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പതതിനനഞഞഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭ
ബതില്നനമ്പര്നന ന47

2021-ലലെനകകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം
പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)നനകഭദഗതതിനബതില്

1971-ലലെനകകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം
പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)നആകറനവവീണഞ്ചാംന
കഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.―1971-ലലെ ന കകേരള ന സസ്വകേഞരര്യ ന വനങ്ങള് ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം
പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) നആകറ ന(1971-ലലെ ന26)ന ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാംനകേഞണുന്നനആവശേര്യങ്ങള്ക്കഞയതി
വവീണഞ്ചാംനകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതറനയുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതിക്കതിലന നഎഴുപതതിരണഞഞ്ചാം നസഞ്ചാംവത്സരതതില്നതഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം നപകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ന നചുരക്കകപ്പരഞ്ചാം ന പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) നഈ നആകതിനറ ന2021-ലലെ ന കകേരള നസസ്വകേഞരര്യ
വനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാംനപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)നനകഭദഗതതിനആകറനഎന്നറനകപരറനപറയഞഞ്ചാം.

(2) നഇതറ ന1971ന കമയറ ന10-ാം ന തവീയതതി ന പഞബലെര്യതതില് ന വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

2. ന3-ന നാം ന വകുപ്പതിനുള ന കഭദഗതതി.―1971-ലലെ ന കകേരള ന സസ്വകേഞരര്യ ന വനങ്ങള്
(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാംനപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)നആകതിലലെന(1971-ലലെന26)ന(ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാംനപധഞന
ആകറ നഎന്നഞണറ ന പരഞമര്ശേതിക്കലപ്പടുകേ) ന3-ാം ന വകുപ്പതില് ന(4)-ാം ന ഉപവകുപ്പതിനു ന കശേഷഞ്ചാം,
തഞലഴെപ്പറയുന്നനഉപവകുപ്പറനകചെര്കക്കണതഞണറ,നഅതഞയതറന:―

“(5) ന 1963-ലലെ ന കകേരള ന ഭൂപരതിഷ്കരണ നആകതികലെഞ ന(1964-ലലെ ന1) നതത്സമയഞ്ചാം
പഞബലെര്യതതിലള ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന നതിയമതതികലെഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന കകേഞടേതതിയുലടേകയഞ
ടട്രൈബബ്യൂണലെതിലനകയഞ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന വതിധതിനര്യഞയതതികലെഞ ന ഡതിക്രതിയതികലെഞ ന ഉതരവതികലെഞ
എന്തുതലന്നനഅടേങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം, നപസ്തുത നആകതിലലെ ന72 ലകേന വകുപ്പറ ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പറ
പകേഞരഞ്ചാംനനല്കേതിയനഒരനക്രയനസര്ട്ടേതിഫതിക്കററ,നഈനആകതിലനനപഞരഞ്ചാംഭനതവീയതതിയതില്നഒരഞളുലടേ
ടകേവശേമുണഞയതിരന്നനഭൂമതി നതഞന്നകനരതിട്ടേറ നകൃഷതിനലചെയ്യുന്നതഞലണന്നറനലതളതിയതിക്കുന്നതതിനറ
കവണതിയുളനഒരനലതളതിവറ നആകേഞവന്നതഞലണങതിലഞ്ചാംനഈനആകതിലനനആവശേര്യങ്ങള്ക്കഞയതി
ഒരനതര്ക്കമറനലതളതിവഞകുന്നതലഞതതഞണറ.”.
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3. നറദഞക്കലഞ്ചാം ന ഒഴെതിവഞക്കലഞ്ചാം.―(1) ന 2021-ലലെ ന കകേരള ന സസ്വകേഞരര്യ ന വനങ്ങള്
(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം ന പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) ന (കഭദഗതതി) നഓര്ഡതിനന്സറ ന(2021-ലലെ ന98)
ഇതതിനഞല്നറദഞക്കതിയതിരതിക്കുന.

(2) നഅങ്ങലന ന റദഞക്കതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം, നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സറ നപകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതിനലചെയ്യലപ്പട്ടേനപധഞനനആകതിന്നകേവീഴെതില്നലചെയ്തകതഞനലചെയ്തതഞയതിനകേരതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന കേഞരര്യകമഞ ന എടുതകതഞ ന എടുതതഞയതി ന കേരതലപ്പടുന്നകതഞ ന ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം നനടേപടേതികയഞ നഈനആകറ നപകേഞരഞ്ചാം ന കഭദഗതതി ന ന ലചെയ്യലപ്പട്ടേ നപധഞന നആകതിന്
കേവീഴെതില്നലചെയ്തതഞകയഞനഎടുതതഞകയഞനകേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

ഉകദശേര്യകേഞരണങ്ങളുലടേനവതിവരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനലത ന സസ്വകേഞരര്യ ന വനങ്ങള് ന സര്ക്കഞരതില് ന നതികതിപ്തമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ന അവ
കേര്ഷകേര്ക്കുഞ്ചാം നകേര്ഷകേ ന ലതഞഴെതിലെഞളതികേള്ക്കുഞ്ചാം നകൃഷതി ന ലചെയ്യുന്നതതിനറ നപതതിച്ചുലകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുന്നതതിനറന1971-ലലെനകകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാംനപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)
ആകറന(1971-ലലെന26)നവര്യവസനലചെയ്യുന.

2.ന1963-ലലെനകകേരളനഭൂപരതിഷ്കരണനആകതിലലെ ന(1964-ലലെ ന1)ന72 ലകേന വകുപ്പറ ന(2)-ാം
ഉപവകുപ്പറ ന പകേഞരഞ്ചാം, ന (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പറ ന പകേഞരഞ്ചാം ന നല്കേതിയ ന ക്രയ ന സര്ട്ടേതിഫതിക്കററ,
പതതിച്ചുലകേഞടുതതറ നഏതറ നടകേവശേനഭൂമതികയഞനഅതതിലനനഭഞഗകമഞ നആകണഞനആനടകേവശേ
ഭൂമതിയതികന്മേകലെഞ ന ഭഞഗതതികന്മേകലെഞ, നഭൂവടേമയഞ്ചാം ന മദര്യവര്തതികേള് ന വലവരമുലണങതില്
അവര്ക്കുഞ്ചാം ന ഉള ന അവകേഞശേവഞ്ചാം ന ഉടേമഞവകേഞശേവഞ്ചാം ന അവകേഞശേബന്ധവഞ്ചാം, നകുടേതിയഞനറ
പതതിച്ചുലകേഞടുതതതിനുള ന തര്ക്കമറ ന ലതളതിവഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. ന 1963-ലലെ ന കകേരള
ഭൂപരതിഷ്കരണനആകതിലലെന(1964-ലലെന1)ന72 ലകേനവകുപ്പറന(2)-ാംനഉപവകുപ്പറനപകേഞരഞ്ചാംനനല്കേതിയ
ക്രയ ന സര്ട്ടേതിഫതിക്കററ ന നടേപ്പുകുടേതിയഞന് ന എന്ന ന നതിലെയതില് ന ഭൂമതി ന എതതിര്കേകതിയുലടേ
ടകേവശേഞവകേഞശേതതിലെഞണറ നഎന്നതതിനറ നഒരനതര്ക്കമറനലതളതിവകൂടേതിയഞകുന്നതഞ്ചാം ന1971-ലലെ
കകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാംനപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) നആകതിലലെ ന(1971-ലലെ ന26)
3-ാം ന വകുപ്പറ ന(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പറ ന പകേഞരഞ്ചാം ന പസസ്തുത ന ഭൂമതി ന നതികതിപ്തമഞക്കലെതില് ന നതിനഞ്ചാം
ഒഴെതിവഞക്കലപ്പട്ടേതിട്ടുലണനഞ്ചാം ന കസ്റ്റേററ ന ഓഫറ ന കകേരള നഅഭതിന മുഹമ്മദറ ന ബഷവീര് ന[2019 ന (1)
ലകേ.എല്.റതിന386ന(എസറ.സതി.)] നഎന്നനകകേസതില്നബഹ.നസുപവീഞ്ചാംകകേഞടേതതിനവതിധതിചതിട്ടുളതഞണറ.
പസ്തുത ന വതിധതിനര്യഞയഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞനലത ന വനഭൂമതി ന സഞ്ചാംബന്ധതിചറ ന ദൂരവര്യഞപകേമഞയ
പതര്യഞഘഞതഞ്ചാം ന ഉണഞക്കുന്നതഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞനലത ന ആദതിമവനങ്ങള് ന വലെതിയ ന കതഞതതില്
നഷ്ടലപ്പടുന്നതതിനറ ന കേഞരണമഞകുന്നതമഞണറ. നഈ ന സഞഹചെരര്യഞ്ചാം ന നതിലെനതില്ക്കുന്ന ന പകഞ്ചാം,
1971-ലലെ ന കകേരള നസസ്വകേഞരര്യ നവനങ്ങള് ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം നപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) നആകതിലലെ
പസ്തുതനവര്യവസകേളുമഞയതിനബന്ധലപ്പട്ടേറനബഹ.നകകേരളനടഹകക്കഞടേതതിനമുമ്പഞലകേനനതിലെവതിലള
ലതഞണ്ണൂററ നശേതമഞനഞ്ചാം ന കകേസുകേളുഞ്ചാം നസഞ്ചാംസഞനതതിലനതതിരഞയതി നതവീരമഞനതിക്കഞന്നഇടേയുണറ.
ഇതറനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങളുമഞയതിനബന്ധലപ്പട്ടേനവര്യവഹഞരങ്ങളതില്നവതിനഞശേകേരവഞ്ചാംനവര്യഞപകേവമഞയ



5

പതര്യഞഘഞതങ്ങള് ന ഉണഞക്കുഞ്ചാം. നആയതതിനഞല്, ന 1971-ലലെ ന കകേരള ന സസ്വകേഞരര്യ ന വനങ്ങള്
(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം നപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) നആകതിലലെ ന(1971-ലലെ ന26) ന3-ാംനവകുപ്പതിനറ ന1971
കമയറന10-ാംനതവീയതതിനമുതല്നമുന്കേഞലെനപഞബലെര്യകതഞലടേനകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതതിനറനസര്ക്കഞര്
തവീരമഞനതിച്ചു.ന

3. നകകേരള നസഞ്ചാംസഞന നനതിയമസഭ നസകമ്മളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന കമല്പറഞ
നതിര്കദശേഞ്ചാംനഉടേന്നനടേപ്പതിലെഞകക്കണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന2020-ലലെനകകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്
(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം ന പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) നകഭദഗതതി നഓര്ഡതിനന്സറ, ന 2020 നകമയറ ന22-ാം
തവീയതതി ന കകേരള ന ഗവര്ണര് ന വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ന ആയതറ ന2020 നകമയറ ന25-ാം
തവീയതതിയതിലലെന1262-ാംനനമ്പര്നകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതില്നന2020-ലലെനന35-ാംനനമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

4. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുളനഒരനബതില്,ന ന2020ന നആഗസ്റ്റേറ ന24-ാംനതവീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിചറന നഅകന്ന
ദതിവസഞ്ചാംനഅവസഞനതിചനകകേരളനനതിയമസഭയുലടേനസകമ്മളനകേഞലെതറന നഅവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതിരന്നതില.നന

5. നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വര്യവസകേള് ന നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി ന2020-ലലെ
കകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാംനപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)നകഭദഗതതിനഓര്ഡതിനന്സറ,
2020 നലസപ്റഞ്ചാംബര് ന26-ാംനതവീയതതി നകകേരളനഗവര്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനആയതറ
2020നലസപ്റഞ്ചാംബര്ന29-ാംനതവീയതതിയതിലലെന2202-ാംനമ്പര്നകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതില്
2020-ലലെനന59-ാംനനമ്പര്നഓര്ഡതിനന്സഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

6. നപസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുളനഒരനബതില്,ന2020 നഡതിസഞ്ചാംബര് ന31-ാംനതവീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിചറനഅകന്ന
ദതിവസഞ്ചാംനഅവസഞനതിചനകകേരളനനതിയമസഭയുലടേനസകമ്മളനകേഞലെതറന നഅവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതിരന്നതില.നന

7. നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുള ന ഒര നബതില്,ന 2021 നജനുവരതി ന8-ാം നതവീയതതി നആരഞ്ചാംഭതിചറ ന ന2021
ജനുവരതി ന22-ാം ന തവീയതതി ന അവസഞനതിച ന കകേരള ന നതിയമസഭയുലടേ നസകമ്മളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാംനപഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതിരന്നതില.

8. നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സതിലലെ ന വര്യവസകേള് ന നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെ
കകേരള ന സസ്വകേഞരര്യ ന വനങ്ങള് ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാം ന പതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം) നകഭദഗതതി
ഓര്ഡതിനന്സറ,ന2021നലഫബ്രുവരതിന9-ാംനതവീയതതിനകകേരളനഗവര്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം
ആയതറന ന2021 നലഫബ്രുവരതി ന10-ാംന നതവീയതതിയതിലലെ ന671-ാംനനമ്പര്നകകേരളനഅസഞധഞരണ
ഗസറതില്ന2021-ലലെന30-ാംനനമ്പര്നഓര്ഡതിനന്സഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.
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9. നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുളനഒരനബതില്,ന ന2021ന കമയറ ന24-ാംനതവീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിചറ ന2021നജൂണ
10-ാംനതവീയതതിനഅവസഞനതിചനപതതിനഞഞമതറ നകകേരളനനതിയമസഭയുലടേ നസകമ്മളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാംനപഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതിരന്നതില.നനന

10. നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സതിലലെ നവര്യവസകേള് നനതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെ
കകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാംനപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)നകഭദഗതതിനഓര്ഡതിനന്സറ,
2021 നജൂടലെ ന1-ാം നതവീയതതി ന കകേരള നഗവര്ണര് നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം നആയതറ ന2021
ജൂടലെ ന2-ാംനതവീയതതിയതിലലെ ന1915-ാംനനമ്പര്നകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതില് ന2021-ലലെ
52-ാംനനമ്പര്നഓര്ഡതിനന്സഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

11. നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണവരന്നതതിനുളനഒര നബതില്, ന ന 2021 നജൂടലെ ന22-ാം നതവീയതതി നആരഞ്ചാംഭതിചറ ന2021
ആഗസ്റ്റേറ ന13-ാം ന തവീയതതി ന അവസഞനതിച ന കകേരള ന നതിയമസഭയുലടേ ന സകമ്മളനകേഞലെതറ
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാംനപഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാംനകേഴെതിഞതിരന്നതില.നനന

12. നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സതിലലെ നവര്യവസകേള് നനതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെ
കകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാംനപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)നകഭദഗതതിനഓര്ഡതിനന്സറ,
2021 നആഗസ്റ്റേറ ന23-ാംനതവീയതതിനകകേരളനഗവര്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനആയതറ ന2021
ആഗസ്റ്റേറനന24-ാംനതവീയതതിയതിലലെന2457-ാംനനമ്പര്നകകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതില്ന2021-ലലെ
98-ാംനനമ്പര്നഓര്ഡതിനന്സഞയതിനപസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

13. ന2021-ലലെ ന98-ാംനനമ്പര് നഓര്ഡതിനന്സതിനറ നപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസഞനനനതിയമസഭയുലടേ
ഒരനആകറനലകേഞണവരന്നതതിനറനഉകദശേതിച്ചുലകേഞണളതഞണറനഈനബതില്.

ധനകേഞരര്യലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

ഈ ന ബതില് ന നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ന പഞബലെര്യതതില് ന ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം ന ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞനനസഞതിതനതിധതിയതില്നനതിനഞ്ചാംനയഞലതഞരനഅധതികേനലചെലെവഞ്ചാംനഉണഞകുന്നതല.ന

എ.നലകേ.നശേശേവീന്ദ്രന്.

ന ന ന ന
നനന

//ശേരതിതര്ജ്ജമ//
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1971-ലലെനകകേരളനസസ്വകേഞരര്യനവനങ്ങള്ന(നതികതിപ്തമഞക്കലഞ്ചാംനപതതിച്ചുലകേഞടുക്കലഞ്ചാം)
ആകതില്നനതിനളനപസക്തനഭഞഗങ്ങള്

(1971-ലലെന26)

** ** ** **

3. നസസ്വകേഞരര്യവനങ്ങള്നഗവണലമനതില്നനതികതിപ്തമഞകുന്നതഞലണന്നറ.―(1) നതല്ക്കഞലെഞ്ചാം
നതിലെവതിലള ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന നതിയമതതികലെഞ, നഏലതങതിലഞ്ചാം ന കേരഞറതികലെഞ ന മറ്റു ന കരഖയതികലെഞ
എന്തുതലന്ന ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം, നഎന്നഞല് ന(2)-ഉഞ്ചാം, ന (3)-ഉഞ്ചാം ന ഉപവകുപ്പുകേളതിലലെ
വര്യവസകേള്ക്കറ ന വതികധയമഞയുഞ്ചാം, നനതിശതിത ന തവീയതതിക്കുഞ്ചാം ന അന ന മുതല്ക്കുഞ്ചാം, നകകേരള
സഞ്ചാംസഞനത്തുളനഎലഞനസസ്വകേഞരര്യവനങ്ങളുലടേയുഞ്ചാംനഉടേമഞവകേഞശേവഞ്ചാംനടകേവശേഞവകേഞശേവഞ്ചാംനഈ
ആകറ ന കഹതവഞയതി ന എലഞ ന കുടേതിക്കടേങ്ങളതില് ന നതിനഞ്ചാം ന വതിമുക്തമഞയതി ന ഗവണലമനതികലെയറ
ടകേമഞറലപ്പടുന്നതഞ്ചാം, നഗവണലമനതില് ന നതികതിപ്തമഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം, നഏലതങതിലഞ്ചാം
സസ്വകേഞരര്യവനതതികന്മേലള ന ഉടേമയുകടേകയഞ ന മകറലതങതിലഞ്ചാം ന ആളുകടേകയഞ ന അവകേഞശേവഞ്ചാം,
ഉടേമഞവകേഞശേവഞ്ചാം,നഅവകേഞശേബന്ധവഞ്ചാംനഇലഞതഞയതിതവീരന്നതമഞകുന.ന

(2) ന 1-ാം ന ഉപവകുപ്പതില് നഅടേങ്ങതിയതിട്ടുള ന യഞലതഞനഞ്ചാം ന തലന്ന, ന 1963-ലലെ ന കകേരള
ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ ന ആകറ ന(1964-ലലെ ന1) നപകേഞരഞ്ചാം ന തനതിയറ ന ബഞധകേമഞയ ന പരമഞവധതി
വതിസവീര്ണ്ണതതിനുളതിലളതഞ്ചാം ന തഞന് ന കനരതിട്ടേറ ന കൃഷതിലചെയ്യുന്നതമഞയ ന ഒര ന ഉടേമയുലടേ
ടകേവശേമുള ന സസ്വകേഞരര്യവനങ്ങളതില്ലപ്പടുന്ന ന ഭൂമതികയകയഞ, നഅതതികന്മേല് ന നതില്ക്കുന്നകതഞ
അകതഞടു ന കചെര്ന്നതിരതിക്കുന്നകതഞ ന ആയ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന ലകേട്ടേതിടേലതകയഞ ന എടുപ്പതികനകയഞ
സഞ്ചാംബന്ധതിചറനബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതല.

വതിശേദവീകേരണഞ്ചാം―ഈ ന ഉപവകുപ്പതിലന ന ആവശേര്യഞര്തഞ്ചാം ന കൃഷതിലചെയ്യുകേ ന എന്നതതില്
ഏലതങതിലഞ്ചാംനഇനതതില്ലപ്പട്ടേനവൃകങ്ങകളഞ,നലചെടേതികേകളഞനകൃഷതിനലചെയ്യുന്നതറനഉള്ലപ്പടുന.നന

(3) ന (1)-ാം ന ഉപവകുപ്പതില് ന അടേങ്ങതിയതിട്ടുള ന യഞലതഞനഞ്ചാംതലന്ന ന തഞന് ന കൃഷതി
ലചെയ്യഞനുകദശേതിക്കുന്നതഞ്ചാം ന നതിശതിത ന ദതിവസതതിനു ന മുമ്പറ ന എഴുതതിലകേഞടുത ന ഉടേമഞവകേഞശേഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച ന രജതിസ്റ്റേര് ന ലചെയ്ത ന സഞധുവഞയ ന പമഞണപകേഞരഞ്ചാം ന തഞന് ന ടകേവശേഞ്ചാം
വചതിട്ടുളതിടേകതഞളമുളതമഞയ നസസ്വകേഞരര്യവനതതിനറ നബഞധകേമഞയതിരതിക്കുന്നതല. ന നഎന്നഞല്
പസ്തുത ന സസ്വകേഞരര്യവനവഞ്ചാം ന1963-ലലെ ന കകേരള ന ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ ന ആകറ നIII-ാം ന അദര്യഞയഞ്ചാം
ബഞധകേമഞകുന്ന ന അയഞളുലടേ ന ടകേവശേമുള ന മറ്റു ന ഭൂമതികേളുഞ്ചാം ന കചെര്തറ ന പസ്തുത
ആകറ ന82-ാം ന വകുപ്പു ന പകേഞരഞ്ചാം ന അയഞള്ക്കറ ന ബഞധകേമഞയ ന പരമഞവധതി
വതിസവീര്ണ്ണതതില്നകേവതിയഞന്നപഞടുളതല.

(4) ന 1963-ലലെ ന കകേരള ന ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ നആകതില് നഎന്തുതലന്ന നഅടേങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം,
(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പതികനകയഞ, ന (3)-ാം ന ഉപവകുപ്പതികനകയഞ ന ആവശേര്യങ്ങള്ക്കറ, നസസ്വകേഞരര്യ
വനങ്ങലള ന പസ്തുത ന ആകതിലന നIII-ാം ന അദര്യഞയഞ്ചാം ന ബഞധകേമഞയതിട്ടുള ന ഭൂമതികേളഞയതി
കേരകതണതഞ്ചാം, നഒര ന ഉടേമയറ ന ബഞധകേമഞയ ന പരമഞവധതി ന വതിസവീര്ണ്ണഞ്ചാം ന കേണക്കഞക്കുന്ന
ആവശേര്യതതികലെക്കറ നസസ്വകേഞരര്യവനങ്ങള്നപസ്തുതനആകതിലലെ നII-ാം നപട്ടേതികേയതില് നപകതര്യകേഞ്ചാം
പറഞതിട്ടുളന“മറ്റുനപറമ്പുകേള്”നആയതിനകേണക്കഞകക്കണതമഞകുന.

** ** ** **


