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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3360 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�േരഖ ഡിജി�ൈലസ്  െച�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

�േരഖ ഡിജി�ൈലസ്  െച�� �വർ�നം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(എ) സം�ാന�് ആെക�� 1666 വിേ��കളിൽ
909 വിേ��ക�െട റീസർെ� �ർ�ിയായി��്.
ഇതിൽ 87 വിേ��കൾ �തന സർെ�
ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�  ്സർെ� െച�്
ഡിജി�ലായി മാ�കൾ ത�ാറാ�ിയി���ം,
ബാ�ി�� 822 വിേ��കളിൽ പര�രാഗത
സർെ� ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�  ്സർെ�
െച�ി���ം, റി�ാർ�കൾ േപ�ർ
േഫാർമാ�ി�മാണ്. ഇ�കാരം േപ�ർ േഫാർമാ�ിൽ
ത�ാറാ�ിയി�� മാ�കൾ സംര�ി��തി�ം,
ഓൺൈലനായി വിതരണം െച��തി�ം 813
വിേ��ക�െട മാ�കൾ (FMB) �ാൻ െച�്
സർേവ�ം �േരഖ�ം വ��് ഡിജിൈ�സ്
െച�ി��്. ലാൻഡ്  റവന� വ��ിൽ �േരഖക�െട
ഡിജി�ൽവൽ�രണം 2 തല�ളിലാണ് നിലവിൽ
നട��ത്. അടി�ാന �നി�തി രജി�ർ,
ത�േ�ർ രജി�ർ എ�ിവയിെല വിവര�ൾ
(Textual Data) ഡിജി�ൽവൽ�രി��തിെ�
ഭാഗമായി സം�ാനെ� ��വൻ
വിേ��കളിെല�ം അടി�ാന �നി�തി
രജി��ക�ം ത�േ�ർ രജി��ക�ം ഡിജിൈ�സ്
െച�് റവന� ലാൻഡ്  ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം
(ReLIS) എ� േപാർ�ൽ �േഖന ഓൺൈലൻ
േപാ�വരവ്, ഓൺൈലൻ �നി�തി എ�ിവ
നട�ിലാ�ിയി��്. റവന� േരഖക�െട അ��
തല�ി�� ഡിജിൈ�േസഷെ� ഭാഗമായി
അടി�ാന �നി�തി രജി�ർ (BTR), ത�േ�ർ
രജി�ർ (TPR) എ�ിവ �ാൻ െച�് ഡിജി�ൽ
േരഖകളാ�ി മാ��തി�� �വർ�ന�ം നട�
വ��. അ�കാരം സം�ാനെ� 103
വിേ��ക�െട BTR, TPR �ാനിംഗ്
�ർ�ിയാ�ിയി��്.

(ബി) വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളി�ം താ��് ഓഫീ�കളി�ം (ബി) വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളി�ം, താ��് ഓഫീ�കളി�ം
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�േരഖ ഡിജി�ൈലസ്  െച��� സംബ�ി�്

എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ��ാൻ

ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ ?

�േരഖ ഡിജി�ൽവൽ�രണ�മായി ബ�െ��്

ആദ�ഘ�മായി അടി�ാന �നി�തി രജി�ർ
(BTR), ത�േ�ർ രജി�ർ (TPR) എ�ിവയിെല
വിവര�ളാണ് (Textual Data) ഡിജിൈ�സ്
െച�ത്. Textual Data Digitization അ�ിമ
ഘ��ിൽ എ�ിേ�ർ�േ�ാൾ അടി�ാന

�നി�തി രജി�ർ (BTR), ത�േ�ർ രജി�ർ
(TPR) എ�ിവ �ാൻ െച�് ഡിജി�ൽ
േരഖകളാ�ി മാ��തി�� �വർ�നം

ആരംഭി�ക�ം നിലവിൽ സം�ാനെ� 103
വിേ��ക�െട BTR, TPR �ാനിംഗ്
�ർ�ിയാ�ിയി���്. BTR, TPR സ്  കാനിംഗ് 
�ർ�ിയാ��േതാെട റവന� െറേ�ാർ�കൾ
ഓൺൈലൻ ആയി തെ� പരിേശാധി�വാ�ം
ബ�െ�� േസവന�ൾ പരമാവധി േവഗ�ിൽ

ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�വാ�ം സാധി�ം.
സം�ാന�് ആെക 87 വിേ��കളിൽ ഡിജി�ൽ
റീസർെ�യിങ്  �ർ�ിയായി��്. അതിൽ 83
വിേ��കളിൽ റവന� വ��ിെ� ReLIS, സർേ�
വ��ിെ� Emaps എ�ിവ േയാജി�ി�െകാ��
ഓൺൈലൻ സംവിധാനം നിലവി��്.
സം�ാന�് െപാ�ജന�ൾ�് െമ�െ��
േസവനം നൽ��തിനായി സംേയാജിത �വിവര
േസവന വിനിമയ സംവിധാനം നട�ിൽ
വ����മായി ബ�െ��് റവന� വ��ിെ�
ReLIS (Revenue Land Information System) ,
സർേ� വ��ിെ� Emaps , രജിേ�ഷൻ വ��ിെ�
PEARL എ�ിവ സംേയാജി�ി�  ്ഒ� Single
Window Portal (ഏക ജാലക ഓൺൈലൻ
സംവിധാനം) ആരംഭി��തിെ� �വർ�ന�ൾ

�ാരംഭ ഘ��ിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


