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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 179 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തന�ഫ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . സ�ി േജാസഫ് ,
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തന�ഫ�്
�ഷറിയിേല�് മാ��ത് അധികാര
വിേക�ീകരണെ� ഇ�ാതാ�ാ��
നടപടിക�െട ഭാഗമാെണ� ആേ�പം

ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(എ) ഉ�്. 1994 െല േകരള പ�ായ�് രാജ്  ആ�്

െസ�ൻ വ��് 212 (1)-ാം ഉപവ��് �കാരം
ഓേരാ പ�ായ�ം ഒ� ഫ�്
�പീകരിേ��താെണ�ം, (6)-ാം ഉപവ��്
�കാരം �ാമപ�ായ�ിന് തനതായ വ�മാനം
ഉൾെ�െട �ാമപ�ായ�ിേല�് വരവ് വ�ി��
�കകൾ സർ�ാർ �ഷറിയിൽ െപാ� നിേ�പ

അ�ൗ�ിൽ ��ിേ��താെണ�്

വ��മാ�ിയി��. �ടർ�്, 1996 െല േകരള
പ�ായ�് രാജ്  (പ�ായ�് ഫ�്
നിേ�പി��ം പിൻവലി��ം) ച��ളിെല ച�ം (3)
�കാരം പ�ായ�് ൈക��� എ�ാ പണ�ം
ഗവ. �ഷറിയിേലാ, േപാേ�ാഫീസ്  േസവിംഗ്സ്
ബാ�ിേലാ, സഹകരണ ബാ�ിേലാ േദശസാൽ�ത
ബാ�ിേലാ ��ിേ��താണ് എ�് �േത�കം
വ�വ� െച�ിരി��. ഇതിൻ�കാരം ധനകാര�
വ��് �റെ��വി� സർ�ലറിെ� നിയമപരമായ
സാ�ത പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്. �ാേദശിക
സർ�ാ�കൾ സമാഹരി�� പണം പ�ായ�്

രാജ്  നിയമ��ം, ച���ം �ടാെത
കാലാകാല�ളി�� സർ�ാർ ഉ�ര�ക�ം

അ�ശാസി�ം �കാരം വിനിേയാഗ�ിന്

സ�ാത��ം ഉ�ായിരി��താണ്.

(ബി) ധനവ��ിെ� ഈ നിലപാട്  തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട സ�യംഭരണെ� ബാധി�ം
എ�് വ��് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. 1994 െല േകരള പ�ായ�് രാജ്  ആ�്

െസ�ൻ വ��് 212 (1)-ാം ഉപവ��് �കാരം
ഓേരാ പ�ായ�ം ഒ� ഫ�്
�പീകരിേ��താെണ�ം, (6)-ാം ഉപവ��്
�കാരം �ാമപ�ായ�ിന് തനതായ വ�മാനം
ഉൾെ�െട �ാമപ�ായ�ിേല�് വരവ് വ�ി��
�കകൾ സർ�ാർ �ഷറിയിൽ െപാ� നിേ�പ

അ�ൗ�ിൽ ��ിേ��താെണ�്
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വ��മാ�ിയി��. �ടർ�്, 1996 െല േകരള
പ�ായ�് രാജ്  (പ�ായ�് ഫ�്
നിേ�പി��ം പിൻവലി��ം) ച��ളിെല ച�ം (3)
�കാരം പ�ായ�് ൈക��� എ�ാ പണ�ം
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ബാ�ിേലാ, സഹകരണ ബാ�ിേലാ േദശസാൽ�ത
ബാ�ിേലാ ��ിേ��താണ് എ�് �േത�കം
വ�വ� െച�ിരി��. ഇതിൻ�കാരം ധനകാര�
വ��് �റെ��വി� സർ�ലറിെ� നിയമപരമായ
സാ�ത പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്. �ാേദശിക
സർ�ാ�കൾ സമാഹരി�� പണം പ�ായ�്

രാജ്  നിയമ��ം, ച���ം �ടാെത
കാലാകാല�ളി�� സർ�ാർ ഉ�ര�ക�ം

അ�ശാസി�ം �കാരം വിനിേയാഗ�ിന്

സ�ാത��ം ഉ�ായിരി��താണ്.

(സി)

�ാേദശിക സർ�ാ�കൾ സമാഹരി�� പണം
അവർ�് സ�ത� വിനിേയാഗ�ിന്

ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. 1994 െല േകരള പ�ായ�് രാജ്  ആ�്

െസ�ൻ വ��് 212 (1)-ാം ഉപവ��് �കാരം
ഓേരാ പ�ായ�ം ഒ� ഫ�്
�പീകരിേ��താെണ�ം, (6)-ാം ഉപവ��്
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ഉൾെ�െട �ാമപ�ായ�ിേല�് വരവ് വ�ി��
�കകൾ സർ�ാർ �ഷറിയിൽ െപാ� നിേ�പ

അ�ൗ�ിൽ ��ിേ��താെണ�്

വ��മാ�ിയി��. �ടർ�്, 1996 െല േകരള
പ�ായ�് രാജ്  (പ�ായ�് ഫ�്
നിേ�പി��ം പിൻവലി��ം) ച��ളിെല ച�ം (3)
�കാരം പ�ായ�് ൈക��� എ�ാ പണ�ം
ഗവ. �ഷറിയിേലാ, േപാേ�ാഫീസ്  േസവിംഗ്സ്
ബാ�ിേലാ, സഹകരണ ബാ�ിേലാ േദശസാൽ�ത
ബാ�ിേലാ ��ിേ��താണ് എ�് �േത�കം
വ�വ� െച�ിരി��. ഇതിൻ�കാരം ധനകാര�
വ��് �റെ��വി� സർ�ലറിെ� നിയമപരമായ
സാ�ത പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്. �ാേദശിക
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രാജ്  നിയമ��ം, ച���ം �ടാെത
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സ�ാത��ം ഉ�ായിരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






