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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 96 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�പതിവ് ച���െട പരി�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �പതിവ് ച��ൾ കാേലാചിതമായി
പരി�രിേ��തിെ� ആവശ�കത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പരിേശാധി� വ��. 1964 െല �മി പതിവ്
ച��ൾ �കാരം പതി� നൽകിയ 15 െസ�ിൽ
താെഴ�� പ�യ �മിയിൽ ഉപജീവനാവശ��ിന്

മാ�ം ഉപേയാഗി�� 1500 ച�ര� അടി�
താെഴ മാ�ം തറവി�തി�� െക�ിടം മാ�മാണ്
നിർ�ി�ി��െത�ിൽ അേപ�കേനാ

അേപ�കെന ആ�യി�  ്കഴി��വർേ�ാ
മെ�ാരിട�ം �മിയി�െയ�് െതളിയി�� പ�ം

അ�കാര�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

നട�ിയ പ�യ വ�വ�ാ ലംഘനം
�മവൽ�രി��തി�ം �ടാെത 21.01.2020 െല
ബ�. ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിന് േശഷം
22.08.2019 െല ഉ�രവ് തീയതി വെര റവന�
വ��ിെ� NOC േയാട്  �ടി നട�ിയി��

നിർ�ാണ �വർ�ന��ം വ�വ�കൾ�്

വിേധയമായി ൈഹേ�ാടതി�െട
അംഗീകാരേ�ാ� �ടി �മവൽ�രി�� കാര��ം
പരിഗണി� വ��.

(ബി) എ�ിൽ ��ത ച��ൾ പരി�രി�േ�ാൾ
എെ��ാം മാ��ളാണ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരിേശാധി� വ��. 1964 െല �മി പതിവ്
ച��ൾ �കാരം പതി� നൽകിയ 15 െസ�ിൽ
താെഴ�� പ�യ �മിയിൽ ഉപജീവനാവശ��ിന്

മാ�ം ഉപേയാഗി�� 1500 ച�ര� അടി�
താെഴ മാ�ം തറവി�തി�� െക�ിടം മാ�മാണ്
നിർ�ി�ി��െത�ിൽ അേപ�കേനാ

അേപ�കെന ആ�യി�  ്കഴി��വർേ�ാ
മെ�ാരിട�ം �മിയി�െയ�് െതളിയി�� പ�ം

അ�കാര�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

നട�ിയ പ�യ വ�വ�ാ ലംഘനം
�മവൽ�രി��തി�ം �ടാെത 21.01.2020 െല
ബ�. ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിന് േശഷം
22.08.2019 െല ഉ�രവ് തീയതി വെര റവന�
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വ��ിെ� NOC േയാട്  �ടി നട�ിയി��

നിർ�ാണ �വർ�ന��ം വ�വ�കൾ�്

വിേധയമായി ൈഹേ�ാടതി�െട
അംഗീകാരേ�ാ� �ടി �മവൽ�രി�� കാര��ം
പരിഗണി� വ��.

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� പഠനം നട��തിനായി

വിദഗ്ധ സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
��ത സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ?

(സി)
ഇ�മായി ബ�െ�� പഠനം നട��തിനായി

വിദഗ്ധ സമിതി �പികരി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



  
വവിശദദീകരണ കുറവിപപ

                

                1964  ലലെ ഭൂമവി പതവിവപ ചട്ടങ്ങള് പ്രകകാരരം പതവിച്ചു നല്കവിയ 15  ലസെനവില്

തകാലഴെയുള്ള  പട്ടയ  ഭൂമവിയവില്  ഉപജദീവനകാവശശ്യതവിനപ  മകാതരം  ഉപയയകാഗവിക്കുന്ന  1500

ചതുരശ്ര  അടവിക്കു  തകാലഴെ  മകാതരം  തറവവിസ്തൃതവിയുള്ള  ലകട്ടവിടരം  മകാതമകാണപ  ഉള്ളലതങവില്

അയപക്ഷകയനകാ  അയപക്ഷകലന  ആശ്രയവിചപ  കഴെവിയുന്നവര്യകകാ  മലറകാരവിടതരം

ഭൂമവിയവില്ലലയന്നപ  ലതളവിയവിക്കുന്ന  പക്ഷരം  അപ്രകകാരമുള്ള  നവിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടതവിയ  പട്ടയ  വശ്യവസകാ  ലെരംഘനരം  ക്രമവല്കരവിക്കുന്നതവിനരം  21.01.2020  ലലെ  ബഹ.

ഹഹൈയകകാടതവി  ഉതരവവിനപ  യശഷരം  നവിര്തവിവയ്ക്കലപട്ട  നവിര്മകാണ  പ്രവ ര്തനങ്ങള്

ഉള്ലപലട  22.08.2019  ലലെ ഉതരവപ  തദീയതവി  വലരയുള്ള നവിര്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങള്

നടതവിയ ഭൂമവി വശ്യവസകള്കപ വവിയധേയമകായവി ക്രമവല്കരവിക്കുന്ന കകാരശ്യരം സെര്കകാരവിലന

സെജദീവ പരവിഗണനയവിലെകാണപ.  


