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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 489 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ ജനസൗ�ദമാ�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ,
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ സി എ�  ്��� 

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ
ജനസൗ�ദമാ��തിന് ആവി�രി�ി��
ആ�നികീകരണ �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) രജിേ�ഷൻ വ��ിെ�
ആ�നികവൽ�രണ�മായി ബ�െ��് സബ്
രജി�ാർ ആഫീ�കൾ ജനസൗ�ദമാ��തിെ�
ഭാഗമായി �വെട വിവരി�� പരിപാടികൾ
നട�ിലാ�ിയി��. 1) വിൽ��യാളിേനാ
വാ��യാളിേനാ സ�യം ആധാരം
ത�ാറാ��തി�� നിയമേഭദഗതി. 2) സ�യം
ആധാരം ത�ാറാ��തിെന
േ�ാൽസാഹി�ി��തി�ം സബ് രജി�ാർ
ഓഫീസിൽ ഫയൽ െച�� ആധാരപകർ�കൾ
�ഗമമായി ക���റിൽ ത�ാറാ��തി�മായി
ഫയലിംഗ് ഷീ�ക�െട അളവ് എ 3 ൈസസിൽ
നി�ം എ 4 ൈസസിേല�് മാ�ിയി��. 3) ഒ�
ജി��ക�ളള ഏത് സബ് രജി�ാർ ഓഫീസി�ം
െപാ�ജന��െട സൗകര�മ�സരി�  ്ആധാരം
രജി�ർ െച��തി�� Anywhere Registration
സംവിധാനം. 4) ആധാര രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�� �റ�് തെ� അവ�െട ഡിജി�ൽ
പകർ�കൾ ബ�െ�� വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ
ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ�ിെ�ാ�് േപാ�് വരവ്
നടപടികൾ ��തൽ �താര�മാ�ി. 5) സബ്
രജി�ാർ ഓഫീസിൽ നി�� എ�ാ
േസവന�ൾ�ം ഇ-േപെ��് സൗകര�ം
ഒ��ക�ം സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കളിൽ ഇ-
േപാസ്  ഉപകരണ�ൾ �ാപി�ക���ായി. 6)
�മി�െട ന�ായവില െപാ�ജന�ൾ�്
ഓൺൈലനായി www.igr.kerala.gov.in എ�
െവബ് ൈസ�ി�െട പരിേശാധി��തി��
സംവിധാനം. 7) ഒ� ല�ം �പ�് �കളിൽ ��വില
വ�� എ�ാ ആധാര�ൾ�ം ഇ-�ാം�ിംഗ്
സൗകര�ം. 8) ആധാര രജിേ�ഷൻ നടേ��

തീയതി�ം സമയ�ം �ൻ��ി നി�യി�െകാ�്
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േടാ�ൺ ഓൺൈലനായി എ���തി��
സൗകര�ം. 9) രജിേ�ഷൻ ഇൻെ��ർ ജനറലിെ�
കാര�ാലയ�ി�ം, 8 ജി�ാ രജി�ാർ
ഓഫീ�കളി�ം ഫയ�കൾ ഓൺൈലനായി
ൈകകാര�ം െച��തി�� ഇ-ഓഫീസ്
സംവിധാനം നട�ിലാ�ി. 10) സഹകരണ
ബാ�കളിൽ നി�� േലാ�കൾ�ാ�� ഗഹാൻ
ആധാര�ൾ�് �ർ�മാ�ം ഓൺൈലൻ
സൗകര�ം. 11) KSFE -�മായി േചർ�െകാ�്
�വാസി ചി�ികൾ�് �ർ�മാ�ം ഓൺൈലൻ
സൗകര�ം. 12) പാർട്ണർഷി�് രജിേ�ഷന്
�ർ�മാ�ം ഓൺൈലൻ സംവിധാനം. 13)
െസാൈസ�ി രജിേ�ഷ�മായി ബ�െ�� വിവിധ
േസവന�ൾ�് ഓൺൈലൻ സംവിധാനം. േമൽ
വിവരി� പരിപാടികൾ വി�ലീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി �വെട വിവരി�� പരി�ാര��ം
വ��ിെ� പരിഗണനയിലാണ്. 1. എ�ാ
�ല��ൾ��� �����ൾ�് പകരമാ��
സ�ർ� ഇ-�ാ�ിംഗ് സൗകര�ം. 2. ബാ�കളിൽ
നി�ം മ�് ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം
േലാ�ക�മായി ബ�െ�� കരാ�കൾ
െച��തിന് ബ�െ�� �ാപന�ൾ

സ�ർശി�ാെത തെ� ഡിജി�ൽ �പ�ിൽ

കരാ�കൾ ത�ാറാ��തിനാ�� സൗകര�ം. 3.
രജിേ�ഷൻ വ��ിെ� െവബ് ൈസ�് ��തൽ
മിക��താ��തി�� നടപടികൾ

(ബി)

സ��മായി ആധാരെമ��� പ�തി ��തൽ
ലളിതമാ��തി�ം �ര�ിതമാ��തി�ം
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആധാരം സ�യം ത�ാറാ��തി�ളള സൗകര�ം
��തൽ ലളിതവൽ�രി��തിനായി ഫയലിംഗ്
ഷീ�ക�െട അളവ് എ.3 ൈസസിൽ നി�ം എ.4-
േല�് മാ�ിയി��. സ�യം ആധാരം ത�ാറാ��
െപാ�ജന�ൾ�് ക���ർ �ി�ർ ഉപേയാഗി�്
ഫയലിംഗ് ഷീ�കളിൽ ആധാരം ത�ാറാ�വാൻ
ഈ സൗകര�ം വളെര
�േയാജനകരമായിരി��താണ്. ക���ർ
�ഖാ�ിരം ത�ാറാ�� ആധാര�ളിൽ ആധാര
ക�ിക�െട േഫാേ�ാ�ം വിരൽ�തി�ം ക���ർ
�ഖാ�ിരം തെ� േരഖെ����തി��
പരി�ാര�ം പരിഗണനയിലാണ്.

(സി) സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കളിെല ഭൗതിക സൗകര�ം
െമ�െ����തി�ം േരഖക�െട
ഡിജിൈ�േസഷൻ നട�ാ��തി���
�വർ�ന�െള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 1. സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കളിെല ഭൗതിക
സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി 100 േകാടി
�പ�െട കിഫ്ബി �േഖന രജിേ�ഷൻ വ��ിെല
51 െക�ിട നിർ�ാണ പ�തി�ം, ഒ�
അ����ണി�ം സ.ഉ.(സാധാ)995/17/നി.വ,
തീയതി, 05/12/2017 �കാരം ഭരണാ�മതി
നൽ�ക�ം, ഇതിെല 28 െക�ിട��െട
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�വർ�േനാദ്ഘാടന�ം ഒ� െക�ിട�ിെ�

അ����ണി�ം നട�ക���ായി. 15
ഓഫീ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�നം നട�
െകാ�ിരി��. 8 ഓഫീ�ക�െട
നിർ�ാണ�വർ�നം �ാരംഭഘ��ിലാണ്. 2.
30/05/2020 തീയിതിയിെല
സ.ഉ(സാധാ)നം.373/2020/നി.വ ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കളിൽ
െപാ�ജന�ൾ�ായി അടി�ാന സൗകര�ം
ഒ���തിെ� ഭാഗമായി നാല് േകാടി അൻപത്
ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകി. ഇതിൽ
സിഡ്േകാ �ഖാ�ിരം 315 സബ് രജി�ാർ
ഓഫീ�കളി�ം 10 കേസരകൾ വീതം വിതരണം
െച�. �ടാെത സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�ക�െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന�മായി ബ�െ��്

വാ�ർടാ�്, വാ�ർപ�്, കിണർ, �ഴൽകിണർ,
�ചി�റി �തലായവ�െട നിർ�ാണ�മായി
ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് വ��്
െക�ിടവിഭാഗ�ിന് 89,21,900/- (എൺപ�ി

ഒൻപത് ല��ി ഇ�പ�ി ഒ�ായിര�ി

െതാ�ായിരം) �പ�ം നൽകിയി��്. 3. സബ്
രജി�ാർ ഓഫീ�കളിെല റി�ാർഡ്  �റികൾ
നവീകരി��തി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി 37
സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കളിൽ ആ�നിക
രീതിയി�� േകാംപാ��കൾ �ാപി�. 4.
രജിേ�ഷൻ വ��ിൽ 2018-19 സാ��ിക

വർഷം �ട�ം �റി� േരഖക�െട അനശ�ര
ഡിജിൈ�േസഷൻ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിെ�ാ�് പ�നംതി� ജി�യിെല എ�ാ
സബ് രജി�ാർ ആഫീ�കളിേല�ം രജി�ർ
വാല��ൾ ഡിജിൈ�സ്  െച�ക��ായി. ��ത
പ�തി �േഖന 2019-20, 2020-21 സാ��ിക

വർഷ�ളിൽ തി�വന��രം, െകാ�ം, േകാ�യം,
ഇ��ി, എറണാ�ളം, ആല�ഴ ജി�കളിെല സബ്
രജി�ാർ ആഫീ�കളിെല 2005 �തൽ 2018
വെര�� കാലയളവിെല രജി�ർ വാല���െട
�ാനിംഗ് േജാലികൾ �ർ�ിയാ�ക��ായി. ഈ
പ�തി�െട ഭാഗമായ 2005 -� �െ���
രജി�ർ വാല��ൾ ഡിജിൈ�സ്  െച��തി��
നടപടികൾ �േരാഗമി�ക�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


