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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4728 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ് ബി �േഖന സാം�ാരിക നിലയ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) ജി�കളിൽ കിഫ് ബി �േഖന സാം�ാരിക

നിലയ�ൾ �ാപി�� പ�തി�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. നേവാ�ാന സാം�ാരിക നായക�െട

നാമേധയ�ിൽ സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം

കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെടയാണ് സാം�ാരിക

സ��യ�ൾ നിർ�ി��ത്. ��ത സാം�ാരിക

സ��യ��െട നിർ�ാണ�ിന് ഓേരാ ജി�യി�ം

50 േകാടി �പ വീതം െമാ�ം 700 േകാടി �പയിൽ

നിജെ���ി 27.04.2017-െല സ. ഉ. (സാ. ധാ)
ന�ർ. 318/2017/സാം.കാ.വ �കാരം ഭരണാ�മതി

�റെ��വി����ായി. ഇവ�െട നിർ�ാണ

�വർ�ന��ം �മി ഏെ���� നടപടിക�ം

വിവിധ ജി�കളിൽ വിവിധ ഘ��ളിലാണ്. െകാ�ം,
കാസർേഗാഡ്  ജി�കളിെല സാം�ാരിക

സ��യ��െട ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണം

�ർ�ീകരി�  ്ഉദ്ഘാടനം നട�ി. �ടർ�ളള

നിർ�ാണ �വർ�ികൾ �േരാഗമി� വ��.
പാല�ാട്  ജി�യിെല സാം�ാരിക

സ��യ�ിെൻറ നിർ�ാണ �വർ�ികൾ

�േരാഗമി� വ��. മല�റം ജി�യിെല

സാം�ാരിക സ��യ�ിെൻറ െട�ർ നടപടികൾ

നട�വ��. �� ർ, ആല�ഴ എ�ീ ജി�കളിൽ

പ�തി�ായി സർ�ാർ �മി കെ��ക�ം

�മി�െട ൈകമാ� നടപടികൾ അ�ിമ

ഘ��ിെല�ക�ം െച�ി��്. ക�ർ ജി�യിൽ

സാം�ാരിക സ��യ നിർ�ാണ�ിനായി

സ�കാര� �മി ഏെ���ി��്. േകാഴിേ�ാട് ,
േകാ�യം എ�ീ ജി�കളിൽ �മി ഏെ����

നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. ക�ർ, �� ർ,
ആല�ഴ, േകാ�യം എ�ിവിട�ളിെല സാം�ാരിക

സ��യ�ിെൻറ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�കൾ

കിഫ്ബി�് സമർ�ി�ി��്. വയനാട് , എറണാ �ളം,
ഇ��ി, പ�നംതി�, തി�വന��രം ജി�കളിൽ

അ�േയാജ�മായ �മി ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെൻറ
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സഹായേ�ാെട കെ��വാ�ളള �മം നട�

വരികയാണ്.

(ബി)
��ത പ�തിയിൽ നാളി�വെര എ� �ക

െചലവഴി�ി�െ��ം ഏെതാെ� ഇന�ിലാണ്

ഈ െചല�കെള�ം ജി�തിരി�  ്വിശദാംശം

നൽ�േമാ?

(ബി) കിഫ്ബി �േഖന സാം�ാരിക സ��യ�ൾ

നിർ�ി�� പ�തി�ായി ഇ�വെര 43.98 േകാടി

�പ െചലവഴി�. ഓേരാ ജി�യി�ം െചലവഴി�

�ക�െട വിശദ-വിവര�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



A\p-_Ôw   

{Ia-
\w. 

PnÃ C\w sNe-h-gn¨ cq]. 

1 Xncp-h-\-́ -]p-cw Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn \evInb 
XpI   

2.05  e£w 

  t{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ sNe-
hmb XpI 

2.50 e£w 

2. sImÃw tIm¬{Sm-IvSÀ¡v \evInb XpI 10.03 tImSn 

  Un.-]n.-BÀ. X¿mdm-¡p-¶-Xn-\mbn  
\evInb XpI 

39.04 e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv  bqWn-änÂ sNe-
hmb Xp-I 

27.50 e£w 

  t{]mPIväv amt\-Pp-saâ I¬kÄ«ân\v 
\evInb  XpI 

22.22 e£w 

3. ]¯-\w-Xn« Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn  
\evInb XpI. 

2.05  e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

4. Be-̧ pg Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn   
\evInb XpI 

8.21  e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

5. Fd-Wm-Ipfw Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn  
\evInb XpI 

2.05  e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

6. CSp¡n Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn  
\evInb XpI 

2.05  e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

7. tIm«bw Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn  
\evInb XpI 

8.21  e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

 



  `qan Gsä-Sp-¡p-¶-Xn-\mbn Ct¸mÄ sNe-
hmb XpI 

19.35 e£w 

8. XrÈqÀ Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn 
I¬kÄ«³kn¡v \evInb XpI. 

8.21  e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

9. ]me-¡mSv Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn 
I¬kÄ«³kn¡v \evInb XpI. 

39.04   e£w 

  tIm¬{Sm-IvSÀ¡v \evInb XpI 13.78 tImSn 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv I¬kÄ«ân\v  
\evInb XpI 

25.42 e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

27.50 e£w 

10. ae-̧ pdw Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn  
\evInb XpI. 

24.65  e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

11. hb-\mSv Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn \evInb 
XpI 

2.05  e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

12 tImgn-t¡mSv Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn  
\evInb XpI 

2.05  e£w 

  `qan Gsä-Sp-¡p-¶-Xn-\mbn Ct¸mÄ sNe-
hmb XpI 

50.00 e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änÂ   
sNe-hmb Xp-I 

2.50 e£w 

13 I®qÀ Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn \evInb 
XpI. 

24.65  e£w 

  `qan Gsä-Sp-¡p-¶-Xn-\mbn Ct¸mÄ sNe-
hmb XpI 

5.85 tImSn 

14 ImkÀtKmUv Un.-]n.-BÀ.X¿m-dm-¡p-¶Xn\mbn \evInb 
XpI. 

39.04  e£w 

   tIm¬{Sm-IvSÀ¡v \evInb XpI 9.80 tImSn 

 



  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv bqWn-änse   
sNe-hp-IÄ 

27.50 e£w 

  s{]mPIväv amt\-Pp-saâv I¬kÄ«ân\v 
\evInb XpI  

24.50 e£w 

 

 

  

 

 

 


