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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 249 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം ത�രിതെ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ,
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 

�ീ മാത� ടി. േതാമസ്  

Shri P. A. Mohamed Riyas
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കിഫ്ബി പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ിയ േറാഡ്   ���ികളിൽ ചിലത്

ആരംഭി��തിന് ദീർഘമായ കാലതാമസം

ഉ�ാ��ത് സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ.;

(എ) കിഫ്ബി പ�തിയായി സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി��

േറാഡ്   പ�തികൾ കിഫ്ബി മാനദ��കാരം

നട�ിലാ�േ�ാൾ �ലേമെ� ���തി�ം

��ിലി�ി ഷി�ിംഗി�ം �ാ���റി �ിയറൻസ്  
ലഭ�മാ��തി�ം ചില പ�തികൾ�് 
സമയ��തൽ േവ�ി വ��തായി ��യിൽ

െ��ി��് . അതിൽ �ഖ�മാ�ം �മി ഏെ���ൽ

നടപടികൾ�ാണ്  സമയം ഏെറ െചലവാ��ത് .
ഇ� പരിഹരി�  ് കിഫ്ബി പ�തിക�െട

�ലേമെ���്  േവഗ�ിലാ��തിനായി, 15
ലാൻഡ്   അക�ിസിഷനൻ �ണി�കെള കിഫ്ബി

പ�തിക�െട �ലേമെ���ിന് , േവ�ി മാ�മായി

നിേയാഗി�ി��് . ടി �ണി�കൾ കിഫ്ബി

പ�തിക�െട �മിേയെ���്  പരമാവധി

േവഗ�ിലാ�ാൻ േവ� സഹായ സഹകരണം

എസ്  .പി.വി കൾ�്  നൽകി വ��. ��ിലി�ി

ഷി�ിംഗ്  എ�ിേമ�ിന്  അംഗീകാരം നൽ��തിന് 
കിഫ്ബിയിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി

ധനാ�മതി �ക�െട പ�്  ശതമാന�ി��ിൽ

(5% KWA��ിലി�ി ഷി�ിംഗ്  + 5% KSEBL
��ിലി�ി ഷി�ിംഗ് ) വ�� എ�ിേമ�കൾ KIIFB
യിൽ പരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ാെത SPV യിൽ

നി�ം അംഗീകാരം നൽകാ��താെണ�്

തീ�മാനി �ി��് . െപാ�വിൽ കിഫ്ബി പ�തികൾ

സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�� തിനായി

ബ�െ�� വ��ക�മാ�ം എസ്  .പി.വി ക�മാ�ം

ജന�തിനിധി ക�മാ�ം പ�തി അവേലാകന

േയാഗ�ൾ നി�ിത ഇടേവളകളിൽ കിഫ്ബി

നട�ി വ��. ഇതി� �റേമ പ�തി �േദശെ�

���ൾ �ലം കാലതാമസം േനരി�� പ�തികൾ

േവഗ�ിലാ��തിനായി ഫീൽഡ്   ഇൻെ��ൻ
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നട�ക�ം സാധ�മായ നിർേദശ�ൾ നൽ�ക�ം

െച�ാ��് .

(ബി)

��ത ���ിക�െട സാേ�തിക തട��ൾ

പരിഹരി�  ്േറാഡ്   നിർ�ാണം

ത�രിതെ����തിന് സർ�ാർ

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ.;

(ബി) കിഫ്ബി പ�തിയായി സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി��

േറാഡ്   പ�തികൾ കിഫ്ബി മാനദ��കാരം

നട�ിലാ�േ�ാൾ �ലേമെ� ���തി�ം

��ിലി�ി ഷി�ിംഗി�ം �ാ���റി �ിയറൻസ്  
ലഭ�മാ��തി�ം ചില പ�തികൾ�് 
സമയ��തൽ േവ�ി വ��തായി ��യിൽ

െ��ി��് . അതിൽ �ഖ�മാ�ം �മി ഏെ���ൽ

നടപടികൾ�ാണ്  സമയം ഏെറ െചലവാ��ത് .
ഇ� പരിഹരി�  ് കിഫ്ബി പ�തിക�െട

�ലേമെ���്  േവഗ�ിലാ��തിനായി, 15
ലാൻഡ്   അക�ിസിഷനൻ �ണി�കെള കിഫ്ബി

പ�തിക�െട �ലേമെ���ിന് , േവ�ി മാ�മായി

നിേയാഗി�ി��് . ടി �ണി�കൾ കിഫ്ബി

പ�തിക�െട �മിേയെ���്  പരമാവധി

േവഗ�ിലാ�ാൻ േവ� സഹായ സഹകരണം

എസ്  .പി.വി കൾ�്  നൽകി വ��. ��ിലി�ി

ഷി�ിംഗ്  എ�ിേമ�ിന്  അംഗീകാരം നൽ��തിന് 
കിഫ്ബിയിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി

ധനാ�മതി �ക�െട പ�്  ശതമാന�ി��ിൽ

(5% KWA��ിലി�ി ഷി�ിംഗ്  + 5% KSEBL
��ിലി�ി ഷി�ിംഗ് ) വ�� എ�ിേമ�കൾ KIIFB
യിൽ പരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ാെത SPV യിൽ

നി�ം അംഗീകാരം നൽകാ��താെണ�്

തീ�മാനി �ി��് . െപാ�വിൽ കിഫ്ബി പ�തികൾ

സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�� തിനായി

ബ�െ�� വ��ക�മാ�ം എസ്  .പി.വി ക�മാ�ം

ജന�തിനിധി ക�മാ�ം പ�തി അവേലാകന

േയാഗ�ൾ നി�ിത ഇടേവളകളിൽ കിഫ്ബി

നട�ി വ��. ഇതി� �റേമ പ�തി �േദശെ�

���ൾ �ലം കാലതാമസം േനരി�� പ�തികൾ

േവഗ�ിലാ��തിനായി ഫീൽഡ്   ഇൻെ��ൻ

നട�ക�ം സാധ�മായ നിർേദശ�ൾ നൽ�ക�ം

െച�ാ��് .

(സി) �ന��ാരണ ���ികളിൽ കാലതാമസം

ഉ�ാ��തിനാൽ ��ത േറാ�കൾ

സ�ാരേയാഗ�മ�ാ� നിലയിൽ

തകർ�യിലാ��ത് നിമി�ം െപാ�ജന�ൾ

അ�ഭവി�� കഠിനമായ യാ�ാ �രിതം

പരിഗണി�  ്ഇ�ാര��ിൽ എ��ം േവഗ�ി��

പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

(സി) കിഫ്ബി �േഖന നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�ളള�ം

���ികൾ�് കാലതാമസ��ാ��ത് �ലം

സ �ാര േയാഗ�മ�ാതായിതീർ�ി�ളള�മായ

േറാ�ക�െട അടിയ�ിര അ��� പണികൾ

കിഫ്ബി�െട സാ��ികാ� മതിേയാെട

െക.ആർ.എഫ്.ബി �േഖന നട�ിലാ�� കാര�ം

സർ�ാർ പരിേശാധി�വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


