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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4981 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�മികേ�� മാഫിയ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) �മികേ�� മാഫിയ�െട �വർ�നം

നിരീ�ി��തി�ം ��ത േമഖലയിെല
നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ തട��തി�ം
നിയമവിേധയമായി മാ�ം �മിൈകമാ�ം
െച��തി�ം സം�ാന�് ഒരാൾ�്
എവിെടെയ�ാം �മി�െ��് ഒ� േനാ��ിൽ

വീ�ി�ാ�ം ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��
�ധാന �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(എ) സർ�ാർ �മിൈകേ��ം/സർ�ാർ �മിയിെല
നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ ഒഴി�ി��തി�ം
തട��തി�ം േകരള � സംര�ണ നിയമം 1957 ,
1958 െല അ�ബ� ച��ിെല�ം 2019 െല �
സംര�ണ േഭദഗതി നിയമം എ�ിവ �കാര��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ�� . � വിവര��െട�ം
�േരഖക�െട�ം �വിവര��െട�ം അഭാവമാണ്
നിയമവി�� �വർ�ന�ൾ നട��തിന്

േ�രണയാ��ത്. ഇത് തട��തതിനായിയാണ്
�േരഖകൾ ഡിജിൈ�സ്  െച��തി�ം
േകരളെമാ�ാെക ഡിജി�ലായി സർേ�
െച��തി�ം സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��ത് .
ഡിജി�ൽ െറേ�ാർ�കൾ ലഭ�മായി�� 89
വിേ��ക�ം നിലവിൽ ഡിജി�ൽ സർേ�
േജാലികൾ �േരാഗതിയിൽ ഉ� 27 വിേ��ക�ം
ഒഴിെക അവേശഷി�� 1550 വിേ��കൾ �തന
സർേ� സാേ�തിക വിദ�കളായ CORS
(Continuously Operating Reference
Stations),RTK (Real Time Kinematic), Drone,
ETS (Electronic Total Station) എ�ിവ
�േയാജന െപ��ി 4 വർഷ�ിനകം

�ർ�ിയാ��തി�� 807.98 േകാടി �പ�െട
പ�തി�് സർ�ാർ അ�മതി തത��ിൽ

ലഭി�ി���ം റിബിൾഡ്  േകരള ഇനിഷ��ീവിൽ
ഉൾെ���ി 339.438 േകാടി �പ ആദ�ഘ��ിൽ

അ�വദി� ഉ�രവായി�ഉ��മാണ്. 4 വർഷം
െകാ�് 1550 വിേ��ക�െട ഡിജി�ൽ സർേ�
�ർ�ിയാ��തി�� കർ� പ�തിയാണ്
ആവി�രി�ി��ത്. �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ
ഉപേയാഗി� സർേ� നട�ി GIS അധി�ിത
ഡിജി�ൽ മാ�കൾ ത�ാർ ആ��തിനാൽ

അധിക �മി ൈകവശം വ�ിരി��വെര�ം
സർ�ാർ �മി ൈകവശം വ�ിരി��വെര�ം
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വളെര േവഗ�ിൽ കെ��ി ലാൻഡ്  റവന�
വ��് �േഖന നിയമാ��തമാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് സാധി��താണ്.
സം�ാന� ഒരാൾ�് എവിെടെയ�ാം
�േമാ�െ��് ഒ�േനാ��ിൽ വീ�ി�ക എ�
ല��േ�ാെടയാണ് �ണിക്  ത�േ�ർ
സംവിധാനം നട�ിലാ��ത്. ആധാർ അധി�ിത
�ണിക്  ത�േ�ർ സംവിധാന�ിന്

േക�സർ�ാർ അ�മതി ലഭ�മായി��്.
ആയ�ിേല�� േസാ�് െവയർ നിർമാണം
അ�ിമഘ�ി�ിലാണ്.

(ബി)
റവന� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�വിഭാഗം

നട��തായി ആേരാപി��

നിയമവി���വർ�ന�ൾ തട��തിനായി
എെ��ാം നടപടികൾ�ാണ് ഈ സർ�ാർ
ല��മി��ത്;

(ബി) റവന� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ� വിഭാഗം നിയമവി��
�വർ�ന�ളിൽ ഏർെ���തായി
��യിൽെ��ാൽ 1960-െല േകരള സിവിൽ
സർ�ീസസ്  (തരംതിരി��ം, നിയ�ണ�ം

അ�ീ�ം) ച��ൾ �കാര�� നടപടികൾ
കർശനമാ�ാ�മാണ് ല��മി��ത്.

(സി)

���ാരായ ഉേദ�ാഗ�െര സർ�ീസിൽ നി�ം
നീ�ം െച���ൾെ�െട�� ശി�ാനടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ആേരാപി�� ���ിെ� ഗൗരവം
അടി�ാനമാ�ി 1960-െല േകരള സിവിൽ
സർ�ീസസ്  (തരംതിരി��ം, നിയ�ണ�ം,
അ�ീ�ം)ച��ൾ �കാര�� അ�ട� നടപടി
സ�ീകരി� ആവശ�െമ�ിൽ സർവീസിൽ നി�ം
നീ�ം െച���ൾ�െട�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ് .

(ഡി)
എ�ിൽ ഈ സർ�ാർ കാലയളവിൽ ഇ�
സംബ�ി�  ്എ� പരാതികൾ ലഭ�മാെയ�ം
ആയതിേ�ൽ എ� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��
എ�ം വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�  ്ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ
31 പരാതികൾ ലഭി�ി���ം ആയതിൽ 1960-െല
േകരള സിവിൽ സർ�ീസസ്  (തരംതിരി��ം,
നിയ�ണ�ം, അ�ീ�ം) ച��ൾ �കാരം
അ�ട�നടപടികൾ സ�ീകരി�വ���മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


