
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3323 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�മിയിനം മാ�ൽ നടപടി�മ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

�മി�െട തരം മാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള െനൽവയൽ-ത�ീർ�ട സംര�ണ
നിയമ�കാര�� േഡ�ാ ബാ�ിൽ ഉൾെ�ടാ��ം,
എ�ാൽ റവന� േരഖകളിൽ നിലം എ�്
േരഖെ���ിയ�മായ �മി�െട, തരം
മാ��തിനായി, ബ�െ�� റവന� ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസർ ��ാെകയാണ് അേപ�
സമർ�ിേ��ത്. �വി�തി 50 െസ�് വെര
ആ��ിട�്, ടി നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ി�� ച��കാര��, ഫാറം 6-�ം,
�വി�തി 50 െസ�ിന് �കളിലാ��ിട�്, ടി ച�
�കാര�� േഫാറം 7-�ം, 1967 �ൈല 4-ന് ��്
നിക�ിയേതാ നിക�േതാ ആയ �മി�െട തരം
മാ��ിനായി ടി ച��കാര�� േഫാറം-9 �ം,
റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ�് അേപ�
സമർ�ി�ാ��താണ്. അ�കാരം ലഭി��
അേപ�കളിേ�ൽ വിേ�ജ്  ഓഫീസർ/�ഷി
ഓഫീസർ �ഖാ�ിരം അേന�ഷണം നട�ി�ം,
േരഖകൾ പരിേശാധി�ം, റവന� ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസർ ഉചിതമായ ഉ�രവ് �റെ��വി��.
േമൽ�കാരം റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ
ഉ�രവാ��തിെന�ടർ�്, തഹസിൽദാർ സബ്
ഡിവിഷൻ നടപടി �ർ�ികരി� ,് റവന�
േരഖകളിൽ ആവശ�മായ മാ�ം വ���. േഫാറം 6
- ൽ സമർ�ി�െ��� അേപ�കളിൽ, � വി�തി
25 െസ�് വെര��വ�്, തരംമാ��ിനായി ഫീസ്
അടവാേ��തി�. 25 െസ�ിന് �കളിൽ 1 ഏ�ർ
വെര വി�തി�� �മി�് ന�ായവില�െട 10%-�ം
�വി�തി 1 ഏ�റിന് �കളിൽ ആ��ിട�്

ന�ായവില�െട 20%-�ം ആണ്, �മി�െട തരം
മാ��ിനാ�� ഫീസ്  അടവാേ��ത്.

(ബി) �മി�െട തരം മാ��തിനാ�� അേപ�
ത�ാറാ��തിന് എെ�ാെ� കാര��ൾ ആണ്

��ിേ��ത് എ�റിയി�ാേമാ; അേപ��ം

(ബി) �മി�െട തരം മാ��തിനാ�� അേപ�,
നി�ിത േഫാറ�ിലാണ് (േഫാറം 6/േഫാറം 7 /
േഫാറം 9) സമർ�ിേ��ത്. അേപ�േയാെടാ�ം,
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ആയത് സമർ�ി�ാ�� നിർേ�ശ��ം
ഏെതാെ� േക��ളിൽ നി�ാണ് ലഭ�മാ�ക
എ�റിയി�ാേമാ;

ൈകവശ സർ�ിഫി��്, നി�തി രശീത്, �മി�െട
െ�� ,് ആധാര�ിെ� പകർ�്, ബിൾഡിംഗ്
�ാൻ, അേപ� ഫീസായ 1000/- �പ
ഒ��ിയതിെ� രശീത് എ�ിവ സഹിതം,
ബ�െ�� റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ
��ാെകയാണ് അേപ� സമർ�ിേ��ത്. ��ത
അേപ�കൾ റവന� ഇ സർ�ീസ്  വഴി
ഓൺൈലനായി സമർ�ിേ��താണ്. അേപ�
സമർ�ി��ത് സംബ�ി� നിർേ�ശ�ൾ റവന�
േകാൾ െസ�റിൽ നി�ം ലഭി��താണ്.

(സി)

പ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം �മി�െട തരം
മാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ എ�െനയാണ്
വ�ത�ാസെ��ിരി��ത് എ�് വിശദവിവര�ൾ
സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

(സി) 25.02.2021-െല സ.ഉ(സാധാ) 1166/2021/റവ
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ േകരള
െനൽവയൽ-ത�ീർ�ട സംര�ണ ച��ൾ
േഭദഗതി െച� െകാ�് വി�ാപനം െച�,
21.04.2021-െല എസ് .ആർ.ഒ 369/2021-െല
വ�വ�കൾ �കാരം, �മി�െട തരം
മാ��തിനാ��, പ�ായ�്/ �നിസി�ാലി�ി/
േകാർ�േറഷൻ �േദശ�ളിെല നടപടി�മ�ളിൽ
വ�ത�ാസമി�. എ�ാൽ, 25/02/21-ന് ��് തരം
മാ��ിനായി സമർ�ി� അേപ�കളിൽ,
�വി�തി 20.23ആർ വെര�ളളവ�്, പ�ായ�്,
�നിസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷൻ �േദശ�ളിൽ,
യഥാ�മം, ന�ായവില�െട 10%, 20%, 30%
നിര�ി�ം, �വി�തി 20.23 ആർ �തൽ 40.47
ആർ വെര�ളളവ�്, പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി,
േകാർ�േറഷൻ �േദശ�ളിൽ, യഥാ�മം,
ന�ായവില�െട 20%, 30%, 40% നിര�ി�ം,
�വി�തി 40.47 ആർ-ന് �കളിലാ��ിട�്,
പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷൻ
�േദശ�ളിൽ, യഥാ�മം, ന�ായവില�െട 30%,
40%, 50% നിര�ി�മാണ്, തരം മാ��ിനാ��

ഫീസ്  അടവാേ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകേരള സർകക്കാർ

 വവിജജ്ഞാപനന

2008-ലലെ  കകേരള  ലനെല്വയല്-തണണ്ണീർത്തട  സസംരക്ഷണ  ആകേക്ററ്റിലലെ  (2008-ലലെ  28)  30-ാക്കാസം

വകേകുപക് പപ്രകേക്കാരസം നെല്കേലപട്ട അധറ്റികേക്കാരങ്ങള് വറ്റിനെറ്റികയക്കാഗറ്റിചകു ലകേക്കാണക് 2008 ഡറ്റിസസംബർ 24-ാക്കാസം തണ്ണീയതറ്റിയറ്റിലലെ

ജറ്റി.ഒ.  (പ്രറ്റി)  നെമ്പർ  443/2008/റവനെനന്യൂ  പപ്രകേക്കാരസം  പ്രകുറലപടകുവറ്റിചതകുസം  2008   ഡറ്റിസസംബർ  24-ാക്കാസം  തണ്ണീയതറ്റിയറ്റിലലെ

2743-ാക്കാസം  നെമ്പർ  കകേരള  അസക്കാധക്കാരണ  ഗസററ്റില്  എസക്.ആർ.ഒ  നെമ്പർ  1255/2008  ആയറ്റി

റവനെനന്യൂ (പ്രറ്റി) വകേകുപക്

 സ.ഉ. (സക്കാധക്കാ.) നെമ്പർ 1166/2021/റവ.   2021   ലഫെപബകുവരറ്റി   25

1196   കേകുസംഭസം   13

1942 ഫെക്കാല്ഗകുനെസം 6. 

തറ്റിരകുവനെന്തപ്രകുരസം.
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പപ്രസറ്റിദ്ധലപടകുത്തറ്റിയതകുമക്കായ  2008-ലലെ   കകേരള  ലനെല്വയല്-തണണ്ണീർത്തട  സസംരക്ഷണ  ചട്ടങ്ങള്  കഭദഗതറ്റി

ലചയകുന്നതറ്റിനെകു  കവണറ്റി  കകേരള  സർകക്കാർ,  ഇതറ്റിനെക്കാല്  തക്കാലഴെപറയകുസം  പപ്രകേക്കാരസം  ചട്ടങ്ങള്  ഉണക്കാകകുന്നകു,

അതക്കായതക് :- 

ചട്ടങ്ങള്

1. ചകുരകുകകപരകുസം  പപ്രക്കാരസംഭവകുസം  -  (1)  ഈ  ചട്ടങ്ങള്കക്  2021-ലലെ   കകേരള   ലനെല്വയല്-തണണ്ണീർത്തട

സസംരക്ഷണ (രണക്കാസം കഭദഗതറ്റി) ചട്ടങ്ങള് എന്നക്  കപ്രരകു കപ്രരക്  പ്രറയക്കാസം.  

                  ഇതക് ഉടന് പപ്രക്കാബലെനത്തറ്റില് വരകുന്നതക്കാണക്.

പ്രട്ടറ്റികേ
[ചട്ടസം 12 (9) കേക്കാണകുകേ ]

2008-ലലെ കകേരള ലനെല്വയല്-തണണ്ണീർത്തട സസംരക്ഷണ ചട്ടങ്ങള്

വറ്റിജക്കാപ്രനെസം ലചയലപടക്കാത്ത ഭന്യൂമറ്റിയകുലട സസ്വഭക്കാവ വനതറ്റിയക്കാനെസം അനെകുവദറ്റികകുന്നതറ്റിനെക് അടയക്കകണ ഫെണ്ണീസക്

പകേമ വറ്റിസക്തണ്ണീർണസം ഫെണ്ണീസക്കായറ്റി അടയക്കകണ തകുകേ
നെമ്പർ           പ്രഞക്കായത്തക്/

മകുനെറ്റിസറ്റിപക്കാലെറ്റിററ്റി/കകേക്കാർപകറഷന്

1 25 ലസനക് വലര സസൗജനെനസം
കേകുററ്റിപക് : - 2017 ഡറ്റിസസംബർ 30-ാക്കാസം തണ്ണീയതറ്റി  പപ്രക്കാബലെന-

  ത്തറ്റില് 25 ലസനറ്റില് അധറ്റികേരറ്റികക്കാലതയകുള
                         ഭന്യൂമറ്റികക്കാണക് ഈ സസൗജനെനസം.

2 25 ലസനറ്റിനെകു മകുകേളറ്റില് 1 ഏകർ വലര ഭന്യൂമറ്റിയകുലട നെനക്കായവറ്റിലെയകുലട 10 %

3 1 ഏകററ്റിനെകു മകുകേളറ്റില് ഭന്യൂമറ്റിയകുലട നെനക്കായവറ്റിലെയകുലട 20 %

കേകുററ്റിപക്:-  (1)  അപപ്രകേക്കാരസം  സസ്വഭക്കാവ  വനതറ്റിയക്കാനെസം  വരകുത്തക്കാന്  ഉകദ്ദേശറ്റികകുന്ന  ഭന്യൂമറ്റിയറ്റില്  നെറ്റിർമറ്റികക്കാന്

ഉകദ്ദേശറ്റികകുന്ന  ലകേട്ടറ്റിടത്തറ്റിലന  തറ  വറ്റിസക്തണ്ണീർണസം  3000  ചതകുരപശ  അടറ്റിയറ്റില്  കേന്യൂടകുതല്  ആലണങറ്റില്

അപപ്രകേക്കാരസം  അധറ്റികേമക്കായറ്റി  വരകുന്ന  ഓകരക്കാ  ചതകുരപശ  അടറ്റിയക്കകുസം  100/-  രന്യൂപ്ര  നെറ്റിരകറ്റിലെകുള  ഫെണ്ണീസക്   കേന്യൂടറ്റി

അടയക്കകണതക്കാണക്.

കേകുററ്റിപക്:-  (2)   2017  ഡറ്റിസസംബർ  30-ാക്കാസം  തണ്ണീയതറ്റി  വലര  ഒന്നക്കായറ്റികറ്റിടന്ന  ഭന്യൂമറ്റി,  അതറ്റിനെകുകശഷസം  തറ്റിരറ്റിചക്  25

ലസകനക്കാ അതറ്റിനെകു തക്കാലഴെകയക്കാ വറ്റിസക്തണ്ണീർണമകുള കപക്കാട്ടകുകേളക്കാകറ്റിയറ്റിട്ടകുലണങറ്റില്, അവയക്കക് കമല്പപ്രകേക്കാരമകുള

സസൗജനെനസം ബക്കാധകേമല. അവ  ഒന്നക്കായറ്റി കേണകക്കാകറ്റിയക്കാണക് ഫെണ്ണീസക് ഈടക്കാകകണതക്. 

                                                                                            ഗവർണറകുലട ഉത്തരവറ്റിന് പപ്രകേക്കാരസം,

                                                                                           കഡക്കാ. എ. ജയതറ്റിലെകേക്. ലഎ.എ.എസക്.

                                                                                     പപ്രറ്റിന്സറ്റിപല് ലസപകേട്ടററ്റി.
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വറ്റിശദണ്ണീകേരണകകുററ്റിപക് 

(ഇതക്  വറ്റിജക്കാപ്രനെത്തറ്റിലന  ഭക്കാഗമക്കാകേകുന്നതല.  എന്നക്കാല്,  അതറ്റിലന  ലപ്രക്കാതകു  ഉകദ്ദേശനസം

വനക്തമക്കാകകുന്നതറ്റിനെക്  ഉകദ്ദേശറ്റിചകുലകേക്കാണകുളളതക്കാണക്.)

2008-ലലെ  കകേരള  ലനെല്വയല്-തണണ്ണീർത്തട  സസംരക്ഷണ  ചട്ടങ്ങളറ്റിലലെ  12-ാക്കാസം  ചട്ടസം  9-ാക്കാസം

ഉപ്രചട്ടപപ്രകേക്കാരസം,  വറ്റിജക്കാപ്രനെസം  ലചയലപടക്കാത്ത  ഭന്യൂമറ്റിയകുലട  സസ്വഭക്കാവ  വനതറ്റിയക്കാനെസം  അനെകുവദറ്റികകുന്ന

അകപ്രക്ഷകേളറ്റില്,  ചട്ടങ്ങള്കക്  അനെകുബന്ധമക്കായകുള  പ്രട്ടറ്റികേയറ്റില്  വനക്തമക്കാകറ്റിയറ്റിട്ടകുള  നെറ്റിരകറ്റിലെകുള

തകുകേയക്കക്,  ഡറ്റിമക്കാനക് പഡക്കാഫെക്കറക്കാ അലലങറ്റില് ഇലെകപകക്കാണറ്റികേക് പടക്കാന്സക്ഫെർ മകുകഖേനെ പപ്രസക്തകുത തകുകേ കേക്കാർഷറ്റികേ

അഭറ്റിവവൃദ്ധറ്റി  ഫെണറ്റികലെകക്  അടചതറ്റിലന  ലതളറ്റികവക്കാ  ഹക്കാജരക്കാകകണതകുണക്.  ഭന്യൂമറ്റി  തരസം  മക്കാറകുന്നതറ്റിനെക്കായറ്റി

പ്രട്ടറ്റികേയറ്റില് വനവസ്ഥ ലചയക്ച പപ്രകേക്കാരമകുള പ്രഞക്കായത്തക്, മകുനെറ്റിസറ്റിപക്കാലെറ്റിററ്റി, കകേക്കാർപകറഷന് എന്നറ്റിവറ്റിടങ്ങളറ്റിലലെ

വനതനസക്ത നെറ്റിരകറ്റിലെകുള ഫെണ്ണീസക്,  ഏകേണ്ണീകേരറ്റികകുന്ന കേക്കാരനസം പ്രരറ്റിഗണറ്റികണലമന്നകുസം,  കേന്യൂടറ്റിയ നെറ്റിരകറ്റിലെകുള തകുകേ

ഈടക്കാകകുന്നതകു നെനക്കായമലലന്നകുസം,  ബഹകുമക്കാനെലപട്ട കകേരള ഹഹകകക്കാടതറ്റി ററ്റിട്ടക്  ലപ്രറണ്ണീഷന് നെമ്പർ  14312/2019

ഉള്ലപലടയകുള  കകേസകുകേളറ്റിന്കമല്  2021  ജനെകുവരറ്റി  8-ാക്കാസം  തണ്ണീയതറ്റി  ഇടകക്കാലെ  ഉത്തരവക്

പ്രകുറലപടകുവറ്റിചറ്റിട്ടകുളതക്കാണക്.  സർകക്കാർ  ഇകക്കാരനസം  വറ്റിശദമക്കായറ്റി  പ്രരറ്റികശക്കാധറ്റികകുകേയകുസം  2008-ലലെ  കകേരള

ലനെല്വയല്-തണണ്ണീർത്തട  സസംരക്ഷണ  ആകക്  പപ്രകേക്കാരമകുള  വറ്റിജക്കാപ്രനെസം  ലചയലപടക്കാത്ത  ഭന്യൂമറ്റിയകുലട

തരസംമക്കാറത്തറ്റിനെകുള  നെറ്റിരകകുകേള്  പ്രഞക്കായത്തക്,  മകുനെറ്റിസറ്റിപക്കാലെറ്റിററ്റി,  കകേക്കാർപകറഷന്  എന്ന  വനതനക്കാസമറ്റിലക്കാലത

ഏകേണ്ണീകേരറ്റികകുന്നതറ്റിനെക്കായറ്റി  2008-ലലെ  കകേരള  ലനെല്വയല്-തണണ്ണീർത്തട  സസംരക്ഷണ  ചട്ടങ്ങള്  കഭദഗതറ്റി

ലചയകുവക്കാന് തണ്ണീരകുമക്കാനെറ്റികകുകേയകുസം ലചയക്തകു.

ഈ  ചട്ടങ്ങളറ്റില്  എന്തകു  തലന്ന  അടങ്ങറ്റിയറ്റിരകുന്നക്കാലെകുസം  ബഹകു.കകേരള  ഹഹകകക്കാടതറ്റിയകുലട  ( )WP C

14312/2019-ാക്കാസം നെമ്പർ കകേസറ്റിലലെ 2021 ജനെകുവരറ്റി 8-ാക്കാസം തണ്ണീയതറ്റിയറ്റിലലെ ഉത്തരവറ്റിനെനെകുസവൃതമക്കായറ്റി പ്രകുറലപടകുവറ്റിച

സ.ഉ(സക്കാധക്കാ.)  നെസം.1166/2021/റവ.  ഉത്തരവറ്റിലന തണ്ണീയതറ്റിയക്കായ  2021  ലഫെപബകുവരറ്റി  25  മകുതല്  2021-ലലെ കകേരള

ലനെല്വയല്-തണണ്ണീർത്തട  സസംരക്ഷണ  (രണക്കാസം  കഭദഗതറ്റി)  ചട്ടങ്ങള്  പപ്രക്കാബലെനത്തറ്റില്  വരകുന്ന  തണ്ണീയതറ്റി

വലരയകുള കേക്കാലെയളവറ്റില്  വറ്റിജക്കാപ്രനെസം  ലചയലപടക്കാത്ത ഭന്യൂമറ്റിയകുലട  സസ്വഭക്കാവ  വനതറ്റിയക്കാനെസം  അനെകുവദറ്റികകുന്ന

സസംഗതറ്റികേളറ്റിലെകുസം  കേന്യൂടറ്റി  കമല്പറഞ്ഞ   പ്രട്ടറ്റികേയറ്റില്  വനക്തമക്കാകറ്റിയറ്റിട്ടകുള  ഫെണ്ണീസക്  നെറ്റിരകക്കായറ്റിരറ്റികകുസം

ബക്കാധകേമക്കാകേകുന്നതക്.                  

കമല്പറഞ്ഞ ലെക്ഷനസം നെറ്റിറകവറകുന്നതറ്റിനെക് ഉകദ്ദേശറ്റിചകു ലകേക്കാണകുളതക്കാണക് ഈ വറ്റിജക്കാപ്രനെസം. 
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