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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 202 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ ഇടനാഴികൾ �ാപി�ാ�� �വർ�ന �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ 

null
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ ഇടനാഴികൾ
�ാപി�ാ�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(എ) വിലയി��ിയി��്. സം�ാന�്  നിലവിൽ �മി
ഏെ���� നടപടികൾ �േരാഗമി��ത്  െകാ�ി
ബാം�ർ വ�വസായ ഇടനാഴി എ� പ�തി�് 
േവ�ിയാണ് . സം�ാന�്  േകാറിേഡാ�മായി
ബ�െ��്  പാല�ാട്   േനാ�ം െകാ�ി േനാ�മാണ് 
വികസി�ി��ത് . സം�ാന�്  െകാ�ി ബാം�ർ
വ�വസായ ഇടനാഴി പ�തി നട�ിലാ��തിെ�
േനാഡൽ ഏജൻസിയാണ്  കിൻ�. വ�വസായ
ഇടനാഴി�മായി ബ�െ��്  പാല�ാടിെന ഒ�
േനാഡായി വികസി�ി�ാനാണ്  വിഭാവനം
െച�ി��ത് . ഇ��കാരം പാല�ാട്   ജി�യിെല
ക�� വിേ�ജിൽ 298 ഏ��ം ��േ�രി
െസൻ�ൽ - I വിേ�ജിൽ 653 ഏ��ം ��േ�രി
െസൻ�ൽ - II വിേ�ജിൽ 558 ഏ��ം ��േ�രി
െസൻ�ൽ - III വിേ�ജിൽ 375 ഏ��ം
അ��ഴയിൽ GIFT CITY �ാപി��തിനായി

358 ഏ�ർ ഉൾെ�െട െമാ�ം 2242 ഏ�ർ
�മിയാണ് കെ��ിയി�ളളത്. ബാം�ർ വ�വസായ
ഇടനാഴി േകായ��രിേല�ം െകാ�ിയിേല�ം
ദീർഘി�ി��തിന്  േക� വാണിജ�
മ�ാലയ�ി� കീഴിൽ National Industrial
Corridor Development & Implementation Trust
(NICDIT) അംഗീകാരം ന�ി. ഇേത �ടർ�്  പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സർ�ാ�ം NICDIT �ം കിൻ��ം ത�ി��
State Support Agreement (SSA) �ടാെത പ�തി
നട�ിലാ��തി�� Share Holders Agreement
(SHA) NICDIT�ം കിൻ��ം ഒേ�ാബർ 22,
2020 ന്  ബ�. �ഖ�മ�ി�െട സാ�ിധ��ിൽ

ഒ�വ�. ഒ� �േത�ക ക�നി �പീകരി�  ് ആ
ക�നിയാണ്  പ�തി നട�ിലാ��ത് . കിഫ്ബി
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വഴിയാണ്  പ�തി�െട ധനസമാഹരണം
നട��ത് . പ�തി�െട മാർ��് ഡിമാ�് 
അെ��്െമ�് , േ�ാജ�്  റിേ�ാർ�്  എ�ിവ
ത�ാറാ��തിന്  CH2M എ� ഏജൻസിെയ
(ഇേ�ാൾ േജ�ബ്സ്   എ�്  അറിയെ���)
NICDIT�മതലെ���ി. ഇ�മായി ബ�െ��

പഠനം നട� വ��. പ�തി നട�ിലാ��തിന് 
�േത�ക ക�നി �പീകരി�ി��് . സം�ാന

സർ�ാരിെ� �തിനിധി�ം, NICDIT െ�
�തിനിധി�ം ഉൾെ�െട�� അംഗ�ൾ ഉ�
Kerala Industrial Corridor Development
Corporation (KICDC) എ� ക�നിയാണ്  ഈ
പ�തി നട�ിലാ��ത് . ബാധ�തകളി�ാെതയാണ് 
�മി ക�നി�്  ൈകമാ��ത് . �മി�െട വില�് 
�ല�മായ ധനസഹായം േക� സർ�ാർ ന�ം.
വ�വസായ ഇടനാഴി പ�തി�െട �ടർ
�വർ�ന�ൾ സമയബ�ിതമായി

നട�ാ���മായി ബ�െ��്  മ�ി തല�ി�ം

ഉേദ�ാഗ� തല�ി�ം �േരാഗതി അവേലാകനം
നട���് . വ�വസായ ഇടനാഴി�െട �മി
ഏെ����ം �ടർ �വർ�ന��ം സ��ം
വിലയി���തിനായി േപാർ�ൽ വഴി
േമാണി�റിംഗ്  സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��് .

(ബി)

െകാ�ി-പാല�ാട്  ൈഹെടക് വ�വസായ
ഇടനാഴി�ായി �മി ഏെ���ൽ നടപടി
ത�രിതെ���ിയി�േ�ാ; ആദ� ഘ��ിൽ എ�
ഏ�ർ �മിയാണ് ഏെ����െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ ഇടനാഴി�മായി ബ�െ��് 
പാല�ാടിെന ഒ� േനാഡായി വികസി�ി�ാനാണ് 
വിഭാവനം െച�ി��ത് . ഇ��കാരം പാല�ാട്  
ജി�യിെല ക�� വിേ�ജിൽ 298 ഏ��ം
��േ�രി െസൻ�ൽ -I വിേ�ജിൽ 653 ഏ��ം
��േ�രി െസൻ�ൽ - II വിേ�ജിൽ 558 ഏ��ം
��േ�രി െസൻ�ൽ - III വിേ�ജിൽ 375 ഏ��ം
എറണാ�ളം ജി�യിെല അ��ഴയിൽ GIFT
CITY �ാപി��തിനായി 358 ഏ�ർ ഉൾെ�െട
െമാ�ം 2242 ഏ�ർ �മിയാണ്
കെ��ിയി�ളളത്. പാല�ാട് , എറണാ�ളം
ജി�കളിെല �മി ഒ�ഘ��ിൽ ഏെ����
രീതിയിലാണ് �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��ത്.

(സി) മലബാറിെല വ�വസായ വികസന�ിന് േവഗത
പകരാൻ ഉേ�ശി�  ്െകാ�് ക�ർ
വിമാന�ാവള�ിന് സമീപം അ�ായിരം ഏ�ർ
�മി ഏെ���ാൻ കിഫ്ബി ഫ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏെ���ൽ നടപടി�െട നിലവിെല
�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)
മലബാറിെല വ�വസായ വികസന�ിന്  േവഗത
പകരാൻ ഉേ�ശി�  ് െകാ�്  നട�ിലാ�� �മി
ഏെ���ൽ നടപടികൾ �േരാഗമി��
പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ഡി) ര�ര ല�ം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാൻ
കഴി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� തല�ാന നഗര

(ഡി) ഉ�്. വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�മായി
ബ�െ���ി ഏകേദശം 78 കി.മീ. നീള�ളള ഔ�ർ
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�േദശ വികസന പരിപാടി�് േക�ാ�മതി
ലഭ�മായി�േ�ാ; പ�തിെയ�റി�്
വിശദമാ�േമാ?

റിംഗ് േറാഡ്  നഗര�ിെ� വട� ഭാഗ�്

നാവായി�ള� നി�് ആരംഭി�  ്െവയി�ർ,
പളളി�റം, അ�ർേകാണം, വ��ാറ, അ�വി�ര,
ഊ���ലം, ബാലരാമ�രം കട�്
ൈബ�ാ�മായി �ടി േച��. ഈ പ�തി
�ഖ�മാ�ം ല��മി��ത് തല�ാന നഗര�ിെ�

�ാ��േദശ��െട ��ിര�ം ശാ�ീയ�ം
മിക�� ആ��ണ�ിലധി�ിത�മായ

വികസനമാണ്. 45 മീ�ർ വീതിയി�ളള 4 വരി
�ധാന വ�ി�ാത പ�തി െചലവിെ� 100% �ം
�ലേമ���ലിെ� 50% �ം വഹി�െകാ�്
NHAI വികസി�ി��താണ്. �ലേമ���ലിെ�

50% �ം GST ഇള�ം, സർ�ീസ്  േറാ�ക�െട
നിർ�ാണെചല�ം �ലേമെ���ലിെ� െചല�ം
സം�ാന സർ�ാർ വഹി��താണ്. ഔ�ർ റിംഗ്
േറാഡിെ� ഇ�വശ�ം 2.5 കി.മി. നീള�ിൽ

ഏകേദശം 400 സ്ക�യർ കി.മി. �ടർ�യാ�ളള
�ലം �േത�ക നിേ�പ േമഖലയായി (ഔ�ർ
ഏരിയ േ�ാ�് േകാറിേഡാർ) വികസി�ി�ാൻ
വിഭാവനം െച�ി�ളളതാണ്. ആയതിേല�ായി ഒ�
�േത�ക നിയമനിർ�ാണം (െ�ഷ�ൽ
ഇൻെവ�്െമ�് റീജിയൺ (SIR) ആ�് ) നട�ി

േമൽ �ലെ� േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�ളള

നിേ�പ�ാനമായി വികസി�ി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




