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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1523 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം വിൻെസൻറ്  
Shri Ahammad Devarkovil

(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ)

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി �ർ�ിയാ�ാൻ

��വർഷം �ടി സമയം നൽകണെമ�്
നിർ�ാണക�നി ആവശ�െ�ടാൻ ഇടയായ
സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 2015 ഡിസംബർ 5 ന് നിർ�ാണം ആരംഭി�

വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാം ഘ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ കരാർ �കാരം �ർ�ികരിേ�

�ിയി��ത് 2019 ഡിസംബർ 3 ന് ആയി��.
എ�ാൽ സമയബ�ിതമായി �റ�ഖ
നിർ�ാണ�ി നാവശ�മായ പാറ ലഭ�മാ�വാൻ
കരാർ ക�നി�് കഴിയാെത വ� സാഹചര��ിൽ

നിർ�ായക ഘടകമായ �ലി��ിെ� നിർ�ാണം
ൈവ�ക�ം, അ��ലം നി�ിത �ർ�ീകരണ

തീയതി��ിൽ പ�തി �ർ�ിയാ�വാൻ

സാധി�ി�. കരാറിെല ‘Force Majeure Events’
വ�വ�കൾ ഉ�യി�  ്പ�തി �ർ�ീകരണ�ിന്

2019 ഡിസംബർ 3-ാം തീയതി �തൽ 5 വർഷം
നിർ�ാണ കാലയളവായി നീ�ി നൽകണെമ�്
‘Arbitration Tribunal’��ാെക നിർ�ാണ ക�നി
അേപ�ി�ി��്.

(ബി) പ�തി�മായി ബ�െ�� പല കരാർ വ�വ�ക�ം

പാലി�ിെ�� നിർ�ാണ ക�നി�െട
ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റ�ഖെ� േദശീയ െറയിൽ �ംഖല�മായി
ബ�ി�ി�െകാ�ളള െറയിൽ ൈലൻ നിർ�ി�
നൽേക�ത് അേതാറി�ി�െട (സർ�ാരിെ�)
�മതലയായി�ാണ് കരാറിൽ നി�ർഷി�ി�ളളത്.
പ�തി�െട Appointed Date ആയ 16.05.2016-
ൽ നി�ളള 6 വർഷ�ി�ളളിൽ �റ�ഖേ��ളള

െറയിൽ കണ�ിവി�ി േജാലികൾ �ർ�ീകരി�

നൽേക�താണ്. െറയിൽ കണ�ിവി�ി�ായി
െകാ�ൺ െറയിൽേവ ക�നി ലിമി�ഡ്  (KRCL)
�േഖന ത�ാറാ�ിയ DPR, Railway �െട
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ിരി�കയാണ്.
�റ�ഖെ� നാഷണൽ ൈഹേവ�മായി
ബ�ി�ി�� േറാഡിെ� നിർ�ാണം കരാർ
ക�നി�െട �മതലയാണ്. ഇതി�� �മി കരാർ
ക�നി�് ൈകമാറിയി��്. �റ�ഖ േറാഡ്  - NH
Bypass -മായി ബ�ി�ി�� Intersection -നായി
അദാനി സമർ�ി� �പ േരഖ 2021 �ൈല



2 of 2

മാസ�ിൽ NHAI അംഗീകരി�ക��ായി. ടി
�പേരഖ �കാരം ഏകേദശം 42 െസൻറ്  �മി �ടി
അധികമായി ഏെ��േ��തായി��്. ഇതി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(സി)

െറയിൽ, േറാഡ്  കണ�ിവി�ി എ�ീ കാര��ളിൽ
ഏെതാെ� കരാർ വ�വ�കളാണ്

പാലി�ാതി��െത�ം ആയതി�ളള

സാഹചര�െമെ��ം വ��മാ�േമാ?

(സി) �റ�ഖെ� േദശീയ െറയിൽ �ംഖല�മായി
ബ�ി�ി�െകാ�ളള െറയിൽ ൈലൻ നിർ�ി�
നൽേക�ത് അേതാറി�ി�െട (സർ�ാരിെ�)
�മതലയായി�ാണ് കരാറിൽ നി�ർഷി�ി�ളളത്.
പ�തി�െട Appointed Date ആയ 16.05.2016-
ൽ നി�ളള 6 വർഷ�ി�ളളിൽ �റ�ഖേ��ളള

െറയിൽ കണ�ിവി�ി േജാലികൾ �ർ�ീകരി�

നൽേക�താണ്. െറയിൽ കണ�ിവി�ി�ായി
െകാ�ൺ െറയിൽേവ ക�നി ലിമി�ഡ്  (KRCL)
�േഖന ത�ാറാ�ിയ DPR, Railway �െട
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ിരി�കയാണ്.
�റ�ഖെ� നാഷണൽ ൈഹേവ�മായി
ബ�ി�ി�� േറാഡിെ� നിർ�ാണം കരാർ
ക�നി�െട �മതലയാണ്. ഇതി�� �മി കരാർ
ക�നി�് ൈകമാറിയി��്. �റ�ഖ േറാഡ്  - NH
Bypass -മായി ബ�ി�ി�� Intersection -നായി
അദാനി സമർ�ി� �പ േരഖ 2021 �ൈല
മാസ�ിൽ NHAI അംഗീകരി�ക��ായി. ടി
�പേരഖ �കാരം ഏകേദശം 42 െസൻറ്  �മി �ടി
അധികമായി ഏെ��േ��തായി��്. ഇതി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


