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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 568 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. സി. വി�നാഥ് ,
�ീ. സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീ. ഷാഫി പറ�ിൽ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിെല കായൽ �റിസം സർക��്

പ�തി�െട സാധ�ത �േയാജനെ���ി

ആല�ഴയിൽ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) ‘Development of Backwaters Circuit in
Alappuzha in Backwater Region as a mega
Circuit in Kerala’ എ� പ�തി�്

12.07.2013െല സ. ഉ. (സാധാ.) 5749/2013/
�റിസം ന�ർ സർ�ാർ  ഉ�രവ് �കാരം

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��. 21 ഘടക�ൾ�ായി

െമാ�ം 52.25 േകാടി െചലവ് കണ�ാ�ിയ

പ�തി�െട േക� വിഹിതം 47.62 േകാടി �പ�ം

സം�ാന വിഹിതം 4.63 േകാടി �പ�മായി��.
പ�തി� �ൻ�ർ വിഹിതമായി േക�ം 9,52,00,000
�പ അ�വദി�. 

വിവിധ കാരണ�ളാൽ േക� സർ�ാർ പ�തി�്

ബാ�ി �ക അ�വദി�ി�. 14.12.2015 ൽ �റിസം

മ�ി�െട അധ��തയിൽ നട� േയാഗ�ിൽ

പ�തി�് െചലവഴി� �ക �റിസം വ��ിൽ നി�ം

ഏജൻസികൾ�് നൽകാൻ തീ�മാനി�. 21
ഘടക�ളിൽ 2 എ�ം ഒഴിവാ�ി ബാ�ി 19
പ�തികൾ ഏെ��� നട�ാ�ി. ഇവ�െട

വിശദാംശം ഇ�കാരമാണ്:

�ർ�ിയാ�ിയ പ�തികൾ: 

1. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് അ���ി

2. ക�ി�ാടം ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ

3. ൈന�് ഹാൾ�് െടർമിനൽ അ�് ക�മാടി

വിള�മരം

4. ൈമേ�ാ െഡ�ിേനഷൻ ഡവലപ്െമ�്

അ�് ത��്

5. ൈമേ�ാ െഡ�ിേനഷൻ ഡവലപ്െമ�്

അ�് വ�ാ�രചിറ
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6. ൈമേ�ാ െഡ�ിേനഷൻ ഡവലപ്െമ�്

അ�് �തിരവ�ംചിറ

7. ഇം�വ്െമ�് ഓഫ് വാെട കനാൽ ആൻഡ്

െകാേമർഷ�ൽ കനാൽ

8. ആല�ഴ െഹറിേ�ജ്  ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ്

�ീ�്സ്  ഡവലപ്െമ�് ആസ്  എ �റിസം

പാേ�ജ്

9. ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് വിജയാ പാർ�്

10. ഡലപ്െമ�് ഓഫ് സീ വ� പാർ�്

11. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് ത�ീർ��ം

12. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് െന��ടി

13. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് േതാ���ി

�വർ�ന�ിന് CRZ അ�മതി ലഭി�ാ��വ:

1. ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് അർ��ൽ 

2.  ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് േതാ���ി 

3. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് കായം�ളം

ഇൻലാൻഡ്  വാ�ർ േവ അേതാറി�ി�െട അ�മതി

ലഭിേ��ത്:

1. ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ അ�് പ�ാ���ി

പണി �ർ�ിയാെയ�ി�ം �ളയം�ലം

േക�പാ�കൾ സംഭവി�തിനാൽ അ����ണി 

ആവശ���ത്:

1. ൈന�് ഹാൾ�് െടർമിനൽ അ�് വ��ായൽ

�ർ�ിയാ�ാൻ ബാ�ി��ത്:

1. എ�ാബ്ളിഷിംഗ് സ�ീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�്സ് ,
വ��ായൽ

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി�് വർഷ�ൾ കഴി�ി�ം

�ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിയിെല 19 ഘടക�ളിൽ 13 എ�ം

�ർ�ീകരി�. ബാ�ി ആെറ��ിെ� നിലവിെല

�ിതി ഇ�കാരമാണ്. 

ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് അർ��ൽ,
ഡവലപ്െമ�് ഓഫ് ബീ�് അ�് േതാ���ി, ഹൗസ്

േബാ�് െടർമിനൽ അ�് കായം�ളം എ�ിവ�് CRZ
അ�മതി ലഭി�ാ��്.

പ�ാ���ിയിെല ഹൗസ്  േബാ�് െടർമിനൽ

നിർമാണം �ർ�ിയാെയ�ി�ം ഇൻലാൻഡ്  വാ�ർ

േവ അേതാറി�ി�െട അ�മതി ലഭിേ����്.
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വ��ായലിെല ൈന�് ഹാൾ�് െടർമിനൽ

�ർ�ിയാെയ�ി�ം �ളയെ� �ടർ�്

േക�പാ�കൾ സംഭവി�തിനാൽ അ����ണി

ആവശ���്. 

വ��ായലിെല സ�ീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�ിെ�

നിർമാണം �ർ�ിയായി�ി�. M/s KITCO
�േഖനയാണ് ഈ പ�തി നട�ാ��ത്. ���ി

�ർ�ിയാ�ാ�തിനാൽ കരാ�കാെര െടർമിേന�്

െച�. ബാ�ി ���ികൾ ഈ േകാൺ�ാ��െട

Risk & Cost വ�വ�യിൽ നട�ാ�ാൻ M/s
KITCO നടപടി സ�ീകരി�വ��. ഇതിനായി

അവേശഷി�� ���ിക�െട വിശദ എ�ിേമ�ം

M/s KITCO തയാറാ���്. 

(സി)

പ�തി�മായി ബ�െ��് സർ�ാരിന്

േകാടിക�െട ന�ം സംഭവി� എ�ത്

വ�തയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി �കാരം േക� സർ�ാർ അംഗീകരി�്

അറിയി� �ക ��വൻ അ�വദി�് കി�ാ�തിനാൽ

ആ �ക സം�ാന സർ�ാർ ഫ�ിൽ നി�ം

കെ�േ��ി വ�. പ�തി �കാരം നിർമാണം

ആരംഭി� 19 ഘടക�ളിൽ പതിെന�ം

�ർ�ിയായി. എ�ാൽ CRZ അ�മതി

ലഭി�ാ�തിനാൽ ��് പ�തിക�ം ഇൻലാ�്

വാ�ർേവ അ�മതി�ം �ളയം�ല��ായ

േക�പാ�കൾ �ല�ം ര�് പ�തിക�ം

�വർ�നസ�മാ�ാൻ സാധി�ി�ി�.  
വ��ായലി�� സ�ീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�്

നിർമാണം മാ�മാ� �ർ�ിയാ�ാ��ത്. ഈ

പ�തി�െട കരാ�കാരെന െടർമിേന�്

െച�ിരി�കയാണ്. ഇത് �ർ�ിയാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 

(ഡി)

പ�തി�െട �വർ�നം േവഗ�ിലാ�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ഭരണാ�മതി �കാരം േക� സർ�ാർ അംഗീകരി�്

അറിയി� �ക ��വൻ അ�വദി�് കി�ാ�തിനാൽ

ആ �ക സം�ാന സർ�ാർ ഫ�ിൽ നി�ം

കെ�േ��ി വ�. പ�തി �കാരം നിർമാണം

ആരംഭി� 19 ഘടക�ളിൽ പതിെന�ം

�ർ�ിയായി. എ�ാൽ CRZ അ�മതി

ലഭി�ാ�തിനാൽ ��് പ�തിക�ം ഇൻലാ�്

വാ�ർേവ അ�മതി�ം �ളയം�ല��ായ

േക�പാ�കൾ �ല�ം ര�് പ�തിക�ം

�വർ�നസ�മാ�ാൻ സാധി�ി�ി�.  
വ��ായലി�� സ�ീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�്

നിർമാണം മാ�മാ� �ർ�ിയാ�ാ��ത്. ഈ

പ�തി�െട കരാ�കാരെന െടർമിേന�്

െച�ിരി�കയാണ്. ഇത് �ർ�ിയാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. 
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


