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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4986 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാധിരാജ ��ിെ� �മിയിേ��� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

അ��ാടിയിൽ വിദ�ാധിരാജ ��് 55 ഏ�ർ �മി
ൈകേയറിയതായ പരാതിയിേ��� അേന�ഷണ
റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) അ��ാടി താ��്  േകാ��റ വിേ�ജിൽ
വിദ�ാധിരാജ വിദ�ാസമാജം ��ിെ� േപരിൽ 17
ആധാര�ൾ �കാരം 21.834 െഹ�ർ �മി തീ�
വാ�ി �നി�തി അട� ൈകവശം െവ�
വ��താ��. ��ത വിദ�ാധിരാജ വിദ�ാസമാജം
��്  പ�ികവർ��ാ�െട �മി കേ�റിയി�െ��് 
കാണി�  ് ചില ആദിവാസികൾ സമർ�ി�
പരാതിയിേ�ൽ അ��ാടി തഹസിൽദാർ �ഖാ�ിരം
അേന�ഷണം നട�ി വ��.

(ബി) അ��ാടിയിെല ന�ിയ��െട �മി
ൈകേ�റിയതിേ�ൽ അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അേന�ഷണ റിേ�ാർ�്
നൽകാേമാ?

(ബി) ഉ�് . അ��ാടിയിെല ന�ിയ��െട �മി
കേ�റിയ�മായി ബ�െ�� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് 
�വെട േചർ��. അഗളി വിേ�ജിൽ സർെ� ന�ർ
1167/1, 6 എ�ിവയിൽ ഉൾെ�� നാല്  ഏ�ർ
വി�ീർ�ം വ�� �മി അന�ാധീനെ��തായി
കാണി�  ് �ീമതി. ന�ിയ�, W/o ന�ൻ

എ�വ�െട �ർ��രിയായ നാഗൻ, S/o
മണിയൻ, �ളി�ടവ് , അഗളി വിേ�ജ്   എ�യാൾ
സമർ�ി� അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ 1975
െല െക.എസ്  .ടി ആ�്  �കാരം ടി.എൽ.എ
297/87-ാം ന�രായി ഒ� ഹർജി ഒ��ാലം
ആർ.ഡി.ഒ ഫയലിൽ സ�ീകരി�ക��ായി.
��ത േകസിേ��� �ടർനടപടികൾ�ായി
സവിശദം പരിേശാധി�തിൽ അഗളി വിേ�ജിൽ
സർെ� ന�ർ 1167/1, 6 എ�ിവയിലായി ആെക

4.81 ഏ�ർ �മി പ�ികവർ� ക�ിയായ �ീ.
നാഗനിൽ നി�ം പ�ികവർേ�തര വ��ിയായ

�ീ.ക�ൻേബായൻ S/o മാരിേബായൻ, അഗളി
എ�വരിേല�്  ൈകമാ�ം െച�െ��ക�ം, ഇതിൽ
3.41 ഏ�ർ �മി �ീ. ക�ൻേബായനിൽ നി�ം
മ�ാർ�ാട്   ടി.എൽ.ബി�െട 12/10/1987 െല
സി.സി-638/73-ാം ന�ർ ഉ�രവ്  �കാരം
മി��മിയായി ഏെ���ക���ായി. ആയത് 
കിഴി�� 1.40 ഏ�ർ �മി ഒ��ാലം സബ് 
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േകാടതി�െട ഒ.എസ്  .21/12-ാം ന�ർ
േകസിേ��� ഉ�രവ്  �കാരം ക�േമലിൽ
െക.വി.മാത� എ�യാൾ�്  സി�ി�ി���മാ��.
ആയതിൽ നി�ം സർെ� ന�ർ 1167/1-ൽ
ഉൾെ�� 20.20 ആർ �മി �ീ.െക. വി.മാത�
േജാസഫ്  കര�ൻ, S/o �ര�ൻ നിര��്  ഹസ്  ,
െന�ി�തി എ�യാൾ�്  ൈകമാറിയി���ം
ടിയാൾ �നി�തി അട�  ് നാളതീകരി�
വ���മാ��. അന�രം 1999 െല െക.എസ്  .ടി
ആ�ിന്  വിേധയമായി ഒ��ാലം സബ്  കള�ർ
ടി.എൽ.എ-297/87 ന�ർ ഹർജിയിേ�ൽ
28.02.2020 ൽ �റെ��വി� ഉ�രവിൽ

�ീ.നാഗെ� ൈകവശ�ിൽ നി�ം
പ�ികവർേ�തര വിഭാഗ�േല�്  ൈകമാറിേ�ായ
�മിയിൽ 3.41 ഏ�ർ മി��മി കഴി�� 1.40
ഏ�ർ �മി പ�ികവർേ�തര വ��ിയായ �ീ.
ക�ൻേബായേനാ ടിയാെ� അന�രാവകാശികൾ
േപർേ�ാ ൈകവശ�ിൽ നിർ�വാൻ
നിർേ�ശി�ി��താ��. അന�ാധീനെ�� �മി�് 
പകരമായി �ീ.നാഗെ� അവകാശികൾ�്  ടി
ആ�ിെ� 6-ാം വ�� �കാരം സർ�ാരിൽ നി�ം
�മി അ�വദി� കി�വാൻ
അവകാശ��ായിരി�െമ�്  ��ത ഉ�രവിൽ

�തിപാദി�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര�ം ആയത് 
നൽകിയി�ി�. ടി.എൽ.എ േകസിൽ സബ് കള�ർ
�റെ��വി�ി�� ��ത ഉ�രവിെനതിെര

പാല�ാട്   ജി�ാ കള�ർ ��ാെക �ീ.നാഗൻ,ട/ഠ
മണിയൻ എ�വ�െട അവകാശികൾ സമർ�ി�
അ�ീൽ ഹർജിയിേ�ൽ നടപടികൾ �ട��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


