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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6279 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ചാ��ർ മ�ല�ിെല പര�ർ ഒ�ാൽ െറയിൽെവ േമൽ�ാലം നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ 
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) േകരള േറാഡ്സ്  ആൻഡ്  �ിഡ്ജസ്
േകാർ�േറഷെ� നിർ�ഹണ�മതലയിൽ
ചാ��ർ മ�ല�ിെല പര�ർ
നഗരസഭയി�� ഒ�ാൽ എ� �ല�് കിഫ് ബി
ധനസഹായേ�ാെട നിർ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��
െറയിൽെവ േമൽ�ാല�ിെ� നിർ�ാണ�മായി
ബ�െ�� നടപടിക�െട നാളി�വെര��
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െകാ�ം പര�ർ- ഒ�ാൽ െറയിൽേവ േഗ�ി� (LC
No.554) പകരമായി േമൽ�ാലം നിർ�ി��തിന് 
2006-07 െല െറയിൽേവ ബഡ്ജ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി��. ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.
പ�തി�േവ� സർേ� നട�ക�ം, ജനറൽ
അേറജ്  െമൻറ്   േ�ായിംഗ്  (GAD) 28.01.2013 ൽ
െറയിൽേവ�്  സമർ�ി�ക�ം െച�. െറയിൽേവ
02.12.2015 ൽ GAD �്  അംഗീകാരം നൽകി.
േമൽ�ാല നിർ�ാണ �ി�� സം�ാന

വിഹിത�ിന്  േവ� �ക ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി�. 27.04.2018
ൽ െകാ�ം ജി�യിെല ഒ�ാൽ െറയിൽേവ
േമൽ�ാല നിർ�ാണം കിഫ്ബി പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ആർ.ബി.ഡി. സി.െക. െയ
എസ്  .പി.വി. ആയി നിയമി�. വിശദമായ
പഠന�ൾ�്  േശഷം ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ൪

ആർ.ബി.ഡി. സി.െക. കിഫ്ബിയിൽ
സമർ�ി�ക�ം 36.75 േകാടി �പ കിഫ്ബി
അ�വദി�ക�ം െച�. 28.09.2018 ൽ
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ��ത പ�തി
െറയിൽേവ�െട Work plan-ൽ
ഉൾെ���ണെമ�്  ആവശ�െ��ക�ം �ടർ�് 
കിഫ്ബി അംഗീകരി� DPR �കാര�� ജനറൽ
അേറെ��്  േ�ായിംഗ്  (GAD)
അംഗീകാര�ിനായി 05.02.2021-ൽ െറയിൽേവ�് 
സമർ�ി�ക�ം െച�. എ�ാൽ െറയിൽേവ�െട
Work plan-ൽ ��ത പ�തി ഒഴിവാ�ിെയ�ം,
ആയതിനാൽ െഡേ�ാസി�്  വ�വ�യിൽ മാ�േമ
പ�തി ഏെ���ാൻ കഴി�ക�� എ�ം
02.06.2021 ൽ െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിൽ നി�ം
അറിയി�ക��ായി. ആയതിനാൽ പ�തി
െറയിൽേവ�െട 2022-23 Work plan-ൽ
ഉൾെ���ണെമ�്  18.09.2021 െല
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ഡി2/161/2021/െപാ.മ.വ. ക�് �കാരം ചീഫ്
�ിഡ്ജ്  എ�ിനീയർ, െഹഡ്  ക�ാർേ��്, വർ�്സ്
�ാ�് െചൈ� േയാട്  ആവശ�െ��ി��് .

(ബി)

��ത െറയിൽെവ േമൽ�ാലം നിർ�ി���മായി
ബ�െ��് േകരള േറാഡ്സ്  ആൻഡ്  �ിഡ്ജസ്
േകാർ�േറഷൻ െറയിൽേവ�െട അ�മതി
ആവശ�െ��് ഡി.പി.ആർ. സഹിത�� േരഖകൾ
സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ിൽ ആയത്

സംബ�ി�  ്ഫയൽ ന�ർ ഉൾെ�െട��
വിശദാംശ��ം െറയിൽേവ�െട ഏത്
ഓഫീസിേല�് ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാണ് ��ത
സ�തപ�ം ആവശ�െ��് േരഖകൾ
നൽകിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) െകാ�ം പര�ർ- ഒ�ാൽ െറയിൽേവ േഗ�ി� (LC
No.554) പകരമായി േമൽ�ാലം നിർ�ി��തിന് 
2006-07 െല െറയിൽേവ ബഡ്ജ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി��. ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.
പ�തി�േവ� സർേ� നട�ക�ം, ജനറൽ
അേറജ്  െമൻറ്   േ�ായിംഗ്  (GAD) 28.01.2013 ൽ
െറയിൽേവ�്  സമർ�ി�ക�ം െച�. െറയിൽേവ
02.12.2015 ൽ GAD �്  അംഗീകാരം നൽകി.
േമൽ�ാല നിർ�ാണ �ി�� സം�ാന

വിഹിത�ിന്  േവ� �ക ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി�. 27.04.2018
ൽ െകാ�ം ജി�യിെല ഒ�ാൽ െറയിൽേവ
േമൽ�ാല നിർ�ാണം കിഫ്ബി പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ആർ.ബി.ഡി. സി.െക. െയ
എസ്  .പി.വി. ആയി നിയമി�. വിശദമായ
പഠന�ൾ�്  േശഷം ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ൪

ആർ.ബി.ഡി. സി.െക. കിഫ്ബിയിൽ
സമർ�ി�ക�ം 36.75 േകാടി �പ കിഫ്ബി
അ�വദി�ക�ം െച�. 28.09.2018 ൽ
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ��ത പ�തി
െറയിൽേവ�െട Work plan-ൽ
ഉൾെ���ണെമ�്  ആവശ�െ��ക�ം �ടർ�് 
കിഫ്ബി അംഗീകരി� DPR �കാര�� ജനറൽ
അേറെ��്  േ�ായിംഗ്  (GAD)
അംഗീകാര�ിനായി 05.02.2021-ൽ െറയിൽേവ�് 
സമർ�ി�ക�ം െച�. എ�ാൽ െറയിൽേവ�െട
Work plan-ൽ ��ത പ�തി ഒഴിവാ�ിെയ�ം,
ആയതിനാൽ െഡേ�ാസി�്  വ�വ�യിൽ മാ�േമ
പ�തി ഏെ���ാൻ കഴി�ക�� എ�ം
02.06.2021 ൽ െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിൽ നി�ം
അറിയി�ക��ായി. ആയതിനാൽ പ�തി
െറയിൽേവ�െട 2022-23 Work plan-ൽ
ഉൾെ���ണെമ�്  18.09.2021 െല
ഡി2/161/2021/െപാ.മ.വ. ക�് �കാരം ചീഫ്
�ിഡ്ജ്  എ�ിനീയർ, െഹഡ്  ക�ാർേ��്, വർ�്സ്
�ാ�് െചൈ� േയാട്  ആവശ�െ��ി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


