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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3362 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േതാ��െള സംബ�ി� വിവരേശഖരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ,
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്, 
�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

സ�ാത���ിന് ��് വിേദശ ക�നിക�െട
അധീനതയിലായി���ം സ�ാത���ിന് േശഷം
സം�ാന�ിന് അവകാശെ���മായ
േതാ��െള സംബ�ി� വിവരേശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(എ) നട�ിയി��്. സം�ാന�് മലയാളം
�ാേ�ഷൻസ്  (�.െക) ലിമി�ഡ്  സ�ാത���ി�

��് ൈകവശം വ�ി�� �മി നിലവിൽ
ഹാരിസൺസ്  മലയാളം ലിമി��ം അവരിൽ
നി�ം �മി േനടിയവ�ം മ�് ൈകേ���ാ�ം
ൈകവശം വ� വ��. ��ത �മി�് �റേമ
സ�ാത���ി� ��് മ�് വിേദശ ക�നിക�ം
പൗരൻമാ�ം ൈകവശം വ�ി�� �മി
സ�ാത��ാന�രം േക� സർ�ാേരാ സം�ാന

സർ�ാേരാ നിലവിെല ൈകവശ�ാർ�്
നിയമ�കാരം ൈകമാറിയി�ിെ��ിൽ അ�രം �മി
1957െല േകരള �സംര�ണ നിയമ�കാരം
ഏെ����തിന് സം�ാനതല െ�ഷ�ൽ
ഓഫീസെറ നിേയാഗി� െകാ�് 30.12.2015 ൽ
സ.ഉ (ൈക)703/2015/റവ ന�ർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��. ആയതിൻ�കാരം െ�ഷ�ൽ
ഓഫീസർ �ാഥമിക വിവര േശഖരണം
നട�ിയി��്.

(ബി)

ഇ�രം േതാ��ൾ സ�േദശ ക�നികൾ
അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. സ�ാത���ിന് ��് വിേദശ ക�നിക�ം
പൗരൻമാ�ം ൈകവശം വ�ി�� സർ�ാർ
�ാ�കളി�ം പാ��ളി�ം ഉൾെ�� �മി�ം സ�കാര�
പാ� �മി�ം നിലവിെല ൈകവശ�ാർ
നിയമ�കാരം അവ�െട േപരിൽ ഉടമ�ത

�ാപി�ാെത അനധി�തമായി ൈകവശം
വ�വ��തായി കെ��ിയി��്.

(സി) ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന�ിെ�

െപാ�താൽപര�ം സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക�ം സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടിക�ം
വിശദമാ�േമാ?

(സി) 1957െല േകരള �സംര�ണ നിയമ�കാരം
നട�ിയ നടപടിക�െട ആദ�ഘ�മായി,
ഹാരിസൺസ്  മലയാളം ലിമി��ം, അവരിൽ
നി�ം �മി േനടിയവ�ം , മ�് ക�നിക�ം െകാ�ം,
പ�നംതി�, േകാ�യം, ഇ��ി ജി�കളിലായി
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ൈകവശം വ�ി�� 38,171 ഏ�ർ �മി
സർ�ാരിേല�് ഏെ����തിന് െ�ഷ�ൽ
ഓഫീസർ ഉ�ര�കൾ �റെ��വി�ി��. ��ത
ഉ�ര�കൾെ�തിെര ഹാരിസൺസ്  മലയാളം
ലിമി��ം മ��വ�ം ഫയൽ െച�
WP(C)33122/2014 & Ors ൽ ബ�.
ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷൻ ബ�് 11.04.2018 ൽ
�റെ��വി� വിധിന�ായ�ിൽ േകരള �സംര�ണ
നിയമ�കാരം നിേയാഗി�െ�� െ�ഷ�ൽ
ഓഫീസർ�് �മി�െട ഉടമ�ത

നി�യി��തിന് "�റിസ്ഡി�ൻ" ഇ� എ�
നിരീ�ി�െകാ�് �മി സർ�ാരിേല�്
ഏെ����തിനായി െ�ഷ�ൽ ഓഫീസർ
�റെ��വി� നടപടി�മ�ൾ റ� െച�ക��ായി.
ഉടമ�ത സംബ�ി�  ്തർ��െ��ിൽ
സർ�ാരി� സിവിൽ േകാടതിയിൽ േക�കൾ
ഫയൽ െച�ാ��താെണ�ം സർ�രിെ�
ബ�െ�� അധികാര�ാന�ൾ�്

വ�വ�ാപിതമായ മ� നടപടികൾ സ�ീകരി
�ാ��താെണ�ം ബ�. ഡിവിഷൻ ബ�്

നിർേ�ശി�ി��. ടി വിധിെ�തിെര സർ�ാർ
ഫയൽ െച� അ�ീ�കളിൽ വിശദമായ വാദം
േകൾ�ാെത തെ� ബ�. ��ീംേകാടതി
ത�ക��ായി. ��ത വിധിന�ായ��െട
പ�ാ�ല�ിൽ തർ��മിയിൽ സർ�ാരി��
ഉടമ�ത (Title) �ാപി��തിനായി സിവിൽ
േക�കൾ ഫയൽ െച��തി� ജി�ാ
കല�ർമാെര �മതലെ���ിെകാ�് 06/06/ 2019
ൽ സ.ഉ(ൈക)172/2019/റവ ന�ർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ക��ായി. ഹാരിസൺസ്  മലയാളം
ലിമി��ം, അവരിൽ നി�ം �മി േനടിയവ�ം , മ�്
ക�നിക�ം െകാ�ം, പ�നംതി�, േകാ�യം,
ഇ��ി എ�ീ ജി�കളിലായി ൈകവശം വ�ിരി��
�മിയിൽെ�� 29426.50 ഏ�ർ �മിയിൽ
സർ�ാരിെ� ഉടമ�ത �ാപി�  ്കി��തിനായി
സിവിൽ േക�കൾ നിലവിൽ ഫയൽ െച�ി��്.
മ� ജി�കളി�ം അ�രം േക�കൾ ഫയൽ
െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


