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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1508 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റീസർേ� �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

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

(എ) സം�ാനെ� റീസർേ��െട �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ; റീസർേ� നടപടികൾ
ൈവ��തിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ആെക�� 1666 വിേ��കളിൽ
909 വിേ��ക�െട റീസർെ� �ർ�ിയാ�ി

റി�ാർ�കൾ റവന� ഭരണ�ിന്

ൈകമാറിയി��താണ്. ബാ�ി 757 വിേ��ക�െട
റീസർെ� േജാലികൾ �ർ�ിയാ�വാൻ

േശഷി���്. ടി വിേ��കളിൽ നിലവിൽ 29
വിേ��ക�െട റീസർെ� േജാലികൾ
�േരാഗതിയിലാണ്. �ടാെത 909 വിേ��ക�െട
റീസർെ� �ർ�ിയാെയ�ി�ം 87 വിേ��കൾ
ഒഴിെക പര�രാഗത സർെ� ഉപകരണ�ൾ
ഉപേയാഗി�  ്സർെ� െച�ി���ം റി�ാർ�കൾ
േപ�ർ േഫാർമാ�ി�മാണ്. ടി മാ�കെളാ�ം
കാലഘ��ിന��തമായി ഡിജി�ൽ
േഫാർമാ�ിൽ മാ��തിേനാ ഡിജി�ൽ
സംവിധാന�ി�െട�� േസവനം ജന�ൾ�്
നൽ��തിേനാ സാധി�ാ�താണ്. ��ത
സാഹചര��ിൽ ഡിജി�ലായി റീസർെ� നട�ിയ

87 വിേ���ം നിലവിൽ ഡിജി�ൽ സർെ�
നടപടികൾ നട�വ�� 29 വിേ��കൾ ഒഴിെക
ബാ�ി 1550 വിേ��ക�ം �തന സാേ�തിക
വിദ��െട സഹായ�ാൽ സർെ� നട�ി

സമയബ�ിതമായി തെ� ടി േജാലികൾ
�ർ�ിയാ��തി�� കർ� പ�തികൾ
ആവി�രി�വ��. ആ�നിക സർെ� സാേ�തിക
വിദ�യായ CORS (Continuously Operating
Reference Stations) െന�് വർ�് സം�ാന�്

�ാപി��തി�ം RTK (Real Time Kinematic)
ഉപകരണ��െട സഹായ�ാൽ സർെ�
േജാലികൾ ത�രിതെ����തി�ം ല��മി��. ടി
സാേ�തിക വിദ�യിൽ ��തൽ പരി�ാന��

സർെ� ഓഫ് ഇ�� �േഖന ഇത് സം�ാന�്
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�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
�ടാെത വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട�ം

േകാൺ�ാ�് സർെ�യർമാ�െട�ം േസവനം
വിനിേയാഗി�  ്സർെ� െച��തിന് ല��മി���ം
അതിേല�ായി ആദ� ഘ��ിൽ റീബിൽഡ്  േകരള
ഇൻഷ��ീവ് ൽ നി�് ഭരണാ�മതി നൽകിയ
339.438 േകാടി �പ ഉൾ�െട നാല്
ഘ��ൾ�ായി ആെക 807.98 േകാടി �പ�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി���മാണ്. ��ത
നടപടികൾ �ർ�ിയാ�� �റ�് സം�ാന�്

റീസർെ� േജാലികൾ ��തൽ �ത�തേയാ�ം
സമയബ�ിതമാ�ം �ർ�ിയാ�വാൻ

സാധി��താണ്.

(ബി) റീസർേ� �ർ�ിയാകാെത സം�ാന�ിെ�

ൈകവശ�� �മി�െട �ത�മായ കണ�്
ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റീസർെ� �ർ�ിയാകാെത സം�ാന�ിെ�

ൈകവശ�� �മി�െട �ത�മായ കണ�്
ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�ാ�താണ്.

(സി)

സം�ാനെ� ലാ�് �ിബ�ണ�കളി�ം െ�ഷ�ൽ
ലാ�് �ിബ�ണ�കളി�ം െക�ി�ിട�� േക�കൾ
��കാല അടി�ാന�ിൽ തീർ�ാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ; ഇതിെ�
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) 01-04-1964 ന് �ൻപ് ജ�ി-�ടിയാൻ ബ��ിൽ

പാ� വ�വ�കേളാെട �മി ൈകവശം വ�്
അ�ഭവി�  ്വ�ി�� �ടിയാ�ാർ, �ടികിട�കാർ,
കാരാ��ാർ എ�ിവർ�് 1963 െല േകരള
�പിര�രണ നിയമ �കാരം �യസർ�ിഫി��്
ലഭി�ാൻ അർഹത��്. ഇവ�െട നിയമാ��ത
അർഹത പരിേശാധി���ം, ൈകവശ
�മിയിേ�ൽ fixity of tenure ഉേ�ാെയ�്
പരിേശാധി���ം, �യസർ�ിഫി��്
നൽ���ം ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�കളാണ്.
ഇതിനായി ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�കൾ�് സിവിൽ
േകാടതി�െട അധികാര�ളാ��ത്.
സം�ാന�് 17 ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�ക�ം 15
െ�ഷ�ൽ ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�ക�ം 16 േദവസ�ം
ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�ക�മാ��ത്.
ഇവിട�ളിലായി ഒ� ല��ിൽ പരം
േക�കളാണ് ഇനി�ം തീർ�ാ�ാനായി
േശഷി��ത്. േക�കൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ�ാൻ ഓേരാ ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണലി�ം
�തിമാസ ടാർജ�് നൽകിയി��്. ഇതിെ�
�േരാഗതി �തിമാസ അവേലാകനം നട�ി

വിലയി��ി വ��. േക�കൾ ൈകകാര�ം
െച��തിനായി േ��് ലാൻഡ്  േബാർഡിൽ
നി�ം പരിശീലന�ം നൽകി വ��. ഈ
സർ�ാരിെ� ആദ� 100 ദിവസ�ി��ിൽ

പതിനായിരേ�ാളം േക�കൾ തീർ�ാ�ാ�ം
അർഹത��ായി�� 7000 േ�ാളം േപർ�്
ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണൽ പ�യം നൽകാ�ം
കഴി�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


