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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6419 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായൽ�മി ഏെ����തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) 02.12.2020-െല B-3/568/2018 �കാരം
െവ�ായണി കായലിൽ ജലവിതാന�ിന്

അടിയിൽെ��േപായ ക�ി�ർ വിേ�ജിെല േ�ാ�്
നം: 27,28, െവ�ാ�ർ വിേ�ജിെല േ�ാ�് നം:30
എ�ിവയിൽെ�� പ�യ�മിയിെല ഉടമ�രായ

കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം നൽ��തി�ം
��ത കായൽ �മി ഏെ����തി�ം േവ�ി
എ�� നടപടികൾ ഏെതാെ� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) തി�വന��രം െവ�ായണി�ായൽ
ജലവിതാന�ിനടിയിൽെ��േപായ പ�യ �മി�െട
ഉടമ�രായ കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം
നൽ��തിനായി 16.05.2017-ൽ ബ�
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ�
േയാഗ�ിൽ െവ�ായണി�ായൽ �േദശെ�
െവ�ം �ടി കിട�� കർഷക�െട പ�യ�മി
ഏെ���ാൻ തീ�മാനി�. ഇതിനായി ജി�ാ കള�ർ
�ലം സർെ� െച�് �മി ൈകവശം വ�ി��
കർഷക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ി ജലവിഭവ വ��ിന്
ലഭ�മാേ��താെണ�ം ആയതിേ�ൽ ജലവിഭവ
വ��് ഭരണാ�മതി �റെ��വി�  ്�ലവില

അംഗീകരി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ ചീഫ്
െസ��റി അ���നായ SLEC ��ാെക
അവതരി�ി�  ്�ലേമെ���ൽ നടപടികൾ
�ർ�ീകരിേ��താെണ�്

തീ�മാനെമ��ി��. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ �ലം സർേ� െച�ി���ം
2017-െല Fair valueവിെ� അടി�ാന�ിൽ

�ലവില നിർ�യി� െകാ�� റിേ�ാർ�്
23.06.2017-െല ക� �കാരം ജി�ാ കള�ർ
ജലവിഭവ വ��ിന് സമർ�ി�ക��ായി.
ന�പരിഹാര�ക കണ�ിലാേ��ത് ��ത
വ��ൾ �ഷിേയാഗ�മ�ാതായത് എ�ാേണാ
അ�െ� വില�െട
അടി�ാന�ിലായിരി�ണെമ�് ജലവിഭവ
വ��് നിർേ�ശി�ക��ായി. ��ത
പ�യവ��ൾ �ഷിേയാഗ�മ�ാതായി തീർ�
സമയെ� വില കെ��വാൻ കഴി��
റി�ാർ�കൾ ഒ�ം തെ� നിലവിലി�ാെയ�ം
ആയതിനാൽ അ�െ� വില�െട
അടി�ാന�ിൽ വില നിർ�യി�വാൻ
സാധി�കയി�ാെയ�ം ജി�ാ കള�ർ
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10/07/2018-െല ക�് �കാരം
അറിയി�ക��ായി. െവ�ായണി�ായലിെല
ജലവിതാന�ിൽെ��േപായ പ�യ�മി
ഉടമ�രായ കർഷക�െട �ലം െവ�ം കയറി
ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായത് 1991-ലാണ്. സമാന
�മി�െട വില ക� പിടി��ത് ��രമാെണ�ി�ം
അസാധ�മ�ാ�തിനാൽ ��ത കാലഘ��ിെല

�മി ൈകമാ��ൾ സബ് രജി�ാറിൽ നി�ം
ക�പിടി�  ്സമാന സ�ഭാവ�� �മി�െട വില
നി�യി�  ്റിേ�ാർ�് സമർ�ി�വാൻ 27/02/2020-
െല ബി3/568/2018-റവ ന�ർ ക� �കാരം
തി�വന��രം ജി�ാ കള�ർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. �ടർ�് 31/08/2021-െല ബി12-
19196/2006 ന�ർ �കാരം �ല വില നിർ�യി�്
ജി�ാ കള�ർ െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ി��താണ്.
��ത െ�ാേ�ാസൽ �കാരം ക�ി�ർ വിേ�ജിൽ
േ�ാ�് ന�ർ 28-ൽ 466 േപ�ം െവ�ാ�ർ
വിേ�ജിൽ േ�ാ�് ന�ർ 30-ൽ 138 േപ�ം
ഉൾെ�െട ആെക 604 ��ടമക�െട �മി
ഏെ��േ��തായി��്. ആയതിന് 6,32,12,751/-
�പ ആവശ�മായി വ�െമ�ം അറിയി�ി��താണ്.
ഈ വിഷയ�ിൽ 16.05.2017-ൽ ബ�
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ� േയാഗ
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഫ�ിെ�
ലഭ�ത ഉറ� വ��ി ജലവിഭവ വ��് ഭരണാ�മതി
�റെ��വി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

(ബി) എ� േപർ�ാണ് ഇതിെ� ആ��ല�ം

ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) തി�വന��രം െവ�ായണി�ായൽ

ജലവിതാന�ിനടിയിൽെ��േപായ പ�യ �മി�െട
ഉടമ�രായ കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം
നൽ��തിനായി 16.05.2017-ൽ ബ�
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ�
േയാഗ�ിൽ െവ�ായണി�ായൽ �േദശെ�
െവ�ം �ടി കിട�� കർഷക�െട പ�യ�മി
ഏെ���ാൻ തീ�മാനി�. ഇതിനായി ജി�ാ കള�ർ
�ലം സർെ� െച�് �മി ൈകവശം വ�ി��
കർഷക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ി ജലവിഭവ വ��ിന്
ലഭ�മാേ��താെണ�ം ആയതിേ�ൽ ജലവിഭവ
വ��് ഭരണാ�മതി �റെ��വി�  ്�ലവില

അംഗീകരി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ ചീഫ്
െസ��റി അ���നായ SLEC ��ാെക
അവതരി�ി�  ്�ലേമെ���ൽ നടപടികൾ
�ർ�ീകരിേ��താെണ�്

തീ�മാനെമ��ി��. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ �ലം സർേ� െച�ി���ം
2017-െല Fair valueവിെ� അടി�ാന�ിൽ



3 of 4

�ലവില നിർ�യി� െകാ�� റിേ�ാർ�്
23.06.2017-െല ക� �കാരം ജി�ാ കള�ർ
ജലവിഭവ വ��ിന് സമർ�ി�ക��ായി.
ന�പരിഹാര�ക കണ�ിലാേ��ത് ��ത
വ��ൾ �ഷിേയാഗ�മ�ാതായത് എ�ാേണാ
അ�െ� വില�െട
അടി�ാന�ിലായിരി�ണെമ�് ജലവിഭവ
വ��് നിർേ�ശി�ക��ായി. ��ത
പ�യവ��ൾ �ഷിേയാഗ�മ�ാതായി തീർ�
സമയെ� വില കെ��വാൻ കഴി��
റി�ാർ�കൾ ഒ�ം തെ� നിലവിലി�ാെയ�ം
ആയതിനാൽ അ�െ� വില�െട
അടി�ാന�ിൽ വില നിർ�യി�വാൻ
സാധി�കയി�ാെയ�ം ജി�ാ കള�ർ
10/07/2018-െല ക�് �കാരം
അറിയി�ക��ായി. െവ�ായണി�ായലിെല
ജലവിതാന�ിൽെ��േപായ പ�യ�മി
ഉടമ�രായ കർഷക�െട �ലം െവ�ം കയറി
ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായത് 1991-ലാണ്. സമാന
�മി�െട വില ക� പിടി��ത് ��രമാെണ�ി�ം
അസാധ�മ�ാ�തിനാൽ ��ത കാലഘ��ിെല

�മി ൈകമാ��ൾ സബ് രജി�ാറിൽ നി�ം
ക�പിടി�  ്സമാന സ�ഭാവ�� �മി�െട വില
നി�യി�  ്റിേ�ാർ�് സമർ�ി�വാൻ 27/02/2020-
െല ബി3/568/2018-റവ ന�ർ ക� �കാരം
തി�വന��രം ജി�ാ കള�ർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. �ടർ�് 31/08/2021-െല ബി12-
19196/2006 ന�ർ �കാരം �ല വില നിർ�യി�്
ജി�ാ കള�ർ െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ി��താണ്.
��ത െ�ാേ�ാസൽ �കാരം ക�ി�ർ വിേ�ജിൽ
േ�ാ�് ന�ർ 28-ൽ 466 േപ�ം െവ�ാ�ർ
വിേ�ജിൽ േ�ാ�് ന�ർ 30-ൽ 138 േപ�ം
ഉൾെ�െട ആെക 604 ��ടമക�െട �മി
ഏെ��േ��തായി��്. ആയതിന് 6,32,12,751/-
�പ ആവശ�മായി വ�െമ�ം അറിയി�ി��താണ്.
ഈ വിഷയ�ിൽ 16.05.2017-ൽ ബ�
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ� േയാഗ
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഫ�ിെ�
ലഭ�ത ഉറ� വ��ി ജലവിഭവ വ��് ഭരണാ�മതി
�റെ��വി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

(സി) �മി ഏെ����തിനായി �ർ�ീകരിേ��

നടപടി�മ�ൾ ഏെതാെ�; വിശദമാ�ാേമാ?
(സി) 16.05.2017-െല േയാഗതീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ഫ�ിെ� ലഭ�ത ഉറ� വ��ി

ജലവിഭവ വ��് ഭരണാ�മതി �റെ��വി��
�റ�് ജി�ാതല പർേ�സ്  ക�ി�ി �ടി �ല വില
നി�യി�  ്ഡി.എൽ.എഫ്.സി േറ�് റവന� വ��ിന്
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ൈകമാ�� �റ�് ചീഫ് െസ��റി അ���നായ

എസ് .എൽ.ഇ.സി ��ാെക
അവതരി�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


