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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4989 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ന�െ��േപായ ലാ�് �ിബ�ണൽ പ�യ�ിന് പകർ�് അ�വദി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

ലാ�് �ിബ�ണൽ പ�യം തിരി� കി�ാ� വിധം
ന�െ��േപായാൽ പ�യ�ിന് പകർ�്
അ�വദി��തിേനാ നിജ�ിതി സർ�ിഫി��്
അ�വദി��തിേനാ നിലവിൽ നിയമ�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(എ) ലാ�് �ിബ�ണലിൽ നി�ം അ�വദി� പ�യം
ക�ിക�െട ൈക�ിൽ നി�ം ന�െ��േപായാൽ
ആയതിെ� സർ�ിൈഫഡ്  േകാ�ി ലാൻഡ്
ൈ�ബ�ണ�കളിൽ നി�് ക�ികൾ�്
ലഭി��താണ്. ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണലിേല�ം
ഫയലിൽ േകാ�ി ന�െ��േപായാൽ ടി പ�യം
അ�വദി� േകസ്  റി�ാർഡ്  അെ��ിൽ ഉ�രവ്

അെ��ിൽ രജി��കളിെല േരഖെ���ൽ

എ�ിവയിേലെത�ി�ം േരഖ ഉെ��ിൽ
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ പ�യം
�ന:��ി�  ്ആയതിെ� സർ�ിൈഫഡ്  േകാ�ി
നിലവിൽ ക�ികൾ�് അ�വദി�വ��. ലാൻഡ്
�ിബ�ണലിൽ നി�ം അ�വദി� പ�യ�ൾ�്
നിജ�ിതി സർ�ിഫി��് ന�ാൻ നിലവിൽ
വ�വ�യി�.

(ബി)

ഉ�ിേയരി വിേ�ജിെല 17-ാം വാർഡിൽ
താമസി�� െവ�ായി എ� വ��ി�െട പ�യം,
ക�ി നശി�തായി വിേ�ജ്  ഓഫീസർ റിേ�ാർ�്
െച�ി�ം, പ�യ�ിെ� പകർ�് അ�വദി��തിൽ
തട�െമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െവ�ായി എ� വ��ി�് ലാൻഡ്
ൈ�ബ�ണലിൽ നി�് പ�യം അ�വദിേ�ാ എ�ത്
അേപ�യിൽ വ��മായി��ി�. പ�യം
അ�വദി� േകസ്  ന�േരാ, വർഷേമാ, ഫയൽ
ന�േരാ യാെതാ�ം അേപ�യിൽ
�തിപാദി�ി�ി�ായി��. ഈ
സാഹചര��ിലാണ് 30 ല�േ�ാളം

ഫയ�കളിൽ നി�് ടിയാ�െട ഫയൽ
കെ��ാേനാ പകർ�് അ�വദി�ാേനാ
കഴിയാ�ത്. െവ�ായി എ�യാൾ�് പ�യം
അ�വദി� ഫയൽ ന�െ�� േപായി��തായി
േകാഴിേ�ാട്  െ�ഷ�ൽ തഹസിൽദാർ
(എൽ.ആർ), ജി�ാ കള�െറ അറിയി�താ�ം
റിേ�ാർ�് െച�ിരി��.

(സി) െവ�ായി എ� വ��ി�് പ�യം അ�വദി�തിെ�
എ�ാ േരഖക�ം ബാ�േ�രി ലാ�് േബാർഡിൽ
നി�ം നശി� േപായതാെണ�ിരിെ�, െവ�ായി

(സി) ഒരി�ൽ ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണലിൽ നി�് പ�യം
അ�വദി� �മി�് വീ�ം പ�യം അ�വദി��ത്
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എ� വ��ി�് �തിയ പ�യം അ�വദി��തിൽ
തട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

സംബ�ി�  ്നിലവിെല നിയമ�ി�ം ച��ളി�ം
�തിപാദി�ി��ി�.

(ഡി)

െവ�ായി എ� വ��ി�് പ�യ�ിെ� പകർ�്
അ�വദി���മായി ബ�െ��് േകാഴിേ�ാട്
കളേ��ിൽ ഡി.സി.െക.െക.ഡി/1439/2021-എൽ
ന�ർ �കാരം നിലവി�� ഫയലിൽ പ�യം
അ�വദി��തി�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ; നിലവിൽ ��ത ഫയലിൽ
സ�ീകരി�ി�� നടപടി എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ?

(ഡി) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ െകായിലാ�ി താ��ിൽ
ഉേ��രി വിേ�ജിൽ 4 െസ�് �മി�് െവ�ായി
എ� വ��ി�് ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണൽ പ�യം
അ�വദി�ി��. ടി പ�യം ടിയാ�െട ക�ിൽ
നി�ം ന�െ��േപായതിനാൽ ടിയാൾ പ�യ
പകർ�് അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

അേപ� സമർ�ി�ി��. ഇതിേ�ൽ
DCKKD/1439/2021-L2 എ� ഫയൽ
േകാഴിേ�ാട്  ജി�ാ കളേ��ിൽ ആരംഭി�ി��.
െവ�ായി എ�യാൾ�് പ�യം അ�വദി�
ഫയൽ ന�െ�� േപായി��തായി െ�ഷ�ൽ
തഹസിൽദാർ (എൽ.ആർ) േകാഴിേ�ാട്
ജി�ാകള�െറ അറിയി�ി��്. ലാൻഡ്  �ിബ�ണൽ
പ�യ�ിന് നിജ�തി സർ�ിഫി��്
അ�വദി�ാൻ നിർവാഹമിെ�� വിവരം
േകാഴിേ�ാട്  ജി�ാ കള�ർ ലാൻഡ്  റവന�
ക�ീഷണർ�് റിേ�ാർ�് െച�തായി
അറിയി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


