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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   109

2022-ലലെ കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങള്  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം
പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  കഭദഗതതി ബതിൽ      

1971-ലലെ കകേരള സസ്വകേഞരര്യ വനങ്ങള് (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം
പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)ആകക്റ്റ് വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി 

ലചെയ്യുന്നതതിനുളള

ഒര

ബതിൽ

പവീഠതികേ  .―1971-ലലെ  കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങള്  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)
ആകക്റ്റ്  (1971-ലലെ  26)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേര്യങ്ങള്ക്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി
ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:-

1.  ചുരക്കകപ്പരഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  . (― 1)  ഈ ആകതിനക്റ്റ് 2022-ലലെ കകേരള സസ്വകേഞരര്യ വനങ്ങള്
(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) കഭദഗതതി ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്റ്റ് 1971 കമയക്റ്റ് 10-ാം തവീയതതി പ്രഞബലെര്യതതില് വന്നതഞയതി കേരതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

2. 3-  ാം വകുപ്പതിനുളള കഭദഗതതി  .―1971-ലലെ കകേരള സസ്വകേഞരര്യ വനങ്ങള് (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം
പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  ആകതിലലെ  (1971-ലലെ  26)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക്റ്റ് എന്നഞണക്റ്റ്
പരഞമർശേതിക്കലപ്പടുകേ) 3-ാം വകുപ്പതില് (4)-ാം ഉപവകുപ്പതിനു കശേഷഞ്ചാം, തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ്
കചെര്കക്കണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ് :―

“(5) 1963-ലലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ ആകതികലെഞ (1964-ലലെ 1) തത്സമയഞ്ചാം പ്രഞബലെര്യതതിലള
മകറ്റേലതങതിലഞ്ചാം  നതിയമതതികലെഞ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കകേഞടേതതിയുലടേകയഞ  ടട്രൈബബ്യൂണലെതിലന്റെകയഞ
ഏലതങതിലഞ്ചാം വതിധതിനര്യഞയതതികലെഞ ഡതികതിയതികലെഞ ഉതരവതികലെഞ എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം,
പ്രസ്തുത ആകതിലലെ 72 ലകേ വകുപ്പക്റ്റ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം നല്കേതിയ ഒര കയ സര്ടതിഫതിക്കറ്റേക്റ്റ്,
ഈ ആകതിലന്റെ പ്രഞരഞ്ചാംഭ തവീയതതിയതില് ഒരഞളുലടേ ടകേവശേമുണഞയതിരന്ന ഭൂമതി തഞന് കനരതിടക്റ്റ്
കൃഷതി ലചെയ്യുന്നതഞലണന്നക്റ്റ്  ലതളതിയതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  കവണതിയുളള ഒര ലതളതിവക്റ്റ്  ആകേഞവന്നതഞ
ലണങതിലഞ്ചാം ഈ ആകതിലന്റെ ആവശേര്യങ്ങള്ക്കഞയതി ഒര തര്ക്കമറ്റേ ലതളതിവഞകുന്നതലഞതതതണണ.”.
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3. റദഞക്കലഞ്ചാം ഒഴെതിവഞക്കലഞ്ചാം.―(1) 2022-ലലെ കകേരള സസ്വകേഞരര്യ വനങ്ങള് (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം

പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) കഭദഗതതി ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് (2022-ലലെ 7) ഇതതിനഞല് റദഞക്കതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന  റദഞക്കതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം

കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട പ്രധഞന ആകതിന് കേവീഴെതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ

ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരര്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ

ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ  ഈ  ആകക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട  പ്രധഞന  ആകതിന്

കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

ഉകദശേര്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനലത  സസ്വകേഞരര്യവനങ്ങൾ  സർക്കഞരതിൽ  നതികതിപ്തമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  അവ

കേർഷകേർക്കുഞ്ചാം  കേർഷകേ  ലതഞഴെതിലെഞളതികേൾക്കുഞ്ചാം  കൃഷതി  ലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ്  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം

ലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ് 1971-ലലെ കകേരള സസ്വകേഞരര്യ വനങ്ങൾ (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)

ആകക്റ്റ് (1971-ലലെ 26) വര്യവസ ലചെയ്യുന.

2. 1963-ലലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ ആകതിലലെ  (1964-ലലെ  1) 72 ലകേ വകുപ്പക്റ്റ്  (2)-ാം

ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  നൽകേതിയ  കയസർടതിഫതിക്കറ്റേക്റ്റ്,

പതതിച്ചുലകേഞടുതതക്റ്റ്  ഏതക്റ്റ്  ടകേവശേ ഭൂമതികയഞ അതതിലന്റെ ഭഞഗകമഞ  ആകണഞ ആ ടകേവശേ

ഭൂമതിയതികന്മേകലെഞ  ഭഞഗതതികന്മേകലെഞ,  ഭൂവടേമയഞ്ചാം  മദര്യവർതതികേൾ  വലവരമുലണങതിൽ

അവർക്കുഞ്ചാം  ഉള  അവകേഞശേവഞ്ചാം  ഉടേമഞവകേഞശേവഞ്ചാം  അവകേഞശേബന്ധവഞ്ചാം,  കുടേതിയഞനക്റ്റ്

പതതിച്ചുലകേഞടുതതതിനുള  തര്ക്കമറ്റേ  ലതളതിവഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്.  1963-ലലെ  കകേരള

ഭൂപരതിഷ്കരണ ആകതിലലെ (1964-ലലെ 1) 72 ലകേ വകുപ്പക്റ്റ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം നല്കേതിയ

കയ  സർടതിഫതിക്കറ്റേക്റ്റ്  നടേപ്പുകുടേതിയഞൻ  എന്ന  നതിലെയതിൽ  ഭൂമതി  എതതിർകേകതിയുലടേ

ടകേവശേഞവകേഞശേതതിലെഞണക്റ്റ് എന്നതതിനക്റ്റ്  ഒര തര്ക്കമറ്റേ ലതളതിവകൂടേതിയഞകുന്നതഞ്ചാം  1971-ലലെ

കകേരള സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  ആകതിലലെ  (1971-ലലെ

26)  3-ാം വകുപ്പക്റ്റ്  (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രസ്തുത ഭൂമതി  നതികതിപ്തമഞക്കലെതിൽ നതിനഞ്ചാം

ഒഴെതിവഞക്കലപ്പടതിട്ടുലണനഞ്ചാം  കസ്റ്റേറ്റേക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  കകേരള  അഭതി മുഹമ്മദക്റ്റ്  ബഷവീർ  [2019  (1)

ലകേ.എൽ.റ്റേതി.  386  (എസക്റ്റ്.സതി)]  എന്ന  കകേസതിൽ  ബഹ.  സുപ്രവീഞ്ചാം  കകേഞടേതതി

വതിധതിചതിട്ടുളതഞണക്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  വതിധതിനര്യഞയഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനലത  വനഭൂമതി  സഞ്ചാംബന്ധതിചക്റ്റ്

ദൂരവര്യഞപകേമഞയ  പ്രതര്യഞഘഞതഞ്ചാം  ഉണഞക്കുന്നതഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനലത  ആദതിമവനങ്ങൾ  വലെതിയ

കതഞതതിൽ  നഷ്ടലപ്പടുന്നതതിനക്റ്റ്  കേഞരണമഞകുന്നതമഞണക്റ്റ്.  ഈ  സഞഹചെരര്യഞ്ചാം  നതിലെനതില്ക്കുന്ന
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പകഞ്ചാം,  1971-ലലെ  കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)

ആകതിലലെ പ്രസ്തുത വര്യവസകേളുമഞയതി ബന്ധലപ്പടക്റ്റ് ബഹ.  കകേരള ടഹകക്കഞടേതതി മുമ്പഞലകേ

നതിലെവതിലള  90%  കകേസുകേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതതിലനതതിരഞയതി  തവീരമഞനതിക്കഞനതിടേയുണക്റ്റ്. ഇതക്റ്റ്

സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങളുമഞയതി  ബന്ധലപ്പട  വര്യവഹഞരങ്ങളതിൽ  വതിനഞശേകേരവഞ്ചാം  വര്യഞപകേവമഞയ

പ്രതര്യഞഘഞതങ്ങൾ  ഉണഞക്കുഞ്ചാം.  ആയതതിനഞൽ,  1971-ലലെ  കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ

(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) ആകതിലലെ (1971-ലലെ 26) 3-ാം വകുപ്പക്റ്റ് 1971 കമയക്റ്റ്

10-ാം  തവീയതതി  മുതല്  മുന്കേഞലെപ്രഞബലെര്യകതഞലടേ  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ്  സർക്കഞർ

തവീരമഞനതിച്ചു. 

3.  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം  കമല്പറഞ

നതിർകദശേഞ്ചാം ഉടേൻ നടേപ്പതിലെഞകക്കണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ കകേരള സസ്വകേഞരര്യ വനങ്ങൾ

(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  കഭദഗതതി ഓർഡതിനൻസക്റ്റ്, 2020  കമയക്റ്റ്  22-ാം തവീയതതി

കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്   2020   കമയക്റ്റ്  25-ാം തവീയതതിയതിലലെ

1262-ാം  നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റേതില്  2020-ലലെ  35-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി

പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

4.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരന്നതതിനുള ഒര ബതിൽ,  2020  ആഗസ്റ്റേക്റ്റ്  24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ് അകന്ന

ദതിവസഞ്ചാം അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മളനകേഞലെതക്റ്റ്  അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം

പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരന്നതില.  

 5. പ്രസ്തുത ഓർഡതിനൻസതിലലെ വര്യവസകേൾ നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി      2020-ലലെ

കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  കഭദഗതതി  ഓർഡതിനൻസക്റ്റ്,

2020  ലസപ്റ്റേഞ്ചാംബർ  26-ാം തവീയതതി  കകേരള ഗവർണർ വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്റ്റ്

2020  ലസപ്റ്റേഞ്ചാംബർ  29-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  2202-ാം  നമ്പർ  കകേരള  അസഞധഞരണ

ഗസറ്റേതിൽ 2020-ലലെ  59-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

6.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരന്നതതിനുള  ഒര  ബതിൽ,  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  2020  ഡതിസഞ്ചാംബർ

31-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  ഒര  ദതിവസ  സകമ്മളനകേഞലെകതഞ  2021  ജനുവരതി  8-ാം  തവീയതതി

ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്   2021  ജനുവരതി  22-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  സകമ്മളനകേഞലെകതഞ

അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരന്നതില. 
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7.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ

കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  കഭദഗതതി

ഓർഡതിനൻസക്റ്റ്, 2021 ലഫബ്രുവരതി 9-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവർണർ വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം

ആയതക്റ്റ്  2021  ലഫബ്രുവരതി  10-ാം തവീയതതിയതിലലെ  671-ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ

ഗസറ്റേതിൽ 2021-ലലെ  30-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

8.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരന്നതതിനുള ഒര ബതിൽ,  2021  കമയക്റ്റ്  24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്  2021  ജൂൺ

10-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച പതതിനഞഞമതക്റ്റ്  കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മളനകേഞലെതക്റ്റ്

അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരന്നതില.

9.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ

കകേരള സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  കഭദഗതതി  ഓർഡതിനൻസക്റ്റ്,

2021  ജൂടലെ  1-ാം  തവീയതതി  കകേരള  ഗവർണർ  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്  2021

ജൂടലെ  2-ാം തവീയതതിയതിലലെ  1915 -ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റേതിൽ  2021-ലലെ

52-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

10.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിനക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരന്നതതിനുള  ഒര  ബതിൽ,   2021  ജൂടലെ  22-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്  2021

ആഗസ്റ്റേക്റ്റ്  13-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മളനകേഞലെതക്റ്റ്

അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരന്നതില.  

11.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ

കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  കഭദഗതതി

ഓർഡതിനൻസക്റ്റ്, 2021  ആഗസ്റ്റേക്റ്റ്  23-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവർണർ വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം

ആയതക്റ്റ്  2021  ആഗസ്റ്റേക്റ്റ്  24-ാം തവീയതതിയതിലലെ  2457-ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ

ഗസറ്റേതിൽ 2021-ലലെ  98-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

12.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരന്നതതിനുള  ഒര  ബതില്,  പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  47-ാം  നമ്പര്

ബതിലഞയതി  പ്രസതിദവീകേരതിച്ചുലവങതിലഞ്ചാം  2021 ഒകകഞബര്  4-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്  2021

നവഞ്ചാംബര്  11-ാം  തവീയതതി  അവസഞനതിച  കകേരള   നതിയമസഭയുലടേ  സകമ്മളനകേഞലെതക്റ്റ്

അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരന്നതില.  
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13.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2021-ലലെ

കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  കഭദഗതതി

ഓർഡതിനൻസക്റ്റ്, 2021  നവഞ്ചാംബര് 13-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവർണർ വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം

ആയതക്റ്റ്  2021  നവഞ്ചാംബര്  14-ാം തവീയതതിയതിലലെ  3337-ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ

ഗസറ്റേതിൽ 2021-ലലെ  140-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

14.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനു  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്

ലകേഞണവരന്നതതിനുള  ഒര  ബതില്,  കകേരള  നതിയമസഭയുലടേ  91-ാം  നമ്പര്  ബതിലഞയതി

പ്രസതിദവീകേരതിച്ചുലവങതിലഞ്ചാം 2022 ലഫബ്രുവരതി 18-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ് 2022 മഞര്ചക്റ്റ് 18-ാം

തവീയതതി അവസഞനതിച കകേരള നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മളനകേഞലെതക്റ്റ്   അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം

പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരന്നതില.  

15.  പ്രസ്തുത  ഓർഡതിനൻസതിലലെ  വര്യവസകേൾ  നതിലെനതിർത്തുന്നതതിനഞയതി  2022-ലലെ

കകേരള  സസ്വകേഞരര്യ  വനങ്ങൾ  (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം  പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  കഭദഗതതി  ഓർഡതിനൻസക്റ്റ്,

2022  മഞര്ചക്റ്റ്  31-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവർണർ വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്റ്റ്  2022

മഞര്ചക്റ്റ്  31-ാം  തവീയതതിയതിലലെ 1092-ാം നമ്പർ കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റേതിൽ 2022-ലലെ

7-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

16. 2022-ലലെ 7-ാം നമ്പർ ഓർഡതിനൻസതിനക്റ്റ് പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒര

ആകക്റ്റ് ലകേഞണവരന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതിൽ. 

ധനകേഞരര്യലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതിൽ  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെര്യതതിൽ  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞൽ

സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതിൽ നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല. 

                                                                          എ. ലകേ. ശേശേവീന്ദ്രന്

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1971-ലലെ കകേരള സസ്വകേഞരര്യ വനങ്ങള് (നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം 
പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)  ആകതില് നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

(1971-ലലെ 26)     
    **              **   **                       ** 

3.  സസ്വകേഞരര്യവനങ്ങള് ഗവണ്ലമന്റെതില് നതികതിപ്തമഞകുന്നതഞലണന്നക്റ്റ്.―(1)  തല്ക്കഞലെഞ്ചാം
നതിലെവതിലള മകറ്റേലതങതിലഞ്ചാം നതിയമതതികലെഞ,  ഏലതങതിലഞ്ചാം കേരഞറതികലെഞ മറ്റു കരഖയതികലെഞ എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം,  എന്നഞല്  (2)-ഉഞ്ചാം,  (3)-ഉഞ്ചാം  ഉപവകുപ്പുകേളതിലലെ വര്യവസകേള്ക്കക്റ്റ്  വതികധയമഞയുഞ്ചാം,
നതിശതിത തവീയതതിക്കുഞ്ചാം അന മുതല്ക്കുഞ്ചാം, കകേരള സഞ്ചാംസഞനത്തുള എലഞ സസ്വകേഞരര്യവനങ്ങളുലടേയുഞ്ചാം
ഉടേമഞവകേഞശേവഞ്ചാം  ടകേവശേഞവകേഞശേവഞ്ചാം  ഈ  ആകക്റ്റ്  കഹതവഞയതി  എലഞ  കുടേതിക്കടേങ്ങളതില്
നതിനഞ്ചാം വതിമുക്തമഞയതി ഗവണ്ലമന്റെതികലെയക്റ്റ് ടകേമഞറ്റേലപ്പടുന്നതഞ്ചാം, ഗവണ്ലമന്റെതില് നതികതിപ്തമഞയതി
രതിക്കുന്നതഞ്ചാം,  ഏലതങതിലഞ്ചാം  സസ്വകേഞരര്യവനതതികന്മേലള  ഉടേമയുകടേകയഞ  മകറ്റേലതങതിലഞ്ചാം  ആളുകടേകയഞ
അവകേഞശേവഞ്ചാം, ഉടേമഞവകേഞശേവഞ്ചാം, അവകേഞശേബന്ധവഞ്ചാം ഇലഞതഞയതിതവീരന്നതമഞകുന. 

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് അടേങ്ങതിയതിട്ടുളള യഞലതഞനഞ്ചാം തലന്ന, 1963-ലലെ കകേരള
ഭൂപരതിഷ്കരണ ആകക്റ്റ്  (1964-ലലെ  1)  പ്രകേഞരഞ്ചാം തനതിയക്റ്റ് ബഞധകേമഞയ പരമഞവധതി വതിസവീര്ണ
തതിനുളളതിലളളതഞ്ചാം  തഞന്  കനരതിടക്റ്റ്  കൃഷതിലചെയ്യുന്നതമഞയ  ഒര  ഉടേമയുലടേ  ടകേവശേമുളള
സസ്വകേഞരര്യവനങ്ങളതില്ലപ്പടുന്ന  ഭൂമതികയകയഞ,  അതതികന്മേല്  നതില്ക്കുന്നകതഞ  അകതഞടു
കചെര്ന്നതിരതിക്കുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ലകേടതിടേലതകയഞ  എടുപ്പതികനകയഞ  സഞ്ചാംബന്ധതിചക്റ്റ്
ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതല.

വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം  .―ഈ  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  ആവശേര്യഞര്തഞ്ചാം  കൃഷതിലചെയ്യുകേ  എന്നതതില്
ഏലതങതിലഞ്ചാം ഇനതതില്ലപ്പട വൃകങ്ങകളഞ, ലചെടേതികേകളഞ കൃഷതി  ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ് ഉള്ലപ്പടുന.  

(3)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  അടേങ്ങതിയതിട്ടുളള  യഞലതഞനഞ്ചാംതലന്ന  തഞന്  കൃഷതി
ലചെയ്യഞനുകദശേതിക്കുന്നതഞ്ചാം  നതിശതിത  ദതിവസതതിനു  മുമ്പക്റ്റ്  എഴുതതിലക്കഞടുത  ഉടേമഞവകേഞശേഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച  രജതിസ്റ്റേര്  ലചെയ്ത  സഞധുവഞയ  പ്രമഞണപ്രകേഞരഞ്ചാം  തഞന്  ടകേവശേഞ്ചാം
വചതിട്ടുളതിടേകതഞളമുളതമഞയ  സസ്വകേഞരര്യവനതതിനക്റ്റ്  ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതല.  എന്നഞല്
പ്രസ്തുത സസ്വകേഞരര്യവനവഞ്ചാം 1963-ലലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ ആകക്റ്റ് III -ാം അദര്യഞയഞ്ചാം ബഞധകേ
മഞകുന്ന  അയഞളുലടേ  ടകേവശേമുളള  മറ്റു  ഭൂമതികേളുഞ്ചാം  കചെര്തക്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ആകക്റ്റ്  82-ാം  വകുപ്പു
പ്രകേഞരഞ്ചാം അയഞള്ക്കക്റ്റ് ബഞധകേമഞയ പരമഞവധതി  വതിസവീര്ണതതില് കേവതിയഞന് പഞടുളളതല.

(4)  1963-ലലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്കരണ ആകതില് എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം,
(2)-ാം  ഉപവകുപ്പതികന്റെകയഞ,  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതികന്റെകയഞ  ആവശേര്യങ്ങള്ക്കക്റ്റ്,  സസ്വകേഞരര്യ
വനങ്ങലള പ്രസ്തുത ആകതിലന്റെ  III-ാം അദര്യഞയഞ്ചാം ബഞധകേമഞയതിട്ടുള ഭൂമതികേളഞയതി കേരകതണതഞ്ചാം,
ഒര  ഉടേമയക്റ്റ്  ബഞധകേമഞയ  പരമഞവധതി  വതിസവീര്ണഞ്ചാം  കേണക്കഞക്കുന്ന  ആവശേര്യതതികലെക്കക്റ്റ്
സസ്വകേഞരര്യവനങ്ങള് പ്രസ്തുത ആകതിലലെ  II-ാം പടതികേയതില് പ്രകതര്യകേഞ്ചാം  പറഞതിട്ടുള “മറ്റു
പറമ്പുകേള്” ആയതി കേണക്കഞകക്കണതമഞകുന. 

     **              **   **                       ** 


