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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6431 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഷൻ ആ�് മിഷൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) റവന� വ��ിൽ സമ�മായ പരി�രണം െകാ�
വ��തിന് ഈ സർ�ാർ വിഷൻ ആ�് മിഷൻ
പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) റവന� വ��ിൽ സമ�മായ പരിഷ്  കരണം
ല��മാ�ി വിഷൻ ആ�് മിഷൻ 2021-2026 എ�
പ�തി ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയി��്.
എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ, എ�ാ
േസവന��ം �ാർ�് എ� ല��
സാ�ാത്�ാരമാണ് പ�തി�െട ല��ം. പ�തി
േരഖകൾ ചർ� െച��തി�ം തീ�മാനം
ൈകെ�ാ��തി�മായി എ�ാ �ധനാഴ്��ം
റവന� വ��് മ�ി�െട അ���തയിൽ റവന�,
സർേ�, ഭവന നിർ�ാണം, �ര� നിവാരണം എ�ീ
വ��കളിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ൻമാെര

ഉൾെ���ി റവന� െസ�േ�റിയ�് എ�
സംവിധാനം �വർ�ി���്. സം�ാനെ�

എ�ാ ജി�ാ കള�ർമാ�മായി �തിമാസ�ം,
െഡപ��ി കള�ർ/ആർഡിഒ/തഹസിൽദാർ
എ�ിവ�മായി ൈദ�മാസ�ം വിേ�ജ്
ഓഫീസർമാ�മായി ൈ�മാസ�മായി േയാഗം
േചർ�് പ�തി വിവര�ൾ വിശദീകരി�ക�ം
അഭി�ായ �പീകരണം നട�ക�ം െച� വ��.
��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ�

എ�ാ നിയമസഭാ സാമാജിക�െട�ം
അഭി�ായ��ം നിേവദന��ം ശിപാർശക�ം
േകൾ��തി�ം സമയബ�ിതമായി നടപടി
സ�ീകരി��തി�മായി റവന� അസം�ി എ�
സംവിധാനം �പീകരി�ി��്. റവന�
അസം�ി�െട ആദ� േയാഗ�ൾ ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ 13 ദിവസ�ളിലായി
തി�വന��രം ഐ.എൽ.ഡി.എം-ൽ വ�്
�ടിയി��താണ്. ടി േയാഗ�ിൽ സാമാജികർ
ത��െട മ�ല�മായി ബ�െ��ം െപാ�വാ�ം
സമർ�ി� നിേവദന��ം ശിപാർശക�ം
േയാഗ�ിൽ പറ�ി�� അഭി�ായ��ം
ഉൾെ���ി ഡാഷ്  േബാർഡ്  �പീകരി�ി��്.
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ജേനാപകാര�ദമായ രീതിയിൽ �തഗതിയിൽ
ഫയൽ തീർ�ാ�ലാണ് ഇത് െകാ�്
ഉേ�ശി��ത്. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി റവന�
ഓഫീ�ക�െട �ധാനമാ�ം വിേ�ജ്
ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ം
ഉേ�ശി��.

(ബി) 1974-െല ജനസംഖ��ം വ� വിവര��ം
അടി�ാനെ���ി�� റവന� വ��ിെല �ാഫ്
പാേ�ൺ പരി�രി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ; ഇ�ാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിേ�ജാഫീ�കളിെല േജാലിഭാരം
സംബ�ി�  ്ഉേദ�ാഗ�ഭരണപരി�ാര വ��്
പഠനം നട�ി സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�്
വരികയാണ്.

(സി)

വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ െപാ�ജന�ൾ�്
െമ�െ�� േസവന�ൾ നൽ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) റവന� വ��ിന് കീഴിൽ വ�� വിേ�ജ്  ഓഫീസ്
ഉൾെ�െട�� എ�ാ ഓഫീസ്
സംവിധാന��െട�ം ആ�നീകരണ�ി�ം

വിവിധ ഓഫീസ്  േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ
�ാ�് േഫാമിലാ�ി ഇ-ഗേവണൻസ്
സംവിധാന�ി�െട ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ���

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. റവന�
ഓഫീ�കളിൽ നി�ം ജന�ൾ�് നൽ��
േസവന��െട �ണനിലവാരം ഉയർ�ക എ�
ല��േ�ാെട �വെട േചർ�ിരി��

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്. ഇ-ഡി�ി�്
ആർ.ആർ. ഓൺൈലൻ സംേയാജിത
ഓൺൈലൻ േപാ�വരവ് (Online Mutation)
റവന� ഇ-േപെ��് റിലീഫ് (സമ� �രിത
മാേനെ��് സംവിധാനം ) റവന� മി�ം റവന� ഇ-
സർ�ീസസ്  െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ത�േ�ർ
പകർ�് ഓൺൈലൻ െലാേ�ഷൻ മാപ്
ഓൺൈലൻ FMB ഓൺൈലൻ വിേ�ജ്
െവൈ��് േകരള ബിൽഡിംഗ് ടാക് സ്  മാേനജ്  മ�്
സി�ം േകാവിഡ്  എ�്േ�ഷ� ന�പരിഹാര
േപാർ�ൽ

(ഡി) വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ�് വാഹനമി�ാ��കാരണം

ജീവന�ാർ��ാ�� ��ി��്
പരിഹരി��തിനായി വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ
വാഹനം അ�വദി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

(ഡി)
സം�ാനെ� വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിേല�് വാഹന
സൗകര�ം ലഭ�മാ��തി�� ശിപാർശ
പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


