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2021-ലലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ (കഭദഗതതി) ബതില്

1963-ലലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ 
ആകക്റ്റ് വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി 

ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള 

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.―1963-ലലെ  കകേരള  ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ  ആകക്റ്റ്  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന
ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനക്റ്റ്  2021-ലലെ  കകേരള  ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ
(കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്റ്റ് ഉടന് പ്രഞബലെശ്യതതില് വരന്നതഞണക്റ്റ്.

2. 102-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―1963-ലലെ  കകേരള  ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ  ആകതിലന്റെ
(1964-ലലെ 1) 102-ാം വകുപ്പക്റ്റ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് "106-ാം വകുകപ്പഞ അലല്ലെങതില് 106 എ
എന്ന വകുകപ്പഞ"  എന്ന വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം അക്ഷരതതിനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം  "106-ാം
വകുകപ്പഞ  106 എ എന്ന വകുകപ്പഞ  106 ബതി എന്ന വകുകപ്പഞ''  എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം
അക്ഷരങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

1963-ലലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ ആകതിലന്റെ 102-ാം വകുപ്പക്റ്റ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം
ഗവണ്ലമന്റെതികനഞ  12-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (2)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ,  13 എ എന്ന  വകുപ്പക്റ്റ്  (3)-ാം
ഉപവകുകപ്പഞ,  22-ാം  വകുകപ്പഞ,  23-ാം  വകുകപ്പഞ,  26-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (2)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ
(കതര്ച്ചലചെയ്തതഞയ  കുടതിശേതികേ  പഞട്ടതതിലന്റെ  തുകേ  അഞ്ഞൂറക്റ്റ്  രൂപയതില്  കേവതിയുന്ന
സഞ്ചാംഗതതിയതില്),  31-ാം  വകുകപ്പഞ,  47-ാം വകുകപ്പഞ,  48-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (3)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ,
(4)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ,  49-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (3)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ,  52-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (6)-ാം
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ഉപവകുകപ്പഞ,  57-ാം  വകുകപ്പഞ,  66-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (5)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ,  72 എഫക്റ്റ്  എന്ന
വകുകപ്പഞ, 73-ാം വകുകപ്പഞ, 77-ാം വകുപ്പക്റ്റ്  (2)-ാം ഉപവകുകപ്പഞ, 80 ബതി എന്ന വകുകപ്പഞ,
90-ാം വകുപ്പക്റ്റ് (4)-ാം ഉപവകുകപ്പഞ,  106-ാം വകുകപ്പഞ 106 എ എന്ന വകുകപ്പഞ പ്രകേഞരമുള്ള
ലെഞന്റെക്റ്റ്  ടട്രൈബബ്യൂണലെതിലന്റെ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഉതരവമൂലെഞ്ചാം  സങടമനുഭവതിക്കുന്ന  ഏലതങതിലഞ്ചാം
ആള്കകഞ അങ്ങലനയുള്ള ഉതരവതിലനതതിരഞയതി നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന സമയതതിനകേഞ്ചാം
അപ്പവീല് അധതികേഞരസഞനതതിലന്റെ അടുകല് അപ്പവീല് കബഞധതിപ്പതികഞവന്നതഞണക്റ്റ്.

2.  106 ബതി എന്ന  വകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരമുള്ള  ലെഞന്റെക്റ്റ്  ടട്രൈബബ്യൂണലെതിലന്റെ  ഒര
ഉതരവതിലനതതിലര  നതിലെവതില്  അപ്പവീല്  കബഞധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  വശ്യവസയതില്ലെ.  7 ഇ
വകുപ്പതിന്കേവീഴെതില്  ഒര  കുടതിയഞനഞയതി  കേരതലപ്പകടണതഞലണന്നക്റ്റ്  അവകേഞശേവഞദഞ്ചാം
ഉന്നയതിക്കുന്ന ഒരഞള്കക്റ്റ്,  ഉടമസഞവകേഞശേ സര്ട്ടതിഫതികറക്റ്റ് നല്കുന്നതുമഞയതി ബന്ധലപ്പട്ട ലെഞന്റെക്റ്റ്
ടട്രൈബബ്യൂണലെതിലന്റെ 106 ബതി എന്ന വകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരമുള്ള ഉതരവതിലനതതിലര അപ്പവീലെതിനുള്ള ഒര
വശ്യവസ ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതിനക്റ്റ് ഇകപ്പഞള് സര്കഞര് തവീരമഞനതിച.

3. കമല്പ്പറഞ്ഞ ലെക്ഷശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണള്ളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

ലകേ. രഞജന്

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1963-ലലെ കകേരള ഭൂപരതിഷ്ക്കരണ ആകതില് നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

(1964-ലലെ 1)

** ** ** **

102.  അപ്പവീല് അധതികേഞരസഞനതതിലന്റെ അടുകല് അപ്പവീല്.―(1)  ഗവണ്ലമന്റെതികനഞ
12-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (2)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ,  13 എ എന്ന  വകുപ്പക്റ്റ്  (3)-ാം  ഉപവകുകപ്പഞ,  22-ാം
വകുകപ്പഞ, 23-ാം വകുകപ്പഞ, 26-ാം വകുപ്പക്റ്റ് (2)-ാം ഉപവകുകപ്പഞ (കതര്ച്ചലചെയ്തതഞയ കുടതിശേതികേ
പഞട്ടതതിലന്റെ തുകേ അഞ്ഞൂറക്റ്റ് രൂപയതില് കേവതിയുന്ന സഞ്ചാംഗതതിയതില്), 31-ാം വകുകപ്പഞ, 47-ാം
വകുകപ്പഞ, 48-ാം വകുപ്പക്റ്റ്  (3)-ാം ഉപവകുകപ്പഞ, (4)-ാം ഉപവകുകപ്പഞ, 49-ാം വകുപ്പക്റ്റ് (3)-ാം
ഉപവകുകപ്പഞ, 52-ാം വകുപ്പക്റ്റ്  (6)-ാം ഉപവകുകപ്പഞ, 57-ാം വകുകപ്പഞ, 66-ാം വകുപ്പക്റ്റ്  (5)-ാം
ഉപവകുകപ്പഞ,  72 എഫക്റ്റ് എന്ന  വകുകപ്പഞ,  73-ാം  വകുകപ്പഞ,  77-ാം  വകുപ്പക്റ്റ്  (2)-ാം
ഉപവകുകപ്പഞ, 80 ബതി എന്ന വകുകപ്പഞ, 90-ാം വകുപ്പക്റ്റ് (4)-ാം ഉപവകുകപ്പഞ, 106-ാം വകുകപ്പഞ
അലല്ലെങതില്  106 എ എന്ന വകുകപ്പഞ പ്രകേഞരമുള്ള ലെഞന്ഡക്റ്റ് ടട്രൈബബ്യൂണലെതിലന്റെ ഏലതങതിലഞ്ചാം
ഉതരവമൂലെഞ്ചാം സങടമനുഭവതിക്കുന്ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ആള്കകഞ അങ്ങലനയുള്ള ഉതരവതിലനതതിരഞയതി
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടഞവന്ന  സമയതതിനകേഞ്ചാം  അപ്പവീല്  അധതികേഞരസഞനതതിലന്റെ  അടുകല്
അപ്പവീല് കബഞധതിപ്പതികഞവന്നതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

            


