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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6501 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�മി�െട സർേ� ന�രിൽ മാ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

ദശാ��ളായി കരം അട� വ�� �മി�െട
സർേ� ന�രിൽ മാ�ം വ�� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) റീസർെ� �ർ�ീയാ��തിന് �ൻപ് �ൻ സർെ�
�കാരമാണ് കരം ഒ��ി വ��ത്. ഒ� വിേ�ജിൽ
റീസർെ� റി�ാർ�കൾ നിലവിൽ വ�േ�ാൾ
�തിയ റീസർെ� ന�ർ, സബ് ഡിവിഷൻ ന�ർ
എ�ിവ ഉ�ാ��താണ്. ശരിയായ സർെ�
ന�ർ �കാരമ�ാെത ആധാരം രജി�ർ
െച����ലം ദശാ��ളായി കരം അട�വ��
�മി�െട സർെ� ന�രിൽ മാ�ം വ��
സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി��്.

(ബി) ഇ�ര�ിൽ സർേ� ന�രിൽ മാ�ം
വ���േതാ വ��േതാ ആയ സാഹചര��ിൽ

�ഉടമകൾ�് �ടർ�ം കരം ഒ��ാൻ സാധി�ാെത
വ���ം �മി�െട അവകാശി മരണെ���
ഘ��ിൽ ��ത �മി അന�രാവകാശികൾ�്
�നർരജിേ�ഷൻ നട�ാൻ സാധി�ാെത
വ���ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)

��യിൽെ��ി��്.

(സി) പറ�ർ താ��് ഏഴി�ര വിേ�ജിെല 56-ാം ന�ർ
ത�േ�രിൽ നി�് പിരി�ി�� 4461-ാം ന�ർ
ത�േ��ക�ി�െട 66/15എ സർേ� ന�രിൽ
ഉൾെ�� �ല�ിെ� നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�േമാ; ആയതിൽ യഥാർ� സർേ�
ന��ം ത�േ��ം ഉൾെ���ി �ല�ടമകൾ�്

വ� ൈകകാര�ം െച��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് വിേ�ജ്  േരഖകൾ
പരിേശാധി�തിൽ പറ�ർ അഡീഷണൽ
തഹസിൽദാ�െട 25/11/2013 െല
െക.ഡിസ് /18052/13/എ� 4് ന�ർ നടപടി�മം
�കാരം 4461-ാം ന�ർ ത�േ�ർ റ�് െച�ി��്.
ഈ നടപടി�മം പരിേശാധി�തിൽ �ീമതി.
രാധാമണി പറ�ർ സബ് രജി�ാർ ഓഫീസിെല
2447/1982 ന�ർ ആധാര �കാരം സി�ി�
ഏഴി�ര വിേ�ജിെല 66/15എ യിൽെ�� 05.26
ആർ വ� േപാ�വരവ് െച��തിന് ലഭി�
അേപ�യിേ�ൽ നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ ഈ
വ� േപാ�വരവ് െച��തിന് മാ� ത�േ�രായ
56 ന�ർ ത�േ�രിൽ മതിയായ വ�
ഇ�ാെയ�ം ടി സർെ� ന�രിൽെ�� �മി
െത�ായി 4461 ന�ർ ത�േ�ർ ക�ിയായ

�ീമതി. ആന��ിെ� േപരിൽ േപാ�വരവ്
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നട�ിയതായി കെ��ക�ം അേപ�
ക�ിയായ �ീമതി. രാധാമണി അ��െട�ം
4461 ന�ർ ത�േ�ർ ക�ി�െട വ�വിെ��ം
�ൻ�മാണ�ൾ 2321/1124 ആയതിനാൽ സർെ�
ന�ർ പിശക് പരിഹരി��തിന് 4461 ന�ർ
ത�േ�ർ റ�് െച�് 56 ന�ർ ത�േ�രിൽ
െകാ�വരിക��ായി. �ടാെത തഹസിൽദാ�െട
ടി ഉ�രവിൽ 4461 ത�േ�ർ ക�ി�് യഥാർ�
സർെ� ന�രിൽ �മാണം ത�ാറാ��തിേല�്
സാ��പ�ം നൽ��തി�ം, 4461 ത�േ�ർ
ക�ി ശരിയായ സർേ� ന�രിൽ �മാണം
ചമ�� �റ�് 56 ന�ർ ത�േ�രിൽ നിേ�ാ
േപാ�വരവ് അ�വദി�വാ�ം വിേ�ജ്
ഓഫീസർ�് അഡീഷണൽ തഹസിൽദാർ
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. 4461 ന�ർ ത�േ�ർ
ക�ി�് േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം ടിയാ�െട മകൾ
മായാേദവി അഡീഷണൽ തഹസിൽദാർ ��ാെക
ഹാജരാ�ക�ം, ശരിയായ ൈകവശ സർെ�
ന�രിൽ േപാ�വരവ് െച�ണെമ�്
ആവശ�െ��ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ നാളത്
4461 ത�േ�ർ ക�ി �ീമതി. ആന�ം

േപാ�വരവ് നട��തിന് തി��ാധാരം

സമർ�ി�ി�ി�ാ��ം 56 ന�ർ ത�േ�ർ ക�ി

മരണെ��ി���മാണ്.

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി�്
ഉ�ാ�� വീ�കൾ ജന�െള
��ി��ിലാ�ാതിരി�ാനാവശ�മായ

�ൻക�ത�കൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)
ഈ വിഷയ�ിൽ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി�ം
വീ���ായി�ി�.

(ഇ)
േമൽ�റ� �മി�െട കരം ഒ���തിന്
ആവശ�മായ �േത�ക ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഇ) 4461 ന�ർ ത�േ�ർ ക�ി�് ഈ വിഷയ�ിൽ

2013 ൽ നിർേ�ശം നൽകിയി��്. െത�്
തി��ൽ ആധാരം ഹാജരാ�� �റ�് കരം
ഒ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


