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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3357 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വയനാ�ിൽ �ി�ീഷ്  ക�നികൾ ൈകവശം വ�ി�� �മി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

1947 ന് ��് വയനാ�ിൽ �ി�ീഷ്  ക�നിക�െട
ൈകവശം എ� ഏ�ർ �മി�ം ഏെത�ാം
എേ��ക�മാണ് ഉ�ായി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; വയനാട്  കല�ർ ഇത്
സംബ�ി�  ്നൽകിയ റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(എ) ക�നി�െട േപര് വി�ീർ�ം (ഏ�ർ) മലയാളം
�ാേ�ഷൻസ്  10914.604 േവ�ാേ�ാ� എേ��്
329.45 ഇം�ീഷ്& േ�ാ�ിഷ്  േകാ�േറ�ീവ്
േഹാൾെസയിൽ െസാൈസ�ി ലിമി�ഡ്  880.05
േമ�ാടി വയനാട്  ടീ എേ��് ക�നി 9083.32
Mr.g.െറാമാലി ക�നി 810.91 E/S ക�നി 243.46
M/s പാരി & ക�നി 1372.76 ഈ�് ഇ�� ടീ
െ�ാഡ�േസ�് ക�നി 1186.89 M/s പാരി&ക�നി,
പേനാര  ടീ എേ��് ലിമി�ഡ്  874.15 ഈ�് ഇ��
െ�ാഡ�േസ�് ലിമി�ഡ്  247.00 ഇം�ീഷ്  ഈ�്

ഇ�� ക�നി 411.00 ദ ഇം�ീഷ്  ആൻഡ്  േ�ാ�ിഷ്
െസാൈസ�ി 3328.16 വയനാട്  ജി�ാ കള��െട
റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ  
 

 

 

ജില്ലാ കളക്ടറുട കാരയായം�, 

വംനാട്, കൽപ്.

ഫഫാൺ. 04936 202251.

ഇ-ുമംിൽ: dyclawyd@gmail.com
16/10/2021

ജില്ലാ കളക്,
വംനാട്.
 അഡീഷണൽ ചീഫ് ുസെക്ി

്വന്(എൽ) വകുപ്

 
സ്,

 
     വിഷം� : നിംമസഭാ ഫചാദയത്തിന് മ്ടറുടി നൽകുുന് - സ�ബന്ധിച്

      സൂചന : അങ്ങയുുട 12.10.2021-ുയ 148/L3/2021/RD നമ്പ് കത്ത്.

**********
             സൂചനംിഫയക്ക്  അങ്ങയുുട ശ്ര ക്ണിിക .  സൂചന പ്രകാരമുള
നിംമസഭാ ഫചാദയത്തി്ള മ്ടറുടി ഇഫനാുടാപ� സമ്പിപ് ുകാൊക.
 
ഫചാദയ� നമ്പ് 3357
 
 
1947-  ന്  മുമ്പ്  വംനാകിൽ  ബികീഷ്  കമ്പനികകളുുട ഉടമസ്നംിുണാംിരു  
എഫസ്റ്റേറകകളുുട വിവരങ്ങ്ങൾ
 

െമ നമ്പ് കമ്പനിയുുട ഫുര് വിസ്തീ്ണ്ണ�(ഏക്ക്)

1 മയംാള� പ്ലാഫന്റേഷൻസ് 10914.604

2 ഫവങ്ങാഫക്കാക എഫസ്് 329.45 

3 ഇ�ഗീഷ് & ഫസാകിഷ്
ഫകാപഫ്്ീവ്

ഫഹാ്ങൾുസംിൽ
ുസാസസ്ി യിമി്ഡ്

880.05 

4 ഫമപാടി വംനാട് ടീ എഫസ്്
കമ്പനി

9083.32

5 Mr. g. ു്ാമായി കമ്പനി 810.91
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6 E/S കമ്പനി 243.46

7 M/s ുാരി & കമ്പനി 1372.76

8 ഈസ് ഇന്ത്യയ ടീ
ുപ്രാഡ്ഫസഴ്സ് കമ്പനി

1186.89

9 M/s ുാരി & കമ്പനി, ുഫനാര
ടീ എഫസ്് യിമി്ഡ്

874.15

10 ഈസ് ഇന്ത്യയ ുപ്രാഡ്ഫസഴ്സ്
യിമി്ഡ്

247.00

 

11 ഇ�ഗീഷ് ഈസ് ഇന്ത്യയ
കമ്പനി

411.00

12 ദ  ഇ�ഗീഷ്  ആൻഡ്
ഫസാകിഷ് ുസാസസ്ി

3328.16

 
വിശ്വസ്തനഫംാുട,

ഒപ്/- 

ുഡു്കി കളക് (എൽ.എ.)

ജില്ലാ കളക്ി ഫവണി.

This document is electronically approved in eOffice by  MUHAMMED YOOSUF E, DYC(LA)
DCWYD, O/O DYC(LA) DCWYD on 16/10/2021.Hence it does not require signature in ink
 
 

File No.DCWYD/6224/2021-B4


