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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 122 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വഖഫ് സ��ക�െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
േഡാ. എം.െക . �നീർ , 

�ീ എൻ എ െന�ി��് 

null
(കായികം, വഖഫ് , ഹജ്  തീർ�ാടന വ��് മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം

വഖഫ് സ���ൾ സംര�ി�വാൻ സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് പല വഖഫ് വ���ം വലിയ

േതാതിൽ ൈകേ��ം/ൈകമാ�ം

െച�േ�ായി�െ���ം അത് തിരി� പിടി�വാൻ

നാളി�വെര കഴി�ി�ി�ാെയ�തിെ��ം

െവളി��ിൽ ഇ�ര�ിൽ അന�ാധീനെ��

വഖഫ് വ��ൾ തിരി� പിടി�വാ�ം അനധി�ത

ൈകേ��ം/ൈകമാ�ം തട�് വഖഫ് വ��ൾ

സംര�ി��തി�ം വഖഫ് േബാർഡി�േവ�ി

ഫല�ദമായ മാർ��ൾ അവലംബി�� കാര�ം

സർ�ാർ പരിേശാധി�ക�ം, അതിനാവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ വഖഫ് േബാർഡി�ം

ബ�െ��വർ�ം നൽ�ക���ായി. ഇ�മായി

ബ�െ�� 30.11.2021 തീയതിയിൽ ബ�.റവന��ം

ഭവനനിർ�ാണ�ം വ��് മ�ി�െട

സാ�ി���ിൽ േയാഗം േച�ക�ം

�വെട�റ�� തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ക�ം

െച�ി��്. 1. വഖഫ് േബാർഡിെ� ൈകവശ�ളള

േകരള�ിെല 14 ജി�കളി��� വഖഫ്

വ���െട വിശദാംശ�ളട�� ലി�്

�ർ�മാ�ം റവന� വ��ിന് ൈകമാറാൻ േകരള

േ��് വഖഫ് േബാർഡിേനാട്  നടപടി

സ�ീകരി�വാൻ ഉ�രവ് നൽകി. 2.
അന�ാധീനെ�� വഖഫ് വ���ം �ടാെത വഖഫ്

േബാർഡിൽ രജി�ർ െച�െ�ടാ� വഖഫ്

വ���ം ��യിൽെ��ി�െ��ിൽ ആയത്

വഖഫ് േബാർഡിൽ റിേ�ാർ�് െച��തിേല�ായി

െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം വിവരേശഖരണം

നട��തിന് പ�പരസ�ം െകാ��വാൻ

തീ�മാനി�. 3. അനധി�ത ൈകേ��ം

തട��തിനായി/ഒഴി�ി��തിനായി േവഗം

ൈകവരി��തിന് ബ�െ�� വഖഫ് ച��ളിൽ
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േവ� േഭദഗതികൾ വ���തിനാവശ�മായ കരട്

േഭദഗതി നിയമം സമർ�ി�വാൻ ലാൻഡ്  റവന�

ക�ീഷണർ�് നിർേ�ശം നൽകി. 4. വഖഫ്

വ���െട അനധി�ത ൈകേ���ൾ

തട��തിനായി ബ�.റവന� വ��് മ�ി�െട�ം

ബ�.വഖഫ് വ��് മ�ി�െട�ം േന�ത��ിൽ

േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ാൻ തീ�മാനി�.
5. അതത് വിേ��കളിൽ ത�േ�ർ/BTR
രജി�റിെല റിമാർ�് േകാള�ി�ം ലാൻഡ്

ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (ReLIS) എ�

ആ�ിേ�ഷനിെല ബ�െ�� ഫീൽഡി�ം വഖഫ്

�മി എ�് േരഖെ����തി�� �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി�വാൻ ലാൻഡ്  റവന� ക�ീഷണെറ

�മതലെ���ി. 6. IT Application for Waqf Land
Management എ� ആ�ിേ�ഷൻ െഡവല�്

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ

വഖഫ് േബാർഡ്  ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസർ�്

നിർേ�ശം നൽകി. േമൽ തീ�മാന�ളിേ�ൽ

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ താെഴ�റ�� അംഗ�െള

ഉൾെ���ി മ�ിതല സമിതി �പീകരി�  ്ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. ബ�.കായിക വഖഫ് ഹ�്

െറയിേവ േപാ�് & െടലി�ാഫ് വ��് മ�ി -
െചയർമാൻ ബ�.റവന��ം ഭവനനിർ�ാണ�ം

വ��് മ�ി - അംഗം അഡീഷണൽ ചീഫ്

െസ��റി, റവന� - അംഗം �ിൻസി�ൽ െസ��റി

& വഖഫ് സർെ� ക�ീഷണർ - കൺവീനർ

ലാൻഡ്  റവന� ക�ീഷണർ - അംഗം ഡയറ�ർ,
സർെ��ം �േരഖ�ം വ��് - അംഗം ടി സമിതി

��് മാസ�ിെലാരി�ൽ േയാഗം �ടി ഇ�മായി

ബ�െ�� വിഷയ�ൾ അവേലാകനം െച�വാ�ം

തീ�മാനി�ി��്. �ടാെത വഖഫ് നിയമം 52
�കാരം അന�ാധീനെ�� വഖ്ഫ് വ��ൾ തിരി�

പിടി��തി�� നടപടിക�ം െസ�ൻ 54
�കാരം അനധി�ത കേ���ൾ

ഒഴി�ി��തി�� നടപടിക�ം വഖഫ് േബാർഡ്

സ�ീകരി�  ്വ���്. ഇ� �ടാെത സം�ാനെ�

വഖഫ് വ���െട ഡിജി�ൽ സർെ� (GIS
Mapping) പ�തി�െട ഭാഗമായി 45470 വ�

വകക�െട GIS ഏേകാപന�ം േഫാേ�ാേശഖരണ�ം

ULCCS �ഖാ�ിരം നട�ി ആയതിെ�

വിവര�ൾ േക�സർ�ാരിെ� WAMSI
േപാർ�ലിൽ അപ് േലാഡ്  െച� കഴി�. എ�ാൽ

ആരാധനാലയ�ൾ, ഖബർ �ാ�കൾ

എ�ിവ�മായി േചർ�് വരാ� ഒ�െ�� വഖഫ്

വ��ൾ കെ��ാനായി 1660 ഒ◌ാളം
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വിേ��കളിൽ നി�ം എഫ്.എം.ബി െ��കൾ

ലഭ�മാ��തിെ� സാധ�തക�ം പരിേശാധി�വാൻ

നടപടി ആയി��്. േകാഴിേ�ാട്  ��ി�ാ�ർ

ജമാഅ�് ക�ി�ി �തിയ യതീം ഖാന

ആരംഭി��തിന് േവ�ി വാ�ിയ വഖഫ്

വ��ൾ അന�ാധീനെ��ത്, ക�ർ തള�റ�

ജമാഅത് വക േകാടിക�െട സ��് വകകൾ,
ആല�ഴ പാണാവ�ി െത�ം ഭാഗം �ഹി��ീൻ

��ൻപ�ി വക, എറണാ�ളം �ഹ�ദ് സി�ീഖ്

േസ�് വഖഫ് വക ,മല�റം പാ�ി�ടവ�്, മ�ാട്

ഓർഫേന�, ��ൽ ഇ�ാം മ�� ക�ി�ി വക,
അൻസാ�ൽ ഇ�ാം മ�� ക�ി�ി വക

സ���ൾ, ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തി�േശഷം തിരി� പിടി�ാൻ നടപടി

�ട�ിയി�� ചില ഉദാഹരണ�ളാണ്.
േകാഴിേ�ാട്  ��ി�ാ�ർ വക വ���െട

രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ ഉടമ�ാവകാശം മാ�ി

െകാ�് �ർ�ിയായി കഴി�.

(ബി) അന�ാധീനെ�� വഖഫ് സ���ൾ തിരി�്

പിടി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് പല വഖഫ് വ���ം വലിയ

േതാതിൽ ൈകേ��ം/ൈകമാ�ം

െച�േ�ായി�െ���ം അത് തിരി� പിടി�വാൻ

നാളി�വെര കഴി�ി�ി�ാെയ�തിെ��ം

െവളി��ിൽ ഇ�ര�ിൽ അന�ാധീനെ��

വഖഫ് വ��ൾ തിരി� പിടി�വാ�ം അനധി�ത

ൈകേ��ം/ൈകമാ�ം തട�് വഖഫ് വ��ൾ

സംര�ി��തി�ം വഖഫ് േബാർഡി�േവ�ി

ഫല�ദമായ മാർ��ൾ അവലംബി�� കാര�ം

സർ�ാർ പരിേശാധി�ക�ം, അതിനാവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ വഖഫ് േബാർഡി�ം

ബ�െ��വർ�ം നൽ�ക���ായി. ഇ�മായി

ബ�െ�� 30.11.2021 തീയതിയിൽ ബ�.റവന��ം

ഭവനനിർ�ാണ�ം വ��് മ�ി�െട

സാ�ി���ിൽ േയാഗം േച�ക�ം

�വെട�റ�� തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ക�ം

െച�ി��്. 1. വഖഫ് േബാർഡിെ� ൈകവശ�ളള

േകരള�ിെല 14 ജി�കളി��� വഖഫ്

വ���െട വിശദാംശ�ളട�� ലി�്

�ർ�മാ�ം റവന� വ��ിന് ൈകമാറാൻ േകരള

േ��് വഖഫ് േബാർഡിേനാട്  നടപടി

സ�ീകരി�വാൻ ഉ�രവ് നൽകി. 2.
അന�ാധീനെ�� വഖഫ് വ���ം �ടാെത വഖഫ്

േബാർഡിൽ രജി�ർ െച�െ�ടാ� വഖഫ്

വ���ം ��യിൽെ��ി�െ��ിൽ ആയത്

വഖഫ് േബാർഡിൽ റിേ�ാർ�് െച��തിേല�ായി

െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം വിവരേശഖരണം

നട��തിന് പ�പരസ�ം െകാ��വാൻ
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തീ�മാനി�. 3. അനധി�ത ൈകേ��ം

തട��തിനായി/ഒഴി�ി��തിനായി േവഗം

ൈകവരി��തിന് ബ�െ�� വഖഫ് ച��ളിൽ

േവ� േഭദഗതികൾ വ���തിനാവശ�മായ കരട്

േഭദഗതി നിയമം സമർ�ി�വാൻ ലാൻഡ്  റവന�

ക�ീഷണർ�് നിർേ�ശം നൽകി. 4. വഖഫ്

വ���െട അനധി�ത ൈകേ���ൾ

തട��തിനായി ബ�.റവന� വ��് മ�ി�െട�ം

ബ�.വഖഫ് വ��് മ�ി�െട�ം േന�ത��ിൽ

േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ാൻ തീ�മാനി�.
5. അതത് വിേ��കളിൽ ത�േ�ർ/BTR
രജി�റിെല റിമാർ�് േകാള�ി�ം ലാൻഡ്

ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (ReLIS) എ�

ആ�ിേ�ഷനിെല ബ�െ�� ഫീൽഡി�ം വഖഫ്

�മി എ�് േരഖെ����തി�� �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി�വാൻ ലാൻഡ്  റവന� ക�ീഷണെറ

�മതലെ���ി. 6. IT Application for Waqf Land
Management എ� ആ�ിേ�ഷൻ െഡവല�്

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ

വഖഫ് േബാർഡ്  ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസർ�്

നിർേ�ശം നൽകി. േമൽ തീ�മാന�ളിേ�ൽ

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ താെഴ�റ�� അംഗ�െള

ഉൾെ���ി മ�ിതല സമിതി �പീകരി�  ്ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. ബ�.കായിക വഖഫ് ഹ�്

െറയിേവ േപാ�് & െടലി�ാഫ് വ��് മ�ി -
െചയർമാൻ ബ�.റവന��ം ഭവനനിർ�ാണ�ം

വ��് മ�ി - അംഗം അഡീഷണൽ ചീഫ്

െസ��റി, റവന� - അംഗം �ിൻസി�ൽ െസ��റി

& വഖഫ് സർെ� ക�ീഷണർ - കൺവീനർ

ലാൻഡ്  റവന� ക�ീഷണർ - അംഗം ഡയറ�ർ,
സർെ��ം �േരഖ�ം വ��് - അംഗം ടി സമിതി

��് മാസ�ിെലാരി�ൽ േയാഗം �ടി ഇ�മായി

ബ�െ�� വിഷയ�ൾ അവേലാകനം െച�വാ�ം

തീ�മാനി�ി��്. �ടാെത വഖഫ് നിയമം 52
�കാരം അന�ാധീനെ�� വഖ്ഫ് വ��ൾ തിരി�

പിടി��തി�� നടപടിക�ം െസ�ൻ 54
�കാരം അനധി�ത കേ���ൾ

ഒഴി�ി��തി�� നടപടിക�ം വഖഫ് േബാർഡ്

സ�ീകരി�  ്വ���്. ഇ� �ടാെത സം�ാനെ�

വഖഫ് വ���െട ഡിജി�ൽ സർെ� (GIS
Mapping) പ�തി�െട ഭാഗമായി 45470 വ�

വകക�െട GIS ഏേകാപന�ം േഫാേ�ാേശഖരണ�ം

ULCCS �ഖാ�ിരം നട�ി ആയതിെ�

വിവര�ൾ േക�സർ�ാരിെ� WAMSI
േപാർ�ലിൽ അപ് േലാഡ്  െച� കഴി�. എ�ാൽ



5 of 6

ആരാധനാലയ�ൾ, ഖബർ �ാ�കൾ

എ�ിവ�മായി േചർ�് വരാ� ഒ�െ�� വഖഫ്

വ��ൾ കെ��ാനായി 1660 ഒ◌ാളം

വിേ��കളിൽ നി�ം എഫ്.എം.ബി െ��കൾ

ലഭ�മാ��തിെ� സാധ�തക�ം പരിേശാധി�വാൻ

നടപടി ആയി��്. േകാഴിേ�ാട്  ��ി�ാ�ർ

ജമാഅ�് ക�ി�ി �തിയ യതീം ഖാന

ആരംഭി��തിന് േവ�ി വാ�ിയ വഖഫ്

വ��ൾ അന�ാധീനെ��ത്, ക�ർ തള�റ�

ജമാഅത് വക േകാടിക�െട സ��് വകകൾ,
ആല�ഴ പാണാവ�ി െത�ം ഭാഗം �ഹി��ീൻ

��ൻപ�ി വക, എറണാ�ളം �ഹ�ദ് സി�ീഖ്

േസ�് വഖഫ് വക ,മല�റം പാ�ി�ടവ�്, മ�ാട്

ഓർഫേന�, ��ൽ ഇ�ാം മ�� ക�ി�ി വക,
അൻസാ�ൽ ഇ�ാം മ�� ക�ി�ി വക

സ���ൾ, ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തി�േശഷം തിരി� പിടി�ാൻ നടപടി

�ട�ിയി�� ചില ഉദാഹരണ�ളാണ്.
േകാഴിേ�ാട്  ��ി�ാ�ർ വക വ���െട

രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ ഉടമ�ാവകാശം മാ�ി

െകാ�് �ർ�ിയായി കഴി�.

(സി) വഖഫ് േബാർഡിന് സർ�ാർ സഹായ�ൾ

നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത �ാ�്-ഇൻ-
എയ്ഡ്  എ�ിെന�ാമാണ് വിനിേയാഗി��ത്;
�ാ�് വർ�ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

(സി) വഖഫ് േബാർഡിന് സർ�ാർ സഹായ�ൾ

നൽ���്. േകരള സം�ാന വഖഫ് േബാർഡിന്

സർ�ാർ അ�ിനിേ��ീവ് �ാ�ം, േബാർഡിെ�

സാ�ഹ�േ�മ പ�തി�ായി െ�ഷ�ൽ �ാ�ം

അ�വദി���്. അ�ിനിേ��ീവ് �ാ�്

േബാർഡിെ� ഭരണപരമായ െചല�കൾ�ം

െ�ഷ�ൽ �ാ�് സാ�ഹ�േ�മ

പ�തികൾ�മായാണ് വിനിേയാഗി��ത്. നട�

സാ��ിക വർഷം അ�ിനിേ��ീവ് �ാ�്

ഇന�ി�� ബഡ്ജ�് വിഹിതമായ 72 ല�ം

�പ�ം സാ�ഹ�േ�മ പ�തി�ാ�� െ�ഷ�ൽ

�ാ�് ഇന�ി�� ബഡ്ജ�് വിഹിതമായ 132
ല�ം �പയിൽ 1 േകാടി �പ�ം ഇതിനകം വഖഫ്

േബാർഡിന് അ�വദി�  ്നൽകിയി��്.
സാ�ഹ�േ�മ പ�തി�ാ�� െ�ഷ�ൽ �ാ�്

ഇന�ിൽ അവേശഷി� 32 ല�ം അടിയ�രമായി

റിലീസ്  െച��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. വഖഫ് േബാർഡ്  വഴി

നൽകിവ�� സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തികൾ �വെട

േചർ��: 60 വയസ്  കഴി� പ�ി ഇമാം,
�ദ് രിസ് , മ��ാദ�ാപകർ, ഖാദിം എ�ിവർ��

�തിമാസ െപൻഷൻ, മാരക േരാഗ

ചികിൽസാസഹായം വിവാഹ ധനസഹായം,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഇ�ാമിക് െചയറി��

�ാ�്, അനാഥാലയ�ളിെല െ�ാഫഷണൽ
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േകാേളജിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ��

േ�ാളർഷി�്, വിവാഹേമാചിതരായ �ീകൾ�്

�ാ�് എ�ീ സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തികളാണ്

വഖഫ് േബാർഡ്  വഴി നട�ിലാ�ി വ��ത്. ഓേരാ

സാ��ിക വർഷ�ം അ�ിനിേ��ീവ് �ാ�്

ഇന�ി�ം സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തി�ാ��

െ�ഷ�ൽ �ാ�് ഇന�ി��� ബഡ്ജ�് വിഹിതം

അ�സരി� �ൻഗണനാ �മ�ിലാണ്

ധനസഹായ�ൾ�് ഫ�് അ�വദി��ത്.
��ത �ാ�് വർ�ി�ി�� കാര�ം ബഡ്ജ�്

ലഭ�ത�് വിേധയമായി മാ�േമ പരിഗണി�വാൻ

കഴി�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


