
അനുബനന

07-02-2023-  ലലെ ചചചോദദനനമ്പര്   *92-  ലന്റെ ഉത്തരത്തത്തിലലെ അനുബനന

ഇടുകത്തി ജത്തില്ലയത്തിലലെ ഭൂമത്തി സനബനത്തിച്ച പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനന
ബഹ  .  മുഖദമനത്തിയുലടെ അധദക്ഷതയത്തില് ബഹ  .   റവനന്യൂവന ഭവന നത്തിര്മചോണവന
വകുപന  മനത്തി  ,    ബഹ  .    വനന  വനദജജീവത്തി  വകുപ്പുമനത്തി  ,    അഡഡ്വചകറന  ജനറല്
എന്നത്തിവരുലടെ  സചോന്നത്തിദദത്തത്തില്    10-01-2023    രചോവത്തിലലെ    10.30-  നന  ചചര്ന്ന
ചയചോഗത്തത്തിലന്റെ നടെപടെത്തി കുറത്തിപന

ചയചോഗത്തത്തില് പലങ്കെടുത്തവരുലടെ പടത്തിക അനുബനമചോയത്തി ചചര്ക്കുന.

22-08-2019-ലലെ  സര്കചോര്  ഉത്തരവത്തിലലെ  വദവസ്ഥകള്കന

വത്തിചധയമചോയത്തി  ഭൂപതത്തിവന  ആകത്തില്  ചഭദഗതത്തി  വരുത്തണലമന്ന

നത്തിര്ചദ്ദേശത്തത്തിചന്മേല്  തുടെര്നടെപടെത്തി  സഡ്വജീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനചോയത്തി  കൂടെത്തിയചോചലെചോചന

നടെത്തുന്നതത്തിനചോയത്തിടചോണന  ഇഇൗ  ചയചോഗന  വത്തിളത്തിച്ചന  ചചര്ത്തത്തിരത്തിക്കുന്നലതന്നന

ബഹമചോനലപട  മുഖദമനത്തി  ആമുഖമചോയത്തി  പറഞ.  ജജീവചനചോപചോധത്തിയചോയത്തി

നടെത്തത്തിയ  ലചറുനത്തിര്മചോണങ്ങളന  (1500  square  Feet)  വകമചോറത്തിയുള

ഉപചയചോഗവന  ക്രമവത്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുചവണത്തി  ചകരള  ഭൂപതത്തിവന  നത്തിയമ

ചഭദഗതത്തിയുന ചടനത്തിര്മചോണവന സനബനത്തിച്ച  വത്തിശദചോനശങ്ങള് ചയചോഗത്തത്തില്

ചര്ച്ച  ലചയ.  1960-ലലെ  ഭൂപതത്തിവന  നത്തിയമത്തത്തില്  ആവശദമചോയ  ചഭദഗതത്തി

വരുത്തചോവന്നതചോലണന്നന  അഡഡ്വചകറന  ജനറലന  നത്തിയമവകുപന  ലസക്രടറത്തിയുന

അഭത്തിപ്രചോയലപട.  1500 ചരുരശ്ര  അടെത്തികന  മുകളത്തിലള  നത്തിര്മചോണങ്ങള്



ക്രമവത്കരത്തിക്കുന്നതന  സനബനത്തിച്ചന  കൂടുതല്  പരത്തിചശചോധനയുന

കൂടെത്തിയചോചലെചോചനകളന  നടെത്തുന്നതന  ഉചത്തിതമചോയത്തിരത്തിക്കുലമന്നന  ബഹമചോനലപട

റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനത്തി  അഭത്തിപ്രചോയലപട.  1500  ചതുരശ്ര  അടെത്തികന  മുകളത്തിലള

നത്തിര്മചോണങ്ങള്കന  'Green  Cess'  ചുമത്തുന്ന  കചോരദവന

പരത്തിചശചോധത്തികണലമനന  ബഹമചോനലപട  മുഖദമനത്തി  നത്തിര്ദ്ദേശത്തിച.

ലപചോതുസ്ഥലെങ്ങള്  എന്നന  വത്തിവക്ഷത്തികലപടുന്ന  (Public  Places)

ലകടത്തിടെങ്ങള്കന  ലപചോതുലവ  ഇളവന  നല്ചകണത്തിവരുന്ന  കചോരദവന  നത്തിലെവത്തിലലെ

ലകടത്തിടെ നത്തിര്മചോണ ചടങ്ങള്കന ആവശദമചോയ ചഭദഗതത്തി വരുത്തുന്ന കചോരദവന

പരത്തിചശചോധത്തികണലമനന  നത്തിര്ചദ്ദേശത്തികലപട.  തുടെര്ന്നന  വത്തിശദമചോയ

ചര്ച്ചകള്ക്കുചശഷന ചുവലടെ ചചര്ക്കുന്ന തജീരുമചോനങ്ങള് ലലകലകചോണ.

1) 1960-ലലെ ഭൂപതത്തിവന നത്തിയമത്തത്തില് കൃഷത്തി ആവശദത്തത്തിനചോയത്തി നല്കത്തിയ ഭൂമത്തി

വകമചോറത്തിയുള ഉപചയചോഗന ക്രമവല്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനന സര്കചോരത്തിനന അധത്തികചോരന

നല്കുന്ന പുതത്തിയ വകുപന ചചര്ക്കുവചോന് ചഭദഗതത്തി ലകചോണവരത്തിക. ഇതന വരുന്ന

നത്തിയമസഭചോ സചമളനത്തത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കുക.

2)  ചമല്  നത്തിയമ  ചഭദഗതത്തി  വഴത്തി  സര്കചോരത്തിനന  ലെഭത്തിക്കുന്ന  അധത്തികചോരന

വത്തിനത്തിചയചോഗത്തിച്ചന  വത്തിവത്തിധ  വകമചോറലകലള  ക്രമലപടുത്തുന്നതത്തിനചോയത്തി  പ്രചതദക

ചടങ്ങള് രൂപജീകരത്തിക്കുക.



3)  ജജീവചനചോപചോധത്തിയചോയത്തി  നടെത്തത്തിയത്തിടള  1500  സഡ്വയര്ഫജീറന  വലരയുള

ലചറത്തിയ  തരത്തത്തിലള  നത്തിര്മചോണങ്ങളന  അതത്തില്ലപടുന്ന

ജജീവചനചോപചോധത്തികചോയത്തി തത്തിരത്തിച്ചത്തിടള ലചറത്തിയ കടെമുറത്തികളന അചപക്ഷചോഫജീസന

ക്രമവല്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  പ്രചതദക  ഫജീസന  ഇഇൗടെചോകത്തി

ക്രമലപടുത്തചോവന്നതചോണന.  ഇവ  ക്രമജീകരത്തിക്കുചമ്പചോള്  തചോമസത്തിക്കുന്നതത്തിനുള

1500 സഡ്വയര്ഫജീറന  വലരയുള  നത്തിര്മചോണങ്ങളന  അതത്തില്ലപടുന്ന

ജജീവചനചോപചോധത്തികചോയത്തി തത്തിരത്തിച്ചത്തിടള ലചറത്തിയ കടെമുറത്തികളന അചപക്ഷചോഫജീസന

ക്രമവത്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  പ്രചതദക  ഫജീസന  ഇഇൗടെചോകത്തി

ക്രമലപടുത്തചോവന്നതചോണന.

4)  1500-നന  മുകളത്തില്  വത്തിസജീര്ണ്ണമുള  നത്തിര്മത്തിതത്തികലള  വത്തിസജീര്ണ്ണത്തത്തിലന്റെ

അടെത്തിസ്ഥചോനത്തത്തില് തരനതത്തിരത്തിച്ചന വലെത്തിയ നത്തിര്മത്തിതത്തികള്കന അചപക്ഷചോഫജീസന,

ക്രമവല്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  ഫജീസന  എന്നത്തിവയന  പുറലമ  ലസസന,  വചോര്ഷത്തിക

ലസസന,  പരത്തിസ്ഥത്തിതത്തി സനരക്ഷണത്തത്തിനചോയത്തി ഗജീന് ടെചോകന എന്നത്തിവ ഇഇൗടെചോകത്തി

ക്രമലപടുത്തുന്ന  കചോരദന  ആവശദമചോയ  കൂടെത്തിയചോചലെചോചനകള്  നടെത്തത്തി

തജീരുമചോനത്തികചോവന്നതചോണന.

5)  ലപചോതു  ആവശദത്തത്തിനുള  നത്തിര്മത്തിതത്തികലള  ക്രമലപടുത്തുചമ്പചോള്  അവ

പ്രചതദകമചോയത്തി ചവണന പരത്തിഗണത്തിക്കുവചോന്.



6)  വകമചോറത്തിയുള  നത്തിര്മചോണങ്ങളന  ഭൂവത്തിനത്തിചയചോഗങ്ങളന

ക്രമജീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള  പുതത്തിയ  നത്തിയമന  നത്തിലെവത്തില്  വരുന്ന  തജീയതത്തി

വലരയുളവ മറ്റു വദവസ്ഥകള്കനുസൃതമചോലണങ്കെത്തില് ക്രമവല്കരത്തിക്കുക.

7)  ചരത്തിഞ്ഞ  പ്രതലെങ്ങളത്തിലലെ  നത്തിര്മചോണങ്ങള്കനുസൃതമചോയത്തി  ലകടത്തിടെ

നത്തിര്മചോണ ചടങ്ങളത്തില് ചഭദഗതത്തി ആവശദമചോചണചോ എന്നന തചദ്ദേശസഡ്വയനഭരണ

വകുപന പരത്തിചശചോധത്തികണന.

8)സനസ്ഥചോനലത്തചോടചോലക  ഇത്തരത്തത്തിലള  ക്രമജീകരണങ്ങള്  ആവശദമചോയത്തി

വരചോന.   അതത്തിനചോല്  പുതുതചോയത്തി  ലകചോണവരുന്ന  ചടങ്ങള്  പ്രകചോരമുള

ക്രമവല്കരണന സനസ്ഥചോനത്തത്തിനന ലപചോതുചവ ബചോധകമചോകണന.

9)  കൃഷത്തി  ആവശദത്തത്തിനചോയത്തി  പതത്തിചനല്കത്തിയതുന  എന്നചോല്  ഇചപചോള്

കൃഷത്തിയത്തിചലെര്ലപടെചോത്തതുമചോയ  ഭൂമത്തി  മചറലതങ്കെത്തിലന  ആവശദത്തത്തിനചോയത്തി

പരത്തിവര്ത്തനന ലചയന  ഉപചയചോഗത്തിക്കുന്നതത്തിനന  (conversion  of  agricultural

land to non agricultural land) അനുമതത്തി നല്കചോവന്ന വത്തിധന നത്തിയമത്തത്തില്

ചഭദഗതത്തി ലകചോണവരണന.

10)  ചമല്  സൂചത്തിപത്തിച്ച  വകമചോറത്തിയുള  വത്തിനത്തിചയചോഗന

സചോധൂകരത്തിക്കുന്നതത്തിചനചോലടെചോപന കചോര്ഷത്തിചകതര ആവശദത്തത്തിനന പരത്തിവര്ത്തനന

ലചയന,  സര്കചോര് അനുമതത്തിചയചോലടെ വത്തിനത്തിചയചോഗത്തിക്കുന്നതത്തിനന  കഴത്തിയുന വത്തിധന,



പുതത്തിയ ചടങ്ങള് രൂപജീകരത്തികണന.

11)  ഇതുകൂടെത്തി  ഉള്ലപടുത്തത്തി  1960-ലലെ ഭൂപതത്തിവന  നത്തിയമത്തത്തില് ആവശദമചോയ

ചഭദഗതത്തി ഇഇൗ വരുന്ന നത്തിയമസഭചോ സചമളനത്തത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനന

നടെപടെത്തി സഡ്വജീകരത്തികണന.

12) ചകന്ദ്ര സര്കചോരത്തിലന്റെ അനുമതത്തി ലെഭത്തിച്ചത്തിടള 20384.59 ലഹെക്ടര് ഭൂമത്തിയത്തില്,

CHR  പടയന  നല്കുവചോനുന,  ബചോകത്തി  ഉളവയത്തില്  അടെത്തിയന്തര  തജീരുമചോനന

എടുക്കുവചോനുന റവനന്യൂ,  വനന വകുപന ലസക്രടറത്തിമചോരുന ജത്തില്ലചോ കളക്ടറുന ചചര്ന്നന

അടെത്തിയന്തര നടെപടെത്തി സഡ്വജീകരത്തിചകണതചോണന.

13) ഇടുകത്തി ജത്തില്ലയത്തിലലെ അറക്കുളന, ഉടെമ്പന്നൂര്, ലവളത്തിയചോമറന,  കുഞ്ഞത്തിക്കുഴത്തി,

ഇരടയചോര്,  ഉടുമ്പന്ചചചോലെ,  വണ്ന്ചമടെന,  അയ്യപന്ചകചോവത്തില്,  കചോഞത്തിയചോര്,

രചോജകചോടെന,  ലകചോന്നത്തടെത്തി,  കുഞത്തിത്തണ്ണത്തി,  കല്ലചോര്ക്കുടെത്തി,  വണന്ചമടെന,

കല്ക്കൂന്തല്,  പചോറചത്തചോടെന,  ആനവത്തിലെചോസന,  ഉപ്പുചതചോടെന,  വചോത്തത്തിലപചോടെത്തി,

പൂപചോറ,  ശചോന്തന്പചോറ,  ആനവത്തിരടത്തി,  പളത്തിവചോസല്,  ലക.ഡത്തി.എച്ചന,

ലവളത്തൂവല്,  ചത്തിന്നകനചോല്,  ലലബസണ്വചോലെത്തി,  മൂന്നചോര്,  ഇടെമലെര്ക്കുടെത്തി

തുടെങ്ങത്തിയ പ്രചദശങ്ങളത്തിലലെ  പടയ വത്തിതരണന  സനബനത്തിച്ചന  റവനന്യൂ  വകുപ്പുന

വനന  വകുപ്പുന  ആവശദമുള  ഇടെങ്ങളത്തില്  KSEB-യുന  ജത്തില്ലചോ  കളക്ടറുന

സനയുക്തമചോയത്തി  പരത്തിചശചോധന  നടെത്തത്തി  എല്ലചോ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുന



സമയബനത്തിതമചോയത്തി ശചോശഡ്വത പരത്തിഹെചോരന കചോണുവചോനുന നത്തിര്ചദ്ദേശത്തിച.

14)  ഇടുകത്തി  ജത്തില്ലയത്തിലലെ  ആനവത്തിലെചോസന  വത്തിചല്ലജത്തിലന,  ലകടത്തിടെ

നത്തിര്മചോണങ്ങള്കന  റവനന്യൂ  വകുപത്തിലന്റെ  നത്തിരചോചക്ഷപ  പതന  ചവണലമന്ന

നത്തിബനനയത്തില്നത്തിന്നന  ഒഴത്തിവചോക്കുന്നതത്തിനന,  ഒരചോഴ്ചയകന  തജീരുമചോനന

ലലകലകചോണന ഉത്തരവന പുറലപടുവത്തിക്കുന്നതത്തിനുന തജീരുമചോനത്തിച.

ചയചോഗന 12 മണത്തികന അവസചോനത്തിച.

പത്തിണറചോയത്തി വത്തിജയന് 

                                                                           മുഖദമനത്തി

ചയചോഗത്തത്തില് പലങ്കെടുത്തവര്  ;

1) ചഡചോ. വത്തി. പത്തി. ചജചോയത്തി ലഎ.എ.എസന, ചജീഫന ലസക്രടറത്തിയുന

2)  ചഡചോ.  എ.  ജയതത്തിലെകന  ലഎ.എ.എസന,  അഡജീഷണല് ചജീഫന  ലസകടറത്തി,

റവനന്യൂ വകുപന

3)  ശ്രജീ.  ലക.  ആര്.  ചജദചോതത്തിലെചോല്  ലഎ.എ.എസന,  അഡജീഷണല്  ചജീഫന

ലസക്രടറത്തി, വനന വനദജജീവത്തി വകുപന

4) ചഡചോ. ശര്മത്തിളചോ ചമരത്തി ചജചോസഫന ലഎ.എ.എസന, പ്രത്തിന്സത്തിപല് ലസക്രടറത്തി,

തചദ്ദേശസഡ്വയനഭരണ വകുപന

5) ശ്രജീ. ലബന്നത്തിച്ചന് ചതചോമസന ലഎ.എഫന.എസന,  PCCF &HFF



6)  ശ്രജീമതത്തി അനുപമ.  റത്തി.വത്തി,  ലഎ.എ.എസന,  ലെചോന്ഡന റവനന്യൂ കമജീഷണര്,

തത്തിരുവനന്തപുരന

****


