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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2327 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി ആരംഭി� വൻകിട പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
�ീ. പി.പി. �േമാദ്, 
�ീമതി � �തിഭ , 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന പ�ാ�ല

വികസന�ിൽ കിഫ്ബി പ�തികൾ വഹി� പ�്
ഈ സർ�ാർ വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ി� േവ�ി �ധാന നിർ�ാണ
േമഖലകളായ േറാ�കൾ, പാല�ൾ, ഐ.ടി,
വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം, �ടിെവ� വിതരണം,
ഇറിേഗഷൻ, ഗതാഗതം, �റിസം, കായികം,
വിദ�ാഭ�ാസം, ഊർ�ം �ട�ിയ വിവിധ
േമഖലകളിെല പ�തികൾ�് കിഫ്ബി അംഗീകാരം
നൽകി�ഴി�. കിഫ്ബിയി�െട നട�ിലാ��
പ�തികളിൽ േറാ�കൾ, പാല�ൾ,
ഫ്ൈളഓവ�കൾ, അ�ർപാ�കൾ, ഫിഷിംഗ്
ഹാർബ�കൾ, �േവാളജി�ൽ പാർ�കൾ,
��കൾ, ൈഹ-െടക് �ാസ്��കൾ, ലാ�കൾ,
േകാേള�കൾ, െതാഴിൽ ൈന�ണ��ി��

അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികൾ,
ജലവിതരണ�ി�ം ജലേസചന�ി���

പ�തികൾ, െമഡി�ൽ േകാേളജ്  ഉൾെ�െട��
വിവിധ ആ�പ�ി വികസന പ�തികൾ, �ാൻസ്
�ിഡ്  പ�തി, െകാ�ിൻ ഇേ�ാേവഷൻ േസാൺ,
െടേ�ാസി�ി �ട�ിയ ഐ ടി പാർ�ക�െട
അടി�ാന സൗകര�വികസനം, ആല�ഴ കനാൽ
ജലഗതാഗത നവീകരണം, േ�ഡിയ�ൾ ,
െമാബിലി�ി ഹ�കൾ, സം�ാരിക സ��യ�ൾ,
തീേയ�ർ േകാം��കൾ, �റിസം പ�തികൾ,
വ�വസായ പാർ�കൾ, വ�ാവസായിക അടി�ാന

സൗകര��ൾ�ാ�� �ലം ഏെ���ൽ,
നാഷണൽ ൈഹേവ വികസന�ിന് �ലം

ഏെ���ൽ, കാർഷിക വാണിജ�വത്കരണം
ല��മി�� അേ�ാ പാർ�കൾ, െകാ�ി-നഗര
�ന��ീവന�ിനാ�� സംേയാജിത
ജലഗതാഗത പ�തി, അതിേവഗ ഇ�ർെന�്
പ�തിയായ േകരള ൈഫബർ ഒപ്�ിക് െന�് വർ�്
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�ട�ിയവ ഉൾെ���. ഗതാഗത േമഖലയി��
അടി�ാന സൗകര� വികസനം
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വികസന�ിൽ

നിർണായക പ�് വഹി��. ചര� നീ��ി�ം

യാ�ാ സൗകര��ി�ം വഴിെയാ���
േറാ�കൾ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്

അത��ാേപ�ിതമാണ്. അ�ദിനം വർ�ി��
േറാഡ്  ഗതാഗത�ി� പരിഹാരം
കെ���തി�ം േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം
ഉയർ��തി�ം �തിയ േറാ�ക�ം, പാല��ം,
ൈബ�ാ�ക�ം കിഫ്ബിയി�െട നട�ിലാ�ി
വ��. വിദ�ാഭ�ാസ–െതാഴിൽ ൈന�ണ��ി��

അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികൾ വഴി
ന�െട നാടിെ� സാ�ഹിക, സാം�ാരിക
�േരാഗതി�് വഴി ഒ���. െതാഴിൽ എ��ാൻ
�ാ�ി�� ഒ� തല�റെയ ��ി��തി�ം
ഉ�രവാദി��� പൗരൻമാെര
വാർെ����തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� പ�്
വളെര വ�താണ്. ഒ� ജനവിഭാഗ�ിെ�

െമാ��ി�� �േരാഗതിയിൽ
െപാ�ജനാേരാഗ��ിെ� പ�് വളെര വ�താണ്.
ജന��െട ആ�രാേരാഗ� സൗഖ�മാണ് ഏെതാ�
സ�ഹ�ിെ��ം വളർ��െട�ം
�േരാഗതി�െട�ം ��ഖ അള�േകാലിൽ ഒ�്.
െപാ�ജനാേരാഗ� രംഗ�് അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ി�ം ചികി�ാ സൗകര���െട
വി�ലീകരണ�ി�ം ഉ� പ�തികൾ
കിഫ്ബിയി�െട നട�ിലാ���്. ഇത് വഴി
ആേരാഗ��� ഒ� ജനതെയ വാർെ���ാൻ

സാധി�ം. സം�ാന�ിെ� സാ�ഹിക -
സാ��ിക �േരാഗതിയിൽ
വ�ാവസായ�ൾ�� പ�്  നിർണായകമാണ്.
ഏ��ം വലിയ െതാഴിൽ േമഖലകളിെലാ�് എ�
നിലയിൽ ദാരി�� നിർമാർജന�ി�ം ജന��െട
ജീവിത നിലവാരം ഉയർ��തി�ം
വ�വസായ�ൾ �ഖ� പ�് വഹി��. േകരളെ�
ഒ� മിക� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ക

എ� ദീർഘവീ�ണ�ിലാണ് വ�ാവസായിക
അടി�ാന സൗകര��ൾ�് കിഫ് ബി
ധനസഹായം ലഭ�മാ��ത്. സം�ാന�

അ�ദിനം വർ�ി�വ�� ൈവദ�തി�െട
ആവശ�കത �ർ�ീകരി��തിനായി നാം
സം�ാന�ിന് �റ�നി��
സ�കാര�നിലയ�ൾ ഉൾെ�െട��
േ�ാത�കെള ആ�യി���്. ര�
ഘ��ളിലായി നട�ിലാ�� �ാൻസ്  �ിഡ്
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എ� ൈവദ�ത �സരണ �ഹത് പ�തി
സം�ാനെ� ൈവദ�ത �സരണ
സംവിധാന��െട ഒ� സംേയാജിത �വർ�നം

സാധ�മാ�ം. സം�ാന�ിെ� വികസന�ിൽ

വിവരസാേ�തികവിദ� േമഖലയി�� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് േലാേകാ�ര നിലവാര�ി��

അടി�ാന സൗകര��ൾ ��ി��തി�ം ഒ�ം
ഐ.ടി അധി�ിത വ�വസായ�ൾ
വികസി�ി��തി�ം, ഇ�വഴി ജന�ൾ�്
െതാഴി�ം, വിേദശ നിേ�പം വർധി�ി��തി�ം
ല��മി��. ഒ� ഡിജി�ൽ ��ർ ൈഹേവ
നിർ�ിെ����തിനായി േകരള ൈഫബർ ഒപ്�ി�്
െന�്-വർ�് പ�തി കിഫ്ബി നട�ിലാ��.
സം�ാന�ിെ� െന�്-വർ�ായി
�വർ�ി�ക�ം ഡിജി�ൽ രംഗ�് �തിയ
വികസന - കേ�ാള സാ��തകൾ �ദാനം
െച�വാ�ം ഈ പ�തി�് സാധി�ം.
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �േരാഗതി�്
ഗണ�മായ സംഭാവനകൾ നൽ�� ഒ�
േമഖലയാണ് വിേനാദസ�ാരം. വിേനാദസ�ാര

േമഖലയിെല പ�തികൾ വഴി വ�മാനം
വർധനവി�ം വിേദശ വിനിമയ�ി�ം

വഴിെയാ���േതാെടാ�ം ��തൽ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി���ി�ം സാധി�ം.
അടി�ാനസൗകര� വികസന പ�തികൾ വഴി
സം�ാന�ിെ� സമ�മായ സാ��ിക�ം,
സാം�ാരിക�ം, ആേരാഗ�, വിദ�ഭ�ാസ,
വ�വസായിക േമഖലക�െട വികസനം
സാധ�മാ�ക�ം �ടാെത ഇ�ര�ി��

വികസന �വർ� രീതി മാ�� കാല�ം
�ത���ം പേരാ��മായ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�ക�ം ധനവിപണിെയ കാര�മായി
ഉേ�ജി�ി�ക�ം െച�ം. ഈ രീതിയിൽ
പ�തികൾ നട�ിലാ�ക വഴി സം�ാനെ�

സ�ദ്ഘടനെയ ചലനാ�കമാ��തി�ം
അടി�ാന സൗകര� വികസനം
സാധ�മാ��തി�ം ��ധാനമായ പ�് കിഫ്ബി
വഹി���്.

(ബി) കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട��
വൻകിടപ�തിക�െട �വർ�ന�േരാഗതി

വ��മാ�േമാ; പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി�� ഇടെപടൽ
നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ��
100 േകാടി �പയിൽ ��തൽ അട�ൽ �ക��
വൻകിട പ�തിക�െട �വർ�ന�േരാഗതി

ഉൾ�െട�� വിശദാംശം അ�ബ�ം-1 ആയി

േചർ��. പ�തികൾ �ർ�ീകരി��തിന്

സമയ�മം പാലി�െ���െ��ി�ം
�ലേമെ����തി�ം പാരി�ിതിക

അ�മതി�ൾ�െട�� �ാ���റി �ിയറൻ�കൾ
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ലഭ�മാ��തി�ം േനരി�� കാലതാമസം
��യിൽെ��ി��്. അവ പരിഹരി��തിന്
പ�തി നിർവഹണ ഏജൻസിക�മായി േചർ�്
കാലതാമസ�ൾ ഒഴിവാ��തി�ം പ�തിക�െട
�വർ�ന �േരാഗതി ഉറ�വ���തി�മായി
അവേലാകന േയാഗ�ൾ കിഫ്ബി നട�ിവ��.

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി ആരംഭി� വൻകിട
പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട
�തീ�ിത െചലവ് എ�യാെണ�ം
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം
കിഫ്ബിയിൽ ഉൾെ���ി അംഗീകരി� വൻകിട
പ�തിക�െട അ�മതി നൽകിയ
�ക�ൾ�െട�� വിശദാംശം അ�ബ�ം-2
ആയി േചർ��.

(ഡി)

കിഫ്ബി പ�തിക�െട �ണേമ��ം �താര�ത�ം
ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) �ണേമ��ം �താര�ത�ം
ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ കിഫ്ബി
സ�ീകരി�ി��്. �ണനിലവാര പരിേശാധന
നട��തിന് കിഫ് ബി � സ��മായി ഒ�
സാേ�തിക പരിേശാധന വിഭാഗം ഉ�്. പരിശീലനം
ലഭി� ഉേദ�ാഗ�ർ ആ�നിക ഉപകരണ��െട
സഹായേ�ാെടയാണ് ���ിക�െട

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��ത്. �താര�ത
ഉറ�വ���തിനായി െ�ാജ�്  ആൻഡ്  
ഫിനാൻസ്  മാേനജ്  മ�്  സി�ം (PFMS) എ�
േസാ�്  െവയർ വഴി ആണ് ഡി പി ആർ �തൽ
ബിൽ പാസാ���വെര�� എ�ാവിധ
�വർ�ിക�ം കിഫ്ബിയിൽ നട��ത്. എസ്  പി
വി കൾ�ം കരാ�കാർ�ം ഫയൽ �ാ�്
െച�ാ�� സൗകര�ം ഒ��ിയി��്. കിഫ്ബി
ആ�്  �തൽ ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  വെര��
എ�ാവിധ േരഖക�ം കിഫ്ബി െവബ് ൈസ�ിൽ
ലഭ�മാ�ിയി��്. �ടാെത ഒ� പരാതി പരിഹാര
െസ�ം കിഫ്ബിയിൽ �വർ�ി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


