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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1472 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ കിഫ്ബി പ�തിക�െട �ലെമ��്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) കിഫ്ബി പ�തിയി�ൾെ���ി ക����ി

നിേയാജക മ�ല�ിൽ നട�ാ��
ക����ി േമൽ�ാല�ിെ��ം ����റ
േമൽ�ാല�ി��ം അവയിേല�� അേ�ാ�്
േറാ�ക�േട�ം �ലെമ��് നടപടിക�െട
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ക����ി െറയിൽ േമൽ�ാല
നിർ�ാണ�ിനായി ൈവ�ം താ��ിെല ��ചിറ,
ക����ി എ�ീ വിേ��കളിലായി 53.80 ആർ

�ലം ഏെ����തിനായി RBDCK
02.11.2019-ൽ റിക�ിസിഷൻ
സമാർ�ി�ി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ LARR
Act 2013 �കാരം �ലം ഏെ����തിന്
06.12.2019-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 3663/2019/
ആർ.ഡി �കാരം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��താണ്. എ�ാൽ ��ത
പ�തി�െട െറയിൽേവയിൽ നി��
അൈലൻെമ�് ൈഹനൈലസ്  െച�്
ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ സം�� പരിേശാധന
റിേ�ാർ�് െപാ�ം വില ഓഫീസറായ െ�ഷ�ൽ
തഹസിൽദാർ എൽ.എ (കിഫ്ബി)യിൽ നി�ം
ലഭ�മായി�ി�ാ�താണ്. ����റ െറയിൽെവ
േമൽ�ാല നിർ�ാണ�ിനായി ൈവ�ം താ��ിൽ
മാ�ർ വിേ�ജിൽെ�� �ലം ഏെ����തിന്
20-10-2018 -ൽ ലഭി�ി�� അർ�ന�െട

അടി�ാന�ിൽ 04-05-2019-െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 1069/2019/ആർ.ഡി �കാരം
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��താണ്. ��ത
�ലെമ��് നടപടിയിെല 11(1) വി�ാപനം

16.07.2020-െല േകരള അസാധാരണ ഗസ�് 1700
�കാരം �സി�ീകരി�ി��്. ഈ പ�തി�െട
അൈലൻെമ�ിൽ �ലെമ��് �ലം ന�െ���
നിർ�ിതികൾ വളെരയധികം ഉ�താണ്.
യഥാസമയം ആർ & ആർ പാേ�ജ്  അംഗീകരി�്
ഫ�് ലഭ�മാ�ി 16.07.2021 ന് ��് 19(1)
�ഖ�ാപനം �സി�ീകരി�വാൻ
സാധി�ാ�തിനാൽ 18.06.201-െല സ.ഉ.
(അ�ടി) 74/2021/ആർ.ഡി (25.06.2021-െല
ഗസ�് ന�ർ 1870) �കാരം സമയപരിധി 6



2 of 3

മാസേ�� �ടി ദീർഘി�ി� ന�ിയി��താണ്.
അൈലൻെമ�ിൽ ഉൾെ�� 54 നിർ�ിതികളിൽ 53
െക�ിട��െട structural valuation
�ർ�ീകരി�ി��താണ്. ആർ & ആർ പാേ�ജ്
അംഗീകരി��തിന് 22.10.2021-ന് ഹിയറിംഗ്
നി�യി�ി���മാണ്

(ബി)

ഈ പ�തി�െട �ലെമ��മായി ബ�െ��്

റവന� വ��് നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ക����ി െറയിൽ േമൽ�ാല
നിർ�ാണ�ിനായി ൈവ�ം താ��ിെല ��ചിറ,
ക����ി എ�ീ വിേ��കളിലായി 53.80 ആർ

�ലം ഏെ����തിനായി RBDCK
02.11.2019-ൽ റിക�ിസിഷൻ
സമാർ�ി�ി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ LARR
Act 2013 �കാരം �ലം ഏെ����തിന്
06.12.2019-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 3663/2019/
ആർ.ഡി �കാരം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��താണ്. എ�ാൽ ��ത
പ�തി�െട െറയിൽേവയിൽ നി��
അൈലൻെമ�് ൈഹനൈലസ്  െച�്
ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ സം�� പരിേശാധന
റിേ�ാർ�് െപാ�ം വില ഓഫീസറായ െ�ഷ�ൽ
തഹസിൽദാർ എൽ.എ (കിഫ്ബി)യിൽ നി�ം
ലഭ�മായി�ി�ാ�താണ്. ����റ െറയിൽെവ
േമൽ�ാല നിർ�ാണ�ിനായി ൈവ�ം താ��ിൽ
മാ�ർ വിേ�ജിൽെ�� �ലം ഏെ����തിന്
20-10-2018 -ൽ ലഭി�ി�� അർ�ന�െട

അടി�ാന�ിൽ 04-05-2019-െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 1069/2019/ആർ.ഡി �കാരം
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��താണ്. ��ത
�ലെമ��് നടപടിയിെല 11(1) വി�ാപനം

16.07.2020-െല േകരള അസാധാരണ ഗസ�് 1700
�കാരം �സി�ീകരി�ി��്. ഈ പ�തി�െട
അൈലൻെമ�ിൽ �ലെമ��് �ലം ന�െ���
നിർ�ിതികൾ വളെരയധികം ഉ�താണ്.
യഥാസമയം ആർ & ആർ പാേ�ജ്  അംഗീകരി�്
ഫ�് ലഭ�മാ�ി 16.07.2021 ന് ��് 19(1)
�ഖ�ാപനം �സി�ീകരി�വാൻ
സാധി�ാ�തിനാൽ 18.06.201-െല സ.ഉ.
(അ�ടി) 74/2021/ആർ.ഡി (25.06.2021-െല
ഗസ�് ന�ർ 1870) �കാരം സമയപരിധി 6
മാസേ�� �ടി ദീർഘി�ി� ന�ിയി��താണ്.
അൈലൻെമ�ിൽ ഉൾെ�� 54 നിർ�ിതികളിൽ 53
െക�ിട��െട structural valuation
�ർ�ീകരി�ി��താണ്. ആർ & ആർ പാേ�ജ്
അംഗീകരി��തിന് 22.10.2021-ന് ഹിയറിംഗ്
നി�യി�ി���മാണ്
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(സി) കിഫ്ബി പ�തിക�െട �ലെമ��മായി

ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ

ത�രിതഗതിലാ��തിനായി െ�ഷ�ൽ
ഓഫീസെറ�ം ജീവന�ാെര�ം നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി) 07.05.2020-െല സ.ഉ. (സാധാ) ന�ർ 1716/2020/
ആർ.ഡി �കാരം േകാ�യം ജി�യിെല കിഫ്ബി
േ�ാജ�ക�െട �മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ�ായി
17 ത�ികകൾ അട�ിയ ഓഫീസ്  അ�വദി�്
ഉ�രവായി���ം ആയതിെ� �വർ�നം

ആരംഭി�ി���മാണ്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


