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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 398 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

റവന� വ��ിെ� ആ�നികവ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

�ീ. െക. രാജൻ

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�ജന��മായി ഏ��ം ��തൽ സ�ർ�ം

�ലർ�� വ�െ�� നിലയിൽ റവന� വ��ിന്

ലഭി�� അേപ�ക�ം പരാതിക�ം

സമയബ�ിതമായി തീർ�ാേ��തിെ�

ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ)
��യിൽെ��ി��്. റവന� വ��ിന് ലഭി��

അേപ�ക�ം പരാതിക�ം വിവിധ ഓൺൈലൻ

േസവന�ൾ �േഖന സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ�ി വ��.

(ബി)

വിവിധ ഓഫീ�കളിൽ പല കാരണ�ളാൽ

തീർ�ാ�ാെത കിട�� ഫയ�കൾ

അടിയ�രമായി തീർ�് ക�ി�വാൻ േവ�ി

ആരംഭി� ഫയൽ അദാല�് പരിപാടി�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  സാഹചര�ം സർ�ാർ ഓഫീ�ക�െട

�വർ�നെ� സാരമായി ബാധി�ി�െ��

വീ�ണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 2022 �ൺ 15
�തൽ 2022 െസ�ംബർ 30 വെര നീ� നിൽ��

ഫയൽ അദാല�് യ�ം സംഘടി�ി�ാൻ

തീ�മാനി�െകാ�് 04.06.2022-െല സ.ഉ.
(ൈക)നം.11/2022/പി & ആർ.ഡി. �കാരം

സർ�ാർ ഉ�രവായി��താണ്. ആയത് �കാരം

റവന� വ��ിൽ 7 തല�ളിലായി �ൈല 1-ന്

വിേ�ജാഫീ�കളിൽ �ട�ി െസ�ംബർ 30-ന്

െസ�േ�റിയ�ിൽ അവസാനി�� തര�ിലാണ്

ഫയൽ അദാല�് സംഘടി�ി��ത്. �ടി�ിക

ഫയ�ക�െട വിവരേശഖരണാർ�ം നി�ിത

െ�ാേഫാർമ �കാരം �ഗിൾ ഷീ�് ത�ാറാ�ി

അതത് റവന� കാര�ാലയ�ളിെല ഫയ�ക�െട

കാലയളവ് തിരി�് തരം തിരിവിൽ എൻ�ി

നട�ിയി��്. വിവര സമാഹരണാേ�ാെടാ�ം

തെ� അതത് കാര�ാലയ�ളിൽ ഫയൽ

തീർ�ാ�ൽ യ��ം ��കാലാടി�ാന�ിൽ

ആരംഭി�ി��്.

(സി) സം�ാനെ� ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�കൾ

ഉൾെ�െട�ളള ഓഫീ�കളിൽ ദീർഘകാലമായി

തീർ�ാകാെത കിട�� േക�കൾ

അടിയ�രമായി തീർ�ാ��തിന് �േത�ക

(സി) സം�ാനെ� ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�കളിൽ

തീർ�ാ�ാൻ േശഷി�� േക�കൾ

സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ാ�� നിരവധി

കർ� പ�തികൾ സർ�ാർ നട�ാ�ിയി��്.
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അദാല�കൾ നടേ�� സാഹചര�ം

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

സം�ാന�് അേപ�കൾ ��ത�� ��ർ,
േകാഴിേ�ാട് , പാല�ാട് , ക�ർ ജി�കളിെല ലാ�്

ൈ�ബ�ണൽ ജീവന�ാർ�് ഫയൽ തീർ�ാ�ൽ

സംബ�ി�് പരിശീലനം നൽകിയി��താണ്.
സർ�ാരിെ� ഒ�ാം �റ്  ദിന കർ�

പരിപാടി�െട ഭാഗമായി 13514 പ�യ��ം

വിതരണം െച�. ര�ാം �റ്  ദിന കർ�

പരിപാടി�െട ഭാഗമായി 39586 ലാൻഡ്

ൈ�ബ�ണൽ േക�കൾ തീർ�ാ�ക�ം 41021
പ�യ�ൾ വിതരണം െച�ക�ം െച�. �ടാെത

പ�യ വിതരണം ത�ിരതെ����തിനായി ഇ-
പ�യം എ� ആശയം നട�ിലാ�ക�ം െച�.
ഒ�ാം �� ദിന കർ� പ�തിയി�ം, ര�ാം ��

ദിന കർ�പ�തിയി�ം സ�ീകരി� മിഷൻ

േമാഡി�� അദാല�കൾ ഇനി�ം

�ട��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്. �ടർ�ം

ഇേത മാ�കയിൽ മിഷൻ േമാഡ്  പ�തികൾ

ആരംഭി�് ലാൻഡ്  ൈ�ബ�ണ�ക�െട�വർ�നം

ല���ാ�ിയിെല�ി�വാൻ സാധി��താണ്. 

(ഡി) വ��ിെല ഫയ�ക�ം അേപ�ക�ം യഥാസമയം

തീർ�ാ��തിന് റവന� െസ�േ�റിയ�ിെ�

�വർ�നം സഹായകരമായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റവന� വ��ിെ� �വർ�ന ൈശലിയിൽ അടി�ടി

മാ�ം വ��വാൻ �മി��തിനാണ് റവന�

െസ�േ�റിയ�് എ� സംവിധാന�ിന് �പം

െകാ��ി��ത്. റവന� വ��ിെല ഫയ�ക�ം

അേപ�ക�ം യഥാസമയം തീർ�ാ��തിന് റവന�

െസ�േ�റിയ�ിെ� �വർ�നം വളെരേയെറ

സഹായകമായി��്. അടിയ�ര

സാഹചര��െളാഴിെക�� എ�ാ �ധനാ�കളി�ം

റവന� വ��് മ�ി�െട അ���തയിൽ റവന�

വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി, ലാ�് റവന�

ക�ീഷണർ, ഡിസാ�ർ മാേനെ��് ക�ീഷണർ,
െക�ിക് ഡയറ�ർ, ഐ.എൽ.ഡി.എം ഡയറ�ർ,
സർെ� ഡയറ�ർ, ഹൗസിംഗ് ക�ീഷണർ, ലാ�്

േബാർഡ്  െസ��റി, എ�ീ ഒ�ത് േപർ റവന�

െസ�േ�റിയ�◌് േയാഗം േച�ക�ം വ��ിെന

സംബ�ി� വിഷയ�ൾ

അപ�ഥനാവിേധയമാ�ക�ം െച� വ��.
അ�വഴി അടിയ�ിര പരിഹാരം േവ�വയിൽ

ഉചിത നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് േവ�

നിർേ�ശം അതത് കാര�ാലയ േമധാവികൾ�്

സമയബ�ിതമായി നൽകാ�ം കഴി��.
ഇതിനകം തെ� �ിയാ�ക നടപടികളിൽ റവന�

വ��് ബ��രം ��ിെല�ി കഴി�ി��്.
േകാവിഡാന�രം 04.08.2021-െല റവന�

െസ�േ�റിയ�ിെല തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ 2021 െസ�ംബർ മാസ�ിൽ

െസ��റിേയ�് തല�ി�ം ഒേ�ാബർ 1 �തൽ 10



3 of 3

വെര ക�ീഷണേറ�് തല�ി�ം 11 �തൽ 31 വെര

ജി�ാ തല�ി�ം നവംബർ മാസ�ിൽ താ��്

തല�ി�ം ഡിസംബർ മാസ�ിൽ വിേ�ജ്

തല�ി�ം ഫയൽ അദാല�് നട�വാൻ

സാധി�. റവന� വ��ിൽ വർഷ�ളായി

തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി��വ�ം അടിയ�ര

�ാധാന���വ�മായ ഫയ�കൾ നി�ിത

കാലയളവി��ിൽ തീർ�ാ�കെയ�

ല��േ�ാെടയാണ് ടി അദാല�് സംഘടി�ി�ത്.
31.08.2021 വെര�� �ടി�ിക ഫയ�കളാണ്

അദാല�ിന് പരിഗണി�ി��ത്. ടി തീയതി വെര

ഉ�ായി�� 14,96,830 ഫയ�കളിൽ 2,62,182
ഫയ�കൾ അദാല� �േഖന തീർ�ാ�വാൻ

സാധി�ി��്. ഇതിനകം 43 റവന�

െസ�േ�റിയ�കൾ േചർ�ി��്. 

(ഇ)

റവന� വ��ിെ� ആ�നികവ�രണേ�ാെട

ഫയ�കളിൻേമൽ �താര��ം നീതി�ർ�ക�മായ

തീ�മാന�ൾ േവഗ�ിൽ ൈകെ�ാ��തിന്

കഴി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ഇ) റവന� വ��ിെ� ആ�നികവൽ�രണേ�ാെട

ഫയ�കളിേ�ൽ �താര��ം നീതി�ർ�ക�മായ

തീ�മാന�ൾ േവഗ�ിൽ ൈകെ�ാ��തി�ം

വ��ിെന ശാ�ീകരി��തി�ം

കാര��മാ��തി�ം കഴി���്.
സം�ാനെ� ��വൻ റവന� സംവിധാന��ം

ക���ർവത്�രി��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ

റവന� ഓഫീ�കളി�ം �താര��ം

നീതി�ർ�ക�മായ ഫയൽ നീ��ിനായി ഇ-
ഓഫീസ്  സംവിധാനം നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
ലാൻഡ്  റവന� ക�ീഷണേറ�് 14 ജി�ാ കള�േറ�്

27 ആർ.ഡി.ഒ. ഓഫീ�കൾ 62 താ��്

ഓഫീ�കൾ 309 വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ

എ�ിവിട�ളിൽ നട�ിലാ�ി കഴി�ി��്. നാല്

ജി�കൾ ഇതിേനാടകം �ർ�മാ�ം ഇ-ജി�കളായി

മാറി കഴി�. നാല്  ജി�കൾ ഇതിേനാടകം

�ർ�മാ�ം ഇ-ജി�കളായി മാറി കഴി�. �ടാെത

04-06-2022-െല സ.ഉ(പി)നം.62/2022/ധന

�കാരം റവന� വ��ിെല അടി�ാന

ഓഫീ�കളായ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളി�ം താ��്

ഓഫീ�കളി�ം ഇ-ഓഫീസ്  നട�ിലാ��തിന്

ആവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ വാ��തിനായി

എം.എൽ.എ മാ�െട �േത�ക വികസന നിധി

വിനിേയാഗി��തിന് അ�മതി നൽ�ക�ം

െച�ി��്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


