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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 115 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഇ��ി ജി�യിൽ വിതരണം െച�ി�� പ�യ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ,
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  

null
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) രവീ�ൻ പ�യം എ� േപരിൽ ഇ��ി ജി�യിൽ

വിതരണം െച�ി�� പ�യ�ൾ റ�് െച�ാൻ

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ �ീ.എം.ഐ.
രവീ�ൻ, െഡപ��ി തഹസിൽദാർ അധികാര

പരിധി മറി കട�്  അനധി�തമായി നൽകിയ

പ�യ�ൾ 1964 െല �മി പതിവ്  ച��ളിെല ച�ം

8(3), 1977 െല ക�ൻ േദവൻ ഹിൽസ്  
ച��ളിെല ച�ം 21(1), 21(4) എ�ിവ �കാരം

നിയമാ��തം റ�്  െച��തി�ം

അർഹതെ��വർ�് ��തായി പ�യം

നൽ��തി�ം ജി�ാ കള�െറ �മതലെ���ി

18.01.2022 െല സ.ഉ(ൈക).14/2022/റവ �കാരം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ഇ�ാര��ിൽ

സമയബ�ിതമായി ൈകെ�ാേ�� �ടർ

നടപടി സംബ�ി�ം ഉ�രവിൽ

വിശദീകരി�ി��്. പ�യം റ�ാ�ിയാൽ നിലവിെല

ഉടമകൾ �തിയ പ�യ�ിനായി േദവി�ളം

തഹസിൽദാർ�് അേപ� സമർ�ിേ���ം

രവീ�ൻ പ�യം അ�വദി� വിേ��കളിൽ മാ�ം

�േത�ക സംഘെ� നിയമി�  ് ടി അേപ�കൾ 

പരിേശാധി�  ് േയാഗ�ത ഉറ�ാ�ി �പതിവിന് 
ആവശ�മായ എ�ാ േരഖക�ം ത�ാറാ�ി

തഹസിൽദാർ�് ൈകമാ��തി�ം െക.ഡി.എ�  ്
വിേ�ജ്   ഒഴിെക�� വിേ��കളിെല �മി പതിവ് 
നടപടി�മ�ൾ �ർ �ിയാ�ി ര�്  മാസ�ിനകം

അർഹരായ എ�ാ അേപ�കർ�ം �തിയ

പ�യ�ൾ നൽ��തി�ം െക.ഡി.എ�  ്
വിേ�ജിെല അേപ�കളിൻേമ�ളള

അൈസൻെമ�്  റിേ�ാർ�കൾ �േത�ക സംഘം

ത�ാറാ�ി തഹസിൽദാർ �േഖന ഇ��ി ജി�ാ

കള�ർ�്  സമർ�ി�  ്േയാഗ�രായ എ�ാ

അേപ�കർ�ം പ�യം നൽ��തി��

നടപടി�ം സ�ീകരി��തിന് ഇ��ി ജി�ാ
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കള�ർ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.സർ�ാർ

ഉ�രവിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി

േചർ��.ഇത് സംബ�ി�  ്അദാല�്

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര

നിയമി�ക�ം അദാല�കൾ സമയബ�ിതമായി

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി)

പ�യം ലഭി�വർ�് അവ�െട ൈകവശ�മി�്

ഉടമ�ാവകാശം ന�െ��� സാഹചര�ം

ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ �ീ.എം.ഐ.
രവീ�ൻ, െഡപ��ി തഹസിൽദാർ അധികാര
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നിയമാ��തം റ�്  െച��തി�ം

അർഹതെ��വർ�് ��തായി പ�യം

നൽ��തി�ം ജി�ാ കള�െറ �മതലെ���ി

18.01.2022 െല സ.ഉ(ൈക).14/2022/റവ �കാരം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ഇ�ാര��ിൽ

സമയബ�ിതമായി ൈകെ�ാേ�� �ടർ
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പരിേശാധി�  ് േയാഗ�ത ഉറ�ാ�ി �പതിവിന് 
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തഹസിൽദാർ�് ൈകമാ��തി�ം െക.ഡി.എ�  ്
വിേ�ജ്   ഒഴിെക�� വിേ��കളിെല �മി പതിവ് 
നടപടി�മ�ൾ �ർ �ിയാ�ി ര�്  മാസ�ിനകം
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വിേ�ജിെല അേപ�കളിൻേമ�ളള

അൈസൻെമ�്  റിേ�ാർ�കൾ �േത�ക സംഘം
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കള�ർ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.സർ�ാർ

ഉ�രവിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി

േചർ��.ഇത് സംബ�ി�  ്അദാല�്

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര

നിയമി�ക�ം അദാല�കൾ സമയബ�ിതമായി

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്.

(സി) ഇ��ി ജി�യിൽ പ�യ�ി�േവ�ി നൽകിയി��

അേപ� തീർ�ാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

(സി) ജി�യിെല 7 �മി പതിവ്  ആഫീ�കൾ ,താ��് 
ആഫീ�കൾ എ�ിവ �ഖാ�ിരം വിവിധ �മി
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സ�ീകരി�ി��ത്; േശഷി�� അേപ�കൾ

എ�യാെണ� വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ

വ��മാ�ാേമാ?

പതിവ്  ച��ൾ �കാരം േയാഗ�രായ എ�ാ

അേപ�കർ�ം പ�യം ന��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വരികയാണ് . �ടാെത ജി�യിൽ പ�യ

േമളകൾ  സംഘടി�ി�ം പ�യവിതരണ നടപടികൾ

ഊർ�ിതെ���ി േയാഗ�രായ എ�ാ

��ംബ�ൾ�ം പ�യം ന��തി�� �ടർ

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. പതിവ്  നടപടികൾ

സംബ�ി�� �മി പതിവ്  ഓഫീ�ക�െട

�വർ�ന �േരാഗതി ജി�ാ തല�ിൽ

വിലയി���തിനായി �തിമാസ അവേലാകനം

നട�ി വ�� . ഇ��ി ജി�യിൽ വിവിധ �മി

പതിവ്  ഓഫീ�കളി�ം താ��്  ഓഫീ�കളി�മായി

38450 അേപ�കൾ തീർ�് ക�ി�വാ��് .
����ൾ �ലം നിലവിൽ �ടർ നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന്  സാധി�ാ� അേപ�കളിൽ

ജി�ാ തല�ിൽ പരിഹരി�ാ��വ പരിഹരി�ം

സർ�ാർ തല�ിൽ പരിഹരിേ��വയിൽ

ആവശ�മായ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ം

സമയബ�ിതമായി നിയമാ��തം േയാഗ�മായ

അേപ�കളിൽ തീർ�് ക�ി��തിന്  ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ








