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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5847 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�മാലി െസല�ിയൽ പാർ�് അ�ാർ�്െമ�ിന് ൈവദ�തി കണ�ൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

അ�മാലി നായേ�ാട്  െസല�ിയൽ പാർ�്
അ�ാർ�്െമ�് ഓേണ�് അേസാസിേയഷൻ
ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭ�മാ��തിന് വ��്
മ�ി�് നൽകിയ നിേവദനം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) അ�മാലി നായേ�ാട്  അ�ലസ്  െസലി�ിയൽ
പാർ�് അ�ാർ�്െമ�് ഓേണഴ്  സ്
അേ�ാസിേയഷൻ �സിഡ�്, 10.08.2021ൽ 290/
എം/വി ഐ പി/2021 ന�ർ ക�് �കാരം ��ത
െക�ിട�ിന് ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽ�വാ��
ഉ�രവ് നൽകണെമ�് ആവശ�െ�� െകാ�്, �ീ
േറാജി എം േജാൺ, അ�മാലി എം എൽ എ
�ഖാ�ിരം ബ� വ��് മ�ി�് സമർ�ി� നിേവദനം
ലഭി�ി��് . ടി നിേവദന�ിൽ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ -െ� റിേ�ാർ�്
ആവശ�െ��ിരി�കയാണ്. റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�ി�.

(ബി)

��ത നിേവദന�ിേ�ൽ 290/എം./
വി.ഐ.പി./2021 ന�ർ ക�് �േഖന ഒരാ��കം
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�വാൻ വ��് മ�ി
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�െ��ിൽ
എ�ാണ് ലഭി�െത�ം ഉ�ട��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി നായേ�ാട്  അ�ലസ്  െസലി�ിയൽ
പാർ�് അ�ാർ�്െമ�് ഓേണഴ്  സ്
അേ�ാസിേയഷൻ �സിഡ�്, 10.08.2021ൽ 290/
എം/വി ഐ പി/2021 ന�ർ ക�് �കാരം ��ത
െക�ിട�ിന് ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽ�വാ��
ഉ�രവ് നൽകണെമ�് ആവശ�െ�� െകാ�്, �ീ
േറാജി എം േജാൺ, അ�മാലി എം എൽ എ
�ഖാ�ിരം ബ� വ��് മ�ി�് സമർ�ി� നിേവദനം
ലഭി�ി��് . ടി നിേവദന�ിൽ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ -െ� റിേ�ാർ�്
ആവശ�െ��ിരി�കയാണ്. റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�ി�.

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ്

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഉ�രവ്

നട�ിലാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ടി വിഷയ�ിൽ ബ� ൈഹേ�ാടതി WPC
23730/2017, WA1673,1743,1817 എ�ി
േക�കളിൽ നൽകിയ 20.02.2019, 29.01.2021
ഉ�രവ് �കാരം അ�ലസ്  േഗാൾഡ്  ടൗൺഷി�ിന്
നൽകിയ HT കണ�ൻ നിയമപരമായി
സാ�തയി� എ�ം, ചീഫ് ഇല�ി�ൽ
ഇൻസ്  െപ��െട റിൈവസ്ഡ്  �ീം അ�മതി
�കാരം LT കണ�ൻ ആവശ�ാ�സരണം
�േത�കം അേപ��ം അ�ബ� േരഖക�ം ഓേരാ
അേപ�ക�ം നൽ�� �റ�് ൈവദ�തി കണ�ൻ
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നൽ�വാ�ം, HTകണ�ൻ ആവശ���വർ
��തായി അതിേല�� അേപ��ം അ�ബ�
േരഖക�ം നൽേക�താെണ�ം ഉ�രവായി.
ബ�മാനെ�� ൈഹേ�ാടതി �െട
പരിഗണനയി�� വിഷയമായതിനാൽ ��ത
വിഷയ�ിൽ നിയേമാപേദശം ആരാ�ക�ം ഇത്
�കാരം HTകണ�ൻ
വിേ�ദി�വാൻKSEBLതീ�മാനി�ക��ായി.
�ടർ�് HT കണ�ൻ 16.04.2021ന്
വിേ�ദി�ക�ം അവ 29.06.2021 ന്
അഴി�മാ�ക�ം െച�ി��്. �ടർ�് 10.08.2021ന്
സമർ�ി� അേപ� KSEBLപരിേശാധി�ക�ം
ഫീൽഡ്  തല�ിൽ റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി ഇതിൻേമൽ
ആവശ�മായ നിയേമാപേദശം ലഭ�മാ�ി ടി
സ��യ�ിെല അേപ�കർ�് 03.11.2021-െല
േബാർഡ്  ഉ�രവ് �കാരം �ൻ �ടി�ിക �ക
അടവാ�ി ഇൻെ��േറ�ിെ� അ�വലിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ അേപ�കർ�ം
�േത�കം അേപ�ക ളിൻേമൽ �തിയ ൈവദ�തി
കണ�ൻ (LT) നൽ��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��് അേപ�കർ ഒ��� �ൻ �ടിശിക
�ക േകാടതി�െട അ�ിമ തീ�മാന �കാരം
ഉ�രവ്  കി�� �റ�് �മീകരി��താണ്.

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാൻ നിയേമാപേദശം
േതടിയി�േ�ാ; എ�ിൽ നിയേമാപേദശം
എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ടി വിഷയ�ിൽ ബ� ൈഹേ�ാടതി WPC
23730/2017, WA1673,1743,1817 എ�ി
േക�കളിൽ നൽകിയ 20.02.2019, 29.01.2021
ഉ�രവ് �കാരം അ�ലസ്  േഗാൾഡ്  ടൗൺഷി�ിന്
നൽകിയ HT കണ�ൻ നിയമപരമായി
സാ�തയി� എ�ം, ചീഫ് ഇല�ി�ൽ
ഇൻസ്  െപ��െട റിൈവസ്ഡ്  �ീം അ�മതി
�കാരം LT കണ�ൻ ആവശ�ാ�സരണം
�േത�കം അേപ��ം അ�ബ� േരഖക�ം ഓേരാ
അേപ�ക�ം നൽ�� �റ�് ൈവദ�തി കണ�ൻ
നൽ�വാ�ം, HTകണ�ൻ ആവശ���വർ
��തായി അതിേല�� അേപ��ം അ�ബ�
േരഖക�ം നൽേക�താെണ�ം ഉ�രവായി.
ബ�മാനെ�� ൈഹേ�ാടതി �െട
പരിഗണനയി�� വിഷയമായതിനാൽ ��ത
വിഷയ�ിൽ നിയേമാപേദശം ആരാ�ക�ം ഇത്
�കാരം HTകണ�ൻ
വിേ�ദി�വാൻKSEBLതീ�മാനി�ക��ായി.
�ടർ�് HT കണ�ൻ 16.04.2021ന്
വിേ�ദി�ക�ം അവ 29.06.2021 ന്
അഴി�മാ�ക�ം െച�ി��്. �ടർ�് 10.08.2021ന്
സമർ�ി� അേപ� KSEBLപരിേശാധി�ക�ം
ഫീൽഡ്  തല�ിൽ റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി ഇതിൻേമൽ
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ആവശ�മായ നിയേമാപേദശം ലഭ�മാ�ി ടി
സ��യ�ിെല അേപ�കർ�് 03.11.2021-െല
േബാർഡ്  ഉ�രവ് �കാരം �ൻ �ടി�ിക �ക
അടവാ�ി ഇൻെ��േറ�ിെ� അ�വലിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ അേപ�കർ�ം
�േത�കം അേപ�ക ളിൻേമൽ �തിയ ൈവദ�തി
കണ�ൻ (LT) നൽ��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��് അേപ�കർ ഒ��� �ൻ �ടിശിക
�ക േകാടതി�െട അ�ിമ തീ�മാന �കാരം
ഉ�രവ്  കി�� �റ�് �മീകരി��താണ്.

(ഇ)

േകാടതി�െട അ�ിമ വിധി വ���വെര
താൽ�ാലിക ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ഇ) ടി വിഷയ�ിൽ ബ� ൈഹേ�ാടതി WPC
23730/2017, WA1673,1743,1817 എ�ി
േക�കളിൽ നൽകിയ 20.02.2019, 29.01.2021
ഉ�രവ് �കാരം അ�ലസ്  േഗാൾഡ്  ടൗൺഷി�ിന്
നൽകിയ HT കണ�ൻ നിയമപരമായി
സാ�തയി� എ�ം, ചീഫ് ഇല�ി�ൽ
ഇൻസ്  െപ��െട റിൈവസ്ഡ്  �ീം അ�മതി
�കാരം LT കണ�ൻ ആവശ�ാ�സരണം
�േത�കം അേപ��ം അ�ബ� േരഖക�ം ഓേരാ
അേപ�ക�ം നൽ�� �റ�് ൈവദ�തി കണ�ൻ
നൽ�വാ�ം, HTകണ�ൻ ആവശ���വർ
��തായി അതിേല�� അേപ��ം അ�ബ�
േരഖക�ം നൽേക�താെണ�ം ഉ�രവായി.
ബ�മാനെ�� ൈഹേ�ാടതി �െട
പരിഗണനയി�� വിഷയമായതിനാൽ ��ത
വിഷയ�ിൽ നിയേമാപേദശം ആരാ�ക�ം ഇത്
�കാരം HTകണ�ൻ
വിേ�ദി�വാൻKSEBLതീ�മാനി�ക��ായി.
�ടർ�് HT കണ�ൻ 16.04.2021ന്
വിേ�ദി�ക�ം അവ 29.06.2021 ന്
അഴി�മാ�ക�ം െച�ി��്. �ടർ�് 10.08.2021ന്
സമർ�ി� അേപ� KSEBLപരിേശാധി�ക�ം
ഫീൽഡ്  തല�ിൽ റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി ഇതിൻേമൽ
ആവശ�മായ നിയേമാപേദശം ലഭ�മാ�ി ടി
സ��യ�ിെല അേപ�കർ�് 03.11.2021-െല
േബാർഡ്  ഉ�രവ് �കാരം �ൻ �ടി�ിക �ക
അടവാ�ി ഇൻെ��േറ�ിെ� അ�വലിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ അേപ�കർ�ം
�േത�കം അേപ�ക ളിൻേമൽ �തിയ ൈവദ�തി
കണ�ൻ (LT) നൽ��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��് അേപ�കർ ഒ��� �ൻ �ടിശിക
�ക േകാടതി�െട അ�ിമ തീ�മാന �കാരം
ഉ�രവ്  കി�� �റ�് �മീകരി��താണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


