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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 102 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

അനധി�തമായി െെകവശം െവ�ിരി�� �മി തിരി�പിടി�ാൻ നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

null
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �പരി�രണ നിയമ �കാരം
െെകവശം വ�ാ�� പരിധിയിൽ കവി�് �മി
െെകവശം വ�ി��വ�േ�ാ എ�് പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) 1963-െല േകരള �പരി�രണ നിയമ�ിെല 82-ാം
വ��ിൽ വ��ി�ം/��ംബ�ി�ം/ ഇതര
�ാപന�ൾ�ം ൈകവശം െവ�ാ�� �മി�െട
പരിധി നി�യി�ി��്. ഈ പരിധിയിൽ ��തൽ
�മി വ��ി/��ംബം/ഇതര �ാപന�ൾ

ൈകവശം െവ��തായി കെ��� �റ�്
അവർെ�തിെര മി��മി േക�കൾ
ആരംഭി��തി�� നിയമാ�സരണ നടപടികൾ
സം�ാനെ� 77 താ��് ലാൻഡ്  േബാർ�കൾ
�േഖന സ�ീകരി� വ���്. ഇ�കാരം സീലിംഗ്
പരിധിയിൽ കവി� �മി ൈകവശം
െവ��െവ�് കെ��� േമൽ പറ�
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��വർെ�തിെര മി��മി
േക�കൾ രജി�ർ െച���ം,
നിയമാ�സരണ�� നടപടി�മ�ൾ
പാലി�െകാ�്, മി��മി ഏെ����തിന് ഉ�രവ്

�റെ��വി���ം അതാത് താ��് ലാൻഡ്
േബാർ�കളാണ്. സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കളിൽ
ആധാരം രജി�ർ െച�� സമയ�് ��ത വ�
വിൽ��യാ�ം വാ��യാ�ം അവരവ�െട
ൈകവശ�� ആെക �മി�െട വിവര�ൾ അതാത്
സബ് രജി�ാർ ��ാെക നി�ിത േഫാറ�ിൽ

ഒ� ഡി�േറഷനായി സമർ�ിേ��താണ്. (1970-
െല േകരള �പരി�രണ(െടനൻസി) ച��ളിെല
ച�ം 145, െസ�ൻ 120 �കാര�� ഫാറം ന�ർ
58). ഈ ഡി�േറഷൻ ബ�െ�� തഹസിൽദാർ
മാർ�് ൈകമാറണെമ�ാണ്
വ�വ�െച�ി��ത്. ഈ ഡി�േറഷൻ
പരിേശാധി�േ�ാൾ ബ�െ�� ക�ി കൾ�്
പരിധിയിൽ കവി� �മി�െ��്
േബാ��െ��ാൽ അവർെ�തിെര നിയമാ�സരണം
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മി��മി േകസ്  ആരംഭി��തിനായി �സ�
വിവര�ൾ ബ�െ�� തഹസിൽദാർ, താ��്
ലാൻഡ്  േബാർഡിന് ൈകമാ�ക�ം
നിയമാ�സരണം മി��മിേ�സ്
ആരംഭി�ക�മാണ് െച��ത്. �ടാെത 1963-െല
േകരള �പരി�രണ നിയമ�ിെല 85A വ��്
�കാരം പരിധിയിൽ ��തൽ �മി�� േമൽ
പരാമർശി� വിഭാഗ�ാർ നി�ിത ദിവസ�ിനകം

ലാൻഡ്  േബാർഡ്  ��ാെക സീലിംഗ് റിേ�ൺ
ഫയൽ െച�വാ�ം ബാ���രാണ്.

(ബി) അ�ര�ിൽ പരിധിയിൽ കവി�് �മി
െെകവശം വ�ി��വ�െ��ിൽ അവരിൽ നി�ം
ആയത് തിരി�പിടി��തി�ളള നടപടികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാൻ നിർേ�ശം
നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) പരിധിയിൽ കവി� �മി ൈകവശം വ�ി��വെര
കെ��ി അവരിൽ നി�ം നിയമാ�സരണ
നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി മി��മി കെ��ി,
ആയത് ഏെ����തി�� നടപടികൾ
സം�ാനെ� 77 താ��് ലാൻഡ്  േബാർ�കൾ
�േഖനയാണ് സ�ീകരി�വ��ത്. താ��് ലാൻഡ്
േബാർ�ക�െട �വർ�ന �േരാഗതി
അവേലാകനം െച��തിനായി സം�ാനെ�

എ�ാ താ��് ലാൻഡ്  േബാർഡ്
െചയർമാൻമാെര�ം ഉൾെ���ിെ�ാ��

അവേലാകന േയാഗ�ൾ മ�ിതല�ി�ം

സം�ാന ലാൻഡ്  േബാർഡിെ��ം, ലാൻഡ്
േബാർഡ്  െസ��റി�െട�ം േന�ത��ിൽ

നട�ിയി��്. ഈ േയാഗ�ി�െട മി��മി
േക�കൾ സമയ ബ�ിതമായി തീർ�്
കൽ�ി��തിന് എ�ാ െചയർമാൻമാർ�ം
കർശന നിർേ�ശം നൽകിയി��താണ്. �ടാെത
സം�ാനെ� വിവിധ താ��് ലാൻഡ്
േബാർ�കളിൽ നിലവിൽ �ടി�ിക�� 1300
േക�കൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തി�ം
തദ�ാര ��തൽ മി��മി കെ���തി�മായി
താ��് ലാൻഡ്  േബാർ�കെള
സ�രാ��തിെ� ഭാഗമായി, സം�ാനെ�

14 ജി�കളിേല�ം താ��് ലാൻഡ്  േബാർഡ്
െചയർമാൻമാരായി�� എ�ാ സബ് കള�ർ/
െഡപ��ി കള�ർ/ ആർ.ഡി.ഒമാർ�ം, അ�ബ�
ഉേദ�ാഗ�ർ�ം, േകരള �പരി�രണ നിയമ�ി�ം

അ�ബ� ച��ളി�ം പരി�ാനം

നൽ��തി�� പരിശീലന �ാ�കൾ സം�ാന

ലാൻഡ്  േബാർഡിെ� േന�ത��ിൽ കഴി� 6
മാസ കാലയളവി��ിൽ �ർ�ിയാ�ിയി�

�താണ്. �ടാെത മി��മി േക�കൾ േവഗ�ിൽ

�ർ�ിയാ��തി�േവ�ി ��ത നിയമ�ിെല/
ച��ിെല വിവിധ വ��കൾ/ച��ൾ/
നടപടി�മ�ൾ ലളിതമായ �പ�ിൽ

വ��മാ�� സർ�ലർ, എ�ാ താ��് ലാൻഡ്



3 of 3

േബാർഡ്  െചയർമാൻമാർ�ം സം�ാന ലാൻഡ്
േബാർഡിൽ നി�ം നൽകിയി��്.

(സി)

അധിക �മി തിരി�പിടി���മായി ബ�െ��്

െെഹേ�ാടതിയിൽ നി�് എെ��ി�ം നിർേ�ശം
അ��കാല�് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) �പരിധി ലംഘി�  ്ൈകവശം വ�ിരി�� �മി
തിരി� പിടി���മായി ബ�െ�� േക�കൾ
ബ�.ൈഹേ�ാടതി ��ാെക വ�േ�ാൾ, ടി
േക�കൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തിന്
താ��് ലാൻഡ്  േബാർ�കൾ�്
ബ�.ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് നൽകാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


