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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 215 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േ���ളിെല വ�മാനേചാർ��ം �മേ��ം തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

null
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം
േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി�� േ���ളിൽ
വ�മാന േചാർ��ം �മേ��ം ഉ�ാ��െവ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡി� കീഴി��
േ���ളിെല വ�മാന േചാർ��ം �മേ��ം
തട��തിനായി ഓഡി�് സംവിധാനം നിലവി��് 
ൈഫനാൻസ്   ക�ീഷണ�െട േന�ത��ി��

�ശ�മായ ഇേ�ണൽ ഓഡി�്  സംവിധാന�ം
�ടാെത േകരളാ േ��്  ഓഡി�്  വിഭാഗ�ിെ�

കീഴിൽ �ത�മായി സാ��ിക വർഷ
അടി�ാന�ിൽ ഓഡി�ം നട�വ���്.
ഇേ�ണൽ ഓഡി�ിൽ കെ���
പരാമർശ�ൾ�്  നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്
സമയബ�ിതമായി ഓഡി�്  േനാ�്  േ�ാസ്  
െച��തി�� �ടർനടപടികൾ ൈകെ�ാ�
വ���് . ഓഡി�ിൽ �മതല കാണെ���
ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം �ത�മായി �മതല �കകൾ
ഈടാ�ി ഒ��്  വ��ി��തി�ം  േദവസ�ം
�തൽ ൈകേമാശം വരാെത രജി�ർ െച�് 
��ി��തി�ം �� െച����്.     
മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന്  കീഴി�� ചില
േ���ളിൽ, േബാർഡിെ� അറിേവാ
അംഗീകാരേമാ ഇ�ാെത �വർ�ി��

അനധി�ത ക��ികൾ, നിയമവി��മായി
ഭ�ജന�ളിൽ നി�്  പണ�ിരിവ്  നട�ക�ം,
സാ��ിക �മേ�ട്   നട�ക�ം െച��തായി
പരാതികൾ ലഭി�ി��് . പരാതികൾ
��യിൽെ���ടൻ തെ�, അ�രം

ക�ി�ികൾ�ം ക�ി�ി ഭാരവാഹികൾ�ം
എതിരായി �ിമിനൽ നിയമനടപടി
സ�ീകരി��തിന്  േ��ഭരണാധികാരികൾ�് 
നിർേ�ശം നൽകിയി��് . േ���ളിെല
ൈദനംദിന പണമിടപാ�കൾ സംബ�ി�ം, േ��
ഭ�ാര�ൾ �റെ��േ�ാൾ സ�ീകരിേ��
നടപടി�മ�ൾ സംബ�ി�ം, േ���ളിൽ
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�വർ�ി�� ക�ി�ിക�െട �വർ�നം

നിയ�ി��ത്  സംബ�ി�ം, േ���ളിെല
�ീേകാവിലി�ം േസാപാന�ടിയി�ം ഭ�ജന�ൾ

നിേ�പി�� കാണി� ൈകകാര�ം െച��ത് 
സംബ�ി�ം േബാർഡ്   �േത�കം �േത�കം
നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�ി��് .     ��വാ�ർ,
�ടൽ മാണിക�ം േദവസ��ിൽ േകാവിഡ്  19 െ�
പ�ാ�ല�ിൽ വ�മാന�റവ് ഉ�ായി��്. 
വ�മാന േചാർ��ം �മേ��ം ഉ�ായി�ി�.  �ടൽ
മാണിക�ം േദവസ��ിൽ വ�മാന�റവ്
പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.       െകാ�ിൻ േദവസ�ം
േബാർഡിന് കീഴി�� േ���ളിൽ വ�മാന
േചാർ��ം �മേ��ം തട��തിനായി വിജിലൻസ്
വിഭാഗം സർൈ�സ്  െച�ിംഗ് നട�ി വ���്. 
�ടാെത ഓേരാ ��ിെ��ം �മതല ഓേരാ ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ന് നൽകി പരിേശാധന നട�ി വ��.

(ബി)

േ���ളിെല സ�ർ��ം �മി�ം ഉൾെ�െട��
�ാവര ജംഗമ വ���െട വിവരം �ത�തേയാെട
��ി��േ�ാ;

(ബി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി��
േ���ളിെല സ�ർ�ം ദ�ജന�ൾ

കാലാകാല�ളായി ഭഗവാന്  േനർ�യായി
സമർ�ി� വ��താണ്  ആയത്  �ത�മായ
ഇടേവളകളിൽ കണെ���് നട�ി േ�ാംഗ് �മിൽ
വ�  ് ബ�വ�ാ�ി ��ി� േപാ��. േദവസ�ം
ഉടമ�തയി�� �മി ഉൾെ�െട��
�ാവരജംഗമ വ���െട വിവരം ലഭ�മായ
േരഖക�െട അടി�ാന�ിൽ �ത�മായി
പരിപാലി� േപാ��.    മലബാർ േദവസ�ം
േബാർഡിന്  കീഴി�� േ����െട
ഉടമ�തയി�� സ�ർ�ം, �മി ഉൾെ�െട��
��വൻ ഇള���ം ഇളകാ��മായ

�ാവരജംഗമ വ���െട വിവര�ൾ �ത�മായി
രജി�റിൽ േചർ�്  ��ി��തിന്  നിയമ�ിൽ

വ�വ� െച�ി��തിൻ�കാരം �ത�തേയാെട
��ി���്.     ��വാ�ർ, െകാ�ിൻ, �ടൽ
മാണിക�ം േദവസ��ളിെല സ�ർ��ം �മി�ം
ഉൾെ�െട�� �ാവര ജംഗമ വ���െട വിവരം
�ത�തേയാെട ��ി���്.

(സി) േ����െട എ� അളവ് �മി
അന�ാധീനെ��തായി�ാണ് കണ�ാ��ത്; ഇവ
തിരി�  ്പിടി�ാൻ കാര��മമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��േ�ാ;

(സി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിന്  കിഴി��
േ���ളിെല 494ഏ�േറാളം �മി അനധി�ത
ൈകേ���ിലാെണ�് കെ��ിയി��് .
��ത അനധി�ത കേ���ൾ ഒ��ി��തി�ം
അന�ാധീനെ�� വ��ൾ തിരിെക
പിടി��തി�മായി േബാർഡിെ� കീഴിൽ
െ�ഷ�ൽ തഹസിൽദാ�െട േന�ത��ിൽ ലാ�് 
കൺസർവൻസി �ണി�്  (� സംര�ണ വിഭാഗം)
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�വർ�ി� വ���്. േദവസ�ം �മിയിെല
ൈകേ���ൾ Travancore Cochin Hindu
Religious Institutions Act (TCHRI) 1950, 1957-
െല േകരള �സംര�ണ നിയമം എ�ിവ �കാരം
ഒ��ി��തിന്  ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.   മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന്
കീഴി�� 1123 േ����െട ഉടമ�തയി��

�മി, 2007-ൽ സർ�ാർ നിേയാഗി� െ�ഷ�ൽ ടീം
സർെ� നട�ി കണ�ാ�ിയത്  �കാരം, 24693.4
ഏ�ർ �മിയിൽ കേ��ം നട�് 
അന�ാധീനെ��തായി കെ��ിയി��് .
േബാർഡിന്  കീഴി�� ��വൻ േ����േട�ം
�മിയിൽ സർെ� നട�ി കേ���ൾ
കെ���തി�ം  ഒഴി�ി��തി���
സംവിധാന�ൾ േബാർഡിന്  ഇ�.     ��വാ�ർ
േദവസ��ിെ� അധീനതയി�� മണ�ല

വിേ�ജിെല ദ�ാരക ബീ�ിന��� �മിയിൽ
ൈകേ��ം നട�ി��തായി ��യിൽെ��ി��്. 
��ത ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.    െകാ�ിൻ േദവസ�ം േബാർഡിന്
കീഴി�� ൈകേ���ൾ അള�്
തി�െ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.  അതിനായി �േത�ക ലാ�്
കൺസർവൻസി �ണി�് �വർ�ി�വ���്. 
ഘ�ം ഘ�മായി കേ�� �മി തിരി�
പിടി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.
    �ടൽമാണിക�ം േദവസ��ിെ� 5568 ഏ�ർ 99
073/1000 െസ�് �മി അന�ാധീനെ��ി��്.  5
ഏ�ർ 49 920/1000 െസ�് �മി�മായി
ബ�െ��് വിവിധ േകാടതികളിൽ േക�കൾ
നിലനിൽ���്.  ൈകേ�� �മി
തിരി�പിടി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

(ഡി) േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി��ായി�� �ലം

തിരി�  ്പിടി��തി�� �വർ�നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിന്  കിഴി��
േ���ളിെല 494ഏ�േറാളം �മി അനധി�ത
ൈകേ���ിലാെണ�് കെ��ിയി��് .
��ത അനധി�ത കേ���ൾ ഒ��ി��തി�ം
അന�ാധീനെ�� വ��ൾ തിരിെക
പിടി��തി�മായി േബാർഡിെ� കീഴിൽ
െ�ഷ�ൽ തഹസിൽദാ�െട േന�ത��ിൽ ലാ�് 
കൺസർവൻസി �ണി�്  (� സംര�ണ വിഭാഗം)
�വർ�ി� വ���്. േദവസ�ം �മിയിെല
ൈകേ���ൾ Travancore Cochin Hindu
Religious Institutions Act (TCHRI) 1950, 1957-
െല േകരള �സംര�ണ നിയമം എ�ിവ �കാരം
ഒ��ി��തിന്  ആവശ�മായ നടപടികൾ
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സ�ീകരി�വ��.   മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന്
കീഴി�� 1123 േ����െട ഉടമ�തയി��

�മി, 2007-ൽ സർ�ാർ നിേയാഗി� െ�ഷ�ൽ ടീം
സർെ� നട�ി കണ�ാ�ിയത്  �കാരം, 24693.4
ഏ�ർ �മിയിൽ കേ��ം നട�് 
അന�ാധീനെ��തായി കെ��ിയി��് .
േബാർഡിന്  കീഴി�� ��വൻ േ����േട�ം
�മിയിൽ സർെ� നട�ി കേ���ൾ
കെ���തി�ം  ഒഴി�ി��തി���
സംവിധാന�ൾ േബാർഡിന്  ഇ�.     ��വാ�ർ
േദവസ��ിെ� അധീനതയി�� മണ�ല

വിേ�ജിെല ദ�ാരക ബീ�ിന��� �മിയിൽ
ൈകേ��ം നട�ി��തായി ��യിൽെ��ി��്. 
��ത ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.    െകാ�ിൻ േദവസ�ം േബാർഡിന്
കീഴി�� ൈകേ���ൾ അള�്
തി�െ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.  അതിനായി �േത�ക ലാ�്
കൺസർവൻസി �ണി�് �വർ�ി�വ���്. 
ഘ�ം ഘ�മായി കേ�� �മി തിരി�
പിടി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.
    �ടൽമാണിക�ം േദവസ��ിെ� 5568 ഏ�ർ 99
073/1000 െസ�് �മി അന�ാധീനെ��ി��്.  5
ഏ�ർ 49 920/1000 െസ�് �മി�മായി
ബ�െ��് വിവിധ േകാടതികളിൽ േക�കൾ
നിലനിൽ���്.  ൈകേ�� �മി
തിരി�പിടി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


