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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2544 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �.ജി. ൈലൻ �ാപി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ �.ജി.ൈല�കൾ
�ാപി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ദ�തി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 22.511 കിേലാമീ�ർ
� ജി േകബിൾ മാേവലി�ര നിേയാജക
മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിവ��. �ടാെത RDSS
(Revamped Distribution Sector Scheme)
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി�ം (നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി) �.ജി േകബിൾ �ാപി��

���ി നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��.

(ബി) �റനാട്  പടനിലം േ��ം, �ന�ര മഹാേദവർ
േ��ം എ�ിവിട�ളിൽ �.ജി.ൈലൻ
�ാപി�വാൻ ആവശ�മായ �ക ൈവദ�തി
വ��ിൽ നി�് അ�വദി�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട്  പടനിലം
േ�� പരിസരെ� ���ികൾ�ായി

1,18,61,846 �പ�െട എ�ിേമ�ം, �ന�ര േ��

പരിസരെ� ���ികൾ�ായി 61,00,000
�പ�െട എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ിയി��്. �റനാട്
പടനിലം േ��ം ���ി:- െഫ�വരി 2020-ൽ
നട� ൈവദ�തി അദാല�ിൽ, ടി ���ി�െട

�ക അട��തിൽ ഇളവ് ആവശ�െ��െകാ�്

െസ��റി, പടനിലം േ�� ഭരണ സമിതി�െട
അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ, ടി കാര�ം
പരിേശാധി�ക�ം, അദാല�് ക�ി�ി
തീ�മാന�കാരം എ�ിേമ�് �കയിൽ 25% ഇളവ്
അ�വദി�െകാ�്, ബാ�ി �ക അേപ�കൻ

ഒ��ിയാൽ മതിെയ�് ഉ�രവാ�ക�ം െച�.
അേപ�കൻ �ക ഒ���ത�സരി� ,് േറാഡ്
ക�ി�ി�ളള അ�മതി ലഭ�മാ�� �റ�്, ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി��താണ്. �ന�ര
േ�� പരിസരെ� ���ി – െഫ�വരി 2020-
ൽ നട� ൈവദ�തി അദാല�ിൽ, �ന�ര
അ�ല�ിെല െകാ��വേ�ാട്  ബ�െ��്

ഉ�ാ�� ൈവദ�തി തട�ം ഒഴിവാ��തി�
േവ�ി�ളള ���ി�െട �ക അട��തിൽ
ഇളവ് ആവശ�െ��െകാ�് െസ��റി,
തി�ൈവ�ർ േദവസ�ം ഭരണസമിതി, �ന�ര
എ�ിവ�െട അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ ടി
കാര�ം പരിേശാധി�ക�ം, അദാല�് ക�ി�ി
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തീ�മാന�കാരം എ�ിേമ�് �കയിൽ ഉൾെ��
15.6 ല�ം �പ�െട ���ി പി.എം.� -
പി.എം.എസ് .� വർ�കളിൽ വിഭാവനം
െച�ി�ളളതാെണ�ം ബാ�ി �കയായ 45.4
ല�ം �പയിൽ 25% ഇളവ് അ�വദി�തിന്
േശഷ�ളള �കയായ 34.05 ല�ം �പ മാ�ം
അേപ�കൻ ഒ��ിയാൽ മതിെയ�്
ഉ�രവാ�ക�ം െച�. �ൻ എം.എൽ.എ �ീ.
ആർ രാേജഷ്  25.09.2020- ൽ നൽകിയ ക�്

�കാരം, ടി ���ി�് ആവശ�െ�� 34.05 ല�ം

�പ എം.എൽ.എ �െട ആ�ിവികസന ഫ�ിൽ
നി�ം അ�വദി�വാൻ സ�തം അറിയി�തിൻ
�കാരം, �ന�ര അ�ല�ിെല െക�കാ�
സ�രി�� വഴി, െക�കാ��െട ഉയരം എ�ിവ
േദവസ�ം ഭരണസമിതി�മായി ആേലാചി�തി�

േശഷം വിശദമായ എ�ിേമ�് സഹിതം ആല�ഴ

ജി�ാ കള�ർ�് 01.07.2021 ൽ
സമർ�ി�ക��ായി. എ�ാൽ �ൻ എം.എൽ.എ
�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം �ക
അ�വദി�� കാര��ിൽ സംശയം
�കടി�ി�തിെന �ടർ�് നിലവിെല എം.എൽ.എ
േയാട്  ടി �ക അ�വദി�� കാര�ം
അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി�ണെമ�് ആവശ�

െ��ി��്.

(സി) ��ത �ല�ളിൽ �.ജി. ൈലൻ
�ാപി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(സി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട്  പടനിലം
േ�� പരിസരെ� ���ികൾ�ായി

1,18,61,846 �പ�െട എ�ിേമ�ം, �ന�ര േ��

പരിസരെ� ���ികൾ�ായി 61,00,000
�പ�െട എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ിയി��്. �റനാട്
പടനിലം േ��ം ���ി:- െഫ�വരി 2020-ൽ
നട� ൈവദ�തി അദാല�ിൽ, ടി ���ി�െട

�ക അട��തിൽ ഇളവ് ആവശ�െ��െകാ�്

െസ��റി, പടനിലം േ�� ഭരണ സമിതി�െട
അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ, ടി കാര�ം
പരിേശാധി�ക�ം, അദാല�് ക�ി�ി
തീ�മാന�കാരം എ�ിേമ�് �കയിൽ 25% ഇളവ്
അ�വദി�െകാ�്, ബാ�ി �ക അേപ�കൻ

ഒ��ിയാൽ മതിെയ�് ഉ�രവാ�ക�ം െച�.
അേപ�കൻ �ക ഒ���ത�സരി� ,് േറാഡ്
ക�ി�ി�ളള അ�മതി ലഭ�മാ�� �റ�്, ���ി

�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി��താണ്. �ന�ര
േ�� പരിസരെ� ���ി – െഫ�വരി 2020-
ൽ നട� ൈവദ�തി അദാല�ിൽ, �ന�ര
അ�ല�ിെല െകാ��വേ�ാട്  ബ�െ��്

ഉ�ാ�� ൈവദ�തി തട�ം ഒഴിവാ��തി�
േവ�ി�ളള ���ി�െട �ക അട��തിൽ
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ഇളവ് ആവശ�െ��െകാ�് െസ��റി,
തി�ൈവ�ർ േദവസ�ം ഭരണസമിതി, �ന�ര
എ�ിവ�െട അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ ടി
കാര�ം പരിേശാധി�ക�ം, അദാല�് ക�ി�ി
തീ�മാന�കാരം എ�ിേമ�് �കയിൽ ഉൾെ��
15.6 ല�ം �പ�െട ���ി പി.എം.� -
പി.എം.എസ് .� വർ�കളിൽ വിഭാവനം
െച�ി�ളളതാെണ�ം ബാ�ി �കയായ 45.4
ല�ം �പയിൽ 25% ഇളവ് അ�വദി�തിന്
േശഷ�ളള �കയായ 34.05 ല�ം �പ മാ�ം
അേപ�കൻ ഒ��ിയാൽ മതിെയ�്
ഉ�രവാ�ക�ം െച�. �ൻ എം.എൽ.എ �ീ.
ആർ രാേജഷ്  25.09.2020- ൽ നൽകിയ ക�്

�കാരം, ടി ���ി�് ആവശ�െ�� 34.05 ല�ം

�പ എം.എൽ.എ �െട ആ�ിവികസന ഫ�ിൽ
നി�ം അ�വദി�വാൻ സ�തം അറിയി�തിൻ
�കാരം, �ന�ര അ�ല�ിെല െക�കാ�
സ�രി�� വഴി, െക�കാ��െട ഉയരം എ�ിവ
േദവസ�ം ഭരണസമിതി�മായി ആേലാചി�തി�

േശഷം വിശദമായ എ�ിേമ�് സഹിതം ആല�ഴ

ജി�ാ കള�ർ�് 01.07.2021 ൽ
സമർ�ി�ക��ായി. എ�ാൽ �ൻ എം.എൽ.എ
�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം �ക
അ�വദി�� കാര��ിൽ സംശയം
�കടി�ി�തിെന �ടർ�് നിലവിെല എം.എൽ.എ
േയാട്  ടി �ക അ�വദി�� കാര�ം
അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി�ണെമ�് ആവശ�

െ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


