
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 556 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. രാജ,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

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

(എ)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �മി

സംബ�മായ ���ൾ�് പരിഹാരം

കാ�വാ�ം �ടിേയ��ാ�െട അവകാശ�ൾ

സംര�ി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഉപാധിരഹിത

പ�യം നൽ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി ച��ളിൽ േഭദഗതി

വ��ിയി�േ�ാ;

(എ) അർഹരായ എ�ാവർ�ം പ�യം നൽ��ത്

േവഗ�ിലാ��തിനായി പ�യ വിതരണം

സർ�ാരിെ� 100 ദീന കർ� പരിപാടിയിൽ

ഉൾെ���ിയി���ം അതിെ�

അടി�ാന�ിൽ 13534 േപർ�് 100 ദിനം

െകാ�് പ�യം വിതരണം െച�ക��ായി.
�ടിേയ��ാ�െട േകസിൽ �ടിേയറിയി�� �മി

1960 െല േകരള ഗവൺെമ�് �മി പതിവ്

നിയമ�ി� കീഴി�� ച��ിന് അ��തമായി

പതിവി� േയാഗ�മായി�� �മിയാെണ�ിൽ

അതാ� ച��ളിെല വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി

പതി� നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി���്.
നിലവിൽ സം�ാന�് പ�യം വിതരണം

െച��ത് 1960 െല േകരള ഗവൺെമ�് �മി പതിവ്

നിയമ�ി� കീഴി�� ച��ൾ�്

അ��തമായി�ാണ്. ��ത ച��ളിൽ

നി�ർഷി�ി�� വ�വ�കൾ പാലി��തിന്

പതി� കി�� വ��ി ബാധ��നാണ്.

(ബി) എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ എ�

സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത ല���ിന��തമായി

നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ എ�ാ

േസവന��ം �ാർ�് എ� ല��ം

സാ�ാത്കരി��തിനായി �ിയാ�കമായ

വിവിധ പ�തികളാണ് റവന� വ��് ആവി�രി�

നട�ിലാ��ത്. എ�ാവർ�ം �മി

കെ���തിനായി സം�ാന�് ഒ◌ാേരാ

വിേ�ജി�ം നിലവി�� �രഹിത�െട വിവരം,
�മി�െട ലഭ�ത പ�യവിതരണ�ി�� തട�ം

എ�ീ വിവര�ൾ ഉൾെ��� ഒ� ഡാഷ്  േബാർഡ്

ത�ാറാ��തി�ം അതി�െട പ�യ

വിതരണ�ി�ളള തട�ം കെ��ി

പരിഹരി��തി�� പ�തി പരിഗണനയിലാണ്.
ലാൻഡ്  േബാർ�കളിൽ തീർ�ാ�ാൻ േശഷി��
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േക�കൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ��തിനായി േകരള�ിെല ലാൻഡ്

േബാർ�കെള 4 േമഖലകളായി തിരി�  ്ഓേരാ

ലാൻഡ്  േബാർഡിെ��ം �മതല ഓേരാ െഡപ��ി

കള�ർമാർ�് നൽ�� കാര��ം

പരിഗണനയിലാണ്. ലാൻഡ്  �ിബ�ണൽ േക�കൾ

സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തിന്

ജീവന�ാർ�� പരിശീലന പരിപാടി�ം

അദാല�ം നട� വ��. േസവന�ൾ

�ാർ�ാ��തിനായി േകരളം ��വൻ ഡിജി�ലായി

സർെ� െച�് �മി�െട വിവര�ൾ ഡിജിേ�സ്

െച�വാൻ തീ�മാനി�ി��്. ആയതിേല�്

ആർ.െക.ഐ ൽ ഉൽെ���ി 807.98 േകാടി

�പ�െട പ�തി ത�ാറാ�ക�ം ആദ� ഘ�മായി

339.438 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്. വിേ�ജ്  ഓഫീസിൽ

നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് നൽ��

േസവന�ളായി സർ�ിഫി��് വിതരണം,
േപാ�വരവ്, ത�േ�ർ പകർ�്, െലാേ�ഷൻ

െ�� ,് എഫ്.എം.ബി എ�ിവ ഓൺൈലനായി

സ�മാ�ിയി��്. �ടാെത സമ� �രിതാശ�ാസ

മാേനെ��് സംവിധാനമായ റിലീഫ്,
െപാ�ജന�ൾ�� വിവിധ പരാതികൾ റവന�

മ�ി�ം മ� ഓഫീ�കകളി�ം

സമർ�ി��തി�� മി�ം, റവന� റി�വറി

നടപടികൾ�ായി�� ആർ.ആർ ഓൺൈലൻ

എ� േപാർ��ക�ം സ�മാ�ിയി��്.
െപാ�ജന�ൾ�് � നി�തി അനായാേസന

െമാൈബൽ േഫാൺ വഴി ഒ���തി��

െമാൈബൽ അ�ിേ�ഷ�ം എ�ാ �ക�ം കാഷ് 

െലസായി ഓൺൈലനാേയാ, �.പി.ഐ
�േഖനേയാ ഇ-േപാസ്  െമഷീൻ �േഖനേയാ

ഒ���തി�� ഇ െപെ��് സംവിധാന�ം

ഒ��ിയി��്. ബിൽഡിംഗ് ടാ�് ഓൺൈലനായി

ഒ���തി�� െക.ബി.�ി മാേനെ��് സി�ം,
റവന� വ��ിൽ നി�് അ�വദി�� േ�മ

െപൻഷ�കൾ ഓൺൈലനായി നൽ��തി��

െമാഡ�ൾ എ�ിവ സ�മാ�ക�ം െനൽവയൽ

ത�ീർ�ട സംര�ണ നിയമ�കാര��

അേപ�കൾ ഓൺൈലനായി നൽ��തി��

െപാർ�ൽ നിർ�ി�ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



   
                                          

                                                             വവിശദദീകരണ കുറവിപപ

          1963  ലലെ ഭൂ പരവിഷ്കരണ നവിയമമ,  1964  ലലെ കകരള ഭൂ പതവിവപ ചട്ടങ്ങള്  1995  ലലെ

മുനവിസവിപപ്പാലെവിറവി/കകപ്പാര്പകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളവിലലെ  ഭൂമവി  പതവിവപ  ചട്ടങ്ങള്  എനവിവ  പ്രകപ്പാരമ

അര്ഹരപ്പായവി  എലപ്പാവര്കമ  പട്ടയമ  നല്കുനതവിനുള്ള  നടപടവികള്  സസദീകരവിച്ചു  വരുന.

അര്ഹരപ്പായവര്കപ  സമയബനവിതമപ്പായവി  തലന  പട്ടയങ്ങള്  വവിതരണമ  ലചയ്യുവപ്പാനപ്പാണപ

ഉകദ്ദേശവികനതപ. ഓകരപ്പാ ജവിലയവിലമ പട്ടയ വവിതരണതവിനപ കശഷവികന ഭൂമവി, അര്ഹരപ്പായവരുലട

വവിവരമ,  പട്ടയ  വവിതരണമ  ലചയ്യുനതവിനുളള  തടസമ,  ഭൂരഹവിതരപ്പായവരുലട  എണമ  എനവിവ

കരഖലപടുതവി.  ഒരു  ഡപ്പാഷപകബപ്പാര്ഡപ  തയപ്പാറപ്പാകവി  തടസങ്ങള്  നവിയമപ്പാനുസരണമ

പരവിഹരവികനതവിനുള്ള  നടപടവി  സസദീകരവിച്ചു  വരുന.  സര്കപ്പാരവിലന്റെ  നൂറുദവിന  കര്മ

പരവിപപ്പാടവിയവില്  12000  പട്ടയങ്ങള്  വവിതരണമ  ലചയ്യുനതവിനപ്പാണപ  ഉകദ്ദേശവിചവിരുലനങവിലമ  13534

പട്ടയങ്ങള് വവിതരണമ ലചയവിട്ടുള്ളതപ്പാണപ. 




