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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4283 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നില�ർ മ�ല�ിെല ആദിവാസി േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) 2016-ന് േശഷം നില�ർ മ�ല�ിെല എ�
ആദിവാസി േകാളനികളിലാണ് ൈവദ�തി
എ�ി�ാനായെത�ം േകാളനിക�െട േപ�ം
െചലവഴി� �ക�ം ൈവദ�തി എ�ി� മാർഗ�ം
അട��� വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)
2016-ന് േശഷം നില�ർ മ�ല�ിെല

��െകാ�ി, അള�ൽ, ���ടവ്, ഉ��ടവ്
േകാളനി എ�ീ നാ� േകാളനികളിേല�് ൈവദ�തി
എ�ി�ി��്. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

(ബി) നില�ർ മ�ല�ിൽ ൈവദ�തീകരി�ാ� എ�
ആദിവാസി േകാളനിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നില�ർ മ�ല�ിൽ KSEBL െ� കണ�
�കാരം 6 േകാളനികളാണ് (വാണിയാ�ഴ,
വ�ി��്, മൻ�ീരി, ��ള�ാറ, ��ൻകടവ് ,
ത�ംക�്) ൈവദ�തീകരി�ാ ��ത്. ഇതിൽ
േനരെ� ൈവദ�തീകരി��ം പി�ീട്  �ളയ�ിൽ

ൈവദ�തി �തി�ാപന�ൾ�ൾെ�െട നാശന�ം
സംഭവി��ം �ളയ�ി� േശഷം ആൾതാമസം

ഇ�ാ��മായ ��ൻകടവ് , ആൾ താമസം
ഇ�ാ� ത�ംക�് എ�ീ േകാളനിക�ം
ഉൾെ���. വാണിയാ�ഴ േകാളനി
ൈവദ�തീകരി�ാൻ 33,85,973 �പ�െട�ം
��ള�ാറ േകാളനി ൈവദ�തീകരി�ാൻ 97,39,415
�പ�െട�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്. മ�
ര� േകാളനികളായ വ�ി��്, മൻ�ീരി എ�ീ
േകാളനികൾ വനാ�ർഭാഗ� �ിതി െച��
വി�ര േകാളനികളാ യതിനാൽ േസാളാർ
ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തീകരണം ആണ്

നിർേദശി�ിരി��ത്. ഈ േകാളനികൾ
ഉൾെ�െട�� 64 പ�ിക വർ� േകാളനിക�െട
ലി�് പ�ിക വർ�വികസന വ��് ഡയറ�െറ
അറിയി�ി��്. പ�ിക വർ�വികസനവ��ിൽ
നി�ം ൈവദ�തീകരണ�ി� ആവശ�മായ �ക
ലഭ�മാ�� �റ�് േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം
നട�ിലാ��താണ്. ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര�െമാ���തി�
േവ�ി, െന�് വർ�് കണ�ിവി�ി ഉറ�ാ�ാൻ
KSEBL-െ� ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
�ാപി�ി�� േപാ�ിൽ �ടി േകബിൾ
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വലി��തി� െന�് വർ�് ഓ�േറ�ർമാർ�്
വാടക ഒഴിവാ�ി നൽകിയി��്.

(സി)

��ത േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണ�ിന്

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ പ�തി
ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നില�ർ മ�ല�ിൽ KSEBL െ� കണ�
�കാരം 6 േകാളനികളാണ് (വാണിയാ�ഴ,
വ�ി��്, മൻ�ീരി, ��ള�ാറ, ��ൻകടവ് ,
ത�ംക�്) ൈവദ�തീകരി�ാ ��ത്. ഇതിൽ
േനരെ� ൈവദ�തീകരി��ം പി�ീട്  �ളയ�ിൽ

ൈവദ�തി �തി�ാപന�ൾ�ൾെ�െട നാശന�ം
സംഭവി��ം �ളയ�ി� േശഷം ആൾതാമസം

ഇ�ാ��മായ ��ൻകടവ് , ആൾ താമസം
ഇ�ാ� ത�ംക�് എ�ീ േകാളനിക�ം
ഉൾെ���. വാണിയാ�ഴ േകാളനി
ൈവദ�തീകരി�ാൻ 33,85,973 �പ�െട�ം
��ള�ാറ േകാളനി ൈവദ�തീകരി�ാൻ 97,39,415
�പ�െട�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്. മ�
ര� േകാളനികളായ വ�ി��്, മൻ�ീരി എ�ീ
േകാളനികൾ വനാ�ർഭാഗ� �ിതി െച��
വി�ര േകാളനികളാ യതിനാൽ േസാളാർ
ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തീകരണം ആണ്

നിർേദശി�ിരി��ത്. ഈ േകാളനികൾ
ഉൾെ�െട�� 64 പ�ിക വർ� േകാളനിക�െട
ലി�് പ�ിക വർ�വികസന വ��് ഡയറ�െറ
അറിയി�ി��്. പ�ിക വർ�വികസനവ��ിൽ
നി�ം ൈവദ�തീകരണ�ി� ആവശ�മായ �ക
ലഭ�മാ�� �റ�് േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം
നട�ിലാ��താണ്. ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര�െമാ���തി�
േവ�ി, െന�് വർ�് കണ�ിവി�ി ഉറ�ാ�ാൻ
KSEBL-െ� ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
�ാപി�ി�� േപാ�ിൽ �ടി േകബിൾ
വലി��തി� െന�് വർ�് ഓ�േറ�ർമാർ�്
വാടക ഒഴിവാ�ി നൽകിയി��്.

(ഡി) മ�ല�ിെല ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര�െമാ��ാൻ ൈവദ�തി
വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
ഇതിനായി ഏെത�ി�ം ആദിവാസി

േകാളനികളിേല�് ��തായി ൈവദ�തി
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) നില�ർ മ�ല�ിൽ KSEBL െ� കണ�
�കാരം 6 േകാളനികളാണ് (വാണിയാ�ഴ,
വ�ി��്, മൻ�ീരി, ��ള�ാറ, ��ൻകടവ് ,
ത�ംക�്) ൈവദ�തീകരി�ാ ��ത്. ഇതിൽ
േനരെ� ൈവദ�തീകരി��ം പി�ീട്  �ളയ�ിൽ

ൈവദ�തി �തി�ാപന�ൾ�ൾെ�െട നാശന�ം
സംഭവി��ം �ളയ�ി� േശഷം ആൾതാമസം

ഇ�ാ��മായ ��ൻകടവ് , ആൾ താമസം
ഇ�ാ� ത�ംക�് എ�ീ േകാളനിക�ം
ഉൾെ���. വാണിയാ�ഴ േകാളനി
ൈവദ�തീകരി�ാൻ 33,85,973 �പ�െട�ം
��ള�ാറ േകാളനി ൈവദ�തീകരി�ാൻ 97,39,415
�പ�െട�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്. മ�
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ര� േകാളനികളായ വ�ി��്, മൻ�ീരി എ�ീ
േകാളനികൾ വനാ�ർഭാഗ� �ിതി െച��
വി�ര േകാളനികളാ യതിനാൽ േസാളാർ
ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തീകരണം ആണ്

നിർേദശി�ിരി��ത്. ഈ േകാളനികൾ
ഉൾെ�െട�� 64 പ�ിക വർ� േകാളനിക�െട
ലി�് പ�ിക വർ�വികസന വ��് ഡയറ�െറ
അറിയി�ി��്. പ�ിക വർ�വികസനവ��ിൽ
നി�ം ൈവദ�തീകരണ�ി� ആവശ�മായ �ക
ലഭ�മാ�� �റ�് േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം
നട�ിലാ��താണ്. ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര�െമാ���തി�
േവ�ി, െന�് വർ�് കണ�ിവി�ി ഉറ�ാ�ാൻ
KSEBL-െ� ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
�ാപി�ി�� േപാ�ിൽ �ടി േകബിൾ
വലി��തി� െന�് വർ�് ഓ�േറ�ർമാർ�്
വാടക ഒഴിവാ�ി നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



കകകോളനനികളുടട കപേരര ടചെലവഴനിച്ച തുക (രൂപേയനിൽ) ടചെയ്ത പ്രവൃതനി Remarks

പുഞ്ചടകകോലനി 90,57,634

SC/ST ഫണര ഉപേകയകോഗനിച്ചര 11 KV 
UG  cable, ഒരു ടകോൻകസകോർമർ, 
എൽ .ടനി ലലൻ  എനനിവ 
നനിർമനിച്ചകോണര ലവദദ്യുതതീകരണ  
പ്രവൃതനി പൂർതതീകരനിച്ചതര

അളക്കൽ 1,10,67,960

SC/ST ഫണര ഉപേകയകോഗനിച്ചര 11 KV 
UG  cable, ഒരു ടകോൻകസകോർമർ, 
എൽ .ടനി ലലൻ  എനനിവ 
നനിർമനിച്ചകോണര ലവദദ്യുതതീകരണ  
പ്രവൃതനി പൂർതതീകരനിച്ചതര

മുണക്കടവര 82,25,350  

SC/ST ഫണര ഉപേകയകോഗനിച്ചര 11 KV 
UG  cable, ഒരു ടകോൻകസകോർമർ, 
എൽ .ടനി ലലൻ  എനനിവ 
നനിർമനിച്ചകോണര ലവദദ്യുതതീകരണ  
പ്രവൃതനി പൂർതതീകരനിച്ചതര

2018  ടല  പ്രളയതനിന
കശേഷഷം  ഈ  കകകോളനനി
വകോസകയകോഗഗ്യമടലന
റവനന്യൂ  അധനികകോ  രനികൾ
അറനിയനി  ച്ചനിട്ടുണര.
അകതകോടടകോപഷം
പ്രളയതനിൽ  ലവദദ്യുതനി
പ്രതനിഷകോപേനങ്ങൾ
നഷ്ടടപടു  കയഷം
ടചെയ്തനിട്ടുണര

ഉച്ചക്കടവര 40,07,314

DDUGJY പേദ്ധതനിയനിൽ എൽ 
ടനി.ലലൻ    വലനിച്ചകോണര 
ലവദദ്യുതതീകരണ  പ്രവൃതനി 
പൂർതതീകരനിച്ചതര


