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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3301 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റവന� െസ�േ�റിയ�് സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

റവന� െസ�േ�റിയ�് സംവിധാനം
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� ഘടന�ം
�വർ�ന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി
അധ���ം, റവന�, സർെ�, ഭവനനിർ�ാണം,
�ര�നിവാരണം എ�ീ വ��കളിെല ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ർ, ഐ.എൽ.ഡി.എം, സം�ാന

നിർ�ിതി േക�ം ഡയറ�ർമാർ, ലാൻഡ്  േബാർഡ്
െസ��റി എ�ിവർ അംഗ�ൾ ആ�മാണ് റവന�
െസ�േ�റിയ�് സംവിധാനം ആവി�രി�ി��ത്.
റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��കളിെല
�വർ�ന�ൾ ത�രിതെ���കയാണ് റവന�
െസ�േ�റിയ�ിെ� ല��ം. എ�ാ �ധനാ��മാണ്
റവന� െസ�േ�റിയ�് േചരാൻ നി�യി�ി��ത്.
അത� ദിവസ�ളിെല പരിഗണനാ വിഷയ�ൾ
�ൻ��ി അറിയി� നട�� േയാഗ�ളിൽ
�ൻേയാഗ തീ�മാന�ളിൽ സ�ീകരി� നടപടി
പരിേശാധി���ം തീ�മാന�ൾ നട�ാ��തിന്
�ത�മായ സമയപരിധി നി�യി� അത് �കാരം
നടപടികൾ സ�ീകരി���മാണ് .

(ബി) ഈ സംവിധാനം വഴി റവന�-ഭവന നിർ�ാണ
വ��കളിെല �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തി�ം ത�രിതെ����തി�ം
സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) റവന� െസ�േ�റിയ�് സംവിധാനം വഴി റവന�-
ഭവന നിർ�ാണ വ��കളിെല �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തി�ം ത�രിതെ����തി�ം
സാധി�ി��്. പ�യ��െട വിതരണം, പ�യ
അദാല�്, �ാർ�് വിേ�ജാഫീസ്  െക�ിട��െട
�ർ�ീകരണം, റവന� ഇൻഫർേമഷൻ ബ�േറാ,
റവന� േജർണൽ, റവന� േകാൾ െസ�ർ, റവന�
ഭവൻ, റവന� കാർഡ് , റവന� അവാർഡ് ,
ഓഫീ�കളിൽ ഇ-ഓഫീസ്  നട�ിലാ�ൽ,
വിേ�ജാഫീ�കൾ�് വാഹന സൗകര�ം
ഏർെ���ൽ, ഡിജി�ൽ റീസർേ� പ�തി�മായി
ബ�െ�� വിഷയ��െട �േരാഗതി,
ഭവനനിർ�ാണ വ��മായി ബ�െ��

വിഷയ�ൾ റവന� െസ�േ�റിയ�ിൽ ചർ�
െച�ക�ം തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ക�ം
െച�ി��്.
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(സി)

ഇ�വഴി വിവിധ തല�ളിൽ തീർ�ാകാതിരി��
ഫയ�കളിൽ തീ�മാനം ൈകെ�ാള�വാൻ
സാധി�ി�േ�ാ; ഫയൽ അദാല�് സംവിധാനം
ഫല�ദമാേണാ;

(സി) റവന� െസ�േ�റിയ�് സംവിധാനം വഴി വിവിധ
തല�ളിൽ തീർ�ാ�ാതിരി�� ഫയ�കളിൽ
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�വാൻ സാധി�ി��്.
ഫയൽ അദാല�് വഴി തീർ�ാ�ാൻ ബാ�ി��
ഫയ�കളിൽ റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ി അടിയ�ിര
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഭരണ സിരാ
േക�മായ െസ�േ�റിയ�ിൽ ഫയൽ അദാല�്

നട�ി നിരവധി ഫയ�കൾ തീർ�്
കൽ�ി�ി��താണ്. ലാൻഡ്  റവന�
ക�ീഷണേറ�ം കള�േറ�ക�ം േക�ീകരി��
ഫയൽ അദാല�കൾ നട� വ��.

(ഡി)

ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ��ത
സംവിധാനം എ� മീ�ിം�കൾ/സി�ിം�കൾ
നട�ിയി�െ��ം ഏെത�ാം വിഷയ�ൾ
പരിഗണി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ "റവന�
െസ�േ�റിയ�്" സംവിധാന�ിെ� 13
മീ�ിം�കൾ/സി�ിം�കൾ (13/10/2021 വെര)
നട�ി��്. പ�യ��െട വിതരണം, പ�യ
അദാല�്, �ാർ�് വിേ�ജാഫീസ്  െക�ിട��െട
�ർ�ീകരണം, റവന� ഇൻഫർേമഷൻ ബ�േറാ,
റവന� േജർണൽ, റവന� േകാൾ െസ�ർ, റവന�
ഭവൻ, റവന� കാർഡ് , റവന� അവാർഡ് ,
ഓഫീ�കളിൽ ഇ-ഓഫീസ്  നട�ിലാ�ൽ,
വിേ�ജാഫീ�കൾ�് വാഹന സൗകര�ം
ഏർെ���ൽ, ഡിജി�ൽ റീസർേ� പ�തി�മായി
ബ�െ�� വിഷയ��െട �േരാഗതി,
ഭവനനിർ�ാണ വ��മായി ബ�െ�� വിവിധ
പ�തികൾ എ�ിവയാണ് റവന�
െസ�േ�റിയ�ിൽ �ധാനമാ�ം പരിഗണി�ി��
വിഷയ�ൾ.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


