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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6254 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ അ��ാടിയിെല േറാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) അ��ാടിയിേല�� അ�ർസം�ാന പാതയായ
മ�ാർ�ാട്-ചി� തടാകം േറാഡ്  കിഫ്ബി
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�് നാളി�വെര
നിർ�ാണ ���ികൾ നട�ാൻ

സാധി�ാ��ം, കിഫ്ബി ഉേദ�ാഗ��െട

അനാ��ം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) മ�ാർ�ാട്  - ചി� തടാകം േറാഡിന് 10/07/2017-
െല സ.ഉ(സാധാ) നം.942/2017/െപാ.മ.വ �കാരം
80 േകാടി �പ�് ത���ിൽ അ�മതി
നൽകിയി��. നിലവിൽ ഈ ���ി 3 ഘ�മായി
തിരി�ി��്. വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��:
ഘ�ം 1 - കി.മീ 0/000 �തൽ 8/000 വെര – ടി
���ി�് 15/02/2020-ൽ 29.53 േകാടി �പ�െട
സാ��ികാ�മതി ലഭി�ി��്. സാേ�തിക
അ�മതി�ാ�� എ�ിേമ�് 74-മത് െട�ി�ൽ
ക�ി�ിയിൽ പരിഗണി�ക�ം ക��ി�െട
നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�  ്ൈ�സ്
േസാ�് െവയർ �േഖന എ�ിേമ�് സമർ�ി�വാൻ
നിർേ�ശം നൽ�ക�ം െച�ി��്. ആയത്

ത�ാറാ�ി പരിേശാധന�് േശഷം സാേ�തിക
അ�മതി നൽകി െടൻഡർ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. ഘ�ം-2 – കി.മീ 8/000 �തൽ
19/000 വെര – ഘ�ം-2 �രം ഭാഗമായതിനായാ�ം
വന�ി�െട കട� േപാ��തിനാ�ം േറാഡ്  വീതി
���തി�� �ലം വനം വ��ിൽ നി�ം വി�
കിേ����്. വന�മി ലഭ�മാ��തിന്
അ�മതി�ായി ഡി.എഫ്.ഒ. മ�ാർ�ാടിന്
06/09/2021-ൽ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ ക�്

നൽകിയി��്. �ടാെത വന�മി അള�്
തി�െ����തി�� സർേ� നടപടിക�ം
�േരാഗമി��. വന�മി വി�കി�ാ�� അ�മതി
ലഭി�� �റ�് ഇൻെവ�ിേഗഷൻ നട�ി

ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ���ം ആയത്

കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�  ്സാ��ികാ�മതി

ലഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി���മാണ്.
ഘ�ം-3 – കി.മീ 19/000 �തൽ 52/692 വെര
ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�.
ഡി.പി.ആറിെ� പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി
ആവശ�െ��ി�� അധിക വിശദാംശ�ൾ
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ത�ാറാ�ി കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�്
സാ��ികാ�മതി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

(ബി)

���ികൾ അടിയ�രമായി ആരംഭി�ാെമ�്

കിഫ്ബി ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ� നൽകിയി�ം
തകർ�കിട�� മ�ാർ�ാട്  - ചി� തടാകം
േറാഡിെ� ���ി ആരംഭി�ാ�ത് �ലം
ആദിവാസികൾ ഉൾെ�െട��വർ അ�ഭവി��
�രിത�ൾ അവെര �ത�� സമര�ിേല�്

നയി�കയാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ാർ�ാട്  - ചി� തടാകം േറാഡിന് 10/07/2017-
െല സ.ഉ(സാധാ) നം.942/2017/െപാ.മ.വ �കാരം
80 േകാടി �പ�് ത���ിൽ അ�മതി
നൽകിയി��. നിലവിൽ ഈ ���ി 3 ഘ�മായി
തിരി�ി��്. വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��:
ഘ�ം 1 - കി.മീ 0/000 �തൽ 8/000 വെര – ടി
���ി�് 15/02/2020-ൽ 29.53 േകാടി �പ�െട
സാ��ികാ�മതി ലഭി�ി��്. സാേ�തിക
അ�മതി�ാ�� എ�ിേമ�് 74-മത് െട�ി�ൽ
ക�ി�ിയിൽ പരിഗണി�ക�ം ക��ി�െട
നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�  ്ൈ�സ്
േസാ�് െവയർ �േഖന എ�ിേമ�് സമർ�ി�വാൻ
നിർേ�ശം നൽ�ക�ം െച�ി��്. ആയത്

ത�ാറാ�ി പരിേശാധന�് േശഷം സാേ�തിക
അ�മതി നൽകി െടൻഡർ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. ഘ�ം-2 – കി.മീ 8/000 �തൽ
19/000 വെര – ഘ�ം-2 �രം ഭാഗമായതിനായാ�ം
വന�ി�െട കട� േപാ��തിനാ�ം േറാഡ്  വീതി
���തി�� �ലം വനം വ��ിൽ നി�ം വി�
കിേ����്. വന�മി ലഭ�മാ��തിന്
അ�മതി�ായി ഡി.എഫ്.ഒ. മ�ാർ�ാടിന്
06/09/2021-ൽ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ ക�്

നൽകിയി��്. �ടാെത വന�മി അള�്
തി�െ����തി�� സർേ� നടപടിക�ം
�േരാഗമി��. വന�മി വി�കി�ാ�� അ�മതി
ലഭി�� �റ�് ഇൻെവ�ിേഗഷൻ നട�ി

ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ���ം ആയത്

കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�  ്സാ��ികാ�മതി

ലഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി���മാണ്.
ഘ�ം-3 – കി.മീ 19/000 �തൽ 52/692 വെര
ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�.
ഡി.പി.ആറിെ� പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി
ആവശ�െ��ി�� അധിക വിശദാംശ�ൾ
ത�ാറാ�ി കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�്
സാ��ികാ�മതി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

(സി) മ�ാർ�ാട്-ചി� തടാകം േറാഡിെ� നിർ�ാണ
���ികൾ അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാൻ

കിഫ്ബി അധി�തർ�് നിർേ�ശം നൽ�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) മ�ാർ�ാട്  - ചി� തടാകം േറാഡിന് 10/07/2017-
െല സ.ഉ(സാധാ) നം.942/2017/െപാ.മ.വ �കാരം
80 േകാടി �പ�് ത���ിൽ അ�മതി
നൽകിയി��. നിലവിൽ ഈ ���ി 3 ഘ�മായി
തിരി�ി��്. വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��:
ഘ�ം 1 - കി.മീ 0/000 �തൽ 8/000 വെര – ടി
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���ി�് 15/02/2020-ൽ 29.53 േകാടി �പ�െട
സാ��ികാ�മതി ലഭി�ി��്. സാേ�തിക
അ�മതി�ാ�� എ�ിേമ�് 74-മത് െട�ി�ൽ
ക�ി�ിയിൽ പരിഗണി�ക�ം ക��ി�െട
നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�  ്ൈ�സ്
േസാ�് െവയർ �േഖന എ�ിേമ�് സമർ�ി�വാൻ
നിർേ�ശം നൽ�ക�ം െച�ി��്. ആയത്

ത�ാറാ�ി പരിേശാധന�് േശഷം സാേ�തിക
അ�മതി നൽകി െടൻഡർ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. ഘ�ം-2 – കി.മീ 8/000 �തൽ
19/000 വെര – ഘ�ം-2 �രം ഭാഗമായതിനായാ�ം
വന�ി�െട കട� േപാ��തിനാ�ം േറാഡ്  വീതി
���തി�� �ലം വനം വ��ിൽ നി�ം വി�
കിേ����്. വന�മി ലഭ�മാ��തിന്
അ�മതി�ായി ഡി.എഫ്.ഒ. മ�ാർ�ാടിന്
06/09/2021-ൽ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ ക�്

നൽകിയി��്. �ടാെത വന�മി അള�്
തി�െ����തി�� സർേ� നടപടിക�ം
�േരാഗമി��. വന�മി വി�കി�ാ�� അ�മതി
ലഭി�� �റ�് ഇൻെവ�ിേഗഷൻ നട�ി

ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ���ം ആയത്

കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�  ്സാ��ികാ�മതി

ലഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി���മാണ്.
ഘ�ം-3 – കി.മീ 19/000 �തൽ 52/692 വെര
ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�.
ഡി.പി.ആറിെ� പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി
ആവശ�െ��ി�� അധിക വിശദാംശ�ൾ
ത�ാറാ�ി കിഫ്ബിയിൽ സമർ�ി�്
സാ��ികാ�മതി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


