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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6494 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

റവന� വ��ിെല െപാ� �ലംമാ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലം

മാ��മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�ഭരണപരി�ാര

വ��ിെ� 25.02.2017-െല സ.ഉ.3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.
ന�ർ ഉ�രവ് അ�സരി�  ്റവന� വ��ിൽ
െപാ� �ലംമാ�ം നട��തിന് �ാേയാഗിക
തട��ൾ ഉളളതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��. സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട
െപാ� �ലം മാ��മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�
ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ� 25.02.2017-െല
സ.ഉ.3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ. ന�ർ ഉ�രവിന്

അ��തമായി റവന� വ��ിൽ ഓൺൈലനായി
െപാ� �ലംമാ�ം നട��തിന്
െപാ�മാനദ���ം വ�വ�ക�ം

നിർ�യി�െകാ�് 26.08.2020-ൽ 2723/2020/റവ
ഉ�രവ് സർ�ാർ �റെ��വി�ി�ളള�ം
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ �ലംമാ��ിന്

അേപ�കൾ സ�ീകരി�ക�ം കരട്  സീനിേയാറി�ി
ലി�് �സി�ീകരി�ക�ം െച�. എ�ാൽ ��ത
ലി�ിൽ ആേ�പ�ൾ ��യിൽെ��തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 26.08.2020 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് േഭദഗതി െച��തിന് ലാൻഡ്  റവന�
ക�ിഷണർ സർ�ാരിേല�് �പാർശ
നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

മാനദ��ളിൽ േഭദഗതി വ��ി 30.07.2021 ൽ
2485/2021/റവ ന�രായി സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�ളളതാണ്. ടി ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ ലാൻഡ്  റവന� വ��ിെല
�ലംമാ�ം നട��തി�ളള ത�ാെറ��കൾ
നട�ി വരെവ ഒ� ��ം ജീവന�ാർ ബ�. േകരള
അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിൽ
OA(EKM)1258/2021 ന�രായി െപ�ീഷൻ
ഫയൽ െച�ി�ളള�ം ��ത േകസിൽ 30.07.2021
െല സർ�ാർ ഉ�രവ് േ� െച�ിരി�ക�മാണ്.

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ വ��തല
വ�വ�കൾ ഉൾെ���ി ഏെത�ാം
ഉ�ര�കളാണ് �റെ��വി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ; ഉ�ര�ക�െട പകർ�കൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��. സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട
െപാ� �ലം മാ��മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�
ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ� 25.02.2017-െല
സ.ഉ.3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ. ന�ർ ഉ�രവിന്

അ��തമായി റവന� വ��ിൽ ഓൺൈലനായി
െപാ� �ലംമാ�ം നട��തിന്
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െപാ�മാനദ���ം വ�വ�ക�ം

നിർ�യി�െകാ�് 26.08.2020-ൽ 2723/2020/റവ
ഉ�രവ് സർ�ാർ �റെ��വി�ി�ളള�ം
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ �ലംമാ��ിന്

അേപ�കൾ സ�ീകരി�ക�ം കരട്  സീനിേയാറി�ി
ലി�് �സി�ീകരി�ക�ം െച�. എ�ാൽ ��ത
ലി�ിൽ ആേ�പ�ൾ ��യിൽെ��തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 26.08.2020 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് േഭദഗതി െച��തിന് ലാൻഡ്  റവന�
ക�ിഷണർ സർ�ാരിേല�് �പാർശ
നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

മാനദ��ളിൽ േഭദഗതി വ��ി 30.07.2021 ൽ
2485/2021/റവ ന�രായി സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�ളളതാണ്. ടി ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ ലാൻഡ്  റവന� വ��ിെല
�ലംമാ�ം നട��തി�ളള ത�ാെറ��കൾ
നട�ി വരെവ ഒ� ��ം ജീവന�ാർ ബ�. േകരള
അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിൽ
OA(EKM)1258/2021 ന�രായി െപ�ീഷൻ
ഫയൽ െച�ി�ളള�ം ��ത േകസിൽ 30.07.2021
െല സർ�ാർ ഉ�രവ് േ� െച�ിരി�ക�മാണ്.
പകർ�കൾ ഇേതാെടാ�ം േചർ��.

(സി) 25.02.2017-െല െപാ� ഉ�രവിെ� ഖ�ിക

(13) �കാരം സർ�ീസ്  സംഘടനക�മായി ചർ�
െച�് തീ�മാനി� വ�വ�ക�െട

അടി�ാന�ിലാേണാ വ��തല വ�വ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)
25.02.2017-െല െപാ� ഉ�രവിെല

വ�വ�കൾ���തമായി സർ�ീസ്
സംഘടനക�മായി ചർ� െച�ാണ് വ��തല
വ�വ�കൾ ത�ാറാ�ിയി�ളളത്.

(ഡി) വ��തല വ�വ�കളിേലെത�ി�ം െപാ�
ഉ�രവിെല വ�വ�ക�െട അ�സ��്

വി��മാെണ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�ം സംഘടനക�ം ഉ�രവിെല

അപാകതകൾ ��ി�ാണി�  ്പരാതികൾ
നൽകിയി��്.

(ഇ)

26.08.2020-ൽ �സി�ീകരി� െപാ�
�ലംമാ��ിെല കരട്  ലി�് �കാരം െപാ�
�ലംമാ��ൾ നട�ാൻ എെ��ി�ം
തട��ൾ നിലനിൽ��േ�ാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) 26.08.2020 െല സർ�ാർ ഉ�രവിെല

വ�വ�കളിൽ ആേ�പം ഉെ��
��യിൽെ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ ആയത്

േഭദഗതി െച�െകാ�് 30.07.2021 ൽ �തിയ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം േകാടതി ��ത
ഉ�രവ് േ� െച�ിരി�ക�ം െച�ി��
സാഹചര��ിൽ 26.08.2020 െല ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ �സി�ീകരി� കരട്  ലി�്
�കാരം െപാ��ലം മാ�ം നട�� കാര�ം
പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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