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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4737 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ാ ജി�കളി�ം സം�ാരിക സ��യ�ൾ �ാപി�� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri Saji Cherian 

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

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം കിഫ്ബി �േഖന സം�ാരിക

സ��യ�ൾ �ാപി�� പ�തി ഇേ�ാൾ

ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�തിെ� വിശദവിവരം

നൽ�േമാ; ഓേരാ ജി�യി�ം ഇത് സബ�ി�്

നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) നേവാ�ാന സാം�ാരിക നായക�െട

നാമേധയ�ിൽ സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം

കിഫ്ബി പ�തി �കാരമാണ് 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

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

ഭരണാ�മതി �റ��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���ി��്.
േകാ�യം ജി�യിൽ �മി ഏെ���� നടപടികൾ

�േരാഗമി� വ��. േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിേലത്

പരിേശാധനയിലാണ്. 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 സം�ാരിക സ��യ�ൾ �ാപി��

പ�തി�് �മി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഓേരാ

ജി�യി�ം ഇതിനായി കെ��ിയി�� �മി

ആ�െടതാെണ�ം ഇതിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം

െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം എ�തിെ��ം

വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(ബി) നേവാ�ാന നായക�െട നാമേധയ�ിൽ

സാം�ാരിക സ��യം എ� പ�തി�ായി �മി

കെ���തി�ളള നടപടികൾ വിവിധ

ഘ��ളിലാണ്. ��ത പ�തി

യാഥാർ��മാ��തിനായി 6 ജി�കളിൽ

സർ�ാർ �മി�ം (െകാ�ം, പാല�ാട്  ,
കാസർേഗാഡ്  , മല�റം, ആല�ഴ, ��ർ) 3
ജി�കളിൽ സ�കാര� �മി�ം (ക�ർ, േകാ�യം,
േകാഴിേ�ാട്  ) കെ��ിയി��് . ബാ�ി 5
ജി�കളിൽ അ�േയാജ�മായ സർ�ാർ �മി

കെ���തി�ളള �മ�ൾ നട� വരികയാണ് .
ക�ർ ജി�യിൽ വാഗ്ഭടാന�െ� നാമേധയ�ിൽ

�ാപി�� സാം�ാരിക സ��യ�ിനായി

പാട�ം �ാമപ�ായ�്  സൗജന�മായി വി�

നൽ�� 89 െസ�്  �മി�ം അതിേനാട്   േചർ�് 
കിട�� 2.15 ഏ�ർ സ�കാര� �മി�ം

ഏെ���ാണ്  പ�തി നട�ിലാ��ത് . ��ത

സ�കാര� �മി LARR Act 2013 �കാരം

ഏെ����തിനായി സാ�ഹ�ാഘാത പഠനം

നട��തി�ം �മി ഏെ����തി�മായി ആെക

5,85,61,125/-�പ പ�തി�െട എസ്  .പി. വി ആയ

െക. എസ്  . എഫ് . ഡി. സി, തലേ�രി എൽ. എ
തഹസിൽദാർ�്  ൈകമാറിയി��് . േകാ�യം

ജി�യിൽ ലളിതാംബിക അ�ർ�ന�ിെ�

നാമേധയ�ിൽ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി

ച�നാേ�രി താ��ിൽ ക�ഴ വിേ�ജിൽ 5
ഏ�ർ സ�കാര� �മിയാണ്  കെ��ിയി�ളളത് .
�മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ �േരാഗമി�

വരികയാണ് . ��ത �മി ഏെ�����മായി

ബ�െ��്  സാ�ഹ�ാഘാത പഠനം

നട��തിനായി 19,35,000/- �പ പ�തി�െട

എസ്  .പി. വി ആയ െക. എസ്  . എഫ് . ഡി. സി,
േകാ�യം എൽ.എ തഹസിൽദാർ�് 
ൈകമാറിയി��് . േകാഴിേ�ാട്   ജി�യിൽ ഇ൯േഡാ

ഷാർജ കൾ�റൽ െസ�ർ, അ�ാരാ�

നിലവാര�ളള കൺെവൻഷൻ െസ��ം

എ�ിബിഷൻ െസ��ം, ൈവ�ം �ഹ�ദ് 
ബഷീറിെ� നാമേധയ�ി�ളള സാം�ാരിക

സ��യം എ�ിവ �ാപി�� കാര�ം

പരിേശാധനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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