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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 246 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�മി തരംമാ� അേപ�കളിേ��� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) �മി തരം മാ�ാ�ളള അേപ�കൾ
തീർ�ാ��തിൽ വലിയ കാലതാമസം ഉ�ാ��
എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. െനൽവയൽ ത�ീർ�ട

സംര�ണ നിയമ�ിെല 27 A വ��ി�ം
ച��ളിെല ച�ം 12 �ം നി�ർഷി�ി��
നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി� മാ�േമ �മി തരം
മാ��തി�� അേപ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ കഴി�.
ഇ� �കാരം വിേ�ജ്  ഓഫീസ�െട അേന�ഷണ
റിേ�ാർ�്, �ഷി ഓഫീസ�െട അേന�ഷണ റിേ�ാർ�്
എ�ിവ ലഭ�മാ�ി�ം, ആവശ�െമ�് കാ��
പ�ം, േനരി�് �ല പരിേശാധന നട�ി�ം,
േകരള റിേമാ�് െസൻസിംഗ് ആ�്

എൻവിേയാൺെമ�് െസ�റിെ�
(െക.എസ് .ആർ.ഇ.സി) റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി�ം
േരഖകൾ പരിേശാധി�ം, വളെര
അവധാനതേയാെട�ം ��തേയാെട�മാണ്,
േകരള െനൽവയൽ-ത�ീർ�ട സംര�ണ
നിയമ�കാര�� �മി�െട തരം മാ�
അേപ�കളിൻേമൽ റവന� ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസർമാർ തീർ�് കൽ�ി��ത്. എ�ാൽ,
േകാവിഡ്-19 വ�ാപന�ിെ��ം, തേ�ശ
സ�യംഭരണ/അസം�ി െതരെ���ക�െട

പ�ാ�ല�ി�ം, ��ത നടപടികളിൽ
കാലതാമസം ഉ�ായി��താണ്. �ടാെത
അേപ�ക�െട എ��ി��ായ �മാതീതമായ
വർ�നവ് �ല�ം, അേപ�കൾ തീർ�ാ��തിന്
കാല താമസം േനരി�ി��താണ്. ഈ ��ം
പരിഹരി��തിന് ��കാലാടി�ാന�ിൽ

നടപടി സ�ീകരി�  ്വ���്. അ�കാരം സ�ീകരി�്
വ�� നടപടികൾ, ഇനി പറ�ം �കാരമാണ് : *
�മി തരം മാ� അേപ�കൾ ൈകകാര�ം
െച��തിന് േവ�ി ഓേരാ റവന� ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസി�ം ഏഴ്  ജീവന�ാെര അധികമായി
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നിയമി��തിന് ജി�ാ കല�ർമാർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��് . * �മി തരം മാ��ിനായി

േശഷി�� അേപ�ക�െട വിവരം , നിലവിെല
അവ�, എ�ിവ േ�ാഡീകരി�  ്,
അതിന��തമായി നിർേ�ശ�ൾ നൽകി
വ���്. *�മി തരം മാ��ിനാ��

അേപ�കൾ സ�ീകരി��ത് ഓൺൈലൻ
സ�ദായ�ിേല�് മാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത അേപ��െട നിലവിെല
അവ� അേപ�കന് സ�യം
പരിേശാധി�റിയാ�� സ�ദായം
ഏർെ����തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�്
വ���്. *അേപ�ക�െട തീർ�ാ�ൽ
�േരാഗതി പരിേശാധി��തി�ം ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം ലാ�് റവന�
ക�ീഷണ�െട േന�ത��ിൽ എ�ാ റവന�
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാ�െട�ം േയാഗം
കഴി� മാസ�ളിൽ ഓൺൈലനായി നട�ക�ം
�വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ക�ം
െച�ി��്.

(ബി)

നിലവിെല നിയമ �കാരം േഡ�ാബാ�ിൽ ഉൾെ��
�മി തരം മാ��തിന് ആർെ�ാെ�യാണ്

അ�മതി ലഭി��ത്; ആയതി�ളള

നടപടി�മ�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള െനൽവയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ നിയമം
നിലവിൽ വ� 12/08/2008-ന് ��് നിക�െ��

�മിെയയാണ് േഡ�ാ ബാ�ിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി
നൽ��ത് . േഡ�ാ ബാ�ിെല ഉ�ട��ൾ
തി���തിനായി/െത�ായി ഉൾെ�� �മി േഡ�ാ
ബാ�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ��തിനായി, േകരള
െനൽവയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ ച��ൾ
�കാര�� േഫാറം 5-ൽ , ബ�െ�� റവന�
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ��ാെക അേപ�
സമർ�ി�ാ��താണ്. �ടർ�് അേപ�
പരിേശാധി�  ്, അേപ� �മി േഡ�ാ ബാ�ിൽ,
ന� (Wet) വിഭാഗ�ിലാണ്

ഉൾെ��ിരി��െത�ിൽ, വിേ�ജ്  ഓഫീസ�െട
റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി�ം, െനൽവയൽ (Paddy)
വിഭാഗ�ിലാണ് ഉൾെ��ിരി��െത�ിൽ �ഷി
ഓഫീസ�െട റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി�ം,
ഉചിതമാെണ�് കാ�� പ�ം, േനരി�് �ല

പരിേശാധന നട�ിേയാ േക� സം�ാന

ശാ�സാേ�തിക �ാപന�ൾ ത�ാറാ�ിയ
ഉപ�ഹ ചി���െട സഹായേ�ാ� �ടിേയാ,
ഡാ�ാബാ�ിേല ഉ�ട��ൾ പരിേശാധി�  ്,
അേപ�യിൻേമൽ റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ
ഉചിതമായ ഉ�രവ് �റെ��വി��.

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ റവന� ഓഫീ�കളിൽ �മി
തരം മാ��തിനായി ലഭി�ി�ളള അേപ�കൾ

(സി) �മി തരം മാ��തിനാ�� അേപ�കൾ
ൈകകാര�ം െച��തിന് േവ�ി ഓേരാ റവന�
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സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ാൻ സ�ീകരി��
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസി�ം ഏഴ്  ജീവന�ാെര
അധികമായി നിയമി��തിന് ജി�ാ കല�ർമാർ�്
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. �മി തരം മാ��ിനായി

േശഷി�� അേപ�ക�െട വിവരം , നിലവിെല
അവ� എ�ിവ േ�ാഡീകരി�  ്,
അതിന��തമായി നിർേ�ശ�ൾ നൽകി
വ����്. �മി തരം മാ��ിനാ��

അേപ�കൾ സ�ീകരി��ത്, ഓൺൈലൻ
സ�ദായ�ിേല�് മാ��തി�� നടപടി�ം
സ�ീകരി�ി��താണ്. �ടാെത അേപ��െട
നിലവിെല അവ� അേപ�കന് സ�യം
പരിേശാധി�റിയാ�� സ�ദായം
ഏർെ����തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�്
വ�� . തരം മാ� അേപ�ക�െട തീർ�ാ�ൽ
�േരാഗതി പരിേശാധി��തി�ം ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം ലാ�് റവന�
ക�ീഷണ�െട േന�ത��ിൽ, എ�ാ റവന�
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാ�െട�ം േയാഗം
കഴി� മാസ�ളിൽ ഓൺൈലനായി
നട�ക�ം, �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






