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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4797 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

���ാട്  മ�ല�ിെല െറയിൽേവ േമൽ�ാല��െട നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) ���ാട്  മ�ല�ിൽ നിർ�ാണ�ിന്

അ�മതി നൽകിയി�� െറയിൽേവ
േമൽ�ാല��െട എ�ം അറിയി�ാേമാ;
അവ�െട നിർ�ാണ നടപടികൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ���ാട്  മ�ല�ിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.
െക.�െട കീഴിൽ 4 ആർ.ഒ.ബി.കൾ�ാണ്
അ�മതി നൽകിയി��ത്. ആല�ർ ആർ.ഒ.ബി
(LC Nos.-33), െന�ായി ആർ.ഒ.ബി (LC
Nos.-32), ന�ി�ര ആർ.ഒ.ബി (LC Nos.-31)
എ�ീ െറയിൽേവ േമൽ�ാല��െട നിർ�ാണം
കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി
നൽ�ക�ം ആർ.ബി.ഡി. സി.െക.-െയ
എസ് .പി.വി. ആയി നിയമി�ക�ം െച�ി��്.
വിശദമായ പഠന�ൾ�് േശഷം ത�ാറാ�ിയ
ഡി.പി.ആർ. ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. കിഫ്ബിയിൽ
അപ്.േലാഡ്  െച�ക�ം കിഫ്ബി യഥാ�മം 21.87,
32.35, 34.9 േകാടി �പ�് അംഗീകാരം നൽ�ക�ം
െച�ി��്. ആല�ർ, െന�ായി ആർ.ഒ.ബി.
ക�െട ജി.എ.ഡി യഥാ�മം 02.03.2019 �ത�ം
03.07.2020 �ത�ം നിരവധി തവണ െറയിൽേവ�്
സമർ�ിെ��ി�ം നിരവധി തി���കൾ

ആവശ�െ��് മട�ി നൽ�കയാ��ായത്.
ആവശ�മായ തി���കൾ വ��ിയ േശഷം
ജി.എ.ഡി, ലാ�് �സ്  �ാ�ി�ി�് (LUS)
സർ�ിഫി��് സഹിതം ഉടൻ െറയിൽേവ�്
സമർ�ി��താണ്. ന�ി�ര ആർ.ഒ.ബി �െട
���ിയ ജി.എ.ഡി, LUS സർ�ിഫിേ��് സഹിതം
10.06.2021 ൽ െറയിൽേവ�് അംഗീകാര �ിനായി

സമർ�ി�ി��്. ���ാട്  െറയിൽേവ
േമൽ�ാല�ിെ� നിർ�ാണം 2004-2005 െല
െറയിൽേവ വർ�് േ�ാ�ാമിൽ (RWP)
ഉൾെ���ി യി�െ��ി�ം ഭരണാ�മതി
നിലിവിൽ ഇ�ാതി��തിനാൽ െറയിൽേവ വർ�്
േ�ാ�ാമിൽ നി�ം ��ത ���ി

ഒഴിവാ�ിയിരി�കയാണ്. 27.09.2016-െല സ.ഉ.
(സാധാ)നം.1324/2016/െപാ.മ.വ. �കാരം ��ത
േമൽ�ാല�ിെ� നിർ�ാണം കിഫ്ബിയിൽ
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ഉൾെ���ി ആർ.ബി.ഡി. സി.െക.െയ
എസ് .പി.വി. ആയി നിയമി�ക��ായി.
അത�സരി�  ്നിർ�ാണ പ�തി�െട ഡി.പി.ആർ.
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ത�ാറാ�ി കിഫ്ബിയിൽ
സമർ�ി�ക�ം, ഈ പ�തി�ായി 37.73 േകാടി
�പ�െട അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം െചയതി��്.
ഈ പ�തി�ാവശ�മായ �ലം എ���തി��
ഭരണാ�മതി 22-11-2019 ൽ നൽകിയി��്.
�ടർ�് പ�തി െറയിൽേവ വർ�് േ�ാ�ാമിൽ
വീ�ം ഉൾെ���ണെമ�് െറയിൽേവേയാട്
സർ�ാർ അഭ�ർ�ി�തിെന�ടർ�്

ആർ.ബി.ഡി.സി.െക ജി.എ.ഡി. െറയിൽേവ�്
വീ�ം സമർ�ി�ക�ം െറയിൽേവ വർ�്
േ�ാ�ാമിൽ ഉൾെ���ക�ം െച�. നിർ�ാണ
�ലം പരിേശാധി�തിന് േശഷം, െറയിൽേവ
ആവശ�െ�� മാ��ൾ വ��ി 16.11.2019 ന്
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ജി.എ.ഡി. വീ�ം സമർ�ി�.
എ�ാൽ �ാ�്േഫാം വി�ലീകരണ�ം അധികമായി
3rd line ഇ���ം പരിഗണി�ണെമ�് െറയിൽേവ
05.02.2020 ന് ആവശ�െ�� ക�ം �ടർ�്
െക.െക.രാമച�ൻ എം.എൽ.എ. �മായി
ൈസ�ിൽ വ�  ്നട� ചർ�കളിെല തീ�മാന
�കാരം ഇേ�ാൾ പ�തി�െട എൽ.എ. അവസാന
ഘ��ിലായ തിനാൽ പ�ം ഭാഗ�� armെ�
േ�ാ�ിന് മാ�ം വ��ിയ അൈലൻെമൻ�മായി
�േ�ാ�് േപാ�വാൻ നി�യി�ക�ം �ടർ�്
സി.ഇ.ഒ. കിഫ്ബി�് ഈ അൈലൻെമൻറിൽ
വ��ിയ വ�തിയാനം അംഗീകരി��തിനായി
02.08.2021 ൽ ക�് അയ�ക�ം െച�.
അതിേനാെടാ�ം തെ� ���ിയ ജി.എ.ഡി
അംഗീകാര�ിനായി 17.09.2021-ൽ െറയിൽേവ�്
സമർ�ി�ി��്. െറയിൽേവ ജി.എ.ഡി.
അംഗീകരി�ാൽ മാ�േമ �െലെമ��ി�ളള

നടപടികൾ �നരാരംഭി�ാൻ കഴി�ക�ള�.

(ബി) ��ത െറയിൽേവ േമൽ�ാല��െട നിർ�ാണം
ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���ാട്  മ�ല�ിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.
െക.�െട കീഴിൽ 4 ആർ.ഒ.ബി.കൾ�ാണ്
അ�മതി നൽകിയി��ത്. ആല�ർ ആർ.ഒ.ബി
(LC Nos.-33), െന�ായി ആർ.ഒ.ബി (LC
Nos.-32), ന�ി�ര ആർ.ഒ.ബി (LC Nos.-31)
എ�ീ െറയിൽേവ േമൽ�ാല��െട നിർ�ാണം
കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി
നൽ�ക�ം ആർ.ബി.ഡി. സി.െക.-െയ
എസ് .പി.വി. ആയി നിയമി�ക�ം െച�ി��്.
വിശദമായ പഠന�ൾ�് േശഷം ത�ാറാ�ിയ
ഡി.പി.ആർ. ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. കിഫ്ബിയിൽ
അപ്.േലാഡ്  െച�ക�ം കിഫ്ബി യഥാ�മം 21.87,



3 of 5

32.35, 34.9 േകാടി �പ�് അംഗീകാരം നൽ�ക�ം
െച�ി��്. ആല�ർ, െന�ായി ആർ.ഒ.ബി.
ക�െട ജി.എ.ഡി യഥാ�മം 02.03.2019 �ത�ം
03.07.2020 �ത�ം നിരവധി തവണ െറയിൽേവ�്
സമർ�ിെ��ി�ം നിരവധി തി���കൾ

ആവശ�െ��് മട�ി നൽ�കയാ��ായത്.
ആവശ�മായ തി���കൾ വ��ിയ േശഷം
ജി.എ.ഡി, ലാ�് �സ്  �ാ�ി�ി�് (LUS)
സർ�ിഫി��് സഹിതം ഉടൻ െറയിൽേവ�്
സമർ�ി��താണ്. ന�ി�ര ആർ.ഒ.ബി �െട
���ിയ ജി.എ.ഡി, LUS സർ�ിഫിേ��് സഹിതം
10.06.2021 ൽ െറയിൽേവ�് അംഗീകാര �ിനായി

സമർ�ി�ി��്. ���ാട്  െറയിൽേവ
േമൽ�ാല�ിെ� നിർ�ാണം 2004-2005 െല
െറയിൽേവ വർ�് േ�ാ�ാമിൽ (RWP)
ഉൾെ���ി യി�െ��ി�ം ഭരണാ�മതി
നിലിവിൽ ഇ�ാതി��തിനാൽ െറയിൽേവ വർ�്
േ�ാ�ാമിൽ നി�ം ��ത ���ി

ഒഴിവാ�ിയിരി�കയാണ്. 27.09.2016-െല സ.ഉ.
(സാധാ)നം.1324/2016/െപാ.മ.വ. �കാരം ��ത
േമൽ�ാല�ിെ� നിർ�ാണം കിഫ്ബിയിൽ
ഉൾെ���ി ആർ.ബി.ഡി. സി.െക.െയ
എസ് .പി.വി. ആയി നിയമി�ക��ായി.
അത�സരി�  ്നിർ�ാണ പ�തി�െട ഡി.പി.ആർ.
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ത�ാറാ�ി കിഫ്ബിയിൽ
സമർ�ി�ക�ം, ഈ പ�തി�ായി 37.73 േകാടി
�പ�െട അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം െചയതി��്.
ഈ പ�തി�ാവശ�മായ �ലം എ���തി��
ഭരണാ�മതി 22-11-2019 ൽ നൽകിയി��്.
�ടർ�് പ�തി െറയിൽേവ വർ�് േ�ാ�ാമിൽ
വീ�ം ഉൾെ���ണെമ�് െറയിൽേവേയാട്
സർ�ാർ അഭ�ർ�ി�തിെന�ടർ�്

ആർ.ബി.ഡി.സി.െക ജി.എ.ഡി. െറയിൽേവ�്
വീ�ം സമർ�ി�ക�ം െറയിൽേവ വർ�്
േ�ാ�ാമിൽ ഉൾെ���ക�ം െച�. നിർ�ാണ
�ലം പരിേശാധി�തിന് േശഷം, െറയിൽേവ
ആവശ�െ�� മാ��ൾ വ��ി 16.11.2019 ന്
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ജി.എ.ഡി. വീ�ം സമർ�ി�.
എ�ാൽ �ാ�്േഫാം വി�ലീകരണ�ം അധികമായി
3rd line ഇ���ം പരിഗണി�ണെമ�് െറയിൽേവ
05.02.2020 ന് ആവശ�െ�� ക�ം �ടർ�്
െക.െക.രാമച�ൻ എം.എൽ.എ. �മായി
ൈസ�ിൽ വ�  ്നട� ചർ�കളിെല തീ�മാന
�കാരം ഇേ�ാൾ പ�തി�െട എൽ.എ. അവസാന
ഘ��ിലായ തിനാൽ പ�ം ഭാഗ�� armെ�
േ�ാ�ിന് മാ�ം വ��ിയ അൈലൻെമൻ�മായി



4 of 5

�േ�ാ�് േപാ�വാൻ നി�യി�ക�ം �ടർ�്
സി.ഇ.ഒ. കിഫ്ബി�് ഈ അൈലൻെമൻറിൽ
വ��ിയ വ�തിയാനം അംഗീകരി��തിനായി
02.08.2021 ൽ ക�് അയ�ക�ം െച�.
അതിേനാെടാ�ം തെ� ���ിയ ജി.എ.ഡി
അംഗീകാര�ിനായി 17.09.2021-ൽ െറയിൽേവ�്
സമർ�ി�ി��്. െറയിൽേവ ജി.എ.ഡി.
അംഗീകരി�ാൽ മാ�േമ �െലെമ��ി�ളള

നടപടികൾ �നരാരംഭി�ാൻ കഴി�ക�ള�.

(സി) ഇവ�െട നിർ�ാണം ആരംഭി�വാൻ എെ��ി�ം
തട���േ�ാ; ഉെ��ിൽ തട��ൾ
നീ��തി�ം െറയിൽേവ�െട അ�മതി ലഭ�മാ�ി
േമൽ�ാല��െട നിർ�ാണം ആരംഭി��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

(സി) ���ാട്  മ�ല�ിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.
െക.�െട കീഴിൽ 4 ആർ.ഒ.ബി.കൾ�ാണ്
അ�മതി നൽകിയി��ത്. ആല�ർ ആർ.ഒ.ബി
(LC Nos.-33), െന�ായി ആർ.ഒ.ബി (LC
Nos.-32), ന�ി�ര ആർ.ഒ.ബി (LC Nos.-31)
എ�ീ െറയിൽേവ േമൽ�ാല��െട നിർ�ാണം
കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി
നൽ�ക�ം ആർ.ബി.ഡി. സി.െക.-െയ
എസ് .പി.വി. ആയി നിയമി�ക�ം െച�ി��്.
വിശദമായ പഠന�ൾ�് േശഷം ത�ാറാ�ിയ
ഡി.പി.ആർ. ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. കിഫ്ബിയിൽ
അപ്.േലാഡ്  െച�ക�ം കിഫ്ബി യഥാ�മം 21.87,
32.35, 34.9 േകാടി �പ�് അംഗീകാരം നൽ�ക�ം
െച�ി��്. ആല�ർ, െന�ായി ആർ.ഒ.ബി.
ക�െട ജി.എ.ഡി യഥാ�മം 02.03.2019 �ത�ം
03.07.2020 �ത�ം നിരവധി തവണ െറയിൽേവ�്
സമർ�ിെ��ി�ം നിരവധി തി���കൾ

ആവശ�െ��് മട�ി നൽ�കയാ��ായത്.
ആവശ�മായ തി���കൾ വ��ിയ േശഷം
ജി.എ.ഡി, ലാ�് �സ്  �ാ�ി�ി�് (LUS)
സർ�ിഫി��് സഹിതം ഉടൻ െറയിൽേവ�്
സമർ�ി��താണ്. ന�ി�ര ആർ.ഒ.ബി �െട
���ിയ ജി.എ.ഡി, LUS സർ�ിഫിേ��് സഹിതം
10.06.2021 ൽ െറയിൽേവ�് അംഗീകാര �ിനായി

സമർ�ി�ി��്. ���ാട്  െറയിൽേവ
േമൽ�ാല�ിെ� നിർ�ാണം 2004-2005 െല
െറയിൽേവ വർ�് േ�ാ�ാമിൽ (RWP)
ഉൾെ���ി യി�െ��ി�ം ഭരണാ�മതി
നിലിവിൽ ഇ�ാതി��തിനാൽ െറയിൽേവ വർ�്
േ�ാ�ാമിൽ നി�ം ��ത ���ി

ഒഴിവാ�ിയിരി�കയാണ്. 27.09.2016-െല സ.ഉ.
(സാധാ)നം.1324/2016/െപാ.മ.വ. �കാരം ��ത
േമൽ�ാല�ിെ� നിർ�ാണം കിഫ്ബിയിൽ
ഉൾെ���ി ആർ.ബി.ഡി. സി.െക.െയ
എസ് .പി.വി. ആയി നിയമി�ക��ായി.
അത�സരി�  ്നിർ�ാണ പ�തി�െട ഡി.പി.ആർ.
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ത�ാറാ�ി കിഫ്ബിയിൽ
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സമർ�ി�ക�ം, ഈ പ�തി�ായി 37.73 േകാടി
�പ�െട അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം െചയതി��്.
ഈ പ�തി�ാവശ�മായ �ലം എ���തി��
ഭരണാ�മതി 22-11-2019 ൽ നൽകിയി��്.
�ടർ�് പ�തി െറയിൽേവ വർ�് േ�ാ�ാമിൽ
വീ�ം ഉൾെ���ണെമ�് െറയിൽേവേയാട്
സർ�ാർ അഭ�ർ�ി�തിെന�ടർ�്

ആർ.ബി.ഡി.സി.െക ജി.എ.ഡി. െറയിൽേവ�്
വീ�ം സമർ�ി�ക�ം െറയിൽേവ വർ�്
േ�ാ�ാമിൽ ഉൾെ���ക�ം െച�. നിർ�ാണ
�ലം പരിേശാധി�തിന് േശഷം, െറയിൽേവ
ആവശ�െ�� മാ��ൾ വ��ി 16.11.2019 ന്
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ജി.എ.ഡി. വീ�ം സമർ�ി�.
എ�ാൽ �ാ�്േഫാം വി�ലീകരണ�ം അധികമായി
3rd line ഇ���ം പരിഗണി�ണെമ�് െറയിൽേവ
05.02.2020 ന് ആവശ�െ�� ക�ം �ടർ�്
െക.െക.രാമച�ൻ എം.എൽ.എ. �മായി
ൈസ�ിൽ വ�  ്നട� ചർ�കളിെല തീ�മാന
�കാരം ഇേ�ാൾ പ�തി�െട എൽ.എ. അവസാന
ഘ��ിലായ തിനാൽ പ�ം ഭാഗ�� armെ�
േ�ാ�ിന് മാ�ം വ��ിയ അൈലൻെമൻ�മായി
�േ�ാ�് േപാ�വാൻ നി�യി�ക�ം �ടർ�്
സി.ഇ.ഒ. കിഫ്ബി�് ഈ അൈലൻെമൻറിൽ
വ��ിയ വ�തിയാനം അംഗീകരി��തിനായി
02.08.2021 ൽ ക�് അയ�ക�ം െച�.
അതിേനാെടാ�ം തെ� ���ിയ ജി.എ.ഡി
അംഗീകാര�ിനായി 17.09.2021-ൽ െറയിൽേവ�്
സമർ�ി�ി��്. െറയിൽേവ ജി.എ.ഡി.
അംഗീകരി�ാൽ മാ�േമ �െലെമ��ി�ളള

നടപടികൾ �നരാരംഭി�ാൻ കഴി�ക�ള�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


