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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 15 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ��കൾ ത�ി�ളള ഏേകാപനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപന�റ��ലം
വ��കൾ ത�ിൽ നിയമ നടപടി വെരെയ���ം

േകാടതി വ�വഹാര���ാ���ം സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) വിവിധ വ��കൾ/െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ  /
േകാർ�േറഷ�കൾ/േബാർ�കൾ/സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ/തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

ത�ി�ളള തർ��ൾ പരിഹരി��തിനായി ഒ�
ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�െകാ�് 23.08.1996
െല സ.ഉ(െെക)നം.27/96/ഉഭപവ, 30.09.2010െല
സ.ഉ(എം.എസ്)നം.35/2010/ഉഭപവ എ�ിവ
�കാരം ഉ�രവായി��. �ടർ�് വ��കൾ
ത�ി�ളള തർ��ൾ പരിഹരി��തി�ം
ഫല�ദമായ ഏേകാപനം നൽ��തി�ം ��ത
ക�ി�ി �ന��ി�െകാ�് 13.04.2015 െല
സ.ഉ(െെക)നം.14/2014/ഉഭപവ നം �കാരം
ഉ�രവായി. വ��കൾ ത�ി�ളള തർ��ൾ
പരിേശാധി�  ്നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി��തിന്
േമൽ ക�ി�ിെയ �മതലെ���ിയി��.
മ�ിസഭ�െട അംഗീകാരേ�ാെടയാണ്

സമിതി�െട നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��ത്.
എ�ി��ാ�ം ചില വ��കൾ /െപാ�േമഖല
�ാപന�ൾ  /േകാർ�േറഷ�കൾ/േബാർ�കൾ/
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ/ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ത�ി�ളള തർ��ൾ
പരിഹരി��തിനായി വിവിധ േകാടതികേള�ം
െെ�ബ�ണ�കെള�ം മ�് നിയമ േഫാറ�െള�ം
സമീപി��െ��് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ക��ായി. അതിനാൽ വിവിധ
വ��കൾത�ി�ളള തർ�ം ഒഴിവാ��തിനായി
ഭരണപരമായ ഒ� സംവിധാനം
ശ�ിെ��േ�േ�ത് അനിവാര�മാെണ�്
കെ��ിയതിെന �ടർ�് ചീഫ് െസ��റി
െചയർമാനാ�ം ധനകാര�ം, ആഭ��രം,
ആ��ണം എ�ീ വ��കളിേല�ം തർ� വിഷയം
െെകകാര�ം െച�� ബ�െ�� വ��ിെ��ം
െസ��റിമാർ അട�� ഒ� സമിതിയായി
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�നസംഘടി�ി�െകാ�ം 15.09.2021 െല
സ.ഉ(െെക)നം. 21/2021/ഉഭപവ നം �കാരം
ഉ�രവായി . േമൽ സംവിധാന�ിെ�

ഫല�ദമായ നട�ി�ിേല�ായി ആവശ�മായ

മാർ�നിർേ�ശ��ം നൽകിയി��്. ഉ�രവിെ�

പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

ഈ �വണത തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി�ളളത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കൾ/െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ  /
േകാർ�േറഷ�കൾ/േബാർ�കൾ/സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ/തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

ത�ി�ളള തർ��ൾ പരിഹരി��തിനായി ഒ�
ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�െകാ�് 23.08.1996
െല സ.ഉ(െെക)നം.27/96/ഉഭപവ, 30.09.2010െല
സ.ഉ(എം.എസ്)നം.35/2010/ഉഭപവ എ�ിവ
�കാരം ഉ�രവായി��. �ടർ�് വ��കൾ
ത�ി�ളള തർ��ൾ പരിഹരി��തി�ം
ഫല�ദമായ ഏേകാപനം നൽ��തി�ം ��ത
ക�ി�ി �ന��ി�െകാ�് 13.04.2015 െല
സ.ഉ(െെക)നം.14/2014/ഉഭപവ നം �കാരം
ഉ�രവായി. വ��കൾ ത�ി�ളള തർ��ൾ
പരിേശാധി�  ്നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി��തിന്
േമൽ ക�ി�ിെയ �മതലെ���ിയി��.
മ�ിസഭ�െട അംഗീകാരേ�ാെടയാണ്

സമിതി�െട നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��ത്.
എ�ി��ാ�ം ചില വ��കൾ /െപാ�േമഖല
�ാപന�ൾ  /േകാർ�േറഷ�കൾ/േബാർ�കൾ/
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ/ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ത�ി�ളള തർ��ൾ
പരിഹരി��തിനായി വിവിധ േകാടതികേള�ം
െെ�ബ�ണ�കെള�ം മ�് നിയമ േഫാറ�െള�ം
സമീപി��െ��് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ക��ായി. അതിനാൽ വിവിധ
വ��കൾത�ി�ളള തർ�ം ഒഴിവാ��തിനായി
ഭരണപരമായ ഒ� സംവിധാനം
ശ�ിെ��േ�േ�ത് അനിവാര�മാെണ�്
കെ��ിയതിെന �ടർ�് ചീഫ് െസ��റി
െചയർമാനാ�ം ധനകാര�ം, ആഭ��രം,
ആ��ണം എ�ീ വ��കളിേല�ം തർ� വിഷയം
െെകകാര�ം െച�� ബ�െ�� വ��ിെ��ം
െസ��റിമാർ അട�� ഒ� സമിതിയായി
�നസംഘടി�ി�െകാ�ം 15.09.2021 െല
സ.ഉ(െെക)നം. 21/2021/ഉഭപവ നം �കാരം
ഉ�രവായി . േമൽ സംവിധാന�ിെ�

ഫല�ദമായ നട�ി�ിേല�ായി ആവശ�മായ

മാർ�നിർേ�ശ��ം നൽകിയി��്. ഉ�രവിെ�

പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��.
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(സി) ഇ�രം �വർ�ന�ൾ പരിേശാധി�  ്സർ�ാർ
നയ�ൾെ�തിെര �വർ�ി��

ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം
െചലവാ�� �ക അവരിൽ നി�ം
ഈടാ����ൾെ�െട എ�് നടപടികളാണ്
ല��മി��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ വ��കൾ/െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ  /
േകാർ�േറഷ�കൾ/േബാർ�കൾ/സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ/തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

ത�ി�ളള തർ��ൾ പരിഹരി��തിനായി ഒ�
ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�െകാ�് 23.08.1996
െല സ.ഉ(െെക)നം.27/96/ഉഭപവ, 30.09.2010െല
സ.ഉ(എം.എസ്)നം.35/2010/ഉഭപവ എ�ിവ
�കാരം ഉ�രവായി��. �ടർ�് വ��കൾ
ത�ി�ളള തർ��ൾ പരിഹരി��തി�ം
ഫല�ദമായ ഏേകാപനം നൽ��തി�ം ��ത
ക�ി�ി �ന��ി�െകാ�് 13.04.2015 െല
സ.ഉ(െെക)നം.14/2014/ഉഭപവ നം �കാരം
ഉ�രവായി. വ��കൾ ത�ി�ളള തർ��ൾ
പരിേശാധി�  ്നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി��തിന്
േമൽ ക�ി�ിെയ �മതലെ���ിയി��.
മ�ിസഭ�െട അംഗീകാരേ�ാെടയാണ്

സമിതി�െട നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��ത്.
എ�ി��ാ�ം ചില വ��കൾ /െപാ�േമഖല
�ാപന�ൾ  /േകാർ�േറഷ�കൾ/േബാർ�കൾ/
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ/ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ത�ി�ളള തർ��ൾ
പരിഹരി��തിനായി വിവിധ േകാടതികേള�ം
െെ�ബ�ണ�കെള�ം മ�് നിയമ േഫാറ�െള�ം
സമീപി��െ��് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ക��ായി. അതിനാൽ വിവിധ
വ��കൾത�ി�ളള തർ�ം ഒഴിവാ��തിനായി
ഭരണപരമായ ഒ� സംവിധാനം
ശ�ിെ��േ�േ�ത് അനിവാര�മാെണ�്
കെ��ിയതിെന �ടർ�് ചീഫ് െസ��റി
െചയർമാനാ�ം ധനകാര�ം, ആഭ��രം,
ആ��ണം എ�ീ വ��കളിേല�ം തർ� വിഷയം
െെകകാര�ം െച�� ബ�െ�� വ��ിെ��ം
െസ��റിമാർ അട�� ഒ� സമിതിയായി
�നസംഘടി�ി�െകാ�ം 15.09.2021 െല
സ.ഉ(െെക)നം. 21/2021/ഉഭപവ നം �കാരം
ഉ�രവായി . േമൽ സംവിധാന�ിെ�

ഫല�ദമായ നട�ി�ിേല�ായി ആവശ�മായ

മാർ�നിർേ�ശ��ം നൽകിയി��്. ഉ�രവിെ�

പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��.

(ഡി) സർ�ാരി� കീഴിെല ഒ� വ��് മെ�ാ�
വ��ിെനതിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി��തിന്
വില�് ഏർെ����തി�ം വ��കൾ ത�ിൽ
ചർ�കൾ നട�ി പരിഹാരം കാ��തി�ം

എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) വിവിധ വ��കൾ/െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ  /
േകാർ�േറഷ�കൾ/േബാർ�കൾ/സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ/തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

ത�ി�ളള തർ��ൾ പരിഹരി��തിനായി ഒ�
ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�െകാ�് 23.08.1996
െല സ.ഉ(െെക)നം.27/96/ഉഭപവ, 30.09.2010െല
സ.ഉ(എം.എസ്)നം.35/2010/ഉഭപവ എ�ിവ
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�കാരം ഉ�രവായി��. �ടർ�് വ��കൾ
ത�ി�ളള തർ��ൾ പരിഹരി��തി�ം
ഫല�ദമായ ഏേകാപനം നൽ��തി�ം ��ത
ക�ി�ി �ന��ി�െകാ�് 13.04.2015 െല
സ.ഉ(െെക)നം.14/2014/ഉഭപവ നം �കാരം
ഉ�രവായി. വ��കൾ ത�ി�ളള തർ��ൾ
പരിേശാധി�  ്നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി��തിന്
േമൽ ക�ി�ിെയ �മതലെ���ിയി��.
മ�ിസഭ�െട അംഗീകാരേ�ാെടയാണ്

സമിതി�െട നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��ത്.
എ�ി��ാ�ം ചില വ��കൾ /െപാ�േമഖല
�ാപന�ൾ  /േകാർ�േറഷ�കൾ/േബാർ�കൾ/
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ/ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ത�ി�ളള തർ��ൾ
പരിഹരി��തിനായി വിവിധ േകാടതികേള�ം
െെ�ബ�ണ�കെള�ം മ�് നിയമ േഫാറ�െള�ം
സമീപി��െ��് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ക��ായി. അതിനാൽ വിവിധ
വ��കൾത�ി�ളള തർ�ം ഒഴിവാ��തിനായി
ഭരണപരമായ ഒ� സംവിധാനം
ശ�ിെ��േ�േ�ത് അനിവാര�മാെണ�്
കെ��ിയതിെന �ടർ�് ചീഫ് െസ��റി
െചയർമാനാ�ം ധനകാര�ം, ആഭ��രം,
ആ��ണം എ�ീ വ��കളിേല�ം തർ� വിഷയം
െെകകാര�ം െച�� ബ�െ�� വ��ിെ��ം
െസ��റിമാർ അട�� ഒ� സമിതിയായി
�നസംഘടി�ി�െകാ�ം 15.09.2021 െല
സ.ഉ(െെക)നം. 21/2021/ഉഭപവ നം �കാരം
ഉ�രവായി . േമൽ സംവിധാന�ിെ�

ഫല�ദമായ നട�ി�ിേല�ായി ആവശ�മായ

മാർ�നിർേ�ശ��ം നൽകിയി��്. ഉ�രവിെ�

പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






















