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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3330 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ�ാ�ട താ��ിൽ �മി േപാ�വരവിന് ടി. േദവദാനം സമർ�ി� അേപ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

�മി�െട രജിേ�ഷൻ കഴി�് േപാ�വരവിന്
അേപ�ി��തിന് സമയപരിധി
നി�യി�ി�േ�ാ; അേപ� സമർ�ി�െ��് എ�
നാ�കൾ��ിൽ േപാ�വരവ് െചയ്  ത് ന�ാൻ
കഴി�ം എ�് അറിയി�േമാ; േപാ�വരവി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(എ) �മി�െട രജിേ�ഷൻ കഴി�് േപാ�വരവിന്
അേപ�ി��തിന് സമയപരിധി നി�യി�ി�ി�.
21/01/2015 െല 19561/ഇ3/2014/റവന� ന�ർ
സർ�ലർ �കാരം േപാ�വരവ് െച��തിന്
നിലവി��ായി�� സമയപരിധി
ഒഴിവാ�ിയി��്. േസവനാവകാശ നിയമ�കാരം
നിയമതട�േമാ സാേ�തിക തട�േമാ ഇ�ാ�
േക�കളിൽ 40 ദിവസ�ി��ിൽ േപാ�വരവ്
നടപടി �ർ�ിയാ��തിന് വ�വ� െച�ി��്.
ആധാരം രജി�ർ െച�്, �മി�െട�ം ഉടമ�െട�ം
വിവര�ൾ ReLIS എ� ഓൺൈലൻ ൈസ�ിൽ
സബ് രജി�ാർ അപ് േലാഡ്  െച�് കഴി�ാൽ

ബ�െ�� �ല�ം റി�ാർ�ക�ം പരിേശാധി�്
േപാ�വരവിന് വിേധയമാെണ�് ഉറ�്
വ��ിയതിന് േശഷം സബ്ഡിവിഷൻ ഇ�ാ�
േക�കൾ വിേ�ജ്  ഓഫിസ�ം, സബ്ഡിവിഷൻ
ഉ� േക�കൾ ബ�െ�� �േരഖ തഹസിൽദാ�ം
പരിേശാധനകൾ�് േശഷം പാ�ാ�കയാണ്
നിലവിെല നടപടി�മം.

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല കാ�ാ�ട താ��്
ഓഫീസിെല ഫയൽ നം. 18802/18-ൽ ടി.
േദവദാനം സമർ�ി� അേപ�യിൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാറന�ർ വിേ�ജിെല �ീ. േദവദാനം, ഊ���ലം
സബ് രജി�ാർ ഓഫീസിെല 1524/2006-ാം ന�ർ
വിലയാധാര �കാരം സി�ി� മാറന�ർ
വിേ�ജിെല േ�ാ�് 12 ൽ റീസർെ� 35/3 ൽെ��
05.20 ആർ �ലം േപാ�വരവ് െച�്
നൽ��തിനായി സമർ�ി� അേപ�യിേ�ൽ
�ല�ം റി�ാർ�ം പരിേശാധി�തിൽ
അേപ�കന് ആധാര�കാരം റീസർെ� 35/03
ൽെ�� 05.20 ആർ സി�ി�ി�െ��ി�ം
ൈകവശ�ിൽ റീസർെ� 35/50 ൽ 02.50 ആ�ം

(�ർ�മായി) റീസർെ� 35/03 ൽ 01.58 ആ�ം

ഉൾെ��ിരി�ക�ം െച��തിനാൽ േപാ�വരവ്
നടപടി സ�ീകരി��തിനായി റീസർെ� 35/50 ൽ
02.50 ആർ-ഉം 35/03 ൽ 01.58 ആർ-ഉം ആയി
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പിഴതി��ാധാരം ഹാജരാ��തിന് �ീ.
േദവദാനെ� അറിയി�ക�ം െച�ി��്.
എ�ാൽ പിഴതി��ാധാരം ഹാജരാ��തിന്
വിസ�തി�ക�ം വിവിധ േക��ളിൽ പരാതി
സമർ�ി�ക�ം െച�. അേപ�കൻ
പിഴതി��ാധാരം ഹാജരാ�ിയാൽ മാ�േമ
ടിയാെ� േപർ�് േപാ�വരവ് നടപടി
സ�ീകരി�വാൻ കഴി�ക��.

(സി)

ജി�കള�ർ 20.8.2019-ൽ നട�ിയ അദാല�ിൽ

ഈ ഫയൽ സംബ�ി�  ്തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാെയ�ം എ��ി��െവ�ിൽ

��ത തീ�മാനം നട�ാ�വാൻ സ�ീകരി�
നടപടികെളെ��ം വിശദമാ�േമാ?

(സി) �ലം േനരി�് പരിേശാധി�വാ�ം േരഖക�ം
ഫയ�ം പരിേശാധി�  ്നാല് ആ��കം ഉചിതമായ
ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ�ം 20.08.2019-ൽ ജി�ാ
കള��െട അദാല�ിൽ ഉ�രവായി��.
�ടർ�് തി��ാധാരം ഹാജരാ��തി�ം
അെ��ിൽ േകാടതി ക�ീഷൻ െ��ിൽ
തി��ൽ വ���തി�ം �ീ.േദവധാന�ിന്

തഹസിൽദാർ നിർേ�ശം ന�ിയി��്. മാറന�ർ
വിേ�ജിൽ 1990 കാലഘ��ിൽ തെ� റീസർെവ
നിലവിൽ വ�േ�ാെഴ േ�ാ�് 12-ൽ റീസർെവ
35/50 എ� സബ്ഡിവിഷൻ നിലവിൽ വ�ി��.
ആയതിനാൽ റീസർെവ 35/50 െന ഒഴിവാ�ി
റിസർെവ 35/3-ൽ നി�് മാ�ം അേപ�കെ�
േപരിൽ േപാ�വരവ് െച�് ന�ിയാൽ സമീപ
ൈകവശ�ാർ�് ��ി���ാകാൻ
സാ��ത��്. ആയതിനാൽ ടിയാൻ
തി��ാധാരം െച�് ഹാജരാ�ിയാൽ മാ�േമ
��ം പരിഹരി�വാൻ കഴി�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


