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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 113 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

null
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ)

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനായി അദാനി
��മാ��ാ�ിയ കരാറിെല �ധാന വ�വ�കൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി സർ�ാർ-
സ�കാര� പ�ാളി�േതാെട (PPP)
നട�ാ��തിനായി 2015 ആഗ�് 17 ന് അദാനി
വിഴി�ം േപാർ�് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്
ക�നി�മായി സർ�ാർ കൺസഷൻ
കരാറിേലർെ��. കരാർ �കാരം പ�തി
നിർവഹണ�മായി ബ�െ��് കൺസഷണയർ
പാലിേ�� �ധാന വ�വ�കൾ ഇ�കാരമാണ്.
ആദ�ഘ� നിർ�ാണ കാലയളവായ നാ�വർഷം
(1460 ദിന�ൾ) ഉൾെ�െട 40 വർഷമാണ് കരാർ
കാലയളവ്. കരാറിൽ നി�ർഷി�ി�ളള �കാരം
വിവിധ ഘ���െട ഇൻ�ാ��്ചർ
സൗകര���െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി �റ�ഖ
�വർ�ന�ം പരിപാലന�ം ക�നി നട�ി,
കരാർ കാലയളവി�േശഷം �റ�ഖം സർ�ാരിന്
ൈകമാേറ�താണ്. പ�തി നിർ�ാണം ൈവ�ക
യാെണ�ിൽ, �ർ�ീകരണ�ിനായി 90
ദിവസെ� േ�സ്  പിരിയ�ം, 180 ദിവസം
പിഴേയാ� �ടി�ം അധിക സമയം നൽകാ�ം
വ�വ���്.

(ബി) 2024-ൽ മാ�േമ പ�തി �ർ�ിയാ�ാൻ

സാധി�ക�� എ�് അദാനി ��്
അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കരാർ �കാര�� പിഴ
ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�തി ൈവകിയ സാഹചര��ിൽ കരാർ ക�നി
സമർ�ി� റിൈവസ്ഡ്  െഷഡ�ൾ �കാരം പ�തി
2024 ഡിസംബറിൽ ക�ീഷൻ െച�ാൻ
കഴി�െമ�് കരാർ ക�നി റിേ�ാർ�്
െച�ി�െ��ി�ം ടി െഷഡ�ൾ സർ�ാർ
അംഗീകരി�ി�ി�. നിർ�ി� കാലയളവിൽ പ�തി
�ർ�ികരി�ാൻ സാധി�ാ� സാഹചര��ിൽ

കരാർ �കാരം പിഴ ഈടാ��തിന് കരാർ
ക�നി�് േനാ�ീസ്  നൽകിയി��. എ�ാൽ
കരാർ ക�നി ഇ�ാര��ിൽ ആർബിേ�ഷൻ

നടപടിക�മായി �േ�ാ� േപാ�കയാ��ായത്.
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സർ�ാർ ആർബിേ�ഷന് ആവശ�മായ �ടർ
നടപടി സ�ീകരി�ി��്.

(സി)
നിലവിെല സാഹചര��ിൽ പ�തി ഏത് വർഷം
�ർ�ീകരി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(സി) 2023-ൽ തെ� പ�തി ക�ീഷൻ െച��തിനാ
വശ�മായ െഷഡ�ൾ ത�ാറാ�ി നട�ാ�വാൻ
കരാർ ക�നിേയാട്  സർ�ാർ ആവശ�െ��ി��്.

(ഡി)

പ�തി�െട നിർ�ാണം സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �ധാന ഘടകമായ �ലി��്
നിർ�ാണ�ിൽ വ� കാലതാമസമാണ്
�ർ�ീകരണ തീയതി��ിൽ പ�തി
�ർ�ിയാ�വാൻ സാധി�ാെതവ�ത്. പ�തി
േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി �ാൻ, 'dedicated'
ക�ാറികൾ �ാപി�  ്പാറ കെ���തിനാ�ളള
�മ�ൾ കരാർ ക�നി ആരംഭി�ക��ായി.
ക�ാറികൾ �ാപി��തിനായി കരാർ ക�നി
അേപ�കൾ സമർ�ി�ി�ളള വിവിധ വ��് /
ഏജൻസികെള ഏേകാപി�ി�ം ത�രിതെ���ി

െ�ാ�ം അ�മതികൾ ലഭ�മാ��തിനായി
സർ�ാർ വിവിധ തല�ിൽ േയാഗ�ൾ
നട�ി�ം �ലി��് നിർ�ാണ�ിെ� �േരാഗതി
വിലയി��ി�ം ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ
നൽകിവ��.

(ഇ)

വിഴി�ം �റ�ഖ�മായി ബ�െ�� െറയിൽ
പാത�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;
��ത െറയിൽ പാത�െട നിർ�ാണം എ�ാണ്
ആരംഭി�െത�ം എ�േ��് �ർ�ിയാ�െമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) നിർ�ി� �റ�ഖ�ം ദ�ിണ െറയിൽേവ
�ംഖലയിെല ഏ��ം അ�� േ�ഷ�മായി
ബ�ി�ി�� ഒ� െറയിൽേവ ൈലൻ സർ�ാർ
�ാപി�ണെമ�് കൺസഷൻ കരാറിൽ
വ�വ���്. �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) �േഖന
ത�ാറാ�ി, ദ�ിണ െറയിൽേവ�െട
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ക�ം �ടർ�്,
ചില വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി ദ�ിണ
െറയിൽേവ DPR-ന് അംഗീകാരം നൽകിയി���്.
DPR-�കാരം ആവശ�മായ �മി
ഏെ����തി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


