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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 416 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാരിൈടം േബാർഡ്  െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ാ�� േക� സർ�ാർ നീ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി)

(എ) േക� സർ�ാർ ഇ��ൻ േപാർ�് ബി�ി�െട

മാരിൈടം േബാർഡ്  െറ�േല�റി അേതാറി�ി

�പീകരി��താ�� വാർ�കൾ

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ ഈ വിഷയം വിശകലന

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;
(ബി) േക� ഗവൺെമ�ിെല �റ�ഖ വ��ിെ�

�മതല�� മ�ി െചയർ േപ�ണാ�ം

സം�ാന�ളിെല �റ�ഖ വ��ിെ� �മതല��

മ�ിമാർ അംഗ�ളാ�ം േക�സർ�ാരിെ�

�റ�ഖ വ��ിെല െസ��റി, േജായി�്

െസ��റിമാർ, സാഗർമാല പ�തി�മായി

ബ�െ�� േജായി�് െസ��റി, ഇൻഡ�ൻ

േനവി�െട േകാ�ൽ െസക�രി�ി�മായി

ബ�െ�� േജായി�് െസ��റി / േജായി�്

െസ��റി തല�ി�� ഉേദ�ാഗ�ൻ, ആഭ��ര,
പരി�ിതി മ�ാലയ�ളിെല േജായി�് െസ��റി

എ�ിവർ അംഗ�ളാ�� െറ�േല�റി

കൗൺസിൽ �പീകരി��തിനാണ് ഇ��ൻ

േപാർ�് ബിൽ, 2021 െല കരട്  ബി�ിൽ

ഉേ�ശി�ി��ത്. ബി�ിെല വ�വ�കൾ

സംബ�ി�  ്വിശദമായി പരിേശാധി�ക�ം

കൗൺസിലിന് ��തൽ അധികാരം നൽ��

ബി�ിെല വ�വ�കളിൽ സഹകരണ

അടി�ാന�ി�� സം�� സം�ാന

വ�വ�ിതി�െട ഉ�തമായ �ല��ൾ ഉൾെ�ാ�

െകാ�് ��തൽ ചർ�ക�ം സമവായ��ം

ആവശ�മാെണ��� വ�ത ബ�. �ധാനമ�ി

�ൻപാെക 26-06-2021 ൽ തെ� ബ�. �ഖ�മ�ി

��യിൽ െകാ�വ�ി���ം ഇത് സംബ�ി�്

സം�ാന�ിെ� ഉത്ക�ക�ം ആശ�ക�ം

��ിസഹമായി പരിഹരി�െ�േട�താെണ�്

അറിയി�ി���്.
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(സി)

അേതാറി�ി�െട �പീകരണ�ി�െട എെ��ാം

നിയ�ണ�ളാണ് രാജ�െ� േനാൺ േമജർ

�റ�ഖ��െട �വർ�ന�ിൽ െകാ�വരാൻ

�മി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കൗൺസിലിന് അമിത അധികാര�ൾ ബി�ിൽ

വ�വ� െച�ി��്. ബി�ിെല വ�വ� �കാരം

ഒ� �റ�ഖെ� �വർ�നരഹിതമായ

�റ�ഖമായി �ഖ�ാപി��തിന്

േക�ഗവൺെമ�ിന് അധികാരം നൽ���്.
േനാൺ േമജർ �റ�ഖ�ളിെല നട�ി�്

സംബ�ി�ം ഫീസ്  സംബ�ി�ം തർ��ൾ

പരിഹരി��തിനായി �പീകരി�� അ�േല�്

�ിബ�ണലിെ� �പീകരണം സംബ�ി�ം

േക�സർ�ാരിന് ��തൽ അധികാര�ൾ ബി�ിൽ

വ�വ� െച���്. ആ�ിെല വ�വ�കൾ

�കാരം ച��ൾ �പീകരി��തി�ം

േക�സർ�ാരിന്, ബി�ിെല വ�വ�കൾ �കാരം

അധികാരം നി�യി�െ��ി��്.

(ഡി)

േനാൺ േമജർ �റ�ഖ��െട നിയ�ണം ഉേ�ശി�  ്
േക� സർ�ാർ െകാ�വ�� നിയമ�ൾ

സം�ാന താത്പര��ൾ�്എതിരാെണ�ിൽ

അവെയ അതിജീവി��തിന് എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സർ�ാരിന് എതിരാകാൻ ഇട��

ബി�ിെല വ�വ�കൾ സംബ�ി�  ്സം�ാന

സർ�ാരിെ� അഭി�ായം േക�സർ�ാരിെന

അറിയി�ി��്. മാ�മ� ഇ�ാര�ം ബ�. �ഖ�മ�ി

തെ� �ധാനമ�ി�െട ��യിൽെ���ക�ം

ബി�ിെല വ�വ�കൾ സംബ�ി�  ്��തൽ

ചർ�ക�ം വിലയി���ക�ം ആവശ�മാെണ�ം

സം�ാനം ഉ�യി�ി�� ആശ�ക�ം

ഉത്ക�ക�ം പരിഹരി� െ�േട�താെണ�ം

േക� സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി��്.
ഇ�ാര��ിൽ, സമവായ�ിൽ അധി�ിതമായ

നിലപാട്  േക�സർ�ാർ സ�ീകരി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്.

(ഇ)

േനാൺ േമജർ �റ�ഖ��െട അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിൽ േക� സർ�ാരിെ� ധനസഹായം

ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) സാഗർമാല പ�തിയിൻ കീഴിൽ േനാൺ േമജർ

�റ�ഖ��െട വികസന�ി�ം �റ�ഖ�മായി

ബ�ി�ി�� േറാ�ക�െട വികസന�ി�ം

േക� സർ�ാർ ധനസഹായം നൽകിവ���്.
��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െകാ�ം

�റ�ഖെ� മൾ�ിപർ�സ്  ബർ�ിെ� നീളം

വർ�ി�ി��തിന് 6.51 േകാടി �പ�െട

േക�സഹായം ലഭി�ി��്. െകാ�ം േബ�ർ

�റ�ഖ��െട ആഴം വർ�ി�ി��തിന്

ക�ാപി�ൽ �ഡ്ജിംഗ് നട��തി��

െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ പരിേശാധി�വരികയാണ്.
�റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�� േറാ�കൾ

നിർ�ി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ

േക�സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



3 of 3


