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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6455 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

റവന�-േഫാറ�് ഡി�ാർ�്െമ�ക�െട േജായി�് െവരിഫിേ�ഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

01.01.1977 ന് ��� ൈകവശ�മി റവന�-
േഫാറ�് ഡി�ാർ�്െമ�കൾ േജായി�്
െവരിഫിേ�ഷൻ നട�ി അർഹരായവർ�് പ�യം
നൽ�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 'The kerala Land Assignment (Regularisation of
Occupations of Forest Lands Prior to
01.01.1977) Special Rules, 1993
അ�ശാസി�� �കാര�ം ആയതിെല 2 �തൽ 8
വെര�� െസ��കളിൽ പരാമർശി�ി��
നടപടി�മ�ൾ പാലി�ം 01.01.1977 ന് ���
ൈകവശ �മി റവന�-േഫാറ�് ഡി�ാർ�്െമ�കൾ
േജായി�് െവരിഫിേ�ഷൻ നട�ിയാണ്

അർഹരായവർ�് പ�യം നൽ��ത്. 01.01.1977
ന് ��� ൈകവശ�മി�് പ�യം
അ�വദി�ണെമ�് കാണി�  ്ലഭി��
അേപ�കളിൽ റവന�-സർേ�-വനം വ��കൾ
സം�� പരിേശാധന നട�ക�ം അർഹത��
അേപ�കൾ കെ��ക�ം െച��. ഇ�രം

�മിക�െട ��് െ��  ്ത�ാറാ�ി ഓേരാ
ൈകവശ�മി�െട�ം വി�തി തി�െ���ിയതി�

േശഷം ��ത വിവര�ൾ �ഗിൾ മാ�ിംഗ്
നട��തിനായി േക� വനംപരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� 'പരിേവഷ് ' േപാർ�ലിൽ അപ്
േലാഡ്  െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ക�ം
അപ് േലാഡ്  െച�� വിവര��െട ഹാർഡ്
േകാ�ി ബ�െ�� ഡിവിഷണൽ േഫാറ�്
ഓഫീസർമാർ�് നൽ�ക�ം ഡി.എഫ്.ഒ മാർ
റിേ�ാർ�് / റിമാർ�് അപ് േലാഡ്  െച�ക�ം വനം
വ��ിെ� വ�ത�� തല�ളിെല
പരിേശാധനകൾ�് േശഷം േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി�ായി സമർ�ി�ക�ം
െച��. അ�മതി ലഭ�മാ�� �റ�് പതി�്
നൽേക� �മികൾ വനംവ��് ഡിസ്  റിസർവ്
െച�കേയാ വി� നൽ�കേയാ െച�ാൽ റവന�
േരഖകളിൽ മാ�ം വ��ി പ�യം നൽ��തി�ളള
നടപടി റവന� വ��് സ�ീകരി��.

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിൽ േജായി�് െവരിഫിേ�ഷൻ (ബി) അ�ബ�ം (എ) ആയി ഉ�ട�ം െച�ി��്.
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�ർ�ിയായി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േജായി�് െവരിഫിേ�ഷൻ �ർ�ിയാ�ാ�

ജി�കൾ ഏെത�ാം; ��ത ജി�കളിൽ
എ�േ��് െവരിഫിേ�ഷൻ �ർ�ിയാ�ാൻ

സാധി�ം; വിശദമാ�േമാ?

(സി)
േജായി�് െവരിഫിേ�ഷൻ �ർ�ിയാ�ാ�

ജി�ക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം (ബി)
ആയി ഉ�ട�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                   അനുബനന്ധം (എ)

ക്രമ
നന്ധം

ജജില ജജജോയജിനന
വവെരജിഫജിജക്കേഷ
ന്   
പൂര്തത്തീകരജിച
തജോജണജോ?

 വെജിശദജോന്ധംശങ്ങള

1 തജിരുവെനന്തപുരന്ധം നടപടജി
പുജരജോഗമജിക
ന.

01.01.1977  നന  മുമ്പുളള  റവെനന്യൂ  ജഫജോറസന
ഡജിപജോര്ടനവമന്റുകള  ജജജോയജിനന  വവെരജിഫജിജക്കേഷന്
നടതജി  ജജി.പജി.എസന  സര്വവ്വെ  വചെയന  ടജി
സ്ഥലതജിവന  ഔടര്  ബബൗണ്ടറജിയുവട  ജകജോ-

ഓര്ഡജിജനറനസന  "പരജിജവെശന"  സസറജില
അപന.ജലജോഡന  വചെയ്യുന്നതജിനജോയുളള  ജജി.പജി.എസന
സര്വവ്വെ  നടപടജികള  വനടുമങ്ങജോടന  തജോലൂക്കേജില
നടന വെരുന.

2 വകജോലന്ധം പൂര്തത്തീകരജിച 529.9316  വഹെക്ടര്  വെനഭൂമജിയുവട  ജജജോയജിനന
വവെരജിഫജിജക്കേഷനജോണന  ജജിലയജില
പൂര്തത്തീകരജിചജിട്ടുളളതന.   ആയതജില  1993

കജോലയളവെജില  70  വഹെക്ടര്  ഭൂമജിക്കേന  ജകനജോനുമതജി
ലഭജിചജിട്ടുളളതന്ധം  325  ജപര്ക്കേന  പടയന്ധം
നലകജിയജിട്ടുളളതമജോണന.   ജശഷജികന്ന  459.9316
വഹെക്ടര്  ഭൂമജിക്കേന  പടയന്ധം  നലകുന്നതജിനന  ജകന
സര്ക്കേജോരജിവന  അനുമതജി  ലഭജികന്നതജിനജോയുളള
നജിയമജോനുസൃത നടപടജികള നടനവെരുന.

3 പതനന്ധംതജിട പൂര്തത്തീകരജിച പതനന്ധംതജിട  ജജിലയജില  സന്ധംയുക്ത  പരജിജശജോധന
നടത്തുന്നതജിനന  സര്ക്കേജോരജിവന  അനുവെജോദന്ധം
ലഭജിചജിരുന്ന  മുഴുവെന്  ഭൂമജിയുവടയുന്ധം  സന്ധംയുക്ത
പരജിജശജോധന 
പൂര്തത്തീകരജിചജിട്ടുളളതജോണന.  01.01.1977  നന  മുമന
വെനഭൂമജി  സകജയറജി സകവെശന്ധം വെചവെരുന്ന ഭൂമജിക്കേന
പടയന്ധം അനുവെദജികന്നതജിജലക്കേജോയജി വെനന്ധംവെകുപ്പുമജോയജി
ജചെര്ന്നന  നടതജിയ  സന്ധംയുക്ത  പരജിജശജോധനയജില
വെനഭൂമജി  സകജയറജിയജിട്ടുളളതജോയജി  കവണ്ടതജിയ
6362  സകവെശങ്ങളജിലജോയജി  1970.04  വഹെക്ടര്
ഭൂമജിയുവട  വെജിവെരങ്ങള  Proposal  No.

FP/KL/ENCRH/8556/2012  ആയജി  ജകന



ഗവെണ്വമനജിവന അനുമതജിക്കേജോയജി  വെനന്ധംവെകുപജിവന
സഹെജോയജതജോടുകൂടജി  നജിര്ജദ്ദേശപ്രകജോരമുളള
ജരഖകവളലജോന്ധം  ഓണ്സലനജോയജി  സമര്പജിചജിട്ടുണ്ടന.
ജജിലയജില  60.5  വഹെക്ടര്  ഭൂമജിക്കേന  മുമന  ജകന
അനുമതജി  ലഭജിചജിരുന.   ആയതന  പ്രകജോരന്ധം
പടയവെജിതരണന്ധം നടതജിയജിട്ടുളളതജോണന.

4 ആലപ്പുഴ സന്ധംയുക്ത പരജിജശജോധന സന്ധംബനജിച ജകസുകള ജജിലയജില ഇല.

5 ജകജോടയന്ധം 103.6190
വഹെക്ടറജിവന
ജജജോയജിനന
വവെരജിഫജിജക്കേഷ
ന് 
പൂര്തത്തീകരജിച. 

 കജോഞജിരപളളജി  തജോലൂക്കേജില,  മണജിമല  വെജിജലജജില
ഉളവപടുന്ന  ആലപ്ര  പ്രജദശതന  04.01.2001  ല
വെനന്ധം-റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുകള  സന്ധംയുക്ത  പരജിജശജോധന
പൂര്തത്തീകരജിചജിട്ടുളളതജോണന.  സന്ധംയുക്ത പരജിജശജോധന
നടതജിയ ഭൂമജിയുവട ആവക വെജിസത്തീര്ണന്ധം 103.6190

വഹെക്ടര്  ആണന.  സന്ധംയുക്ത  പരജിജശജോധനജോ  ലജിസന
പ്രകജോരന്ധം  668  സകവെശക്കേജോര്  ടജി  പ്രജദശതന
ഉളളതജോയജി കജോണുന.

     ടജി  പ്രജദശങ്ങള  ഉളവപടുന്ന  ആലപ്ര,

വപജോന്തന്പുഴ,  വെലജിയകജോവെന  എന്നത്തീ
വെനപ്രജദശങ്ങളുവട  അവെകജോശന്ധം  സന്ധംബനജിചന
സസ്വകജോരര്യവെര്യക്തജികള  ബഹ.  ജകജോടതജി  മുമജോവക
സമര്പജിച  MSA-1/81  നമര്  ജകസജിവന
10.01.2018  വല വെജിധജി  പ്രകജോരന്ധം ആലപ്ര റജിസര്വെന
വെനപ്രജദശതജില  സസ്വകജോരര്യ  വെര്യക്തജികളക്കേന
പ്രമജോണപരമജോയ  അവെകജോശന്ധം  അനുവെദജിചന
നലകജിയജിട്ടുളളതജിനജോല ടജി വെനഭൂമജിയുവട അവെകജോശന്ധം
ഭജോഗത്തീകമജോയജി  സസ്വകജോരര്യ  വെര്യക്തജികളക്കേന
വെനജചെര്ന്നജിരജികകയജോണന.   ഇതജിവനതജിവര
വെനന്ധംവെകുപന  ബഹ.  സഹെജക്കേജോടതജി മുമജോവക  RP –

182/2018  നമരജോയജി  സമര്പജിചജിരുന്ന  റജിവെന്യൂ
ഹെര്ജജി  തളജിജപജോയജിട്ടുളളതന്ധം  ടജി
വെജിധജികളവക്കേതജിവര  വെനന്ധംവെകുപന  ബഹ.

സുപ്രത്തീന്ധംജകജോടതജി  മുമജോവക  SLP(c)  No.  15337  –

15338/2019  നമരജോയജി  ജകസന  ഫയല
വചെയജിട്ടുളളതന്ധം നടപടജിയജിലജിരജികന്നതമജോണന.

6 ഇടുക്കേജി ഇടുക്കേജി
ജജിലയജില വെനന്ധം

ഇടുക്കേജി  ജജിലയജില  വെനന്ധം  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുകളുവട
സന്ധംയുക്ത  പരജിജശജോധനജോ  ലജിസന  പ്രകജോരന്ധം



റവെനന്യൂ
വെകുപ്പുകളുവട
സന്ധംയുക്തപരജി
ജശജോധനജോ
ലത്തീസന 

പ്രകജോരന്ധം
ജകനജോനുമതജി
ലഭജിചജിട്ടുളളതന
5000  വഹെക്ടര്
ഭൂമജിയജോണന.
ജജിലയജില
പുതതജോയജി
സന്ധംയുക്ത
പരജിജശജോധനജോ
നടപടജികള
സസ്വത്തീകരജിചജിടജിലജോ
തതജോണന.

ജകനജോനുമതജി  ലഭജിചജിട്ടുളളതന  5000  വഹെക്ടര്
ഭൂമജിയജോണന.   ആയതജില  1993  വല  പ്രജതര്യക  ഭൂമജി
പതജിവെന ചെടങ്ങള പ്രകജോരന്ധം 2518.5726 വഹെക്ടര് ഭൂമജി
പതജിച നലജിയജിട്ടുളളതന്ധം 4792 പടയങ്ങള വെജിതരണന്ധം
വചെയജിട്ടുളളതമജോണന.   നജിലവെജില  സന്ധംയുക്ത
പരജിജശജോധനജോ  ലജിസജില  ഉളവപടന  5644

അജപക്ഷകള ജശഷജികനണ്ടന.  

7 എറണജോകുളന്ധം പൂര്തത്തീകരജിച എറണജോകുളന്ധം  ജജിലയജില  സന്ധംയുക്ത  പരജിജശജോധന
നടത്തുന്നതജിനന  സര്ക്കേജോരജിവന   അനുവെജോദന്ധം
ലഭജിചജിരുന്ന  മുഴുവെന്  ഭൂമജിയുവടയുന്ധം  സന്ധംയുക്ത
പരജിജശജോധന പൂര്തത്തീകരജിചജിട്ടുളളതജോണന.

8 തൃശ്ശൂര് പൂര്തത്തീകരജിച തൃശ്ശൂര്,  തലപജിളളജി,  മുകുന്ദപുരന്ധം,  ചെജോലകടജി,
കുന്നന്ധംകുളന്ധം തജോലൂകകളജില ആദര്യഘടതജില സര്ജവ്വെ
നടപടജികള പൂര്തത്തീകരജിചജിട്ടുളളതജോണന.

9 പജോലക്കേജോടന നടപടജി
പുജരജോഗമജിക
ന

2004-2005  കജോലഘടതജില  വെനന്ധം-  റവെനന്യൂ
വെകുപ്പുകള  സന്ധംയുക്ത  പരജിജശജോധന
പൂര്തജിയജോക്കേജിയതജോണന.   എന്നജോല  വനനജോറ,

ആലത്തൂര്,  മണജോര്ക്കേജോടന  എന്നത്തീ  പ്രജദശങ്ങളജില
വെജിസത്തീര്ണതജില  വെര്യതര്യജോസന്ധം  കജോണുന്നതജിനജോല   ടജി
പ്രജദശങ്ങളജില  വെത്തീണന്ധം  സന്ധംയുക്ത  പരജിജശജോധന
ആവെശര്യമജോവണനന്ധം  GPS  ഉളവപടുതജി  വെത്തീണന്ധം
സര്ജവ്വെ  നടപടജികള  ആവെശര്യമജോവണനന്ധം  DFO
ആവെശര്യവപടതജിവന  അടജിസ്ഥജോനതജില  വെത്തീണന്ധം
സന്ധംയുക്ത പരജിജശജോധന നടത്തുന്നതജിവന പ്രജോഥമജിക
നടപടജികളുവട  ഭജോഗമജോയജി  സര്വവ്വെയര്മജോവര
നജിജയജോഗജികന്നതജിനുളള  നടപടജികള  സസ്വത്തീകരജിച
വെരുന.



10 മലപ്പുറന്ധം പൂര്തത്തീകരജിച റവെനന്യൂ വെനന്ധംവെകുപന സന്ധംയുക്ത പരജിജശജോധന നടതജി
പൂര്തത്തീകരജിചജിരുന്നതന്ധം  674  ഗുണജഭജോക്തജോക്കേളുവട
ലജിസന  തയജോറജോക്കേജിയജിട്ടുളളതമജോണന.   wp(c)  –

4501/2018  നമര്  ജകസജിവല  08.11.2018  വല
വെജിധജിനര്യജോയ  പ്രകജോരന്ധം  നജിക്ഷജിപ്ത  വെനഭൂമജിയജിവലജയജോ,
പരജിസ്ഥജിതജി ദുര്ബല ജമഖലയജിജലജയജോ കജയറങ്ങള
ക്രമവെലക്കേരജിക്കേജോന് കഴജിയജില.   ജമലപറഞ  674

ജകസുകളജില  4  ജകസുകള മജോത്രജമ ഇതരതജില
പരജിഗണജിക്കേജോന് കഴജിയു എന്നന ചെത്തീഫന കണ്സര്ജവെറര്
ഓഫത്തീസര് അറജിയജിചജിട്ടുണ്ടന.   പ്രസ്തുത  4  ജകസ്സുകള
റജിജപജോര്ടന  വചെയ്യുന്നതജിനന  സജി.സജി.എഫന,  ഈജസണ്
സര്ക്കേജിളജിനന  നജിര്ജദ്ദേശന്ധം  നലകജിയജിട്ടുളളതജോണന.
ആയതന  ലഭര്യമജോക്കേജി  തടര്നടപടജികള
സസ്വത്തീകരജികന്നതജോണന.

11 ജകജോഴജിജക്കേജോടന ഭജോഗജികമജോയജി
പൂര്തത്തീകരജിച

ജകജോഴജിജക്കേജോടന  ജജിലയജില  62.0375  വഹെക്ടര്
ഭൂമജിയജിവല ജജജോയജിനന  വവെരജിഫജിജക്കേഷന് നടപടജികള
മജോത്രമജോണന പൂര്തത്തീകരജിചജിട്ടുളതന. 

12 വെയനജോടന പൂര്തത്തീകരജിച ജജിലയജില  3  തജോലൂകകളജിലജോയജി  സന്ധംയുക്ത
പരജിജശജോധന  പൂര്തത്തീകരജിചജിട്ടുളളതന്ധം  അര്ഹെരജോയ
1156 സകവെശക്കേജോരുവട വെജിവെരങ്ങള google Map

ല  Up  load  വചെയ്യുന്നതജിനുളള  നടപടജികള
സസ്വത്തീകരജിച  വെരുന്നതമജോണന.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃതജി
പൂര്തജിയജോയതജിനന  ജശഷന്ധം  ജകന  സര്ക്കേജോരജിവന
അനുമതജി  ലഭര്യമജോകുന്ന  മുറയന  മജോത്രജമ  പടയന്ധം
നലകുന്നതജിനന  നടപടജി  സസ്വത്തീകരജിക്കേജോന്
കഴജിയുകയുളളു.

13 കണ്ണൂര് പൂര്തത്തീകരജിച

14 കജോസര്ജഗജോഡന സന്ധംയുക്ത പരജിജശജോധന സന്ധംബനജിച ജകസുകള ജജിലയജില ഇല.



അനുബനന്ധം (ബബ)

ക്രമ
നന്ധം

 ജബല്ലകള് മററ്റ് വബശദദന്ധംശങ്ങള്

1 തബരുവനന്തപുരന്ധം 01.01.1977 നറ്റ് മുമ്പുളള റവനന്യൂ ഫഫദറസറ്റ് ഡബപദര്ടറ്റ്മമന്റുകള്
ഫജദയബനറ്റ്  മവരബഫബഫക്കേഷന്  നടതബ  ജബ.പബ.എസറ്റ്  സര്മവ
മചെയറ്റ്  ടബ  സ്ഥലതബമന  ഔടര്  ബബൗണ്ടറബയുമട  ഫകദ-

ഓര്ഡബഫനററ്റ്സറ്റ്  "പരബഫവശറ്റ്"  സസറബല്  അപറ്റ്.ഫലദഡറ്റ്
മചെയ്യുന്നതബനദയുളള  ജബ.പബ.എസറ്റ്  സര്മവ  നടപടബകള്
മനടുമങ്ങദടറ്റ് തദലൂക്കേബല് നടന്നു വരുന്നു.

2 ഫകദടയന്ധം ഫകദടയന്ധം  ജബല്ലയബല്  കദഞബരപളളബ  തദലൂക്കേബല്  എരുഫമലബ
മതക്കേറ്റ്,  എരുഫമലബ  വടക്കേറ്റ്,  ഫകദരുഫതദടറ്റ്  വബഫല്ലജുകളബല്
മപടതന്ധം  ഹബല്മമന്  മസറബല്മമനറ്റ്  പ്രഫദശങ്ങളബല്
ഉള്മപടതമദയ  വസ്തുക്കേള്  റബസര്വറ്റ്  വനതബമന
സദറസബലുളളതദണറ്റ്.   ടബ  പ്രഫദശങ്ങളബല്
ആദബവദസബകള്മക്കേദപന്ധം ഇതര വബഭദഗതബല്മപട ആളുകളുന്ധം
വനഭൂമബ  സകവശമപടുതബയബട്ടുളളതദണറ്റ്.   അടബസ്ഥദന
ഭൂനബകുതബ  രജബസര്  പ്രകദരന്ധം  ഹബല്മമന്  മസറബല്മമനറ്റ്,
റബസര്വറ്റ്  വനന്ധം,  സര്ക്കേദര്  വനന്ധം  എന്നന്നീ  തരതബല്മപട
ഭൂമബയുമട  സകവശന്ധം  ക്രമന്നീകരബക്കുന്ന  വബഷയതബല്
വനന്ധംവകുപ്പുമദയബ  ബനമപടറ്റ്  കൂടുതല്  വവ്യക്തത
ആവശവ്യമദണറ്റ്.   പ്രസ്തുത  ഭൂമബയുമട  സന്ധംയുക്ത  പരബഫശദധന
പൂര്തബയദയബടബല്ല.

3 പദലക്കേദടറ്റ് പദലക്കേദടറ്റ്  ജബല്ലയബമല  ഫനരമത  സന്ധംയുക്ത  പരബഫശദധന
പൂര്തബയദക്കേബയ മനന്മദറ,  ആലത്തൂര്,  മണദര്ക്കേദടറ്റ്  എന്നന്നീ
പ്രഫദശങ്ങളബല്  GPS  ഉള്മപടുതബ  വന്നീണന്ധം  സന്ധംയുക്ത
പരബഫശദധന  ആവശവ്യമദമണന്നറ്റ്  DFO  ആവശവ്യമപടതബമന
അടബസ്ഥദനതബല്  വന്നീണന്ധം  സന്ധംയുക്ത  പരബഫശദധന
നടഫതണ്ടതണ്ടറ്റ്.  

4 ഫകദഴബഫക്കേദടറ്റ് ഫകദഴബഫക്കേദടറ്റ്  ജബല്ലയബല്  62.0375  മഹക്ടര്  ഭൂമബയബമല
ഫജദയബനറ്റ്  മവരബഫബഫക്കേഷന് പൂര്തന്നീകരബചബട്ടുണ്ടറ്റ്.   11.39808
മഹക്ടര്  ഭൂമബയബല്  ഫജദയബനറ്റ്  മവരബഫബഫക്കേഷന്  നടപടബകള്
പൂര്തബയദയബടബല്ല.


