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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 419 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

റവന� വ��ിെ� �വർ�നം ഡിജി�ലാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ിെ� �വർ�നം

നവീകരി��തിെ��ം �താര�മാ��തിെ��ം
ഭാഗമായി വ��ിെ� എ�ാ ഓഫീ�ക�ം
േസവന��ം ഡിജി�ലാ�ി മാ��തി��
നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(എ) റവന� വ��ിന് കീഴിൽ വ�� വിേ�ജ്  ഓഫീസ്
ഉൾെ�െട�� എ�ാ ഓഫീസ്
സംവിധാന��െട�ം ആ�നീകരണ�ി�ം,
വിവിധ േസവന�ൾ ആവശ���വർ�് പരമാവധി
േവഗ�ിൽ �താര�മായി േസവന�ൾ
ലഭി��തി�ം, പരമാവധി േസവന�ൾ
ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാമിലാ�ി ഇ - ഗവർണൻസ്
സംവിധാന�ി�െട ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��. പരമാവധി
േസവന�ൾ ഇ ഗവർണൻസ്  �ാ�്േഫാമി�െട
ലഭ�മാ��ത് വഴി െപാ� ജന�ൾ�് റവന�
ഓഫീ�കളിേല�് േനരി�് േപാകാെത തെ�
അേപ�കൾ സമർ�ി�വാ�ം േസവന�ൾ
വീ�ിലി�� തെ� ലഭി��തി�ം സാധി��.
സർ�ാർ േസവന�ൾ ലഭി��തിന് േവ�ി
വ�� സമയം, െചലവ്, അ��ാനം എ�ിവ
പരമാവധി �റ�വാ�ം സർ�ാർ
നടപടി�മ�ളിൽ ജന�ൾ�് േനരി�് പ�ാളികൾ
ആ�വാ�ം സാധി��. �താര�ത
ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് റവന� ഓഫീ�കളിൽ നി�ം
ജന�ൾ�് നൽ�� േസവന��െട
�ണനിലവാരം ഉയർ�കെയ� ല��േ�ാെട�ം

�വെട േചർ�ിരി�� പ�തികളാണ് വ��ിൽ
നിലവിൽ നട�ിലാ�ിവ��ത്. 1. ഇ-ഡി�ി�് 2.
ആർ.ആർ. ഓൺൈലൻ 3.സംേയാജിത ഓൺ
ൈലൻ േപാ�വരവ് (Online Mutation) 4. റവന�
ഇ-െപെ��് 5. റിലീഫ് (സമ� �രിതാശ�ാസ
മാേനജ്  െമ�് സംവിധാനം) 6. റവന� മി�ം. 7.
റവന� ഇ സർവീസസ്  െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ

8. ത�േ�ർ പകർ�് ഓൺൈലൻ 9. െലാേ�ഷൻ
മാ�് ഓൺൈലൻ. 10. FMB ഓൺൈലൻ. 11.
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വിേ�ജ്  െവൈ��്. 12.േകരള ബിൽഡിംഗ് ടാ�്
മാേനെ��് സി�ം. 13.േകാവിഡ്  എ�്േ�ഷ�
ന�പരിഹാര േപാർ�ൽ (�പീകരി��തി��
�വർ�നം �േരാഗമി��). �ടാെത റവന�
േപാർ�ൽ, വിവരാവകാശം ഓൺൈലൻ,
ഓൺൈലൻ േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ
എ�ീ പ�തിക�ം നട�ിലാ��തി��
നടപടികൾ നട�വ��.

(ബി)

സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ�ം
�േത�കമായി െവൈ��കൾ ത�ാറാ��തി��
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ�ം
�േത�കമായി െവൈ��കൾ ത�ാറാ�ിയി��്.
https://village.kerala.gov.in എ� െവബ് േപാർ�ൽ
�ഖാ�ിരം സം�ാനെ� 1666 വിേ�ജ്
ഓഫീ�ക�െട�ം െവബ് ൈസ�കൾ
െപാ�ജന�ൾ�് സ�ർശി�വാൻ
കഴി��താണ്. വിേ�ജിെനപ�ി�� െപാ�
വിവര�ൾ, ��ത വിേ�ജിെല �വിവര�ൾ,
വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ��
േസവന�ൾ, റവന� വ��് ലഭ�മാ�� ഡിജി�ൽ
േസവന�ൾ വിനിേയാഗി��തി�� ൈഹ�ർ
ലി�കൾ, ടി വിേ�ജിെല ജനസംഖ�ാപര�ം
�മിശാ�പര�മായ അടി�ാന �ിതി വിവര
കണ�കൾ, ടി വിേ�ജിെല �ധാന �ല�ൾ

�ട�ിയവ വിേ�ജ്  െവബ് ൈസ�ിൽ നി�ം
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാണ്.

(സി)

ഇ�വഴി എെ��ാം േസവന�ളാണ്
ഓൺൈലനായി ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ�ം
�േത�കമായി െവൈ��കൾ ത�ാറാ�ിയി��്.
https://village.kerala.gov.in എ� െവബ് േപാർ�ൽ
�ഖാ�ിരം സം�ാനെ� 1666 വിേ�ജ്
ഓഫീ�ക�െട�ം െവബ് ൈസ�കൾ
െപാ�ജന�ൾ�് സ�ർശി�വാൻ
കഴി��താണ്. വിേ�ജിെനപ�ി�� െപാ�
വിവര�ൾ, ��ത വിേ�ജിെല �വിവര�ൾ,
വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ��
േസവന�ൾ, റവന� വ��് ലഭ�മാ�� ഡിജി�ൽ
േസവന�ൾ വിനിേയാഗി��തി�� ൈഹ�ർ
ലി�കൾ, ടി വിേ�ജിെല ജനസംഖ�ാപര�ം
�മിശാ�പര�മായ അടി�ാന �ിതി വിവര
കണ�കൾ, ടി വിേ�ജിെല �ധാന �ല�ൾ

�ട�ിയവ വിേ�ജ്  െവബ് ൈസ�ിൽ നി�ം
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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