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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4984 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡിജി�ൽ സർേ��ം സ�ാമിത� പ�തി�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� ഡിജി�ൽ സർേ��ം
േക� സർ�ാരിെ� സ�ാമിത� (svamitva)
പ�തി�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ��ടമകൾ�ം �ത�മായ
�േരഖകൾ ശാ�ീയമായി അള� ത�ാറാ�ി
നൽ�ക, റവന� ഭരണം �ഗമമാ�ക,
�സംബ�മായ േസവന�ൾ �ർ�മാ�ം
ഓൺൈലനായി ജന�ളിൽ എ�ി�ക, �ര�
നിവാരണ �വർ�ന�ൾ�ം സർ�ാരിെ�
വിവിധ വികസന �വർ�ന�ൾ�ം അത��ികം
�േയാജനകരമാ�� തര�ിൽ �േരഖകൾ
ത�ാറാ�ക, �സംബ�മായ വിഷയം ൈകകാര�ം
െച��   റവന�, സർെ�, രജിേ�ഷൻ എ�ീ
വ��ക�െട േസവന�ൾ സംേയാജി�ി�
�താര�മായ രീതിയിൽ റിേ�ാർ�കൾ
കാലികമായി അപേഡ�് െച�ക �ട�ിയ
ല��േ�ാെട സം�ാന സർ�ാർ
ആവി�രി�ി��താണ് സ�ർ� ഡിജി�ൽ
റീസർെ� പ�തി. �തന സർേ� സേ�ത�ളായ
CORS െന�് വർ�്, ആർ.ടി.െക ഉപകരണ�ൾ
ഇ.ടി.എസ്  എ�ിവ ഉപേയാഗി�  ്സം�ാന�്

ഏകേദശം എൺപ� ശതമാനം �ഭാഗ�ം, ഇ�പ�
ശതമാനം വ�� ഏ��ം �റസായ ബാ�ി
�േദശ�ൾ േ�ാൺ സർേ� നട�ി�ം ഡിജി�ൽ
സർേ� മിഷൻ �ർ�ിയാ�ാനാണ് സർ�ാർ
ല��മി��ത്. എ�ാൽ േ�ാൺ സർേ�യിൽ
�ത�ത ലഭി�ാെത വ�ാൽ �സ്  �ത �േദശം �ടി
ആർ.ടി.െക/ ഇ.ടി.എസ്  ഉപേയാഗി�  ്സർേ�
െച�ം. 807.98 േകാടി �പ�െട �ഹത്
പ�തിയാണിത്     ഇ���െട ആെക

�വി�തി�െട 3 �തൽ 5 ശതമാനം മാ�ം വ��
�േരഖകൾ നിലവിലി�ാ� Rural abadi
areas(ജനവാസ േമഖലകൾ)   േ�ാൺ ഉപേയാഗി�്
സർെ� നട�ി ��ടമകൾ�് േ�ാ�ർ�ി കാർഡ്
നൽ�ക എ� ല��ം �ൻ നി��ി േക� മിനി�ി
ഓഫ് പ�ായ�ി രാജ്  (MoPR) നട�ിലാ��
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പ�തിയാണ് SVAMITVA. മ� സം�ാന�െള

അേപ�ി� േകരളം ���ളാൽ �ടെ���ം
ഉയർ� െക�ിട�ൾ ��തലായതിനാ�ം
സം�ാന� SVAMITVA പ�തി�െട വിജയം
ൈപല�് സർേ� ഫലം പരിേശാധി�  ്മാ�േമ
തീ�മാനി�ാനാ�.

(ബി)

സ�ാമിത� പ�തി�െട െചലവ് േക�
സർ�ാരാേണാ സം�ാന സർ�ാരാേണാ
വഹി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ാമിത� പ�തി�െട െചലവ് േക� സർ�ാരാണ്
വഹി��ത്. മ�് സം�ാന��മായി താരതമ�ം
െച�േ�ാൾ േകരള�ിെ� ���തി വളെര
വ�ത���ം സബ് ഡിവിഷ�ക�െട
എ�ം ��ത�മാണ്.   
എ�ാൽ േക�സർ�ാരിെ� മാർ�േരഖ �കാരം
ഇതിനായി അ�വദി�െമ�് അറിയി�ി�� �ക  
വളെര �റവാണ്. ലാർ�് െ�യിൽ മാ�ിംഗിന് ഒ�
വിേ�ജിന് ആറായിരം �പ മാ�മാണ്
അ�വദി��ത്.�ടാെത േ�ാൺ, മാ�്,എ�ിവ
ഒഴിെക�� എ�ാവിധ െചല�ക�ം സം�ാന

സർ�ാരാണ് വഹിേ��ത്.

(സി)

സ�ാമിത� പ�തി �കാരം എവിെടെയ�ാം സർേ�
നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സ�ാമിത� പ�തി �കാരം സം�ാന�്

തി�വന��രം ജി�യിെല വർ�ല വിേ�ജി�ം
(150 െഹ�ർ), ആ�ി�ൽ വിേ�ജി�ം (78 െഹ�ർ)
സാ�ിൾ സർെ� മാ�മാണ് നട�ി��ത്.
ഇതിെ� റിസൽ�് സർെ� ഓഫ് ഇ��യിൽ നി�ം
ലഭി�ാ���്.  

െസ�ൻ ഓഫീസർ


