായി ഇൻഡ�ൻ േറാഡ്
േകാൺ��ിെ� വിവിധ േകാ�ക�ം േക� േറാഡ്
ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� െ�സിഫിേ�ഷ�ം
അ�സരി�ാണ് നട�ിലാ��ത്. ടാറിംഗിെല
�തന സാേ�തിക വിദ�കളായ ബി�മിനസ്
െമ�ാഡം, െഡൻസ്  ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം,
ബി�മിനസ്  േകാൺ�ീ�് എ�ിവ േകരള�ിെ�

കാലാവ��് അ�േയാജ�മായ റ�ൈറസ്ഡ്
ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�ാണ് നാഷണൽ
ൈഹേവകളിൽ േറാഡ്  നിർ�ാണം നട��ത്.
�ടാെത അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�യായ
മി�ിംഗ് ആ�് റീൈസ�ിംഗ് ഉപേയാഗി�്
േദശീയപാത�െട ഉപരിതലം ���ി
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നിർ�ി���്. ഈ സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�്
േദശീയപാത�െട ഉപരിതലം ���ി 107.70
കിേലാമീ�ർ നീള�ിൽ നിർ�ി�ി��്. േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിൽ ടാറിെനാ�ം �ാ�ിക്, റ�ർ
എ�ിവ േചർ�് ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�  ്ടാറിംഗ്
നട��തിന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെല നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ പരി�ിതി

സൗ�ദമാ��തിേല�ായി േക� ഉപരിതല
ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശ �കാരം ഒ�
നി�ിത അളവ് �ാ�ിക് മാലിന��ൾ
നഗരപരിധിയി�ളള 50 കി.മീ. ��ളവിനക�്

വ�� േദശീയപാതക�െട റീസർഫസിംഗിൽ
ഉപേയാഗി�� ബി�മിനസ്  േഹാ�് മി�ിൽ
േചർ�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഇതിൻ
�കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാത
വിഭാഗ�ിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷം
സി.ആർ.എഫ്. അംഗീകാരം ലഭി� 56
���ികൾ�ം 2019-20, 2020-21 എ�ീ
വർഷ�ളിൽ അംഗീകാരം ലഭി� ഉപരിതലം
���ൽ/ബലെ���ൽ ���ികൾ�ം നി�ിത
ൈദർഘ�ം െ��ക�െട ബി.സി. ���ികളിൽ

െ�ഡഡ്  �ാ�ിക് കലർ�ി നട�ിലാ���്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �ാ�ിക്
ഉപേയാഗി�  ്102.34 കി.മീ. േറാഡ്  ടാർ െച�ി��്.

(സി) എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡാണ് ��ത പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉയർ��തിനായി
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ െപാ�മരാമ�്

വ��് ഉപേയാഗി� വ���്. ��തൽ കാലം ഈട്

നിൽ�� ബി.എം. & ബി.സി. േറാ�കളാണ്
െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖ�മായി നിർ�ി��ത്.
ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളായ ൈവ�്
േടാ�ിംഗ്, �ൾെഡ�് റി�േമഷൻ എ�ിവ
അ�േയാജ�മായ എ�ാ ���ികളി�ം

ഉൾെ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിെല എ�ാ േറാ�ക�ം
ബി.എം. & ബി.സി. നിലവാര�ിേല�്

ഉയർ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാതക�െട
നിർ�ാണ�ം പരിപാലന�ം േദശീയ നിലവാരം
�ലർ��തിേല�ായി ഇൻഡ�ൻ േറാഡ്
േകാൺ��ിെ� വിവിധ േകാ�ക�ം േക� േറാഡ്
ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� െ�സിഫിേ�ഷ�ം
അ�സരി�ാണ് നട�ിലാ��ത്. ടാറിംഗിെല
�തന സാേ�തിക വിദ�കളായ ബി�മിനസ്
െമ�ാഡം, െഡൻസ്  ബി�മിനസ്  െമ�ാഡം,
ബി�മിനസ്  േകാൺ�ീ�് എ�ിവ േകരള�ിെ�
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കാലാവ��് അ�േയാജ�മായ റ�ൈറസ്ഡ്
ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�ാണ് നാഷണൽ
ൈഹേവകളിൽ േറാഡ്  നിർ�ാണം നട��ത്.
�ടാെത അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�യായ
മി�ിംഗ് ആ�് റീൈസ�ിംഗ് ഉപേയാഗി�്
േദശീയപാത�െട ഉപരിതലം ���ി
നിർ�ി���്. ഈ സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�്
േദശീയപാത�െട ഉപരിതലം ���ി 107.70
കിേലാമീ�ർ നീള�ിൽ നിർ�ി�ി��്. േറാഡ്
നിർ�ാണ�ിൽ ടാറിെനാ�ം �ാ�ിക്, റ�ർ
എ�ിവ േചർ�് ബി�മിൻ ഉപേയാഗി�  ്ടാറിംഗ്
നട��തിന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെല നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ പരി�ിതി

സൗ�ദമാ��തിേല�ായി േക� ഉപരിതല
ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശ �കാരം ഒ�
നി�ിത അളവ് �ാ�ിക് മാലിന��ൾ
നഗരപരിധിയി�ളള 50 കി.മീ. ��ളവിനക�്

വ�� േദശീയപാതക�െട റീസർഫസിംഗിൽ
ഉപേയാഗി�� ബി�മിനസ്  േഹാ�് മി�ിൽ
േചർ�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഇതിൻ
�കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് േദശീയപാത
വിഭാഗ�ിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷം
സി.ആർ.എഫ്. അംഗീകാരം ലഭി� 56
���ികൾ�ം 2019-20, 2020-21 എ�ീ
വർഷ�ളിൽ അംഗീകാരം ലഭി� ഉപരിതലം
���ൽ/ബലെ���ൽ ���ികൾ�ം നി�ിത
ൈദർഘ�ം െ��ക�െട ബി.സി. ���ികളിൽ

െ�ഡഡ്  �ാ�ിക് കലർ�ി നട�ിലാ���്.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ �ാ�ിക്
ഉപേയാഗി�  ്102.34 കി.മീ. േറാഡ്  ടാർ െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


