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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5004 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�മി�െട തരംമാ��ി�� നടപടി�മ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) �മി തരംമാ��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ��െട
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ; േഡ�ാ ബാ�ിൽ
ഉൾെ���ം ഉൾെ�ടാ��മായ �മി
തരംമാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള െനൽവയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ
നിയമ�കാര�� േഡ�ാ ബാ�ിൽ ഉൾെ�ടാ��ം

എ�ാൽ റവന� േരഖകളിൽ നിലം എ�്
േരഖെ���ിയ�മായ �മി�െട, തരം
മാ��തിനായി, ബ�െ�� റവന� ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസർ ��ാെകയാണ് അേപ�
സമർ�ിേ��ത്. അ�കാരം ലഭി��
അേപ�കളിൻേമൽ 50 െസ�് വെര��വയിൽ
വിേ�ജ്  ഓഫീസർ �ഖാ�ിര�ം 50 െസ�ിന്
�കളിലാെണ�ിൽ വിേ�ജ്  ആഫീസ�ം �ഷി
ഓഫീസ�ം �േഖന അേന�ഷണം നട�ി�ം,
േരഖകൾ പരിേശാധി�ം, റവന� ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസർ ഉചിതമായ ഉ�രവ് �റെ��വി��.
േമൽ�കാരം റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ
ഉ�രവാ��തിെന �ടർ�്, തഹസീൽദാർ സബ്
ഡിവിഷൻ നടപടി �ർ�ീകരി� ,് റവന� േരഖകളിൽ
ആവശ�മായ മാ�ം വ���. �വി�തി 25 െസ�്
വെര��വ�് അേപ�കർ�് തരം മാ��ിന്

േയാഗ�മായ മ�് �മി ഇെ��ിൽ തരം മാ��ിനായി

ഫീസടേ��തി�. േഡ�ാ ബാ�ിെല ഉ�ട��ൾ
തി���തിനായി/െത�ായി ഉൾെ�� �മി േഡ�ാ
ബാ�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ��തിനായി, േകരള
െനൽവയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ
ച��കാര�� േഫാറ�ിൽ ബ�െ�� റവന�
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ��ാെക, അേപ�
സമർ�ി�ാ��താണ്. �ടർ�് അേപ�
പരിേശാധി� ,് അേപ� �മി േഡ�ാ ബാ�ിൽ ന�
(Wet) വിഭാഗ�ിലാണ് ഉൾെ��ിരി��െത�ിൽ
വിേ�ജ്  ഓഫീസ�െട റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി�ം,
െനൽവയൽ (Paddy) വിഭാഗ�ിലാണ്

ഉൾെ��ിരി��െത�ിൽ �ഷി ഓഫീസ�െട
റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി�ം, ഉചിതമാെണ�് കാ��
പ�ം, േനരി�് സഥലപരിേശാധന നട�ിേയാ
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േക� സം�ാന ശാ� സാേ�തിക �ാപന�ൾ

ത�ാറാ�ിയ ഉപ�ഹ ചി���െട
സഹായേ�ാ� �ടിേയാ ഡാ�ാബാ�ിെല
ഉ�ട��ൾ പരിേശാധി� ,് അേപ�യിൻേമൽ
റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ഉചിതമായ ഉ�രവ്

�റെ��വി��.

(ബി)

�മി തരംമാ��തിന് ആർ�ാണ് അേപ�
നൽേക�ത്; ആയതിന് �േത�ക േഫാം
നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;
ആയതി�േവ�ി�� എ�ാ�രം േഫാ�ക�െട�ം
േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള െനൽവയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ
നിയമ�കാരം �മി തരം മാ��തിനാ�� അേപ�
ബ�െ�� റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ�ാണ്
നൽേക�ത് . ആയതിന് �േത�കം േഫാ�കൾ
നിലവി��് . �വി�തി 20.23 ആർസ്

വെരയാ��ിട�്, ടി നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ി�� ച��കാര��, ഫാറം 6-�ം,
�വി�തി 20.23 ആർസ്  �കളിലാ��ിട�്, ടി
ച��കാര�� േഫാറം 7-�ം, േഡ�ാ ബാ�ിൽ
ഉൾെ�ടാ� 1967 �ൈല 4 ന് ��്
നിക�ിയേതാ നിക�േതാ ആയ �മി�െട തരം
മാ��ിനായി ടി ച��കാര�� േഫാറം 9-�മാണ്
അേപ� സമർ�ിേ��ത്. ടി ഫാറ��െട പകർ�്
അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി)

 �മി�െട തരംമാ�ം ഓൺൈലനിൽ നട�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�െയ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ; ഇ�രം അേപ�കൾ വിേ�ജ്
ഓഫീ�കളിൽ െക�ി�ിട��താ�� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�ാൻ എ�
നടപടി സ�ീകരി�ം;

(സി) �മി തരം മാ��ിനാ�� അേപ�കൾ
സ�ീകരി��ത് ഓൺൈലൻ സ�ദായ�ിേല�്

മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��്. ��ത
അേപ�കൾ, നിലവിൽ, റവന� ഇ-സർവീസ്  വഴി
ഓൺൈലനായി സമർ�ി�ാ��താണ്. �ടാെത
അേപ��െട നിലവിെല അവ� അേപ�കന്
സ�യം പരിേശാധി�റിയാ�� സ�ദായം
ഏർെ����തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�്
വ���്. �മി തരം മാ� അേപ�കൾ വിേ�ജ്
ഓഫീ�കളിൽ െക�ി�ിട��തായി ��യിൽ
െപ�ി�ി�. എ�ി��ാ�ം, തരം മാ��മായി
ബ�െ��് റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർ
വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിേല�് റിേ�ാർ�ിനായി
അയ�� ഫയ�കളി�ൾെ�െട അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം, തീർ�ാ�ാൻ ബാ�ി
നിൽ�� എ�ാ അേപ�കളി�ം സമയ
ബ�ിതമായി തീ�മാനെമ��ണെമ�ം, റവന�
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

(ഡി) തി�വന��രം ആർ.ഡി.ഒ. ഓഫീസിൽ �മി
തരംമാ�ം സംബ�ി�  ്എ� അേപ�കൾ
ഇ�വെര ലഭി�; ആയതിൽ എ�െയ�ം
പരിഹരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �മി തരംമാ��തിനായി തി�വന��രം റവന�
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽ, 7433 അേപ�കൾ,
ഇത് വെര ലഭി�ി��താണ്. ആയതിൽ, 3604
അേപ�കളിൽ തീർ�് കൽ�ി�ി��്.

(ഇ) വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ നൽ�� അേപ�കൾ�് (ഇ) �ർ�മായെ��ി�ം, വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ
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ൈക��രസീത് നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ? ? ലഭി�� അേപ�കൾ�് ൈക��് രശീത് നൽകി
വ���്. സം�ാനെ� ��വൻ വിേ��കളി�ം
ലഭി�� എ�ാ അേപ�കളി�ം, അേപ�കർ�്
ൈക��് രശീത് നൽ��തിനാ�� നിർേ�ശം
നൽ�� കാര�ം പരിഗണി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




















