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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6420 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കട�ാമ�ം െട�ി�ൽ �ളിെ� �മി ഏെ���ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

കട�ാമ�ം െട�ി�ൽ �ളിെ� �മി ഏെ���ൽ
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) കട�ാമ�ം െട�ി�ൽ �ൾ നിർ�ാണ�ിനായി

മീന�ിൽ താ��ിെല കട�ാമ�ം വിേ�ജിെല 2
ഏ�ർ 55 െസ�് �ലം LARR Act, 2013
�കാരം ഏെ����തിന് (09.07.2019-െല സ.ഉ.
(സാധാ)നം 1847/2019/റവ) അ�മതി
�റെ��വി�ി��താണ്. ��ത പ�തി�െട
സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം (4(1) വി�ാപനം)
�ർ�ിയായി���ം,  പഠന റിേ�ാർ�്
വിലയി���തിനായി വിദഗ്ധ സമിതിെയ
നിയമി�ക�ം, സമിതി�െട  �പാർശയിേ�ൽ
അർ�നാധികാരി�െട അഭി�ായം ലഭ�മാ�ി
30/07/2021 തിയതിയിൽ LARR Act, 2013-െല
സബ് െസ�ൻ (2) െസ�ൻ 8 �കാരം
�ലേമെ���ൽ നടപടികൾ �േ�ാ�്
േപാ��തിന് ഉ�രവായി��താണ്. കട�ാമ�ം
െട�ി�ൽ �ൾ നിർ�ാണ�ിനായി�� �മി
ഏെ���ൽ പ�തി�മായി ബ�െ��് വ��്
11(1) �കാര�� �ാഥമിക വി�ാപനം

22/09/2021 തീയതിയിൽ ഗസ�ിൽ
പരസ�െ���ിയി���ം ആയത് �ടർ
നടപടികൾ�ായി െപാ�ം വില ഓഫീസർ�്
നൽകിയി���മാണ്. ��ത �മി ഏെ���ൽ
നടപടിക�െട കള�േറ�ിെല ഫയൽ ന�ർ G1-
10036/13 ഉം െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയൽ ന�ർ റവ
- ബി2/162/2019-റവ (ക���ർ ന�ർ 1168287)
എ�മാണ്.

(ബി) �മി ഏെ����മായി ബ�െ��് ഇ�വെര
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ; ആയത്

സംബ�ി�  ്േകാ�യം കളേ��ിെല�ം
െസ�േ�റിയ�ിെല�ം ഫയൽ ന��ം ആയതിെ�

ക���ർ ന��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കട�ാമ�ം െട�ി�ൽ �ൾ നിർ�ാണ�ിനായി

മീന�ിൽ താ��ിെല കട�ാമ�ം വിേ�ജിെല 2
ഏ�ർ 55 െസ�് �ലം LARR Act, 2013
�കാരം ഏെ����തിന് (09.07.2019-െല സ.ഉ.
(സാധാ)നം 1847/2019/റവ) അ�മതി
�റെ��വി�ി��താണ്. ��ത പ�തി�െട
സാ�ഹിക ആഘാത പഠനം (4(1) വി�ാപനം)
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�ർ�ിയായി���ം,  പഠന റിേ�ാർ�്
വിലയി���തിനായി വിദഗ്ധ സമിതിെയ
നിയമി�ക�ം, സമിതി�െട  �പാർശയിേ�ൽ
അർ�നാധികാരി�െട അഭി�ായം ലഭ�മാ�ി
30/07/2021 തിയതിയിൽ LARR Act, 2013-െല
സബ് െസ�ൻ (2) െസ�ൻ 8 �കാരം
�ലേമെ���ൽ നടപടികൾ �േ�ാ�്
േപാ��തിന് ഉ�രവായി��താണ്. കട�ാമ�ം
െട�ി�ൽ �ൾ നിർ�ാണ�ിനായി�� �മി
ഏെ���ൽ പ�തി�മായി ബ�െ��് വ��്
11(1) �കാര�� �ാഥമിക വി�ാപനം

22/09/2021 തീയതിയിൽ ഗസ�ിൽ
പരസ�െ���ിയി���ം ആയത് �ടർ
നടപടികൾ�ായി െപാ�ം വില ഓഫീസർ�്
നൽകിയി���മാണ്. ��ത �മി ഏെ���ൽ
നടപടിക�െട കള�േറ�ിെല ഫയൽ ന�ർ G1-
10036/13 ഉം െസ�േ�റിയ�ിെല ഫയൽ ന�ർ റവ
- ബി2/ 162/2019-റവ (ക���ർ ന�ർ 1168287)
എ�മാണ്.

(സി) �മി ഏെ����മായി ബ�െ��്

�ണേഭാ�ാ�ൾ�് ന�പരിഹാരം
നൽകിയി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;
ഏെ���ാൻ ഉേ�ശി�� ��ത �മി വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിന് ൈകമാ��ത് എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ന�പരിഹാരം വിതരണം
െച�ി�ി�. ��ത �മി ഏെ���ൽ നടപടിക�െട
LARR Act �കാര�� മ�് നിയമാ��ത
നടപടികൾ �ർ�ീകരി�� �റ�് അടിയ�ിര
�ാധാന�േ�ാെട �ലം ൈകമാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


