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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3302 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) എ�ാവർ�ം �മി എ�ാവർ�ം �േരഖ എ�
പ�തിേയാെടാ�ം എ�ാ േസവന��ം
ഡിജി�ലാ��തിനായി റവന� വ��്
സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�േമാ;

(എ) എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ എ�ാ
േസവന�ൾ�ം �ാർ�് എ� ല��ം
സാ�ാത്കരി��തിനായി �ീയാ�കമായ
വിവിധ പ�തികളാണ് റവന� വ��് ആവി�രി�്

നട�ിലാ��ത്. എ�ാവർ�ം �മി
കെ���തിനായി സം�ാന�് ഓേരാ
വിേ�ജി�ം നിലവി�� �രഹിത�െട വിവരം
�മി�െട ലഭ�ത പ�യവിതരണ�ി�� തട�ം
എ�ീ വിവര�ൾ ഉൾെ��� ഒ� ഡാഷ്േബാർഡ്
ത�ാറാ��തി�ം അതി�െട
പ�യവിതരണ�ി�� തട�ം കെ��ി

പരിഹരി��തി�� പ�തി പരിഗണനയിലാണ്.
ലാൻഡ്  േബാർ�കളിൽ തീർ�ാ�ാൻ േശഷി��
േക�കൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ��തിനായി േകരള�ിെല ലാൻഡ്
േബാർ�കെള നാ� േമഖലകളായി തിരി�  ്ഓേരാ
ലാൻഡ്  േബാർഡിെ��ം �മതല ഓേരാ െഡപ��ി
കള�ർമാർ�് നൽ�� കാര��ം
പരിഗണനയിലാണ്. ലാൻഡ്  �ീബ�ണൽ േക�കൾ
സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തിന്
ജീവന�ാർ�� പരിശീലന പരിപാടി�ം
അദാല�ം നട� വ��. േസവന�ൾ
�ാർ�ാ��തിനായി േകരളം ��വൻ ഡിജി�ലായി
സർെ� െച�് �മി�െട വിവര�ൾ ഡിജിെ�സ്
െച��തിന് തീ�മാനി�ി��്. ആയതിേല�് RKI
-ൽ ഉൾെ���ി 807.98 േകാടി �പ�െട പ�തി
ത�ാറാ�ക�ം ആദ� ഘ�മായി 339.438 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്.
വിേ�ജ്  ഓഫീസിൽ നി�ം െപാ� ജന�ൾ�്
നൽ�� േസവന�ളായി സർ�ിഫി��് വിതരണം
േപാ�വരവ്, ത�േ�ർ പകർ�്, േലാേ�ഷൻ �� ,്
എഫ്.എം.ബി എ�ിവ ഓൺൈലനായി
അ�വദി��തി�� െമാഡ�ൾ എ�ിവ
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ഓൺൈലനായി സ�മാ�ിയി��്. �ടാെത
സമ� �രിതാശ�ാസ മാേനെ��് സംവിധാനമായ
റിലീഫ് , െപാ�ജന�ൾ�� വിവിധ പരാതികൾ
റവന� മ�ി�ം മ�് ഓഫീ�കളി�ം
സമർ�ി��തി�� മി�ം, റവന� റി�വറി
നടപടികൾ�ാ�� ആർആർ ഓൺൈലൻ എ�ീ
േപാർ��ക�ം സ�മാ�ിയി��്.
െപാ�ജന�ൾ�് �നി�തി അനായാേസന
െമാൈബൽ േഫാൺ വഴി ഒ���തി��
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം എ�ാ �ക�ം കാഷ്
െല�ായി ഓൺൈലനാേയാ �.പി.ഐ �േഖനേയാ
ഇ േപാസ്  െമഷ�ൻ �േഖനേയാ ഒ���തി�� ഇ
േപാെ��് സംവിധാന�ം ഒ��ിയി��്.
ബിൽഡിംഗ് ടാ�് ഓൺൈലനായി ഒ���തി��
െകബി�ി മാേനെ��് സി�ം, റവന� വ��ിൽ നി�്
അ�വദി�� േ�മ െപൻഷ�കൾ
ഓൺൈലനായി നൽ��തി�� െമാഡ�ൾ
എ�ിവ സ�മാ�ക�ം െനൽവയൽ ത�ീർ�ട

സംര�ണ നിയമ�കാര�ളള അേപ�കൾ
ഓൺൈലനായി നൽ��തി�� േപാർ�ൽ
നിർ�ി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി)

നി�ാരകാരണ�ളാൽ നാളി�വെര �േരഖേയാ
പ�യേമാ ലഭി�ാ�വ�െട പരാതികൾ
പരിേശാധി�  ്അവ�് �ായിയായ

പരിഹാര��ാ��തിനായി താ��്
അടി�ാന�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) നിലവി�� അർഹരായ അേപ�കൾ േകരള
�മിപതിവ് ച��ൾ അ�സരി�  ്ലാൻഡ്
അൈസൻെമ�് ക�ി�ിയിൽ വ�  ്അംഗീകാരം
േതേട���്. നവംബർ മാസം 1-ാം തീയതി തെ�
എ�ാ ജി�കളി�ം �തിയ �മിപതിവ് ക�ി�ികൾ
�പീകരി�ണെമ� ഉേ�ശേ�ാ� �ടി �മിപതിവ്
ക�ി�ി �പീകരണ�ി�� നടപടികൾ അ�ിമ
ഘ��ിലാണ്. ലാൻഡ്  �ിബ�ണൽ പ�യം
വിതരണം െച��ത് സംബ�ി� നടപടികൾ
ത�രിതെ����തിന് ��ത ഓഫീ�മായി
ബ�െ�� ജീവന�ാർ�് ആവശ�മായ

പരിശീലന�ം, പ�യവിതരണം
േവഗ�ിലാ��തിന് കർശന നിർേ�ശ�ം
നൽകിയി��്. പ�യ വിതരണം സംബ�ി�

നടപടികൾ �ഗമ�ം, േവഗ�ി�മാ��തി�ം

പരാതികൾ പരിഹരി��തിേല�മായി ഒ�
അവേലാകന ക�ി�ി �പീകരി�  ്ആയതിെ�

�വർ�നം വി�ലീകരി��തിനാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ഓേരാ വിേ�ജി�ം ലഭ�മായ
�രഹിത�െട വിവര��ം �മി�െട ലഭ�ത�ം
പ�യവിതരണ�ി�� തട���ം ഉൾെ���ി

ഒ� ഡാഷ്  േബാർഡ്  ത�ാറാ�� കാര�ം
പരിഗണനയിലാണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


