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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 238 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ്ബി �േഖന നട�ാ�� സാം�ാരിക പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് കിഫ്ബി �േഖന നട�ാ��
സാം�ാരിക പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 700 േകാടി �പ എ�ിേമ�ിൽ 14 ജി�കളിൽ
സാം�ാരിക നിലയ�ൾ നിർ�ി�വാ��
പ�തി, 100 േകാടി �പ എ�ിേമ�ിൽ
സം�ാന�്  അ�േയാജ�മായ �ല�ളിൽ

തിേയ�ർ സ��യ�ൾ നിർ�ി�� പ�തി, 150
േകാടി �പ എ�ിേമ�ിൽ ചി�ാ�ലി

�ഡിേയാ�െട നവീകരണം, അ�ാരാ� ചല�ി�
ഉ�വം സംഘടി�ി��തിനായി 100 േകാടി �പ
എ�ിേമ�ിൽ ഫിലിം െഫ�ിെവൽ േകാം��്
പ�തി എ�ിവയാണ്  സം�ാന�് കിഫ്ബി
�േഖന സാം�ാരിക വ��ിൽ വിഭാവനം െച��
പ�തികൾ.

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികൾ�ാണ് കിഫ്ബി�െട
അ�മതി ലഭി�ി�ളളത്; ഓേരാ പ�തി�ം
അ�വദി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കിഫ്ബി�െട അ�മതി ലഭി� പ�തിക�ം, ഓേരാ
പ�തി�ായി അ�വദി� �ക�ം അ�ബ�മായി

േചർ��.

(സി)

ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതിനകം
ആരംഭി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �വെട�റ�� പ�തികൾ ആണ്  നിർ�ാണം
ആരംഭി�ി��ത് . 1.�ീനാരായണ സാംസ്  �ാരിക
സ��യം, െകാ�ം 2.വി.ടി.ഭ�തിരി�ാട്  
സാം�ാരിക സ��യം, പാല�ാട്   3.���ണ�
തി���്  സാംസ്  �ാരിക സ��യം, കാസർേഗാഡ്  
4.കായം�ളം തിേയ�ർ സ��യം 5..അളഗ�നഗർ
തിേയ�ർ സ��യം 6.പ��ർ തിേയ�ർ സ��യം

(ഡി)
ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതിനകം
�ർ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െകാ�ം, കാസർേഗാഡ്   സാം�ാരിക
സ��യ��െട ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�  ് ഉദ്ഘാടനം നട�ി.

(ഇ) ഏെത�ി�ം പ�തികൾ �ട�ാനാവാ�
അവ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ�

വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ; ഇവ ആരംഭി�വാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

(ഇ) തി�വന��ര�്  ഫിലിം െഫ�ിവലിനായി ഒ�
�ിരം േവദി �ാപി��തിനായി ചി�ാ�ലി

�ഡിേയായിൽ �ലം കെ��ിെയ�ി�ം

അ�ാരാ� ഫിലിംെഫ�ിവൽ



2 of 2

സംഘടി�ി��തി�� അസൗകര��ൾ
പരിഗണി�  ് ��ത േകാം��ിന് അ�േയാജ�മായ
മെ�ാ� �ലം കെ��വാൻ തീ�മാനി�. ഈ
പ�തി�ായി അ�േയാജ�മായ �ലം

ക���തി�� നടപടികൾ �ടർ� വ��.
സാം�ാരിക സ��യ പ�തി
നട�ിലാ��തിെൻറ ഭാഗമായി മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , ��ർ, ആല�ഴ, േകാ�യം, ക�ർ
ജി�കളിൽ അ�േയാജ�മായ �ലം

കെ��ിയി��്. എറണാ�ളം, തി�വന��രം,
പ�നംതി�, വയനാട് , ഇ��ി എ�ിവിട�ളിൽ
അ�േയാജ�മായ സർ�ാർ �മി ജി�ാ
ഭരണ�ട�ിെൻറ സഹായേ�ാെട

ക���തി�� �മം നട�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ക്രമ നന. പദ്ധതതിയുടടെ പപരര അനുവദതിച്ച തുക   (രൂപ
പകകോടെതിയതില)

1 ശശ്രീനകോരകോയണ സകോനസര കകോരതിക സമുച്ചയന, ടകകോലന 57.327

2 വതി.ടെതി.ഭട്ടതതിരതിപകോടെര സകോനസകോരതിക സമുച്ചയന, പകോലകകോടെര 68.809

3 സുബ്രഹ്മണണ്യ തതിരുമുമര  സകോനസകോരതിക സമുച്ചയന, 
കകോസര്പഗകോഡര 

41.956

4 അബ്ദുല റഹ്മകോന് സകോഹതിബര  സകോനസകോരതിക  സമുച്ചയന,
മലപ്പുറന

39.675

5 കകോയനകുളന തതിപയറ്റര് സമുച്ചയന 16.276

6 അളഗപനഗര് തതിപയറ്റര് സമുച്ചയന 9.401

7 പയ്യന്നൂര് തതിപയറ്റര് സമുച്ചയന 13.4

8 പപരകോമ്പ്ര തതിപയറ്റര് സമുച്ചയന 14.265

9 വവകന തതിപയറ്റര് സമുച്ചയന 14.71

10 കകോകനകോടെര  തതിപയറ്റര് സമുച്ചയന 22.337

11 പകോയന തതിപയറ്റര് സമുച്ചയന  5.88

12 തകോനൂര് തതിപയറ്റര് സമുച്ചയന 16.685

13 ചതിതകോഞ്ജലതി സ്റ്റുഡതിപയകോ നവശ്രീകരണ പദ്ധതതി 67.167


