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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 108 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 

�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി 

null
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ)

വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ നിർ�ാണം ഈ
വർഷം തെ� �ർ�ിയാ�ാൻേവ� ഇടെപടൽ
നട��േ�ാ; ���ി�െട നിലവിെല �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(എ) പ�തി എ��ം േവഗം �ർ�ീകരി�ാൻ േവ�
സത�രമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വരികയാണ്.
പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി �റ�ഖ�ിെ�

േപാർ�് ഓ�േറഷൻ ബിൽഡിംഗിെ� നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�. േഗ�് േകാം��്�ം, 220 KWA
ൈവദ�തി ലഭ�മാ�� സ�ി�  ്യാർഡ്  േകാം��്�ം
�ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടന�ിന്

സ�മാ�ിയി��്. പ�തി�െട നിർ�ായക
ഘടകമായ �ലി��ിെ� നിർ�ാണ�ി��ായ

കാലതാമസമാണ് പ�തി �ർ�ീകരണ�ിന്

തട�മായത്. ഇേ�ാൾ ഈ ���ി

അതിേവഗ�ിൽ നട� വരികയാണ്. 3100 മീ�ർ
�ലി��ിൽ ഏകേദശം 1600 മീ�ർ നീള�ിൽ പാറ
നിേ�പി� കഴി�. �ലി��് നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�� �റ�് മാ�െമ �ഡ്ജിംഗ്,
റി�േമഷൻ, കെ��ർ ബർ�് എ�ിവ�െട
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�.
പ�തി�െട വിവിധ ഘടക��െട നിലവിെല
�േരാഗതി ശതമാന�ണ�ിൽ �വെട
േചർ�ിരി��.

(ബി) ��ത �റ�ഖേ��ളള െറയിൽ, േറാഡ്
കണ�ിവി�ി�ായി നട�� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െറയിൽ കണ�ിവി�ി നിർ�ി� �റ�ഖെ�
ബാലരാമ�രം െറയിൽേവ േ�ഷ�മായി
ബ�ി�ി�� 10.7 km െറയിൽേവ ൈലനിെ�
DPR െറയിൽേവ െപാ�േമഖല �ാപനമായ

െകാ�ൺ െറയിൽേവ േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്
(KRCL) ആണ് ത�ാറാ�ിയത്. ആയതിന് ചില
വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി ദ�ിണ െറയിൽേവ
അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഇതിനാവശ�മായ �മി
ഏെ����തി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��. േറാഡ്  കണ�ിവി�ി
�റ�ഖെ� േദശീയ പാത�മായി (NH 66)
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ബ�ി�ി�� 2 കിേലാമീ�ർ ൈദർഘ���
േറാഡിെ� നിർ�ാണം അദാനി ക�നി നട�ി

വ��. ഇതിനാവശ�മായ ര�് പാല��െട
���ി ഏതാ�് �ർ�ിയായി��്. മ�്
���ികൾ �േരാഗമി�വ��. ടി േറാഡിെന
േദശീയ പാത�മായി ബ�ി�ി��

ഇ�ർെസ�െ� നിർ�ാണ �ിനായി 42 െസ�്
�മി �ടി ഏെ��േ����്. ഇതി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി��.

(സി) ��ത �റ�ഖ�ിെ� ആ��ല�ം
�േയാജനെ���ിെ�ാ�് സം�ാനെ�

വൻകിേടതര �റ�ഖ�െള ഈ �ംഖലയിൽ
ഉൾെ���ി ഏേകാപി�ി�ാൻ
പരിപാടി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

(സി)
വിഴി�ം �റ�ഖെ� സം�ാനെ� െച�കിട
�റ�ഖ��െട വികസന�ിന്

�േയാജനെ���� തി�� പ�തികൾ
ആവി�രി�� കാര�ം പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ക്രമ 
നമ്പര

നിരമ്മാണ പ്രവരത്തി പൂരത്തീകരിേ ണക
ണ്ടിയിരുന്നത്

നാളിതുവെര
പൂരത്തീകരിച്ചത്

1 െഡ്രെഡ്ജിംഗ് 7 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റര 33%

2 റിക്ലമേ ണമഷന 53 െഹെക്ടര 33 െഹെക്ടര

3 കെണ്ടയ്നര െബെരത്ത് 800 മീറ്റര x        60 മീറ്റര ൈപൈലിംഗ്  പൂരത്തീകരിച.
ബെീമുകള, സ്ലാബുകള

എന്നിവയുടെടെ പ്രീകാസ്റ്റിംഗ്
പൈണികള  പൂരത്തീകരിച്ചി ട്ടുണ്ട്.

4 കെണ്ടയ്നര യാരഡ് 30 െഹെക്ടര യാരഡിെന്റെ നിർമ്മാണം
പുരേ ണരാഗമിക്കുന

5 തുറമുഖത്തി നായിട്ടുളള
യേ ണന്ത്രാപൈ പൈകരണ

ങ്ങള 
(െക്രയ്നുകള, 

ടെഗ്ബേ ണബൊട്ടു കള 
തുടെങ്ങിയവ)

കെണ്ടയ്നര ൈകകാരയം
െചെയ്യുന്നതി നുളള െക്രയ്നുകള

- 8 എണ്ണം, 
യാരഡ്െക്രയ്നുകള -

24 എണ്ണം

എല്ലാ യേ ണന്ത്രാപൈകരണങ്ങളക്കും
ഓരഡര നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിരമ്മാണം
പുരേ ണരാഗമിക്കുന

ടെഗ് േ ണബൊട്ടുകള-4 എണ്ണം  നിരമ്മാണം പൂരത്തിയായി. 


