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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 19 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�േ�ടം വിേ�ജിെല മി��മി േകസ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) മല�റം ജി�യിെല നില�ർ താ��ിൽ �േ�ടം

വിേ�ജിെല SR 156/97 മി��മി േകസിെല
ഇരകളായ നിരവധി ��ംബ�ൾ�്
നിരപരാധികളായി�ം നീതി നിേഷധി�െ�� കാര�ം
�ഖ�മ�ി�െട ��യി�േ�ാ; 1970ന് ��് പ�യം
ഉ�ായി�ം മി��മി േക�കളിലകെ��്
കഴി��വ�െട ആേ�പ�ൾ നില�ർ താ��്
ലാ�് േബാർഡിൽ �േത�ക േകസായി പരിഗണി�്
തീർ�ാ�ാൻ സാധി�േമാ; �ഖ�മ�ി�െട
ഓഫീസിൽ നി�് C6-119003/17 ഫയൽ ന�ർ
�കാരം മല�റം ജി�ാ കള�ർ�് നൽകിയ
അടിയ�ിര �ാധാന��ളള ക�ിൽ സ�ീകരി�
�ടർനടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)

മല�റം ജി�യിെല നില�ർ താ��് �േ�ടം

വിേ�ജിെല �ീ.�തിയറ ഉ�ി അലവി എ�വ�െട
SR 156/97-ാം മി��മി േകസിൽ േകരള
�പരി�രണ നിയമം വ��് 85(8) �കാരം ലഭി�
അേപ�യിേ�ൽ നില�ർ താ��് ലാൻഡ്
േബാർഡിൽ വിചാരണ നട�വരികയാണ്.

(ബി) േമൽ �മിയിെല 155 ��ംബ�ൾ മി��മിയിൽ
ഉൾെ��തെ��് െ�ഷ�ൽ താഹസിൽദാർ ലാ�്
േബാർഡ്  ��ാെക 2017-ൽ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��ളളതിനാൽ �ടർപരിേശാധന
േവഗ�ിൽ നട�ി തീർ�് കൽ�ി�  ്ഉ�രവ്

നൽകാൻ സാധി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ.�തിയറ ഉ�ി അലവി എ�യാ�െട
എസ് .ആർ.156/97-ാം ന�ർ മി��മി േകസിൽ
നില�ർ �േ�ടം വിേ�ജിെല വിവിധ സർെ�
ന�രിൽ നി�ം 373.80 ഏ�ർ �മി ഏെ���ാൻ
ഉ�രവായി��താണ്. എ�ാൽ �േ�ടം

വിേ�ജിെല സർെ� ന�ർ 1186/2A യിെല െമാ�
വി�ീർ�മായ 2558.50 ഏ�ർ �മിയിൽ
നി�മാണ് 281.60 ഏ�ർ �മി ഏെ��േ��ത്. ടി
സർെ� ന�രിൽ താമസി�� 238 ഓളം
ക�ികൾ നില�ർ താ��് ലാൻഡ്  േബാർഡ്
െചയർമാൻ ��ാെക േകരള �പരി�രണ നിയമം,
വ��് 85(8) �കാരം അേപ� സമർ�ി�ി��്.
ആയതിൽ 155 േപ�െട അേപ�യിേ�ൽ
ഓതൈറസ്ഡ്  ഓഫീസർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�്
പരിേശാധി�തിൽ �ഖ�ാതാ�മായി
ബ�മി�ാെയ�് കാ��. ആയതിനാൽ

�ഖ�ാതാവിെ� അ�ൗ�ിൽ നി�ം ടി �മി �റവ്
െച�ാൻ സാധി�ാ�തിനാൽ 26/08/2021-െല
വിചാരണയിൽ ഏെ��േ�� �മി ഐഡ�ിൈഫ

െച�് �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് ��തൽ
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സമയം ആവശ���തായി ഓതൈറസ്ഡ്
ഓഫീസർ റിേ�ാർ�് െച�ി��്. ആയതിേല�്

വിേ�ജ്  ഓഫീസെറ�ം ഓതൈറസ്ഡ്
ഓഫീസെറ�ം സഹായി��തിേല�് ഒ� സർെ�
ടീമിെ� സഹായം താ��് ലാൻഡ്  േബാർഡ്
െചയർമാൻ അഭ�ർ�ി�ി��്. �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�  ്വ��.

(സി)
അ�് െസ�ിൽ താെഴ �മി�ളള പ�ികജാതി
പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ ഉൾ�െട 1980-ന് �ൻപ്
പ�യം ലഭി�ി�ം മി��മി േകസിെ� ഇരകളായി
�ട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; േമൽ
വിഷയ�ിൽ ബ�. �ഖ�മ�ി�് നൽകിയ
നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ലാ�്
േബാർഡ്  െസ��റി C6-119003/17, LB(E) 2-
5363/17 ന�ർ ഫയലിൽ സ�ീകരി�
�ടർനടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി) ��യിൽെ��ി�ി�. േമൽ വിഷയ�ിൽ

�ീ.വി.െക.ഷാനവാസ്  ബ�.�ഖ�മ�ി ��ാെക
സമർ�ി� അേപ� എൻ1/174/2017/റവന� എ�
ഫയലിൽ പരിേശാധി�ക�ം അേപ�കന്
24/02/2018-ന് മ�പടി നൽകി തീർ�ാ�ക�ം
െച�ി��്. ടി മി��മി േകസിൽ ക�ിക�െട
പരാതിയിൻേമൽ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�്
അ�ിമ ഉ�രവ് �റെ��വി�വാൻ നില�ർ
താ��് ലാ�് േബാർഡ്  െചയർമാേനാട്
നിർേ�ശി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


