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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2173 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറ�ാല നി േയാജകമ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

2016-21 കാലയളവിൽ പാറ�ാല

നി േയാജകമ�ല�ിൽ ഭ�� െപാ�വിതരണ

വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

എെ�ാെ�െയ�് ഇനം തിരി�  ്വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) ഭ��െപാ�വിതരണ വ��് നട��

�വർ�ന�ൾ സം�ാന തല�ിലാണ്

നട�ിവ��ത്. േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമം 2013
സം�ാന�് നട�ിൽ വ���തിെ� ഭാഗമായി

നട�ാ�ിയ വാതിൽ�ടി വിതരണം, ഇ-േപാസ്

�ാപി�ൽ, േറഷൻകട നവീകരണം,
േറഷൻകടകൾ വഴി�� ശബരി ഉൽ����െട

വിൽ�ന �ട�ിയ പ�തികൾ നട�ാ�ിയി��്.
2016-21കാലയളവിൽ പാറ�ാല

നിേയാജകമ�ല�ിൽ സൈ�േകാ�െട

ഒ�േശഖരമംഗലം മാേവലി േ�ാർ, മാരായ��ം

മാേവലി േ�ാർ എ�ിവ ��ർ മാർ��് ആയി

ഉയർ�ി �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ഭ�� െപാ�വിതരണ വ��്

�േഖന നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �തിയ

പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;
അവ�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2022-2027 പ�വ�ര പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

എ�ാ താ��ി�ം വ��ിെ� ഉടമ�തയി��

എൻ.എഫ്.എസ് .എ േഗാഡൗ�കൾ

�ാപി�വാൻ തീ�മാനി�ി��്. എ�ാ

നിയമസഭാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം �ഭി�ാ

േഹാ�ൽ ആരംഭി�വാ�ം തീ�മാനി�ി��്.
പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ

�േദശ�ളായ െപ��ടവിള, ൈമല�ിൽ, കീഴാ�ർ,
�ടലി എ�ീ �ല�ളിൽ �തിയ സൈ�േകാ

വിൽ�നശാലകൾ ആരംഭി��തിന്

െ�ാേ�ാസ�കൾ ലഭ�മായി��്. �തിയ

വിൽ�നശാലകൾ അ�വദി��� സംബ�ി�്

നിലവിെല സർ�ാർ ഉ�രവ് നം. സ.ഉ.(സാധാ)
386/2019 ത.സ�.ഭ.വ. തീയതി 22/02/2019
�കാര�ളള 5 വർഷ വാടകരഹിത െക�ിട�ം

കംപ��ർ അ�ബ� സാമ�ി- കൾ�ായി ഒ�

ല�ം �പ�ം അ�വദി� കി��� �തലായ

തീ�മാന�ൾ �ടി ൈകെ�ാ�്

ലഭ�മാ��തിനായി അതാത് പ�ായ�കൾ�്

നൽകിയി��്. അ� �കാരം അ�േയാജ�മായ
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െക�ിടം വാടക രഹിതമായി കെ��ി

ലഭ�മാ�ിയാൽ വിൽ�ന സാധ�ത �ടി

പരിേശാധി�  ്ജീവന�ാ�െട ലഭ�ത�െട �ടി

അടി�ാന�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ �ടർ നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്.

(സി)

പാറ�ാല നി േയാജകമ�ല�ിൽ ഭ��

െപാ�വിതരണ വ��ിന് കീഴിൽ എ�

�ാപന�ൾ �വർ�ി�വ�� എ�� വിവരം

പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിൽ

ഭ��െപാ�വിതരണ വ��ിെ� കീഴിൽ

�വർ�ി�� േറഷൻ കടക�െട വിവരം

പ�ായ�് അടി�ാന�ിൽ �വെട േചർ��.
ആര�േകാട്  -21, ഒ�േശഖരമംഗലം -12,
ക�ി�ാട്-8, അ�രി-11, പാറ�ാല-32,
���കാൽ -24, െകാ�യിൽ - 14, െവ�റട –
23, െപ��ടവിള – 17 . പാറ�ാല നിേയാജക

മ�ല�ിന് കീഴിൽ സൈ�േകാ�െട താെഴ

പറ�� 11 വിൽ�ന േക��ൾ നിലവിൽ

�വർ�ി� വ���്. ആയതിെ� വിവര�ൾ

പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ �വെട േചർ��. �മ

നം  സൈ�േകാ വിൽ�നശാല കാ�ഗറി

പ�ായ�് 1. പാറ�ാല മാേവലി േ�ാർ

പാറ�ാല 2. പാറ�ാല െമഡി�ൽ േ�ാർ

പാറ�ാല 3. െകാ�യിൽ മാേവലി േ�ാർ

െകാ�യിൽ 4. ��വാട്  മാേവലി േ�ാർ

���കാൽ 5. കാരേ�ാണം മാേവലി േ�ാർ

���കാൽ 6. �ഴനാട്  മാേവലി േ�ാർ

ഒ�േശഖരമംഗലം 7. കളളി�ാട്  മാേവലി േ�ാർ

കളളി�ാട്  8. അ�രി മാേവലി േ�ാർ അ�രി 9.
െവളളറട മാേവലി േ�ാർ െവളളറട 10. മാരായ��ം

��ർ മാർ��് െപ��ടവിള 11. ഒ�േശഖരമംഗലം

��ർ മാർ��് ആര�ൻേകാട്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


