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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 400 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

റീ സർേ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്,
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്, 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ 

�ീ. െക. രാജൻ
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിൽ റീ സർേ�
നടപടികൾ �ർ�ിയായി��്;

(എ)      സം�ാനെ� ഒ� ജി�യി�ം റീസർെ�
േജാലികൾ �ർ�മാ�ം �ർ�ിയാ�ിയി�ി�.
സം�ാന�ാെക�� 1666 വിേ��കളിൽ 918
വിേ��ക�െട റീസർെ� േജാലികൾ �ർ�ിയാ�ി

റി�ാർ�കൾ റവന� ഭരണ�ിന്

ൈകമാറിയി��്. 

     നിലവിൽ   ഡിജി�ലായി സർെ�

�ർ�ിയായി���ം, �േരാഗതിയി���മായ 116
വിേ��കെളാഴിെക േശഷി�� 1550
വിേ��ക�െട ഡിജി�ൽ റീസർെ�

നാ�വർഷ�ിനകം �ർ�ിയാ��തിനായി

  807.98 േകാടി �പ�െട പ�തി�് 18-01-2021
െല സ.ഉ(ൈക) 24/2021/�ാനിംഗ് �കാരം

തത��ിൽ അംഗീകാരം ലഭി�ി���ം, 27-08-
2021 െല സ.ഉ.(സാധാ) 364/2021/പി & ഇ എ
�കാരം റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിൽ

ഉൾെ���ി 339.438 േകാടി �പ

ആദ�ഘ��ിനായി അ�വദി�്

ഉ�രവായി��താണ്. �ടർ�് ടി ഭരണാ�മതി
���ി നി�യി�െകാ�് ഒ�ാംഘ� ഡിജി�ൽ
റീസർെ� �വർ�ന�ൾ�ായി 438.46 േകാടി
�പ�് 02-07-2022 െല സ.ഉ (ൈക) നം 15/2022/
പി & ഇ എ �കാരം ഭരണാ�മതി നൽകി
ഉ�രവാ�ക��ായി.

(ബി) റീ സർേ� നടപടികൾ �ർ�ിയായ

വിേ��കളിെല അപാകതകൾ സംബ�ി�

പരാതികെള�ാം പരിഹരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) റീസർെ� നടപടികൾ �ർ�ിയായ വിേ��കളിെല
അപാകതകൾ സംബ�ി� പരാതികൾ

�ർ�മാ�ം പരിഹരി�ി�ി�. സർെ� പരാതികൾ
ആവർ�ന സ�ഭാവ��തിനാ�ം റീസർെ��്

േശഷം ഓേരാ വിേ�ജി�ം റീസർെ� അപാകത
സംബ�ി�് ആയിര�ണ�ിന് പരാതികൾ
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ലഭി��തിനാ�ം ആയത് പരിഹരി��തിന്

കാലതാമസം േനരി��. �ടാെത ��ത

പരാതികൾ പരിേശാധിേ�� സർെ�യർമാെര
സർ�ാരിെ� വിവിധ വികസന പ�തിക�മായി
ബ�െ�� സർെ� േജാലികൾ�ം, മ�് െ�ഷ�ൽ
സർെ� േജാലികൾ�ം നിേയാഗി��തിനാ�ം

ഇതിൽ കാലതാമസം ഉ�ാ��. എ�ി��ാ�ം
റീസർെ� �ർ�ിയാ�ി   റി�ാർ�കൾ റവന�
ഭരണ�ിന് ൈകമാറിയ വിേ��കളിെല �മി

സംബ�മായ പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ��തിന് വിവിധ ഉേദ�ാഗ�തല

�വർ�ന�ൾ േഭദഗതികൾ െച�് നടപടികൾ
ഏകീകരി�് 26.08.2017 െല സ.ഉ.
(എം.എസ്)നം.303/17/റവന� �കാരം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. ആയത് �കാരം റീസർെ�
പരാതികൾ പരിഹരി�ാൻ അതത് താ��ിെല
�േരഖ തഹസീൽദാർമാെര �മതലെ���ിയി��്.
അ�ീൽ അധികാരിയായി റവന� ഡിവിഷണൽ
ഓഫീസർമാെര�ം, റിവിഷൻ അധികാരിയായി

ജി�ാ കള�െറ�ം �മതലെ���ിയി��്. �ടാെത
റീസർെ� അദാല�കൾ നട�ി

ജന�ൾ��ാ�� ��ി��കൾ പരിഹരി�

വ��. പരാതികൾ തരംതിരി�്

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ ഒ�

െ�ഷ�ൽ ൈ�വ് നിലവിൽ ആരംഭി�ി��്.
ഡിജി�ൽ റീസർെ� നടപടികൾ

�ർ�ിയാ��േതാെട ��പരിഹാരം ഉ�ാ�ം
എ�് �തീ�ി��.

(സി) റീ സർേ� സംബ�ി� അറിയി�്
ലഭി�ാ��െകാ�് േരഖകൾ ഹാജരാ�വാൻ
കഴിയാതി�� ��ടമക�െട പരാതികൾ
പരിഹരി��തി�ളള നടപടി�മം വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഒ� വിേ�ജിെ� റീസർെ� �വർ�നം

ആരംഭി��തി� �േ�ാടിയായി സർെ�

െച�ാ��   �മി�െട അതിർ�ി

��ി�ാ��തി�ം, അ� സംബ�മായ

വിവര�ൾ നൽ��തി�മായി േനരിേ�ാ/ഏജ�്
�േഖനേയാ ഹാജരാ��തിന് �ണി�െകാ�് ഒ�
പരസ�ം േകരള സർെ� അതിരടയാള നിയമം
െസ�ൻ 6(1) �കാരം സർെ� ഓഫീസർ

ഗസ�ിൽ �സി�െ����താണ്. വിവിധ

ഘ��ളിലാ�ളള സർെ� നടപടികൾ

�ർ�ീകരി�് റി�ാർ�കൾ ത�ാറാ�ിയ േശഷം
സർെ� അതിരടയാള നിയമം െസ�ൻ 9(2)
�കാര�ളള വി�ാപനം �റെ��വി�ക�ം,
�ടർ�് �ഉടമ�ർ�് റി�ാർഡ്

പരിേശാധനി��തി�ം, പരാതി ഉെ��ിൽ

സമർ�ി��തി�മായി 30 ദിവസെ� സമയം
അ�വദി�ക�ം െച��. ��ത 9(2)
വി�ാപന േനാ�ീസ്   ഗസ�ിൽ അെ��ിൽ ര�
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ദിനപ��ിേലാ,  �മി �ിതി െച�� ബ�െ��

വിേ�ജാഫീസി�ം, താ��ാഫീസി�ം, പ�ായ�്/
�നിസി�ൽ/ േകാർ�േറഷൻ ആഫീ�കളി�ം

�സി�െ����താണ്. ടി കാലയളവി�ളളിൽ
ലഭ�മാ�� എ�ാ പരാതിക�ം തീർ�ാ�ിയ

േശഷമാണ് ബ�െ�� ജി�ാ കള��െട

അ�മതിേയാെട െസ�ൻ 13 വി�ാപനം

�സി�െ���ി റീസർെ� റി�ാർ�കൾ റവന�
ഭരണ�ിന് ൈകമാ��ത്. റി�ാർ�കൾ റവന�
ഭരണ�ിന് ൈകമാറിയ േശഷ�ം �പരാതികൾ
ഉളള പ�ം ��ടമകൾ�് കാലയള�കെളാ�ം
പരിഗണി�ാെത തെ� ഏതവസര�ി�ം അതത്
താ��കളിെല �േരഖാ തഹസീൽദാർ�് അേപ�
നൽകി പരാതികൾ പരിഹരി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


