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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4767 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

���ാട്  മ�ല�ിെല കിഫ്ബി ഫ�് �േഖന അ�മതി ലഭി� േറാ�ക�െട ���ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) ���ാട്  മ�ല�ിൽ കിഫ്ബി ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്നിർ�ാണ�ിന് അ�മതി ലഭി�
���ാട്-��ിയം-േകാടാലി േറാഡ് , പളളി��്-
ചി�ിനി ഡാം േറാഡ്  എ�ിവ�െട നവീകരണ�ം,
നിർ�ി� മലേയാര െെഹേവ നിർ�ാണ�ിെ�

നടപടിക�ം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ���ാട്-��ിയം-േകാടാലി േറാഡ്  ���ാട്-
��ിയം-േകാടാലി േറാഡി� �ന��ാരണ
�വർ�ി�് 10 േകാടി �പ�് തത��ിൽ

ഭരണാ�മതി�ം 59.2 േകാടി �പ�് കിഫ്ബിയിൽ
നി�ം സാ��ിക അ�മതി�ം നൽകിയി��്.
ഡിൈസൻ റിവ� നട�ാൻ കിഫ് ബി തീ�മാനി�
േ�ാെജ�ക�െട പ�ികയിൽ ��ത �വർ�ി

ഉൾെ��ി��്. ഇതിനായി RITES (Rail India
Technical and Economic Services) െന കിഫ് ബി
�മതലെ���ിയി��് പ�ി��് - ചി�ിനി ഡാം
േറാഡ്  പ�ി��് - ചി�ിനി ഡാം േറാഡിെ�
�ന��ാരണ �വർ�ി�് 20 േകാടി �പ�്
തത��ിൽ ഭരണാ�മതി�ം, കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
�ലം ഏെ���� �ൾെ�െട 39.49 േകാടി
�പ�് സാ��ിക അ�മതി�ം ലഭി�ി��്.
�ലം ഏെ����തിനായി അതിർ�ി��കൾ

�ാപി�� ���ി�ാ�� കരാർ ന�ിയി��്.
�ടാെത �ല ലഭ�ത�് ��ി���തിനാൽ Full
Depth Reclamation (FDR) തര�ിൽ

െച��തിനായി ഈ ���ി ഉൾെ���ാനായി

കിഫ്ബിയിേല�് നിർേ�ശി�ി��താണ്.
മലേയാരൈഹേവ ���ാട്  മ�ല�ി�െട

കട�േപാ�� മലേയാര ൈഹേവ�െട
വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��. വില��ർ

-െവ�ി�ള�ര (30.925 km) - ��ത ���ി�്

10.07.2017 ൽ തത��ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�.
വന�മി ലഭി��തി�േവ�ി കിഫ്ബിയിൽ വ�്
വനം വ��ിെ��ം, കിഫ്ബി�െട�ം ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��മായി നട�ിയ ചർ��െട�ം
സം�� പരിേശാധന�െട�ം അടി�ാന�ിൽ

നിർ�ി� അൈലെമ�ിൽ വന�മി
തി�െ����തി�� സർേ� നടപടികൾ
നാ�്പാ�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ
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നട�െകാ�ിരി�കയാണ്. ആയതിെ� റിേ�ാർ�്
ലഭ�മായേശഷം വനം വ��ിെ� പരിേവഷ്
േപാർ�ലിൽ വന�മി�േവ�ി അേപ�
സമർ�ി�ക�ം �ടർ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ���മാണ്.

(ബി)

��ത േറാ�ക�െട നിർ�ാണം
ആരംഭി��തിന് നിലവിൽ തട��ൾ
എെ��ി�ം ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ാട്-��ിയം-േകാടാലി േറാഡ്  ���ാട്-
��ിയം-േകാടാലി േറാഡി� �ന��ാരണ
�വർ�ി�് 10 േകാടി �പ�് തത��ിൽ

ഭരണാ�മതി�ം 59.2 േകാടി �പ�് കിഫ്ബിയിൽ
നി�ം സാ��ിക അ�മതി�ം നൽകിയി��്.
ഡിൈസൻ റിവ� നട�ാൻ കിഫ് ബി തീ�മാനി�
േ�ാെജ�ക�െട പ�ികയിൽ ��ത �വർ�ി

ഉൾെ��ി��്. ഇതിനായി RITES (Rail India
Technical and Economic Services) െന കിഫ് ബി
�മതലെ���ിയി��് പ�ി��് - ചി�ിനി ഡാം
േറാഡ്  പ�ി��് - ചി�ിനി ഡാം േറാഡിെ�
�ന��ാരണ �വർ�ി�് 20 േകാടി �പ�്
തത��ിൽ ഭരണാ�മതി�ം, കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
�ലം ഏെ���� �ൾെ�െട 39.49 േകാടി
�പ�് സാ��ിക അ�മതി�ം ലഭി�ി��്.
�ലം ഏെ����തിനായി അതിർ�ി��കൾ

�ാപി�� ���ി�ാ�� കരാർ ന�ിയി��്.
�ടാെത �ല ലഭ�ത�് ��ി���തിനാൽ Full
Depth Reclamation (FDR) തര�ിൽ

െച��തിനായി ഈ ���ി ഉൾെ���ാനായി

കിഫ്ബിയിേല�് നിർേ�ശി�ി��താണ്.
മലേയാരൈഹേവ ���ാട്  മ�ല�ി�െട

കട�േപാ�� മലേയാര ൈഹേവ�െട
വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��. വില��ർ

-െവ�ി�ള�ര (30.925 km) - ��ത ���ി�്

10.07.2017 ൽ തത��ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�.
വന�മി ലഭി��തി�േവ�ി കിഫ്ബിയിൽ വ�്
വനം വ��ിെ��ം, കിഫ്ബി�െട�ം ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��മായി നട�ിയ ചർ��െട�ം
സം�� പരിേശാധന�െട�ം അടി�ാന�ിൽ

നിർ�ി� അൈലെമ�ിൽ വന�മി
തി�െ����തി�� സർേ� നടപടികൾ
നാ�്പാ�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ

നട�െകാ�ിരി�കയാണ്. ആയതിെ� റിേ�ാർ�്
ലഭ�മായേശഷം വനം വ��ിെ� പരിേവഷ്
േപാർ�ലിൽ വന�മി�േവ�ി അേപ�
സമർ�ി�ക�ം �ടർ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ���മാണ്.

(സി) ഉെ��ിൽ, തട��ൾ നീ�ി േറാഡ്  ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര

(സി) ���ാട്-��ിയം-േകാടാലി േറാഡ്  ���ാട്-
��ിയം-േകാടാലി േറാഡി� �ന��ാരണ
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ? �വർ�ി�് 10 േകാടി �പ�് തത��ിൽ

ഭരണാ�മതി�ം 59.2 േകാടി �പ�് കിഫ്ബിയിൽ
നി�ം സാ��ിക അ�മതി�ം നൽകിയി��്.
ഡിൈസൻ റിവ� നട�ാൻ കിഫ് ബി തീ�മാനി�
േ�ാെജ�ക�െട പ�ികയിൽ ��ത �വർ�ി

ഉൾെ��ി��്. ഇതിനായി RITES (Rail India
Technical and Economic Services) െന കിഫ് ബി
�മതലെ���ിയി��് പ�ി��് - ചി�ിനി ഡാം
േറാഡ്  പ�ി��് - ചി�ിനി ഡാം േറാഡിെ�
�ന��ാരണ �വർ�ി�് 20 േകാടി �പ�്
തത��ിൽ ഭരണാ�മതി�ം, കിഫ്ബിയിൽ നി�ം
�ലം ഏെ���� �ൾെ�െട 39.49 േകാടി
�പ�് സാ��ിക അ�മതി�ം ലഭി�ി��്.
�ലം ഏെ����തിനായി അതിർ�ി��കൾ

�ാപി�� ���ി�ാ�� കരാർ ന�ിയി��്.
�ടാെത �ല ലഭ�ത�് ��ി���തിനാൽ Full
Depth Reclamation (FDR) തര�ിൽ

െച��തിനായി ഈ ���ി ഉൾെ���ാനായി

കിഫ്ബിയിേല�് നിർേ�ശി�ി��താണ്.
മലേയാരൈഹേവ ���ാട്  മ�ല�ി�െട

കട�േപാ�� മലേയാര ൈഹേവ�െട
വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��. വില��ർ

-െവ�ി�ള�ര (30.925 km) - ��ത ���ി�്

10.07.2017 ൽ തത��ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�.
വന�മി ലഭി��തി�േവ�ി കിഫ്ബിയിൽ വ�്
വനം വ��ിെ��ം, കിഫ്ബി�െട�ം ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��മായി നട�ിയ ചർ��െട�ം
സം�� പരിേശാധന�െട�ം അടി�ാന�ിൽ

നിർ�ി� അൈലെമ�ിൽ വന�മി
തി�െ����തി�� സർേ� നടപടികൾ
നാ�്പാ�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ

നട�െകാ�ിരി�കയാണ്. ആയതിെ� റിേ�ാർ�്
ലഭ�മായേശഷം വനം വ��ിെ� പരിേവഷ്
േപാർ�ലിൽ വന�മി�േവ�ി അേപ�
സമർ�ി�ക�ം �ടർ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ���മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


