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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3370 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഗവൺെമ�് മഹാരാജാസ്  താ��് ആ�പ�ി വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ം സം�ാന ഭവന

നിർ�ാണ േബാർഡിന് നിർ�ാണ

�മതല���മായ െകാ�ി ഗവൺെമ�്

മഹാരാജാസ്  താ��് ആ�പ�ി വികസന�മായി

ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ നിലവിൽ ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െകാ�ി ഗവൺെമ�് മഹാരാജാസ്  താ��്

ആ�പ�ി വികസന�മായി ബ�െ��്

കരാ�കാരൻ 30/06/2021-ൽ ഭവന നിർ�ാണ

േബാർ�മായി കരാറിൽ ഏർെ��. ൈസ�ിൽ

നിലവി�� െപാളി� നീേ�� െക�ിട�ൾ��

േലലം 30.09.2021-ൽ  നട�ത് DMO –�െട

അംഗീകാര�ിനായി ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡ്

അയ�ിരി�കയാണ്. Proposed building-െ�

ഭാഗെ� മര�ൾ �റി� മാ��ത്

�ർ�ീകരി�ി��്. Test piling െച��തിനായി

Total station survey-�ം മ� നടപടിക�ം

�ർ�ിയായിവ��. േഹാ�ി�ൽ അധി�തർ Site
clear െച�് ൈകമാ�� �റ�് 18
മാസ�ി��ിൽ പണികൾ �ർ�ിയാ�വാൻ

സാധി�ം.

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പകർ�്

ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) ഈ പ�തി സംബ�ി�  ്�റെ��വി� ഉ�ര�കൾ

അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(സി) ��ത ആ�പ�ി വികസന �വർ�ന�മായി

ബ�െ��് േബാർഡ്  നാളി�വെര നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�ം

എ�േ��് �ർ�ീകരി�െമ��� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 08/02/2018-െല GO (Rt) No-475/2018/H&FWD
നം. ഉ�രവ് �കാരം എറണാ�ളം ജി�യിൽ

മഹാരാജാസ്  താ��് ആ� പ�ി�െട

വികസന�വർ�ന�ൾ  നട�ിലാ��തി��

െ�ഷ�ൽ പർ�സ്  െവഹി�ിൾ (SPV) ആയി ഭവന

നിർ�ാണ േബാർഡിെന സർ�ാർ നിയമി�ി��.
54.45 േകാടി �പ െചലവിൽ ടി പ�തി

നട�ിലാ��തിന് 15/12/2018-ൽ   സ.ഉ.
(സാധാ)നം.3699/2018/ആ.�.വ �കാരം

(െഹൽ�്  & ഫാമിലി െവൽഫയർ വ��്)
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��. ഭവന നിർ�ാണ

േബാർഡ്  കിഫ്ബി�് സമർ�ി� DPR പരിേശാധി�്

28/10/2020 -െല നടപടി�മം �കാരം 29.67 േകാടി

�പ�� സാ��ിക അ�മതി KIIFB
നൽകിയി��. "സിവിൽ വർ�് , വാ�ർ സൈ� ,
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സാനി�റി വർ�് സ് , �വികസന�വർ�നം,
േറാഡ്   നിർ�ാണം, ��മതിൽ, വാ�മ്ാെ�

ക�ാബിൻ, െ�യിേനജ്  വർ�കൾ �ട�ിയവ

െച��തിേല�ായി" Package I ആയി 20.76
േകാടി �പ�് (GSTഉൾ�െട) 21/01/2021-ൽ ചീഫ് 
എ�ിനീയർ സാേ�തിക അ�മതി നൽകി. ഏ��ം

�റ� നിര�ായ 18,78,13,364.44 �പ

േരഖെ���ിയി�� M/s. GKV Associates -ന്
07/05/2021-ൽ വർ�്  ഓർഡർ നൽ�ക�ം െച�.
ഈ വർ�കൾ �ർ�ീകരി��തി��

കാലാവധി 18 മാസമായാണ് നി�യി�ിരി��ത്.
COVID Lock down സാഹചര�ം കണ�ിെല��്

M/s. GKV Associates ആവശ�െപ�ത�സരി�

30/06/2021 വെര കരാർ വ��തി�� സമയം

ദീർഘി�ി� നൽകിയി��. അതിെ�

അടി�ാന�ിൽ M/s. GKV Associates 
30/06/2021 -ന് േബാർ�മായി എ�ിെമ�ിൽ

ഏർെ��. Statutory clearance-ൽ െപ� Pollution
Control Board-ൽ നി�� NOC, Aviation
clearance NOC എ�ിവ ലഭ�മായി��്.
16.09.2021-ൽ FIRE NOC ലഭി��തിനാ��

അേപ� ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡ്  ഫയർ

ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ സമർ�ി�. േഹാ�ി�ൽ

അധി�തർ  Site clear െച�് ൈക മാ���റ�് 18
മാസ�ി��ിൽ പണികൾ �ർ�ിയാ�വാൻ

സാധി�ം.

(ഡി)

��ത പ�തി �േദശം സി.ആർ.ഇസഡ്  -II
േസാണിൽ ഉൾെ���തിനാൽ

െക.സി.ഇസഡ് .എം.എ. �െട എൻ.ഒ.സി.
ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയ� ലഭ�മാ�ാൻ

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിർ�ാണ െപർമി�ി� ആവശ�മായ CRZ(Coastal
Regulation Zone) NOC -�ായി KCZMA
(Kerala Costal Zone Management Authority) -ൽ
നി�ം NOC ലഭ�മാേ����്. സി ആർ ഇസഡ്

NOC ലഭി��തിേല�ായി NCESS (National
Centre for Earth Science Studies) -േല�്

ഇൻെ��ൻ ഫീസ്   �ാൻ�ർ െച�

നൽകിെയ�ി�ം നാളി�വെര ഇൻെ��ൻ

നട�ിയി�ി�.

(ഇ)
എൻ.ഒ.സി. എേ�ാേഴ�് ലഭ�മാ�െമ�ം നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ എ�േ��്

�ർ�ീകരി�െമ��ം സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

(ഇ) CRZ NOC ലഭി��തിേല�ായി NCESSേല�്

ഇൻെ��ൻ ഫീസ്   നൽകിെയ�ി�ം നാളി�വെര

ഇൻെ��ൻ നട�ിയി�ി�. േഹാ�ി�ൽ

അധി�തർ Site clear െച�് ൈകമാ�� �റ�് 18
മാസ�ി��ിൽ പണികൾ �ർ�ിയാ�വാൻ

സാധി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



3 of 3
















