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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4968 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

റവന�, സർേ� വ��ക�െട േരഖകൾ ഡിജിെെ�സ്  െച�് ഏേകാപി�ി��തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

റീസർേ� നടപടികൾ ഇനി�ം �ർ�ിയാ�ാ�

എ� വിേ��കൾ ഉെ���തിെ� ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�ാെക�ളള 1666 വിേ��കളിൽ 911
വിേ��ക�െട റീസർെവ േജാലികൾ �ർ�ിയാ�ി

റി�ാർ�കൾ റവന� ഭരണ�ിന് ൈകമാറിയി��്.
േശഷി�� 755 വിേ��കളിൽ 27 വിേ��ക�െട
റീസർെവ േജാലികൾ നിലവിൽ �ടർ� വ��.
റീസർെവ നടപടികൾ േശഷി�� വിേ��ക�െട
ജി� തിരി�ളള കണ�് അ�ബ�മായി  
േചർ�ിരി��.

(ബി) റവന�, സർേ� വ��ക�െട േരഖകൾ ഡിജിെെ�സ്
െച�് ഏേകാപി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ �േരാഗതി വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) റവന�, സർേ� വ��ക�െട േരഖകൾ ഡിജിൈ�സ്
െച�് ഏേകാപി�ി��തിന് നടപടി ആരഭി�ി��്.
സം�ാന�് െപാ�ജന�ൾ�് െമ�െ��
േസവനം നൽ��തിനായി 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� േജാലികൾ
�ാരംഭ ഘ��ിലാണ്. നിലവിൽ റവന� വ��ിെ�
RELIS, സർേ� വ��ിെ� Emaps എ�ിവ
േയാജി�ി�െകാ�� ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
ഡിജി�ൽ രീതിയിൽ റീസർെ� നടപടികൾ
�ർ�ീകരി� 87 വിേ��കളിൽ
നട�ിലാ�ിയി��്. �േരഖക�െട
ഡിജി�ൽവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി
സം�ാനെ� ��വൻ വിേ��കളിെല�ം
അടി�ാന �നി�തി രജി�ർ ത�േ�ർ രജി�ർ
എ�ിവയിെല വിവര�ൾ (Textual Data)
ഡിജി�ൈലസ്  െ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
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�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��്. േശഷി�� വിേ��ക�െട
ഡിജിൈ�േസഷൻ �േരാഗമി�ിെകാ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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മമ
നന ർർ

ജിജി ആെകആെക  വിേ ക െടവിേ ക െട  എ ംഎ ം
േശഷിേശഷി

വിേ ക െടവിേ ക െട
വിവരംവിവരം

1 തി വന രം 124 10

2 െകാ ം 105 17

3 പ നംതി 70 11

4 ആല ഴ 93 17

5 േകാ യം 100 12

6 ഇ ി 68 30

7 എറണാ ളം 127 52

8 ർ 255 181

9 പാല ാട് 157 41

10 മല റം 138 81

11 േകാഴിേ ാട് 118 101

12 വയനാട് 49 13

13 ക ർ 133
84 (േദശം/

േ ാ കൾ)

14 കാസർേഗാഡ് 129 105

ആെകആെക 16661666 755755
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