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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 120 04-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വിഴ ി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ വി േജായി, 

�ീ െക ആൻസലൻ, 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ 

�ീ. അഹ�ദ് േദവർേകാവിൽ

(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ)

വിഴ ി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം 2022 ഡിസംബറിൽ

�ർ�ിയാ�ണെമ�് അദാനി േപാർ�ിന് സർ�ാർ

നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; നിലവിെല നിർ�ാണ

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(എ) കരാർ �കാരം 2019 ഡിസംബറിൽ നിർ�ാണ

�വർ�ികൾ �ർ�ീകരിേ��തായി��.
ഇതിന് കഴിയാെത വ� സാഹചര��ിൽ

കൺസഷെനയർ 2022 �ണിൽ ഒ� ���ിയ

നിർ�ാണ െഷഡ�ൾ സമർ�ി�ി��്. ഇ��കാരം

�റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാംഘ��ിെ� നിർ�ാണ

�വർ�ികൾ 2024 ഡിസംബറിൽ

�ർ�ീകരി�ാെമ�ാണ് അറിയി�ിരി ��ത്.
ഇത് സർ�ാർ അംഗീകരി�ി�ി�. 2022
അവസാനേ�ാെടേയാ 2023 ആദ� മാസ�ളിേലാ

ആദ� ക�ൽ വിഴി�െ��� തര�ിൽ

പണികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ നിർ�ാണ ക�നി�്

നിർേ�ശം നൽകിയി��്. �ലി��ിെ� നിർ�ാണം

1800 മീ�ർ �ർ�ിയായി. ട�കൾ നിർ�ാണം

�ർ�ീകരി�. �ലി��ിെ� നിർ�ാണം

�േരാഗമി��തിന�സരി�് മ�് ഘടക��െട

നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�� വിധ�ിലാണ്

പണികൾ ആ��ണം െച�ിരി��ത്.

പ�തി�െട �ധാന ഘടക��െട

നിർ�ാണ�ിൽ നാളി�വെര ൈകവരി�

�േരാഗതി �വെട േചർ��.

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ�മായി ബ�െ�� െറയിൽ,
േറാഡ്  കണ�ിവി�ി �വർ�ന�ൾ�് േക�

സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത

�വർ�ന�ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ �മി

ഏെ���് നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡ്  കണ�ിവി�ി

�റ�ഖ�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ്

നിർ�ി��തി�� �ലം ഏെ���്

�ർ�ിയായി നിർ�ാണ �വർ�ികൾ നട�

വ��. ടി േറാഡിെന NH-66 മായി ബ�ി�ി��

ജംഗ്ഷന് National Highway Authority of India
(NHAI)�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി��്. ഇത്

െഡേ�ാസി�് വർ�ായി NHAI



2 of 2

നിർ�ഹി�ാെമ�ാണ് നി�യി�ി��ത്.
ഇതിനായി 42 െസ�് �ലം അധികമായി

ഏെ��േ����്. �മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ

�േരാഗമി�വ��. 

െറയിൽ കണ�ിവി�ി

വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെന തി�വന��രം -
കന�ാ�മാരി െറയിൽ�ാത�മായി ബ�ി�ി��

�തിയ പാത�െട നിർ�ാണ�ിനായി െകാ�ൺ

െറയിൽേവ ത�ാറാ�ിയ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്

(DPR) ന് ദ�ിണ െറയിൽേവ 2022 മാർ�ിൽ

അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഇതിനായി 6.431
െഹ�ർ �മിയാണ് ഏെ���വാ��ത്.
�ലേമെ���് �വർ�ികൾ

�േരാഗമി�വരികയാണ്.

(സി)

�റ�ഖം �വർ�ന�മമാ��േതാെട ഉ�ാ��

അ�ബ� സാധ�തകൾ കണ�ിെല��് �റ�ഖ

വ�വസായ രംഗെ� നിേ�പ സാധ�തകൾ

േത��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) �റ�ഖ�മായി ബ�െ�� അ�ബ� വികസന

�വർ�ന�ൾ�ായി കൺസഷൻ കരാർ

�കാരം കരാർ ക�നി�് 30 െഹ�ർ �മി

ൈകമാറിയി��്. ഇവിെട കൺസഷണയർ തെ�

വിവിധ വികസന �വർ�ന�ൾ ആ��ണം

െച���്. �റ�ഖ �ിെ� വികസന

സാധ�തകൾ കണ�ിെല��് Seafood Park, Skill
Development Park �ട�ിയ സംരംഭ�ൾ

സർ�ാർ തെ� നട�ിലാ�ിവ���്. വിഴി�ം

�റ�ഖ വികസനെ� േക�ീകരി�െകാ�് ഒ�

Outer Ring Road പ�തി�് േക� സർ�ാർ

അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഈ േറാഡിെന

േക�ീകരി�് ഒ� Outer Area Growth Corridor
പ�തി�ം പരിഗണനിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


