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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6506 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ കരം രസീതിൽ ഉടമ�രായവ�െടെയ�ാം േപ�കൾ േചർ�് കരം രസീത് ���ി ന�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം വിൻെസൻറ്  
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) തി�വന��രം താ��ിൽ വ�ി�ർ വിേ�ജിെല

റീസർേ� നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;
റീസർേ� നടപടികൾ �ർ�ീകരി�  ്റീസർേ�

ത�േ�ര് നൽകി കരം സ�ീകരി�  ് �ട�ിയത്

എ��തലാണ്; റീസർേ� നടപടികൾ

സംബ�ി� പരാതികൾ നൽ��തി��

അവസാന തീയതി�ം പരാതി നൽേക�ത്

ആർ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(എ)
വ�ി�ർ വിേ�ജിെല റീസർേ� നടപടികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. 15/06/2019 �തലാണ് കരം

സ�ീകരി� �ട�ിയത്. 15/06/2019-ന് േശഷ��

ആേ�പ�ൾ തി�വന��രം (�േരഖ)
തഹസിൽദാർ സ�ീകരി�വ��. പരാതികൾ

നൽ��തി�� അവസാന തീയതി

നി�യി�ി�ി�.

(ബി) റീസർേ� നടപടികൾ �ർ�ീകരി��തി��ൻപ്

ഉ�ായി�� ത�േ�ർ ന�ർ �കാരം വ�ി�ർ

വിേ�ജിൽ കരം അട�െകാ�ി���ം

സബ്ഡി�ിഷ�കൾ/�യവി�യ�ൾ ഒ�ം

തെ� നട�ാ��മായ ഏെത�ി�ം വ���െട

ത�േ�ർ ന�രിന് റീസർേ� നടപടികൾ�്

േശഷം ഒ�ിൽ��തൽ റീസർേ� ത�േ�ർ

ന��കൾ അ�വദി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ; ആയതി�� കാരണെമെ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി)

വ�ി�ർ വിേ�ജിൽ 171 േ�ാ�കളിലായി

17111 ത�േ��കളാണ് റീസർെ� �കാരം

നിലവി��ത്. ആയതിനാൽ �ൻസർെ�/
റീസർെ� ത�േ�ർ രജി��കൾ വിശദമായി

പരിേശാധി�ാൽ മാ�േമ ആയത് കെ��വാൻ

കഴി�ക��.

(സി) റീസർേ��് ��് T 6023 ത�േ�ർ �കാരം

വ�ി�ർ വിേ�ജിൽ കരം അട� വ�ി��

വിവിധ സർേ� ന�റിൽെ���ം േകരള േ��്

ഹൗസിംഗ് േബാർഡ്  �ശാ�് നഗർ ഹൗസിംഗ്

േകാളനി �ാ�് സ��യം നിലെകാ���മായ

വ�വിന് റീസർേ� കഴി�േ�ാൾ ര�്

ത�േ�ർ (T 17 & 1491) �കാരം കരം തീർ�്

നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ; ഈ നടപടി

�മ�കാരമാേണാെയ�ം അെ��ിൽ െത�ായ

നടപടി തി���തിന് എെ��ാം നടപടികൾ,
സ�ീകരി�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(സി)

02/12/2020-ൽ 2020-2021 സാ��ിക വർഷം

വെര�� കരം ഒ��ി നൽകിയി��്. റീസർെ�

�കാരം ഹൗസിംഗ് േബാർഡിെ��ം താമസ

ക�ിക�െട�ം േപരിൽ വ�ി��തിനാലാണ്

കരം ഒ��ി നൽകിയി��ത്. �മ�കാരമാണ്

കരം ഒ��ി നൽകിയി��ത്.

(ഡി) ഏത് ച��കാരമാണ് ഇ�കാരം ര�് ത�േ�ർ (ഡി) റീസർെ� റി�ാർഡ്  �കാരം ടി �ലം ര�്
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ന�ിയെത�ം ഇ�ാര��ിനായി ആെര�ി�ം

ആവശ���യി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ ആ�െട

ഉ�രവ് �കാരമാണ് ഇത് നട�ാ�ിയെത�ം

അറിയി�േമാ; ഇ�സംബ�ി�  ്എെ��ി�ം

പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത

പരാതിയിൽ സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;
റീസർേ��് ��് T 6023 ത�േ�ർ �കാരം ഉ�

വ�വിെ� നിലവിെല അളവ് എ�; ഇതിന്

റീസർേ��് േശഷ�� ത�േ�ർ ന�ർ

�കാര�� അളവ് എ�; ��ത വ�വിൽ

2000-ന് േശഷം സബ്ഡിവിഷ�കൾ

ഉ�ായി�േ�ാ;

ത�േ��കളിൽ ഉൾെ��വ�തിനാലാണ് ര�്

ത�േ�ർ ന�ർ നൽകിയി��ത്.
ഇ�സംബ�ി� പരാതി ��യിൽെ��ി�ി�.
റീസർെ� �കാരം റീസർെ� ന�ർ 162/8 �
28.60 ആർ ഉം റീസർെ� 162/43-ൽ 33.15 ആർ

ഉം ഉൾെ�െട 61.75 ആർ ഉ�താണ്.
റീസർെ��് ��് �ി-6023-ൽ 84.73 ആർ

ഉ�ായി���ം ആയതിൽ നി�ം േറാഡിന്

�ലം േപായി���മാണ്.

(ഇ)

ബി.�ി.ആർ. T 6023 ത�േ�ർ �കാരം 2018-
2019-ൽ കരം ഒ��ിയി�� ആെക ഉടമ�ർ

എ�െയ�ം ആദ� ��് േപർ ആെര�ാെമ�ം

റീസർേ��് േശഷ�� കരം രസീതിൽ

ടിയാൻമാ�െട േപര് എ�ാമെത�ം

അറിയി�േമാ; 2018-2019-ൽ കരം ഒ��ിയി��

ആദ�േപ�കാരയ ഉടമ��െട േപ�കൾ

ഒഴിവാ�ി ടാ�് ൈക��ക�ം ഓൺൈലൻ കരം

രസീതിൽ �തൽേ�ർ എ� മാ�ം േചർ�ക�ം

െച�ത് ഏത് ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിലാെണ�ം ഇത്

�മ�കാര��താേണാെയ�ം ഇ�ാര��ിൽ

വിേ�ജ്  ഓഫീസ�െട

ഉ�രവാദി�െമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) റീസർെ��് ��� ത�േ�ർ 6023
പരിേശാധി�തിൽ ത�േ��കാ�െട വിവരം

േരഖെ���ിയിരി�� ഭാഗം

തിരി�റിയാനാവാ� വിധം

നശി�േപായി��തായി വ�ി�ർ വിേ�ജ്

ഓഫീസർ റിേ�ാർ�് െച�ി��്. ആയതിനാൽ

ആദ� ��് േപ�കാർ ആെര�ാെമ� വിവര�ം

റീസർെ��് േശഷ�� കരം രസീതിൽ

ടിയാ�ാ�െട േപര് എ�ാമെത�ം അറി�വാൻ

നിർ�ാഹമി�. Undivided Shares ഉ� ൈകവശ

�മി�് �� പ�ാദാർമാർ�് എ�ാവർ�ം

ൈകവശ�മിയിേ�ൽ �ല�

അവകാശമാ��ത്. ഓൺൈലൻ �നി�തി

രസീതിൽ 3 പ�ാദാർമാ�െട േപ�കൾ മാ�േമ

ഉൾെ���വാൻ നിലവിൽ സംവിധാനം ഉ�.
ആയതിനാലാണ് �തൽേപർ എ�്

േചർ�ിരി��ത്. ഓൺൈലൻ നf�തി

രസീതിെല QR േകാ ഡ്  �ാൻ െച�്

��പ�ാദാർമാർ ആെര�ാമാെണ�്

മന�ിലാ�ാ��താണ്.

(എഫ്) കരം തീ�വ രസീത് വ�വിെ�

ഉടമ�ാവകാശ�ിെ� ഒ� അടി�ാന

േരഖയായിരിെ� വിേ�ജ്  ഉേദ�ാഗ��െട

സൗകര�ാർ�ം പഴയ ടാ�് രജി�റിെല �മം

പാലി�ാെത ��് ഉടമ��െട േപ�കൾ മാ�ം

േചർ�ം മ��വ�െട േപ�കൾ�് പകരം

�തൽേ�ർ എ�മാ�ം േചർ�ം കരം

അട�നൽകിയാൽ വിവിധ ആവശ��ൾ�്

ഉടമ�ാവകാശം െതളിയി��തിന്

ൈകവശാവകാശം/ത�േ�ർ/അ�ൗ�് പകർ�്

എ�ിവ�ായി അ�യേക�ം/വിേ�ജ്  ഓഫീസ്

എ�ിവിട�ളിൽ വ�വിെ� ഉടമ�ർ

(എഫ്) കരം തീ�വ രസീത് വ�വിെ�

ഉടമ�ാവകാശ�ിെ� അടി�ാന േരഖയ�.
സർ�ാരിേല�് കരം ഈടാ�ിയതി�� രസീത്

മാ�മാണ്. Undivided Shares ഉ� ൈകവശ

�മി�് �� പ�ാദാർമാർ�് എ�ാവർ�ം

ൈകവശ�മിയിേ�ൽ �ല� അവകാശമാണ്

ഉ�ത്. ആയതിനാൽ നി�തി രസീതിൽ

പ�ാദാ�െട �മം െത�ിയാൽ �മിയിേ���

അവകാശം ഇ�ാതാ��ി�. വിവിധ

ആവശ��ൾ�ായി ഉടമ�ർ�് വിവിധ

ഓഫീ�കളിൽ കയറിയിറേ�� സാഹചര�ം

��യിൽെ��ി�ി�.
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കയറിയിറേ�� സാഹചര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ജി) T 6023 ത�േ�രിന് പകരം നൽകിയി��

റീസർേ� ത�േ�ർ ന�ർ വ�വിന് 2020-21-െല

ഓൺൈലൻ കരം രസീതിൽ വ�വിെ�

ഉടമ�രായ എ�ാവ�േട�ം േപ�കൾ േചർ�്

���ിയ കരം രസീത് നൽ��തി�ം ഭാവിയിൽ

ഇ�കാരം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

ച�രഹിതമാ�ം ജന�ൾ�് ��ി��്

ഉ�ാ��വിധം അവരവ�െട സൗകര�ാർ�ം

�വർ�ി�ക�ം െച�� ജീവന�ാർെ�തിെര

മാത ൃകാപരമായ നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ജി)

ഓൺൈലൻ നി�തി രസീതിയിൽ 3-ൽ ��തൽ

പ�ാദാ�െട േപ�കൾ േരഖെ���ാൻ നിലവിൽ

സംവിധാനമി�, കരം രസീതിൽ വ�വിെ�

ഉടമ�രായ എ�ാവ�െട�ം േപ�കൾ േചർ�്

നൽ�� വിഷയം പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


