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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1483 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റവന� വ��ിെ� ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് വിേ�ജ്  ഓഫീ�ക�മായി
ബ�െ�� ഏെത�ാം േസവന�ളാണ്
ഡിജി�ലായി ലഭി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;
എഫ്.എം.ബി. െ�� ,് ത�േ�ർ അ�ൗ�്,
െലാേ�ഷൻ െ��  ്എ�ിവ ഓൺൈലനായി
ലഭി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ �വെട
േചർ�ി�� േസവന�ളാണ് ഡിജി�ലായി
ലഭ�മാ��ത്. 1)ഇ-ഡി�ി�് 2)ആർ.ആർ.
ഓൺൈലൻ 3) ReLIS (റവന� ലാൻഡ്
ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം) 4)റവന� ഇ-െപെ��്
5)റിലീഫ് (സമ� �രിത മാേനെ��് സംവിധാനം)
6)റവന� മി�ം 7)വിേ�ജ്  െവബ് ൈസ�് 8)റവന� ഇ
സർവീസസ്  െമാൈബൽ ആ�് 9)ത�േ�ർ
പകർ�് ഓൺൈലൻ 10)െലാേ�ഷൻ മാ�്
ഓൺൈലൻ 11) FMB ഓൺൈലൻ അടി�ാന

നി�തി രജി�ർ (BTR) ഡിജിൈ�സ്  െച�്
ഓൺൈലൻ ആ�ിയി�� 1663 വിേ��കളിൽ
നി�ം ത�േ�ർ പകർ�് , െലാേ�ഷൻ മാ�്
എ�ിവ ഓൺൈലൻ ആയി െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��താണ്. ഡിജി�ൽ സർെ�
�ർ�ിയാ�ി ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാമിേല�്
മാ�ിയി�� 87 വിേ��കളിൽ ഡിജി�ൽ FMB
െ��  ്ഓൺൈലൻ ആയി ലഭ�മാ��തി��
സൗകര���്.

(ബി) റവന� വ��ിെ� ഏെത�ാം േസവന�ൾ�ാണ്
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ലഭ�മായി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� ഇ-സർവീസസ്  െമാൈബൽ
ആ�ിേ�ഷനി�െട െപാ�ജന�ൾ�് �നി�തി
ഒ���തി�ം ഓൺൈലൻ അ�ാെത��
േപാ�വരവ് (�മി�െട �യവി�യം നട�ത്
സംേയാജിത ഓൺ ൈലൻ േപാ�വരവ് (Online
Mutation) സംവിധാനം നിലവിൽ വ��തിന്
�ൻപ് നട�ി���ം എ�ാൽ േപാ�വരവ്
െച�ി�ി�ാ��മായ േപാ�വരവ് അേപ�കൾ)
െച��തി�ം �േരഖക�െട
നാളതീകരണ�ി��� അേപ�കൾ

നൽകാ��താണ്. �മി�െട ൈകവശാവകാശം
സംബ�ി� വിവര�ൾ പരിേശാധി��തി��



2 of 2

ലാൻഡ്  ഇൻേഫാർേമഷൻ സി��ം റവന� ഇ
സർവീസസ്  െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനിൽ

ഉൾെ���ിയി��്.

(സി)

എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ എ�
പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �രഹിത�െട അേപ�കളിൽ നിയമ��െട�ം
ച���െട�ം അ�:സ� പാലി�്
സാധാരണ�ാരെന �മി�െട ഉടമയാ�ക�ം,
�രഹിതരി�ാ� േകരളം എ� ആശയ�ി��ി

അർഹരായ ��വൻ �രഹിതർ�ം �മി
ലഭ�മാ�ക�ം െച�ക, എ�ാ �മി�ം
�ത�തേയാെട േരഖ ഉറ�വ��ക എ�ിവയാണ്
“എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ”
പ�തിയി�െട ല��മി��ത്. നിലവി��
നിയമസംവിധാനം �േയാജനെ���ി പരമാവധി
ആ�കൾ�് പ�യം വിതരണം െച�ം.
സം�ാനെ� ഡിജി�ൽ റീ സർേവ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി രജിസ്  േ�ഷൻ, റവന�, സർെ�
വ��ക�െട ഏകീ�ത േപാർ�ൽ ഒ���തി�ം
അതി�െട �മി സംബ�മായ െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭിേ�� േസവന�ൾ പരമാവധി
ലളിതവത്കരി�  ്േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തി�ം
പ�തി ല��മി���്.

(ഡി)

�മി�െട തരംമാ�ൽ അേപ� ഓൺൈലനായി
സ�ീകരി��തിന് സൗകര��േ�ാ; ഇ�രം

അേപ�കളിൽ തീ�മാനെമ���തി��
കാലതാമസം ഒഴിവാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) അടി�ാന നി�തി രജി�ർ (BTR) ഡിജിൈ�സ്
െച�് ഓൺൈലൻ ആ�ിയി�� 1663
വിേ��കളി�ം �മി�െട തരംമാ�ൽ അേപ�
ഓൺൈലൻ ആയി സമർ�ി��തി��
സൗകര�ം ഒ��ിയി��്. �മി�െട തരംമാ�ൽ
അേപ�കൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


