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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6439 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല േകരള എേ��് വിേ�ജിെല �നി�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

വ�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�വാര��്
േകരള എേ��് വിേ�ജിൽ �പരി�രണ
നിയമ�കാരം ഇളവ് അ�വദി�  ്കി�ിയ 202,
889, 890, 896 എ�ീ സർേ� ന��കളിെല
�മിയിൽ റീസർെ� കഴി�ി�ം േപാ�വരവ്
നട�ാ��ം നി�തി സ�ീകരി�ാ��ം �ലം
ഇവി�െ� ��ംബ�ൾ േനരി�� �യാസം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. എ�ാൽ േകരള എേ��്
വിേ�ജിെല പഴയ സർെ� ന��കൾ ആയ 202,
889, 890, 896 എ�ിവയിെല �മി ബം�ാേ�രി
��ംബം ലയണൽ എേഡ�ർഡ്  കിർവാൾ എ�
�ി�ീഷ്  �ാ�ർ�് പാ��ിന്

ൈകമാറിയി���ം ടിയാൻ ഈ �മികൾ േകരള
എേ��് എ� ക�നി�് 1956-ൽ
ൈകമാറിയി���മാണ്. ഈ ക�നി �മികൾ
വിഭജി�  ്�േത�കം എേ��കളാ�ി
മാ�ിയി���ം േകരള �പരി�രണ നിയമ �കാരം
ഇളവ് ലഭി�  ്േതാ� �മികളായി
നിലനിർ�ിയി���മാണ്. ടി �മിയിൽ നി�്
2016-ന് േശഷം �റി�  ്വിൽ�� �മികൾ�്
ലാൻഡ്  േബാർഡിെ� 01/03/2012-െല LB-
B12/12055/11 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നി�തി
സ�ീകരി�കേയാ േപാ�വരവ് െച�്
നൽ�കേയാ െച��ി�. ��ത �മിക�െട
നി�തി സ�ീകരി�ാതി��ത് റീസർെ�
റി�ാർ�കളിെല വന�മി എ� പരാമർശം
െകാ� മാ�മ�, റീസർെ� റി�ാർ�കൾ
നിലവിൽ വ��തിന് �ൻപ് തെ� �നി�തി
സ�ീകരി��ത് നിർ�ി വ�ി��താണ്. ഇതിൽ
വനംവ��ിെ� നിലപാട്  വ��മായതിന് േശഷം
സം�� പരിേശാധന ആവശ�മാെണ�്

ക�ാൽ ആയതിന് േശഷം ���ിെ� എ�ാ
വശ��ം പരിേശാധി� മാ�േമ നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�.

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. എ�ാൽ േകരള എേ��്
വിേ�ജിെല പഴയ സർെ� ന��കൾ ആയ 202,
889, 890, 896 എ�ിവയിെല �മി ബംബ്ളാേ�രി
��ംബം ലയണൽ എേഡ�ർഡ്  കിർവാൾ എ�
�ി�ീഷ്  �ാ�ർ�് പാ��ിന്

ൈകമാറിയി���ം ടിയാൻ ഈ �മികൾ േകരള
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എേ��് എ� ക�നി�് 1956-ൽ
ൈകമാറിയി���മാണ്. ഈ ക�നി �മികൾ
വിഭജി�  ്�േത�കം എേ��കളാ�ി
മാ�ിയി���ം േകരള �പരി�രണ നിയമ �കാരം
ഇളവ് ലഭി�  ്േതാ� �മികളായി
നിലനിർ�ിയി���മാണ്. ടി �മിയിൽ നി�്
2016-ന് േശഷം �റി�  ്വിൽ�� �മികൾ�്
ലാൻഡ്  േബാർഡിെ� 01/03/2012-െല LB-
B12/12055/11 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നി�തി
സ�ീകരി�കേയാ േപാ�വരവ് െച�്
നൽ�കേയാ െച��ി�. ��ത �മിക�െട
നി�തി സ�ീകരി�ാതി��ത് റീസർെ�
റി�ാർ�കളിെല വന�മി എ� പരാമർശം
െകാ� മാ�മ�, റീസർെ� റി�ാർ�കൾ
നിലവിൽ വ��തിന് �ൻപ് തെ� �നി�തി
സ�ീകരി��ത് നിർ�ി വ�ി��താണ്. ഇതിൽ
വനംവ��ിെ� നിലപാട്  വ��മായതിന് േശഷം
സം�� പരിേശാധന ആവശ�മാെണ�്

ക�ാൽ ആയതിന് േശഷം ���ിെ� എ�ാ
വശ��ം പരിേശാധി� മാ�േമ നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�.

(സി) േപാ�വരവ് നട�ി നി�തി സ�ീകരി�ണെമ�
ആവശ�ം അ��ലമായി പരിഗണി�േമാ;
അറിയി�േമാ;

(സി) ��യിൽെ��ി��്. എ�ാൽ േകരള എേ��്
വിേ�ജിെല പഴയ സർെ� ന��കൾ ആയ 202,
889, 890, 896 എ�ിവയിെല �മി ബംബ്ളാേ�രി
��ംബം ലയണൽ എേഡ�ർഡ്  കിർവാൾ എ�
�ി�ീഷ്  �ാ�ർ�് പാ��ിന്

ൈകമാറിയി���ം ടിയാൻ ഈ �മികൾ േകരള
എേ��് എ� ക�നി�് 1956-ൽ
ൈകമാറിയി���മാണ്. ഈ ക�നി �മികൾ
വിഭജി�  ്�േത�കം എേ��കളാ�ി
മാ�ിയി���ം േകരള �പരി�രണ നിയമ �കാരം
ഇളവ് ലഭി�  ്േതാ� �മികളായി
നിലനിർ�ിയി���മാണ്. ടി �മിയിൽ നി�്
2016-ന് േശഷം �റി�  ്വിൽ�� �മികൾ�്
ലാൻഡ്  േബാർഡിെ� 01/03/2012-െല LB-
B12/12055/11 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നി�തി
സ�ീകരി�കേയാ േപാ�വരവ് െച�്
നൽ�കേയാ െച��ി�. ��ത �മിക�െട
നി�തി സ�ീകരി�ാതി��ത് റീസർെ�
റി�ാർ�കളിെല വന�മി എ� പരാമർശം
െകാ� മാ�മ�, റീസർെ� റി�ാർ�കൾ
നിലവിൽ വ��തിന് �ൻപ് തെ� �നി�തി
സ�ീകരി��ത് നിർ�ി വ�ി��താണ്. ഇതിൽ
വനംവ��ിെ� നിലപാട്  വ��മായതിന് േശഷം
സം�� പരിേശാധന ആവശ�മാെണ�്

ക�ാൽ ആയതിന് േശഷം ���ിെ� എ�ാ
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വശ��ം പരിേശാധി� മാ�േമ നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�.

(ഡി)

േകരള എേ��് വിേ�ജിെല 60 ഏ�ർ �മിയിൽ
1970 �തൽ താമസി� വ�� 29 ��ംബ��െട
ൈകവശ �ല�ിന് നാളി�വെര  നി�തി
സ�ീകരി�ി�െ��ി�ം റീസർെ�
റി�ാർ�കളിെല അപാകതകൾ �ലം �നി�തി
സ�ീകരി��തിന് തട��ൾ േനരി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��യിൽെ��ി��്. എ�ാൽ േകരള എേ��്
വിേ�ജിെല പഴയ സർെ� ന��കൾ ആയ 202,
889, 890, 896 എ�ിവയിെല �മി ബംബ്ളാേ�രി
��ംബം ലയണൽ എേഡ�ർഡ്  കിർവാൾ എ�
�ി�ീഷ്  �ാ�ർ�് പാ��ിന്

ൈകമാറിയി���ം ടിയാൻ ഈ �മികൾ േകരള
എേ��് എ� ക�നി�് 1956-ൽ
ൈകമാറിയി���മാണ്. ഈ ക�നി �മികൾ
വിഭജി�  ്�േത�കം എേ��കളാ�ി
മാ�ിയി���ം േകരള �പരി�രണ നിയമ �കാരം
ഇളവ് ലഭി�  ്േതാ� �മികളായി
നിലനിർ�ിയി���മാണ്. ടി �മിയിൽ നി�്
2016-ന് േശഷം �റി�  ്വിൽ�� �മികൾ�്
ലാൻഡ്  േബാർഡിെ� 01/03/2012-െല LB-
B12/12055/11 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നി�തി
സ�ീകരി�കേയാ േപാ�വരവ് െച�്
നൽ�കേയാ െച��ി�. ��ത �മിക�െട
നി�തി സ�ീകരി�ാതി��ത് റീസർെ�
റി�ാർ�കളിെല വന�മി എ� പരാമർശം
െകാ� മാ�മ�, റീസർെ� റി�ാർ�കൾ
നിലവിൽ വ��തിന് �ൻപ് തെ� �നി�തി
സ�ീകരി��ത് നിർ�ി വ�ി��താണ്. ഇതിൽ
വനംവ��ിെ� നിലപാട്  വ��മായതിന് േശഷം
സം�� പരിേശാധന ആവശ�മാെണ�്

ക�ാൽ ആയതിന് േശഷം ���ിെ� എ�ാ
വശ��ം പരിേശാധി� മാ�േമ നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�.

(ഇ) നി�തി സ�ീകരി��തി�� തട��ൾ
ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��യിൽെ��ി��്. എ�ാൽ േകരള എേ��്
വിേ�ജിെല പഴയ സർെ� ന��കൾ ആയ 202,
889, 890, 896 എ�ിവയിെല �മി ബംബ്ളാേ�രി
��ംബം ലയണൽ എേഡ�ർഡ്  കിർവാൾ എ�
�ി�ീഷ്  �ാ�ർ�് പാ��ിന്

ൈകമാറിയി���ം ടിയാൻ ഈ �മികൾ േകരള
എേ��് എ� ക�നി�് 1956-ൽ
ൈകമാറിയി���മാണ്. ഈ ക�നി �മികൾ
വിഭജി�  ്�േത�കം എേ��കളാ�ി
മാ�ിയി���ം േകരള �പരി�രണ നിയമ �കാരം
ഇളവ് ലഭി�  ്േതാ� �മികളായി
നിലനിർ�ിയി���മാണ്. ടി �മിയിൽ നി�്
2016-ന് േശഷം �റി�  ്വിൽ�� �മികൾ�്
ലാൻഡ്  േബാർഡിെ� 01/03/2012-െല LB-
B12/12055/11 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നി�തി
സ�ീകരി�കേയാ േപാ�വരവ് െച�്
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നൽ�കേയാ െച��ി�. ��ത �മിക�െട
നി�തി സ�ീകരി�ാതി��ത് റീസർെ�
റി�ാർ�കളിെല വന�മി എ� പരാമർശം
െകാ� മാ�മ�, റീസർെ� റി�ാർ�കൾ
നിലവിൽ വ��തിന് �ൻപ് തെ� �നി�തി
സ�ീകരി��ത് നിർ�ി വ�ി��താണ്. ഇതിൽ
വനംവ��ിെ� നിലപാട്  വ��മായതിന് േശഷം
സം�� പരിേശാധന ആവശ�മാെണ�്

ക�ാൽ ആയതിന് േശഷം ���ിെ� എ�ാ
വശ��ം പരിേശാധി� മാ�േമ നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�.

(എഫ്)

��ത �മി�െട നി�തി സ�ീകരി�ണെമ�
ആവശ�ം അ��ലമായി പരിഗണി�േമാ?

(എഫ്) ��യിൽെ��ി��്. എ�ാൽ േകരള എേ��്
വിേ�ജിെല പഴയ സർെ� ന��കൾ ആയ 202,
889, 890, 896 എ�ിവയിെല �മി ബംബ്ളാേ�രി
��ംബം ലയണൽ എേഡ�ർഡ്  കിർവാൾ എ�
�ി�ീഷ്  �ാ�ർ�് പാ��ിന്

ൈകമാറിയി���ം ടിയാൻ ഈ �മികൾ േകരള
എേ��് എ� ക�നി�് 1956-ൽ
ൈകമാറിയി���മാണ്. ഈ ക�നി �മികൾ
വിഭജി�  ്�േത�കം എേ��കളാ�ി
മാ�ിയി���ം േകരള �പരി�രണ നിയമ �കാരം
ഇളവ് ലഭി�  ്േതാ� �മികളായി
നിലനിർ�ിയി���മാണ്. ടി �മിയിൽ നി�്
2016-ന് േശഷം �റി�  ്വിൽ�� �മികൾ�്
ലാൻഡ്  േബാർഡിെ� 01/03/2012-െല LB-
B12/12055/11 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നി�തി
സ�ീകരി�കേയാ േപാ�വരവ് െച�്
നൽ�കേയാ െച��ി�. ��ത �മിക�െട
നി�തി സ�ീകരി�ാതി��ത് റീസർെ�
റി�ാർ�കളിെല വന�മി എ� പരാമർശം
െകാ� മാ�മ�, റീസർെ� റി�ാർ�കൾ
നിലവിൽ വ��തിന് �ൻപ് തെ� �നി�തി
സ�ീകരി��ത് നിർ�ി വ�ി��താണ്. ഇതിൽ
വനംവ��ിെ� നിലപാട്  വ��മായതിന് േശഷം
സം�� പരിേശാധന ആവശ�മാെണ�്

ക�ാൽ ആയതിന് േശഷം ���ിെ� എ�ാ
വശ��ം പരിേശാധി� മാ�േമ നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ കഴി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


