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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3315 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തായി ന�ിയി�� പ�യ��െട വിനിേയാഗ വ�വ�കൾ.

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

�പതിവ് ച��ൾ �കാരം തി�വന��രം,
െകാ�ം, പ�നംതി�, േകാ�യം, ഇ��ി,
എറണാ�ളം ജി�കളിൽ ര�ായിര�ിന് േശഷം
ഇ�വെര എ� പ�യ�ൾ നൽകിയി��്
എ�റിയി�ാേമാ;

(എ) ആവശ��� ജി�കളിൽ വിവിധ �മിപതിവ് ച��ൾ
�കാരം ര�ായിര�ി� േശഷം വിതരണം െച�
പ�യ��െട വിവര�ൾ ജി� തിരി�  ്�വെട
േചർ��. മഴെ��തി�ം ഉ�ൾെപാ��ം �ലം
േകാ�യം ജി�യിെല ബ�െ�� ജീവന�ാർ �ര�
നിവാരണ �വർ�ന�ളിൽ

ഏർെ��ിരി��തിനാൽ, ടി ജി�യിെല റിേ�ാർ�്
ലഭ�മായി�ി�. ആയത് േശഖരി� നൽ��താണ്.
�മ നം ജി� വിതരണം െച� പ�യ��െട എ�ം.
1. തി�വന��രം 10674 (2011 �തൽ ഉ�
കണ�്, 2000 �തൽ 2011 വെര വിതരണം െച�
പ�യ��െട എ�ം േ�ാഡീകരി�  ്��ി�ി�ി�.)
2. െകാ�ം 8126 3. പ�നംതി� 3766 4. േകാ�യം -
5. ഇ��ി 74536 6. എറണാ�ളം 8395

(ബി)
േമൽ�കാരം നൽകിയവ ഉപാധി രഹിത പ�യ�ൾ
ആേണാ വ�വ�ക�� പ�യ�ൾ ആേണാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) 1960 െല �മി പതിവ് നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ �പീകരി�ി�� വിവിധ
ച��ൾ �കാരം ച��ളിൽ �തിപാദി��
വ�വ�കേളാെടയാണ് പ�യ�ൾ വിതരണം
െച�ത്.

(സി) ഉപാധി രഹിത പ�യം നൽ�േ�ാൾ നി�ിത
വ�വ�കൾ േരഖെ���ിയാേണാ പ�യം
നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(സി)
�മി പതിവ് ച� �കാര�� വ�വ�കൾ

േരഖെ���ിയാണ് പ�യ�ൾ അ�വദി��ത്.

(ഡി) ഉപാധി രഹിത പ�യ�മിയിൽ ഗാർഹിേകതര
ആവശ��ൾ�ായി െക�ിട നിർ�ാണ
���ികൾ നട�ാേമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�ിൽ എ�കാര�� നിർ�ാണ ���ികൾ

നട��തിനാണ് അ�മതി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 1964 െല േകരള �മിപതിവ് ച��ൾ ച�ം (4)
�കാരം �മി പതി� നൽ��ത് വ��ിഗത �ഷി,
താമസി��തിനായി വീട്  നിർമാണം,
സമീപ�ളായ രജിേ�ഡ്  �മികളിേല��
�േയാജന�ദമായ അ�ഭവാവകാശം എ�ീ
ആവശ��ൾ�ായി�ാണ്. 1993 െല �േത�ക
�മിപതിവ് ച��ൾ) 01.01.1977 ന് ��� വന�മി
�ടിേയ�ം �മീകരി�ൽ) ച�ം (3) �കാരം
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�ഷി�ം, വാസ�ഹ�ൾ�ം, കട�റികൾ
വ��തി�മായി പ�യ�മി�െട വിനിേയാഗം
നിജെ���ിയിരി��. കാർഷികാവശ��ിന്

അ�വദി�� പ�യ�മിയിൽ െക�ിട നിർമാണം
അ�വദനീയമ�.

(ഇ)

ഉപാധിരഹിത പ�യ, വ�വ�ക��

പ�യ�മികളിൽ ഗാർഹിേകതര ആവശ��ൾ��

െക�ിട നിർ�ാണ ���ികൾ നിേരാധി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏത് നിയമ��െട, ച���െട,
ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ിൽ ആണ്

നിേരാധനം എ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ
ബ�െ�� േരഖക�െട പകർ�കൾ സഹിതം
നൽകാേമാ?

(ഇ) ഉപാധിരഹിത പ�യം എ�ത് പ�യം ൈകമാ�ം
െച��തിെ� കാലാവധി സംബ�ി�്

മാ�മാെണ� കാ��. റിേസാർ�്
നിർമാണ�ിന് നിേരാധന ഉ�രവ്

നൽകിയതിനതിെര ബ�. ൈഹേ�ാടതിയിൽ
ഫയൽ െച�ി�� WP(C) 32143/2016,
32145/2016 എ�ീ േക�കളിൽ 14.11.2016 ൽ
�റെ��വി�ി�� വിധിയിൽ, കാർഷികാവശ��ിന്

പതി� നൽകെ�� �മിയിൽ വാണിജ�പരമായ
െക�ിട നിർമാണം അ�വദനീയമ� എ�്
ഉ�ര��താണ്. 1964 െല േകരള �മിപതിവ്
ച��ൾ ച�ം (4) �കാരം �മി പതി� നൽ��ത്
വ��ിഗത �ഷി, താമസി��തിനായി വീട്
നിർമാണം, സമീപ�ളായ രജിേ�ഡ്
�മികളിേല�� �േയാജന�ദമായ
അ�ഭവാവകാശം എ�ീ ആവശ��ൾ�ായി�ാണ്.
1993 െല �േത�ക �മി പതിവ് ച��ൾ
(01.01.1977 ന് ��� വന�മി �ടിേയ�ം
�മീകരി�ൽ) ച�ം (3) �കാരം �ഷി�ം,
വാസ�ഹ�ൾ�ം, കട�റികൾ വ��തി�മായി
പ�യ�മി�െട വിനിേയാഗം
നിജെ���ിയിരി��. വൻകിട േഹാ��കൾ,
റിേസാർ�കൾ, വ�വസായ �ാപന�ൾ

�ട�ിയവ പ�യ വ��ളിൽ നിർമി��ത്
നിലവി�� �മിപതിവ് ച��ളിെല
വ�വ�ക�െട�ം േകാടതി വിധിക�െട�ം
ലംഘനമാണ്. ആയതിനാൽ അ�രം നിർമാണ
�വർ�ന�ൾ അ�വദി�ാൻ നിലവി��
വ�വ�കൾ �കാരം സാധി��ത�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


