
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 120 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി ,
േഡാ. എം.െക . �നീർ 

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

(എ) സം�ാന�് ര�രല�ം െഹ�േറാളം സർ�ാർ
�മി ഹാരിസൺ മലയാളം ഉൾെ�െട��വർ
ൈകവശം െവ�ിരി��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(എ) സ�ാത���ിന് �ൻപ് തി�വിതാം�ർ, െകാ�ി
ഭരണാധികാരികൾ വിേദശ ക�നികൾ�ം
പൗരൻമാർ�ം, തേ�ശീയർ�ം കർശന
വ�വ�കേളാെട പാ�മാ�ം, �ാ�ാ�ം നൽകിയ
�മിയി�ം, സ�കാര� പാ� �മിയി�ം  ഉടമ�ത

�ാപി�ാെത 1984 ൽ നിലവിൽ വ�
ഹാരിസൺസ്  മലയാളം ലിമി�ഡ്  ക�നി  1985 -
2005 കാലയളവിൽ  ആയിര�ണ�ിേന�ർ �മി 
വിൽ�ന നട�ിയതിെന�ടർ�്  സർ�ാർ
നിയമി� ഉ�താധികാര സമിതി നട�ിയ

അേന�ഷണ�ിൽ  െകാ�ം, പ�നംതി�, േകാ�യം,
ഇ��ി, എറണാ�ളം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട് , വയനാട്
എ�ീ ജി�കളിലായി ടി  ക�നി 76,769.80 ഏ�ർ
�മി അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി��തായി
കെ��ിയി��. ഹാരിസൺസ്  മലയാളം
ലിമി�ഡ് , അവരിൽ നി�ം �മി േനടിയവർ, മ�്
കേ���ാർ �തലായവർ സം�ാന�് ൈകവശം
വ�� സർ�ാർ �മി 1957 െല േകരള �സംര�ണ
നിയമ�കാരം ഏെ����തിനായി ഈ
നിയമ�ിെല െസ�ൻ 15 ൽ അ�ശാസി��
കള��െട അധികാര�ൾ നൽകി േ��്  െ�ഷ�ൽ
ഓഫീസെറ 25.4.2013 െല ജി.ഒ (എം.എ�്)
161/2013/ ആർ.ഡി ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
സർ�ാർ നിയമി�ക��ായി(അ�ബ�ം-1).
ബ�. സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശക�ീഷെ�
�പാർശ �കാരം  സ�ാത���ിന് �ൻപ് �ി�ീഷ്
ക�നിക�ം വ��ിക�ം ൈകവശം വ�ി�� �മി
കെ���തി�ം നിലവിൽ അ�രം �മി
ൈകവശം വ�ിരി��വർ�് സം�ാന

സർ�ാേരാ േക� സർ�ാേരാ നിയമ�കാരം
ഉടമ�ത അ�വദി�നൽകിയി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�  ്നിയമ�കാരം ഉടമ�ത

ൈകമാറിയി�ി�ാ� എ�ാ �മി�ം സർ�ാരിേല�്
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ഏെ����തി�മായി െ�ഷ�ൽ ഓഫീസെറ
നിയമി�െകാ�് 30.12.2015 ൽ സ.ഉ
(ൈക)703/2015/റവ ന�ർ ഉ�രവ് 
�റെ��വി�ി��(അ�ബ�ം-2). ആയതിൻ
�കാരം  േ��്  െ�ഷ�ൽ ഓഫീസർ നട�ിയ

�ാഥമിക അേന�ഷണ�ിൽ ഇ�ര�ിൽ 3
ല��ിലധികം ഏ�ർ േതാ�ം �മി സം�ാന�്

വിവിധ ക�നിക�ം വ��ിക�ം ൈകവശം
വ�ിരി��തായി കെ��ിയി��.

(ബി)

എ�ിൽ ഇവ തിരി�പിടി��തിന് േക�കൾ
രജി�ർ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. േകാ�യം, െകാ�ം, ഇ��ി, പ�നംതി�

ജി�കളിൽ ഹാരിസൺസ്  മലയാളം ലിമി��ം
സമാനമായ മ� ക�നിക�ം വ��ിക�ം

അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� 29426.5
ഏ�ർ േതാ�ം �മിയിൽ സർ�ാരി�� ഉടമ�ത

(Title) �ാപി�കി��തിനായി സിവിൽ
േക�കൾ നിലവിൽ  ഫയൽ
െച�ി��്(അ�ബ�ം-3 ).

(സി) സർ�ാർ �മിയിെല അനധി�ത കേ��ം
ഒഴി�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഹാരിസൺസ്  മലയാളം ലിമി��ംഅവരിൽ നി�ം
�മി േനടിയവ�ം സമാനമായ  മ� ക�നിക�ം
െകാ�ം, പ�നംതി�, േകാ�യം, ഇ��ി
ജി�കളിലായി ൈകവശംവ�ിരി�� 38,170.92
ഏ�ർ േതാ�ം �മി സർ�ാർ �മിയാെണ�്
�ഖ�ാപി�  ്KLC ആ�് �കാരം �മി
ഏെ����തിന് േ��്  െ�ഷ�ൽ ഓഫീസർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ായി. �മി ഏെ���
നടപടി േചാദ�ം െച�െകാ�് ഹാരിസൺസ്
മലയാളം ലിമി��ം മ� ക�നിക�ം
ബ�.ൈഹേ�ാടതിയിൽ നിരവധി റി�്
െപ�ീഷ�കൾ ഫയൽ െച�ക��ായി.  
11.04.2018 ൽ ബ�.ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷൻ
ബ�് �റെ��വി� WP(C)33122/2014 & Ors 
േക�കളിെല  വിധിന�ായ�ിൽ   െക.എൽ.സി
ആ�് �കാരം സർ�ാർ �മിയിെല ൈകേ��ം
ഒ��ി��തിനായി നിേയാഗി� െ�ഷ�ൽ
ഓഫീസർ�് �മി�െട ഉടമ�ത

നിർ�യി��തി�� "�റിസ്ഡി�ൻ"ഇ�
എ�് നിരീ�ി�െകാ�് �മി ഏെ����തിനായി
െ�ഷ�ൽ ഓഫീസർ �റെ��വി� ഉ�ര�കൾ

റ�െച�ക��ായി. �മി�െട ഉടമ�ത

സംബ�ി�  ്തർ��െ��ിൽ സർ�ാരിന്
സിവിൽ േകാടതിയിൽ േകസ്  ഫയൽെച�ാെമ�ം
വിധി�ി��. ടി വിധിെ�തിെര സർ�ാർ ഫയൽ
െച� അ�ീ�കൾ വിശദമായ വാദം േകൾ�ാെത
തെ� ബ�. ��ീംേകാടതി ത�ക��ായി.
�ടർ�് , ഹാരിസൺസ്  മലയാളം ലിമി�േഡാ



3 of 3

അവരിൽ നിേ�ാ അവ�െട �ൻഗാമികളിൽ നിേ�ാ
�മി േനടിയവേരാ ൈകവശം വ�ിരി��േതാ
സമാനമായ നിലയിൽ മ� വിേദശ ക�നികേളാ
വ��ികേളാ ൈകവശം വ�ി���ം
സ�ാത��ാന�രം നിലവിെല ൈകവശ�ാർ�്
േകരള സർ�ാേരാ േക� സർ�ാേരാ
നിയമ�കാരം ൈകമാറിയി�ി�ാ�േതാ ആയ
��വൻ �മിയി�ം സർ�ാരിെ� ഉടമ�ത

�ാപി�ാൻ ��ത �മി �ിതിെച��

�ല��െട അധികാര പരിധിയിൽ വ��
സിവിൽ േകാടതികളിൽ സർ�ാരിന് േവ�ി
േക�കൾ ഫയൽ െച��തി�ം അതിന്
അവശ�മായ എ�ാ നടപടിക�ം സ�ീകരി��തി�ം
ജി�ാ കല�ർമാെര �മതലെ���ിെ�ാ�്

06.06.2019 ൽ സ.ഉ (ൈക) 172/2019/റവ ന�ർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ായി (അ�ബ�ം-4).
ഹാരിസൺസ്  മലയാളം ലിമി��ം സമാനമായ മ�
ക�നിക�ം വ��ിക�ം അനധി�തമായി ൈകവശം
വ�ിരി�� 29426.5 ഏ�ർ േതാ�ം �മിയിൽ
സർ�ാരി�� ഉടമ�ത (Title)
�ാപി�കി��തിനായി സിവിൽ േക�കൾ
നിലവിൽ  ഫയൽ െച�ി��്. മ� ജി�കളി�ം
അ�രം േക�കൾ ഫയൽ െച��തി��
നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


























