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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5034 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�മാലി മ�ല�ിൽ അടിയ�ര �� നൽേക� കാര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

എറണാ�ളം ജി�യിെല റവന�, സർേ�
വ��കളിെല വിവിധ പ�തിക�െട നട�ി�മായി

ബ�െ��് റവന� വ��് മ�ി�െട േന�ത��ിൽ

5.8.2021 ന് ഐ.എൽ.ഡി.എം-ൽ േചർ�
േയാഗ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) റവന� വ��് നട�ിലാ�� വിഷൻ ആ�് മിഷൻ
2021-2026 പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ�

എ�ാ നിയമസഭാ സാമാജിക�െട�ം
അഭി�ായ��ം നിേവദന��ം �പാർശക�ം
േകൾ��തി�ം സമയബ�ിതമായി നടപടി
സ�ീകരി��തി�മായി നിയമസഭാ
സാമാജിക�െട ജി� തിരി�� േയാഗം റവന�
അസം�ി എ� േപരിൽ തി�വന��രം
ഐ.എൽ.ഡി.എം.-ൽ �ടിയി���ം അതിെ�
ഭാഗമായി എറണാ�ളം ജി�യിെല നിയമസഭാ
സാമാജിക�െട േയാഗം 05/08/2021-ന്
�ടിയി���മാണ്. േയാഗ�ിൽ എം.എൽ.എ
ഉ�യി� �പാർശക�ം അഭി�ായ��ം
അ�േപാെല േരഖാ�ലം സമർ�ി�വ�ം
ഉൾെ���ി ഡാഷ്  േബാർഡ്  �പീകരി�ി���ം
നിയമസഭാ സാമാജികർ�് ത�ൾ സമർ�ി�ി��
ആവശ���െട �േരാഗതി ഡാഷ്  േബാർഡ്  വഴി
വിലയി��ാൻ സാധി�ക�ം ബ�െ�� ജി�ാ
കള�ർമാർ�് ഡാഷ്  േബാർഡ്  പരിേശാധി�്
സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി��തി�ം
വിവരം നിയമസഭാ സാമാജികെര
അറിയി��തി�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി���മാണ് . ഇ�കാരം ഉൾെ���ിയ

�പാർശക�ം നിേവദന��ം അഭി�ായ��ം
പരിേശാധി�  ്ആയവ ജേനാപകാര�ദമായ
രീതിയിൽ നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ
തീർ�ാ�ാനാണ് ല��മി��ത്. എം.എൽ.എ
ഉ�യി� ജനകീയ വിഷയ�ളിൽ
സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�വാൻ
ഇ��ലം കഴി��താണ്.

(ബി) ��ത േയാഗതീ�മാന�ൾ�് അ��തമായി
ജനകീയ വിഷയ�ളിൽ കാലതാമസമി�ാെത

(ബി) റവന� വ��് നട�ിലാ�� വിഷൻ ആ�് മിഷൻ
2021-2026 പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ�

എ�ാ നിയമസഭാ സാമാജിക�െട�ം
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അ��ല തീ�മാന�െള��് നടപടികൾ
േവഗ�ിലാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

അഭി�ായ��ം നിേവദന��ം �പാർശക�ം
േകൾ��തി�ം സമയബ�ിതമായി നടപടി
സ�ീകരി��തി�മായി നിയമസഭാ
സാമാജിക�െട ജി� തിരി�� േയാഗം റവന�
അസം�ി എ� േപരിൽ തി�വന��രം
ഐ.എൽ.ഡി.എം.-ൽ �ടിയി���ം അതിെ�
ഭാഗമായി എറണാ�ളം ജി�യിെല നിയമസഭാ
സാമാജിക�െട േയാഗം 05/08/2021-ന്
�ടിയി���മാണ്. േയാഗ�ിൽ എം.എൽ.എ
ഉ�യി� �പാർശക�ം അഭി�ായ��ം
അ�േപാെല േരഖാ�ലം സമർ�ി�വ�ം
ഉൾെ���ി ഡാഷ്  േബാർഡ്  �പീകരി�ി���ം
നിയമസഭാ സാമാജികർ�് ത�ൾ സമർ�ി�ി��
ആവശ���െട �േരാഗതി ഡാഷ്  േബാർഡ്  വഴി
വിലയി��ാൻ സാധി�ക�ം ബ�െ�� ജി�ാ
കള�ർമാർ�് ഡാഷ്  േബാർഡ്  പരിേശാധി�്
സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി��തി�ം
വിവരം നിയമസഭാ സാമാജികെര
അറിയി��തി�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി���മാണ് . ഇ�കാരം ഉൾെ���ിയ

�പാർശക�ം നിേവദന��ം അഭി�ായ��ം
പരിേശാധി�  ്ആയവ ജേനാപകാര�ദമായ
രീതിയിൽ നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ
തീർ�ാ�ാനാണ് ല��മി��ത്. എം.എൽ.എ
ഉ�യി� ജനകീയ വിഷയ�ളിൽ
സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�വാൻ
ഇ��ലം കഴി��താണ്.

(സി) ��ത േയാഗ�ിൽ അ�മാലി മ�ല�ിൽ

അടിയ�ര �� നൽേക�തായി കെ��ിയ

കാര��ൾ പ�ിക തിരി�  ്ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) അ�മാലി മ�ല�ിൽ അടിയ�ര
പരിഗണന�ായി ഉൾെ���ിയ കാര��ൾ �വെട
േചർ��. 1. അ�മാലിയിൽ �റ�ർ വിേ�ജിൽ
3½ ഏ�ർ സർ�ാർ �റേ�ാ�മായി ബ�െ��

വിഷയം. 2. അ��ഴ വിേ�ജിെല പാ�പാറയിെല
120 ഓളം ��ംബ�ൾ�് പ�യം നൽകാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ൽ. 3. അ�മാലി വിേ�ജിെല
െഫയർ വാല��മായി ബ�െ�� ���ൾ. 4.
അ��ഴ വിേ�ജാഫീസ്  �ാർ��ൽ. 5. മലയാ�ർ-
നീേലശ�രം പ�ായ�ിൽ േഫാറ�് ഇൻഡ�ീസ്
�ാവൻ�ർ ലിമി�ഡ്  ൈകവശം വ�ിരി��
�ല�് െപാ� കളി �ലം നിർ�ി��തിനായി
അ�വാദം നൽ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ൽ. 6. മലയാ�ർ-നീേലശ�രം
പ�ായ�ിൽ െകാമ�ം ക�ിനി�ടി ഭാഗ�്

െപരിയാറിേനാട്  േചർ� �റേ�ാ�് �ലം

അള� തി�െ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ൽ. 7. ����ി വിേ�ജാഫീസ്  �ിതി

െച�� �ല�് ഒ� മിനി സിവിൽ േ�ഷൻ
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നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ൽ. 8.
മ�ല�ിെല തകർ� വീഴാറായ
വിേ�ജാഫീ�കൾ �നർനിർ�ി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ൽ. 9. േഫാർ�് െകാ�ി
ആർ.ഡി.ഒ. ഓഫീസ്  കാ�നാട്  സിവിൽ
േ�ഷനിൽ മാ�ി �ാപി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ൽ.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


