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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1429 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഏല��യ �മിയിൽ �ഷി�ാരന് അ�വദി�  ്നൽകിയി�� ആ��ല��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) 1935-െല കാർഡമം �ൾ �കാരം ഏല��യ
�മിയിൽ �ഷിേയാട്  അ�ബ�െ�� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ (വാസ�ഹം, ലയ�ൾ, ഏല�ാ
േ�ാർ, വിറക്�ര) അ�വദീനയമാേണാ; 1935-
െല കാർഡമം �ളിെല ��ത ഭാഗം ഉ�രി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 1935-െല കാർഡമം �ൾസിെല 31-ാം ച��ിൽ

എല��യ �മിയിൽ ഏല�ഷി�് ആവശ�മായ

നിർ�ാണ�വർ�ന�ിന് മരം �റി���മായി
ബ�െ�� പരാമർശമ�ാെത നിർ�ാണ
�വർ�നം സംബ�ി�  ്യാെതാ�ം
പരാമർശി�ി�ി�.

(ബി) ��ത �ൾ �കാരം ഏല��യ �മിയിൽ
�ഷി�ാരന് അ�വദി�  ്നൽകിയി��
ആ��ല��ൾ റവന� വ��് നിേഷധി��
വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)

ഇ�.

(സി) റവന�(ആർ) വ��ിെ� R2/145/2019 തീയതി
17/06/2020 എ� ക�ിെ� പകർ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)
അ�ബ�മായി േചർ��

(ഡി) 1935 െല കാർഡമം �ളിെല വ�വ�കൾ

മറികട�് ഏല��യ �മിയിൽ കർഷകന്
അ�വദി�  ്നൽകിയി�� ആ��ല��ൾ

േമൽ�റ� ഒ� �റി�ി�െട നിേഷധി��ത്
ച��കാരമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ച��ിൽ എല��യ �മിയിൽ ഏല�ഷി�്
ആവശ�മായ നിർ�ാണ�വർ�ന�ിന് മരം
�റി���മായി ബ�െ�� പരാമർശമ�ാെത
നിർ�ാണ �വർ�നം സംബ�ി�  ്യാെതാ�ം
കാർഡമം �ൾസിൽ പരാമർശി�ി�ി�..

(ഇ) ��ത �ളിെല വ�വ�കൾ മറികട�് ഇ��ി
കള�ർ�് റവന� വ��് ഇ�കാരം ഒ� നിർേദശം
നൽകാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ)
1935-െല കാർഡമം �ൾസിെല നിയമ�ൾ�്
വിേധയമാണ് നിർേദശം നൽകിയി�ളളത്.

(എഫ്) ഈ നിർേദശം 1935-െല കാർഡമം �ളിെന
സാ�കരി��താേണാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(എഫ്) 1935-െല കാർഡമം �ൾസിെല നിയമ�ൾ�്
വിേധയമാണ് നിർേദശം നൽകിയി�ളളത്.

(ജി) �ളിെല വ�വ�കെള സാ�കരി�ാ� ഈ
നിർേദശം മരവി�ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;
ഇെ��ിൽ എ�െകാ�്; വിശദീകരി�ാേമാ?

(ജി)
1935-െല കാർഡമം �ൾസിെല നിയമ�ൾ�്
വിേധയമാണ് നിർേദശം നൽകിയി�ളളത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ിൻസി ൽ െസ റി.
 

ജി ാ കള ർ,
ഇ ി.

സർ,

 

""ഭരണഭാഷഭരണഭാഷ- - മാ ഭാഷമാ ഭാഷ""

േകരളേകരള  സസർർ ാാർർ

 

റവന (ആർ) വ ്

ന ർ.REV-R2/145/2019-REV  17/06/2020,തി വന രം
 

 
 
 

    വിഷയം:- റവന  വ  ് - ഏല യ മിയിൽ വാസ ഹ നിർ ാണ ിന് േനാ-ഒ ൻ
സർ ിഫി  ്നൽ ത് - സംബ ി .്

    ചന:- (1) 28.06.2019 തീയതിയിെല താ െട DCIDK/2065/2019/C4 ന ർ ക .്
(2) 26.05.2020 തീയതിയിെല ലാ  ് റവന  ക ീഷണ െട LRJ1/8524/2020 ന ർ
ക .്

    ചനയിേല  ്താ െട  ണി . സി.എ .്ആർ േമഖല െട പരി ിതി ാധാന ം
കണ ിെല ാണ് ഏല യം അ വദി ി െത  ് കാർഡമം ൾസിൽ വ മാണ്.
പരി ിതി ാധാന  ടി ല  ് വാസ ഹ നിർ ാണ ിന് എൻ.ഒ.സി അ വദി
പ ം ആയത് മാഫിയ ഫാം ഹൗസ ് എ  േപരിൽ റിേസാർ ക ം മ ം നിർ ി ം, വാണിജ
ആവശ ൾ ം കാർഷിേകതര ആവശ ൾ ം മ മായി ഉപേയാഗി െമ  കാര ം
വ മാണ്. ആയതിനാൽ സി.എ .്ആർ േമഖല െട പരി ിതി ാധാന ം സംര ി തിനായി

പം നൽകിയി  ച ളിൽ ൻകാല ളിൽ വ വ  െച ി  കർശന വ വ കളിൽ ഇളവ്
വ േ  ആവശ മി ാ താെണ ം നിലവിെല സാഹചര ിൽ ഏല യ ൾ അ വദി

മിയിൽ െക ിട നിർ ാണ അ മതി നൽേക തിെ  ് ീകരണം നൽ .

വിശ തേയാെട,
രജിരജി  രാേജരാേജ ൻ ൻ 

അഅ ർ ർ െസ റിെസ റി
ിൻസി ൽ െസ റി േവ ി

 
അംഗീകാരേ ാെട 

െസ ൻ ഓഫീസർ.
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