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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3310 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�യ�ിനാ�� അേപ�ക�െട അതിേവഗം തീർ�ാ�ൽ.

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

ജി�ാ കള�േറ�കളി�ം ലാൻഡ്
ൈ�ബ�ണ�കളി�ം പ�യ�ിനായി അേപ�
നൽകി കാ�ിരി��വർ�് പ�യം അതിേവഗം
ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് 17 ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�ക�ം 15
െ�ഷ�ൽ ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�ക�ം 16 േദവസ�ം
ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�ക�മാ��ത്.
ഇവിട�ളിലായി ഒ� ല��ിൽപരം

േക�കളാണ് ഇനി�ം തീർ�ാ�ാനായി
േശഷി��ത്. േക�കൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ�ാൻ ഓേരാ ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണലി�ം
�തിമാസ ടാർജ�് നൽകിയി��്. ഇതിെ�
�േരാഗതി �തിമാസ അവേലാകനം നട�ി

വിലയി��ി വ��. േക�കൾ ൈകകാര�ം
െച��തിനായി േ��് ലാൻഡ്  േബാർഡിൽ
നി�ം പരിശീലന�ം നൽകി വ��. ഈ
സർ�ാരിെ� ആദ� 100 ദിവസ�ി��ിൽ

പതിനായിരേ�ാളം േക�കൾ തീർ�ാ�ാ�ം
അർഹത��ായി�� 7000 േ�ാളം േപർ�്
ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണൽ പ�യം നൽകാ�ം
കഴി�ി��്. ഒ� വർഷ�ിനകം 1 ല�ം
േക�കൾ തീർ�ാ�ാ�� ഒ� കർ� പ�തി
വിഭാവനം െച�ി��്. ഇതിെ� ഒ�ാം ഘ�മായി
അദാല�് മാത�കയിൽ 35000 േക�കൾ
തീർ�ാ�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്. 20/10/2021-
ന് ആരംഭി�  ്31/12/2021-ന് ഒ�ാം ഘ�ം
�ർ�ീകരി��താണ്. സം�ാനെ� ലാൻഡ്
േബാർ�കെള നാല് േസാ�കളായി തിരി�  ്ഓേരാ
േസാണിെ��ം �മതല ഓേരാ െഡപ��ി
കള�ർമാർ�് നൽകി അടിയ�ിരമായി േക�കൾ
തീർ�ാ�ാൻ കഴി�േമാ എ� കാര��ം
പരിേശാധി���്.

(ബി) പാ��മി, കാണം �മി, േദവസ�ം �മി
�ട�ിയവ�െട പ�യ�ിനായി അേപ�ി�വർ�്
വർഷ�ൾ�് േശഷ�ം പ�യം ലഭി�ാ�ത്

��യിൽെ��ി�െ�ാ; എ�ിൽ ആയത്

(ബി) േദവസ���ം മതധർ� �ാപന��ം � ഉടമക�ം
ജ�ിക�മായി വ�� �മികെള സംബ�ി�

ഇ�രം ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണൽ േക�കൾ
ൈകകാര�ം െച��ത് േദവസ�ം ലാൻഡ്
ൈ�ബ�ണ�കളാണ്. െഡപ��ി കള�ർ (എൽ.ആർ)
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പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിവരി�േമാ;

മാരാണ് ജി�കളിൽ േദവസ�ം ലാൻഡ്
ൈ�ബ�ണ�കളായി അധിക �മതല വഹി��ത്.
ധാരാളം മ�് �മതലകൾ �ടി
നിർ�ഹിേ��തിനാൽ ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണൽ
േക�കൾ തീർ�ാ��തിൽ താരതേമ�ന �റവ്
സംഭവി�ി��്. ഇത് കാരണം പ�യം
ലഭി��തിെല കാലതാമസം ��യിൽെ��ി��്.
ഇത് പരിഹരി��തിനായി അദാല�ിൽ േദവസ�ം
ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണൽ േക�ക�ം
ഉൾെ���ിയി��്. ഇതി�െട ഈ ��ം
പരിഹരി�ാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

(സി)

പ�യ അേപ�കളിേ��� ഹിയറിംഗ് തീയതികൾ
പലേ�ാ�ം നീ�ിെവയ്  ��ത് ��യിൽ
വ�ി�േ�ാ; ഇതിന് മാനദ��ൾ

ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്-19 െ� നിയ�ണ�ൾ ഉ�ായി��
കഴി� വർഷ�ളിൽ ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണൽ
േക�ക�െട ഹിയറിംഗിന് തട��ൾ േനരി�ി��്.
ഇേ�ാൾ ഹിയറിംഗ് തട�മി�ാെത നട�വ��.
അേപ�കെര േകസിെ� ആവശ��ിനായി 3
തവണയിൽ ��തൽ വിളി�  ്വ���െത�ം

പരമാവധി 3 വിചാരണ��ിൽ േകസ്
തീർ�ാ�ണെമ�ം മ�ിതല�ിൽ നട�ിയ

അവേലാകന േയാഗ�ിൽ കർശന നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. �ടാെത േക�കൾ
സമയബ�ിതമായി തീർ��തിന് അദാല�്

നട�ാ�ം 73 ദിവസ�ി��ിൽ 35000
േക�കൾ തീർ�ാ�ാ�ം പ�തി
ത�ാറാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


