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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2335 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ചാ��ർ മ�ല�ിെല കിഫ്ബി പ�തികൾ.

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ 
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ കിഫ്ബി ഫ�്

ഉപേയാഗി�  ്ചാ��ർ മ�ല�ിൽ ഏെത�ാം

���ികൾ�് സാ��ികാ�മതി

നൽകിയി�െ��ം അവയിൽ ഏെത�ാം

പ�തികൾ ഇനി�ം �ർ�ീകരി�ാ�െ��ം

അറിയി�ാേമാ;

(എ)
ചാ��ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ കിഫ് ബി

ധനാ�മതി ന�ിയി���ം,
�ർ�ീകരി�ാ���മായ �വർ�ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി) ഇേത കാലയളവിൽ ��ത മ�ല�ിൽ

കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട

നട�ിലാ��തിനായി നിർേ�ശി�ി��

പ�തികളിൽ ഏെത�ാം പ�തികൾ�് ഇനി�ം

സാ��ികാ�മതി നൽകാ�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

നിലവിൽ നിർേ�ശി�ി��തിൽ സാ��ിക

അ�മതി നൽകാ�� �വർ�ിക�െട വിവര�ൾ

അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.

(സി) സാ��ികാ�മതി ലഭ�മായി�ി�ാ�

���ികൾ�് സാ��ികാ�മതി ലഭി�ാൻ

എെ��ാം നടപടി�മ�ൾ

�ർ�ീകരി�ാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിൽ കിഫ്ബി പ�തിയായി

�ഖ�ാപി�ി��േതാ അെ��ിൽ കിഫ്ബി

പ�തിയായി മ�ിസഭ അംഗീകാരം

നൽകിയി��േതാ ആയ പ�തികൾ�്

ഭരണവ��് ഭരണാ�മതി �റെ��വി�� �റ�്

അതത് പ�തി നിർ�ഹണ ഏജൻസി

കിഫ്ബിയിൽ വിശദ പ�തി റിേ�ാർ�്

സമർ�ി��. അത് കിഫ്ബി മാനദ��ൾ�്

അ��തമാേണാ എ�ം മ� വ�തിയാന�ൾ

ഉേ�ാ എ��ം അവേലാകന വിഭാഗം

പരിേശാധി��. ന�നതകൾ ഉ� പ�തി

റിേ�ാർ�കൾ�് സാേ�തിക അവേലാകന

റിേ�ാർ�്നൽകി അത് പരിഹരി�  ്നൽ�വാൻ

എസ് .പി.വികൾ�് നിർേദശം നൽ��. വിവിധ

േമഖലകളിെല സേ�തിക വിദഗ്ധ�െട

സഹായേ�ാെടയാണ് പ�തി അവേലാകനം

നട��ത്. ഇതിേനാെടാ�ം നിയമസഭാ

സാ മാജികർ, പ�തി നിർ�ഹണഏജൻസി/വ��്

വിദഗ്ധർ �ട�ിയവ�െട അഭി�ായ��ം

നിർേ�ശ��ം പരിഗണി�  ്വിവിധഘ��ളിൽ
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അവേലാകന േയാഗ�ൾ നട�ി പ�തി

റിേ�ാർ�ിൽ ആവശ�മായ മാ��ൾ വ��ി

അ�ിമ അവേലാകന റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��.
��ത അവേലാകന റിേ�ാർ�് ഉൾ�െട

വിശദപ�തി റിേ�ാർ�് കിഫ്ബി

എ�ിക��ീവ്ക�ി�ി/ േബാർഡ്  �ൻപാെക

സമർ�ി�ാണ് പ�തികൾ�് കിഫ്ബി ധനാ�മതി

നൽ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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Project statusSub Project Name

Project
Outlay, (Rs

in Crore)
St.No

t 3.00 Work in progressGeneraI
Education

Betterment of infrastructure facilities in

229 schoots, Kotlam Cluster 1-Phase "l -

Pooyappatti Govt. H.S

Work in progressWater
Resources

Reptacement of Transmission Mains in

KoItam Circte, (multiple constituencies
included)

{ 37.33

r 60.00 Work in progressWater
Resources

KIIFB 2017-18 Water Suppty schemes, The

extention of Distribution system from jica

scheme in various vitlages uncier

chathannoor constituency

{ 36.75 KIIFB Approved
Construction of RoB in lieu of LC 554 in

between Raitway KM 168/400-500 (Ottat)

near Ayyappa temple in Kotlam
PWD

t 1.73 Work Awarded
Kottam and Pathanamthitta - Ctuster 5 (1.

Nedungolam Govt. HSS, (Rs. 7956828), 2.

Uliyanad Govt. HS, (RS. 9316197))

< 2.64 KIIFB ApprovedFisheries &
Ports

Strengthening of fish marketing

lnfrastructure in Kollam, Phase 2 -

Paripatty Fish Market

KIIFB Approved< 4_57
Fisheries &.

Ports
Chathanoor Fish Market

Work in progress{ 1.83Fisheries &
Ports

South Paravoor fish Market

Work in progressr 5.00Generat
Education

PPE Mission- Upgradation of one school in

each constituency -

Kotlam District-Phase 2 -

Govt.HSS, Chathannur

Work in progress{ 1.07Fisheries &

Ports

lmproving Education lnfrastructure in

Selected Schoots of the Coast of Kerala -

Government Lower.Primary Schoot,

Kottappuram

t 16.09 Work Comptetedlmprovements to Ayoor - lthikkara road Km

8/000 to 17 1500
PWD

Work in progressWater
Resources

Water Supply Scheme to Kalluvathukkal

Parippally and Velinalloor villages - Phase It2

,?^^Jy.S 64' A

7

Department

GeneraI

Ed ucation

{ 27.00
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Sl. No Department Sub Project Name

Froject
Outlay, (Rs in

Crore)
Project status

PWD

lmprovements to Chathannoor-Meenad
-Kutamada- Faravoor -Nettettit-

Bhoothakkutam- Edayadi road

{ 191.60 Under AppraisaI

2
GeneraI
Education

Betterment of infrastructure facitities in

229 schools, Kotlam Trivandrum ctuster -

GHSS Paravur

t 2.82 Under AppraisaI

't

1


