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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 427 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല െട�ർ േസവിങ്സ്  ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) ൈവ�ിൻ മ�ല�ിൽ ആ�ി വികസന പ�തി
�കാരം �ർ�ീകരി� ���ികളിൽ െട�ർ
േസവിങ്സ്  ഇന�ിൽ നാളി�വെര ഓേരാ
വർഷ�ി�ം ബാ�ി നിൽ�� �ക
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ)
ജി�ാ കള�ർ 30.09.2021-ൽ ലഭ�മാ�ിയത്
�കാരം വർഷം - �ക 2017 - 18 - 3,98,472/- 2018
- 19 - 3,77,453/- 2019-20 - 2,163/- 2020-21 -
2,47,479/-

(ബി) െട�ർ േസവിങ്സ്  ഇന�ി�ളള �ക
വിനിേയാഗി�  ്െകാ�ളള ���ികൾ�്

ഭരണാ�മതി�ായി െ�ാേ�ാസൽ
സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി)

സമർ�ി�ി��്.

(സി) ഉെ��ിൽ ��ത െ�ാേ�ാസൽ ഏെത�ം
ഭരണാ�മതി നൽ��തിൽ േനരി��
കാലതാമസ�ിന് കാരണം എെ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി

വികസന ഫ�് വിനിേയാഗ�ിൽ 2017-18, 2018-
19 വർഷ�ളിെല െടൻഡർ േസവിങ്സ്  യഥാ�മം
14,10,948/- �പ�ം 12,85,763/- �പ�ം ബാ�ി
നിൽ� �കയായി നിലവി�െ��ം ആയത്

വിനിേയാഗി��തി�� െ�ാേ�ാസലാണ്
ബ�.�ൻ എം. എൽ. എ ലഭ�മാ�ിയി��ത്.
21/01/2021ന് ബ�. ധനമ�ി മ�പടി പറ�
േചാദ��ിന് ജി�ാ കള�ർ ലഭ�മാ�ിയ വിവര�ൾ
അ�സരി�  ്ത�ാറാ�ിയ മ�പടി�െട
അടി�ാന�ിലാണ് ആയത്

വിനിേയാഗി��തി�� �േത�കാ�മതി �ൻ
എം.എൽ.എ േതടിയി��ത്. 2017-18
സാ��ിക വർഷം �തൽ ജി�ാ കള�ർമാ�െട
േമൽേനാ��ിലാണ് ആ�ി വികസന പ�തി
നട�ാ�ി വ��ത്. അ�െകാ�് തെ� െടൻഡർ
േസവിങ്സ്  സംബ�ി� വിവര��ം ധനകാര�
വ��ിന് ലഭ�മാ��ത് ജി�ാ കള�ർമാരിൽ
നി�ാണ്. പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ�െട 2330
േചാദ��ിന് ജി�ാ കള�ർ ലഭ�മാ�ിയ വിവര�ൾ,
നിർ�ഹണ ഏജൻസികളിൽ നി�ം ലഭ�മായ
വിവര��െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാെത
ലഭ�മാ�ിയതാണ്. സമാന േചാദ��ിന് �ടർ�്
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ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം െടൻഡർ േസവിങ്സ്
പരിേശാധി�േ�ാൾ ബ�. എം.എൽ.എ-�െട
�പാർശ അംഗീകരി��തി�േവ� �ക
പര�ാ�മ� എ�് മന�ിലാ��. ആയതിനാൽ

ബ�.എം.എൽ.എ-�െട െ�ാേപാസൽ
പരിഗണി�ാൻ സാധി�ാ�തായി കാ��.

(ഡി)

��ത െ�ാേ�ാസ�കൾ�് എ�േ��്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ൈവ�ിൻ നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി

വികസന ഫ�് വിനിേയാഗ�ിൽ 2017-18, 2018-
19 വർഷ�ളിെല െടൻഡർ േസവിങ്സ്  യഥാ�മം
14,10,948/- �പ�ം 12,85,763/- �പ�ം ബാ�ി
നിൽ� �കയായി നിലവി�െ��ം ആയത്

വിനിേയാഗി��തി�� െ�ാേ�ാസലാണ്
ബ�.�ൻ എം. എൽ. എ ലഭ�മാ�ിയി��ത്.
21/01/2021ന് ബ�. ധനമ�ി മ�പടി പറ�
േചാദ��ിന് ജി�ാ കള�ർ ലഭ�മാ�ിയ വിവര�ൾ
അ�സരി�  ്ത�ാറാ�ിയ മ�പടി�െട
അടി�ാന�ിലാണ് ആയത്

വിനിേയാഗി��തി�� �േത�കാ�മതി �ൻ
എം.എൽ.എ േതടിയി��ത്. 2017-18
സാ��ിക വർഷം �തൽ ജി�ാ കള�ർമാ�െട
േമൽേനാ��ിലാണ് ആ�ി വികസന പ�തി
നട�ാ�ി വ��ത്. അ�െകാ�് തെ� െടൻഡർ
േസവിങ്സ്  സംബ�ി� വിവര��ം ധനകാര�
വ��ിന് ലഭ�മാ��ത് ജി�ാ കള�ർമാരിൽ
നി�ാണ്. പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ�െട 2330
േചാദ��ിന് ജി�ാ കള�ർ ലഭ�മാ�ിയ വിവര�ൾ,
നിർ�ഹണ ഏജൻസികളിൽ നി�ം ലഭ�മായ
വിവര��െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാെത
ലഭ�മാ�ിയതാണ്. സമാന േചാദ��ിന് �ടർ�്
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം െടൻഡർ േസവിങ്സ്
പരിേശാധി�േ�ാൾ ബ�. എം.എൽ.എ-�െട
�പാർശ അംഗീകരി��തി�േവ� �ക
പര�ാ�മ� എ�് മന�ിലാ��. ആയതിനാൽ

ബ�.എം.എൽ.എ-�െട െ�ാേപാസൽ
പരിഗണി�ാൻ സാധി�ാ�തായി കാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


