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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1485 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിെല ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ നി�ം

എെ��ാം േസവന�ളാണ് നിലവിൽ

ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ �വെട

േചർ�ി�� േസവന�ളാണ് ഓൺൈലനായി

ലഭ�മാ��ത്. 1. ഇ-ഡി�ി�് വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�്

ആവശ�മായ വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ േവഗ�ി�ം

�താര�മാ�ം ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ് ഇ-ഡി�ി�്. 2.
ആർ.ആർ. ഓൺൈലൻ റവന� റി�വറി

�വർ�ന�ൾ ��തൽ കാര�

�മമാ��തിനായി നിലവി�� ഓഫ് ൈലൻ,
ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ൾ സംേയാജി�ി�്

റിക�ിസിഷൻ ഓഫീസ്  �തൽ വിേ�ജ്  തലം വെര

ബ�ി�ി�� പ�തിയാണ് ആർ.ആർ.
ഓൺൈലൻ. 3. സംേയാജിത ഓൺ ൈലൻ

േപാ�വരവ് (Online Mutation) �സംബ�മായി

റവന�, രജിേ�ഷൻ, സർേ� വ��കൾ നൽ��

േസവന�െള പര�രം ബ�െ���ി, ൈകമാ�ം

െച�െ��� �മി�െട േപാ�വരവ് ഓൺൈലൻ

�േഖന സാധ�മാ�� പ�തിയാണ് സംേയാജിത

ഓൺൈലൻ േപാ�വരവ്. 4. റവന� ഇ-െപെ��്

സം�ാന�് സംേയാജിത ഓൺൈലൻ

േപാ�വരവ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��

വിേ��കളിൽ അട�ാ�� എ�ാ െപെ��ക�ം

ഓൺൈലൻ വഴി�ം വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ

േനരി�ം ഒ���തി�� ഇ-െപെ��് സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി��്. 5. റിലീഫ് (സമ� �രിത

മാേനജ്  െമ�് സംവിധാനം) �ളയബാധിതരായ

ജന�ൾ�് അടിയ�ിര ധനസഹായം

ലഭ�മാ��തി�� Relief Web Portal ഉം

നാശന���െട വിവര േശഖരണ�ിനാ��

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം ഇേതാെടാ�ം

സംേയാജി�ി�  ്വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി

വ��. 6. റവന� മി�ം റവന� വ��മായി
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ബ�െ��് െപാ�ജന�ൾ��ാ�� എ�ാ�രം

പരാതിക�ം വ��് മ�ി�് നൽ��ത്

ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ിേല�് മാ�ക

എ�താണ് റവന� മി�ം എ�ത്

െകാ�േ�ശി��ത്. 7. റവന� ഇ സർവീസസ്

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ റവന� ഇ സർവീസസ്

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനി�െട െപാ�ജന�ൾ�്

�നി�തി, ഓഫ് ൈലൻ േപാ�വരവ്, �േരഖക�െട

നാളതീകരണ�ി��� അേപ�കൾ എ�ിവ

നൽകാ��താണ്. �മി�െട ൈകവശാവകാശം

സംബ�ി� വിവര�ൾ പരിേശാധി��തി��

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

ഉൾെ���ിയി��്. 8. ത�േ�ർ പകർ�്

ഓൺൈലൻ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ വഴി വിതരണം

െച�� ത�േ�ർ പകർ�് ഡിജി�ലായി

സാ��െ���ി ��ടമകൾ�് വിതരണം

െച��തി�� െമാഡ�ൾ. 9. െലാേ�ഷൻ മാ�്

ഓൺൈലൻ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ വഴി വിതരണം

െച�� െലാേ�ഷൻ സർ�ിഫി��കൾ ReLIS -
മായി സംേയാജി�ി�  ്ഡിജി�ലായി

സാ��െ���ി ��ടമകൾ�് വിതരണം

െച��തി�� െമാഡ�ൾ. സം�ാനെ�

വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ �വെട േചർ�ി��

േസവന�ളാണ് ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ��ത്. 1.
ഇ-ഡി�ി�് വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ നി�ം

െപാ�ജന�ൾ�് ആവശ�മായ വിവിധ

സർ�ിഫി��കൾ േവഗ�ി�ം �താര�മാ�ം

ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിയാണ് ഇ-ഡി�ി�്. 2. ആർ.ആർ.
ഓൺൈലൻ റവന� റി�വറി �വർ�ന�ൾ

��തൽ കാര� �മമാ��തിനായി നിലവി��

ഓഫ് ൈലൻ, ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ൾ

സംേയാജി�ി�  ്റിക�ിസിഷൻ ഓഫീസ്  �തൽ

വിേ�ജ്  തലം വെര ബ�ി�ി�� പ�തിയാണ്

ആർ.ആർ. ഓൺൈലൻ. 3. സംേയാജിത ഓൺ

ൈലൻ േപാ�വരവ് (Online Mutation)
�സംബ�മായി റവന�, രജിേ�ഷൻ, സർേ�

വ��കൾ നൽ�� േസവന�െള പര�രം

ബ�െ���ി, ൈകമാ�ം െച�െ��� �മി�െട

േപാ�വരവ് ഓൺൈലൻ �േഖന സാധ�മാ��

പ�തിയാണ് സംേയാജിത ഓൺൈലൻ

േപാ�വരവ്. 4. റവന� ഇ-െപെ��് സം�ാന�്

സംേയാജിത ഓൺൈലൻ േപാ�വരവ്

സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�� വിേ��കളിൽ

അട�ാ�� എ�ാ െപെ��ക�ം ഓൺൈലൻ



3 of 4

വഴി�ം വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ േനരി�ം

ഒ���തി�� ഇ-െപെ��് സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി��്. 5. റിലീഫ് (സമ� �രിത

മാേനജ്  െമ�് സംവിധാനം) �ളയബാധിതരായ

ജന�ൾ�് അടിയ�ിര ധനസഹായം

ലഭ�മാ��തി�� Relief Web Portal ഉം

നാശന���െട വിവര േശഖരണ�ിനാ��

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം ഇേതാെടാ�ം

സംേയാജി�ി�  ്വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി

വ��. 6. റവന� മി�ം റവന� വ��മായി

ബ�െ��് െപാ�ജന�ൾ��ാ�� എ�ാ�രം

പരാതിക�ം വ��് മ�ി�് നൽ��ത്

ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ിേല�് മാ�ക

എ�താണ് റവന� മി�ം എ�ത്

െകാ�േ�ശി��ത്. 7. റവന� ഇ സർവീസസ്

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ റവന� ഇ സർവീസസ്

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷനി�െട െപാ�ജന�ൾ�്

�നി�തി, ഓഫ് ൈലൻ േപാ�വരവ്, �േരഖക�െട

നാളതീകരണ�ി��� അേപ�കൾ എ�ിവ

നൽകാ��താണ്. �മി�െട ൈകവശാവകാശം

സംബ�ി� വിവര�ൾ പരിേശാധി��തി��

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

ഉൾെ���ിയി��്. 8. ത�േ�ർ പകർ�്

ഓൺൈലൻ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ വഴി വിതരണം

െച�� ത�േ�ർ പകർ�് ഡിജി�ലായി

സാ��െ���ി ��ടമകൾ�് വിതരണം

െച��തി�� െമാഡ�ൾ. 9. െലാേ�ഷൻ മാ�്

ഓൺൈലൻ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ വഴി വിതരണം

െച�� െലാേ�ഷൻ സർ�ിഫി��കൾ ReLIS -
മായി സംേയാജി�ി�  ്ഡിജി�ലായി

സാ��െ���ി ��ടമകൾ�് വിതരണം

െച��തി�� െമാഡ�ൾ. 10. FMB ഓൺൈലൻ

ഡിജി�ൽ സർേ� �ർ�ിയാ�ിയ വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് FMB
പകർ�് ഓൺൈലൻ ആയി അേപ�ി�്

ഡൗൺേലാഡ്  െചെ���വാൻ കഴി��

െമാഡ�ൾ. 11. വിേ�ജ്  െവബ് ൈസ�്

സം�ാനെ� 1666 വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ�ം

െവൈ��് ത�ാറാ�ിയി��്.
വിേ�ജിെനപ�ി�� വിവര��ം വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന��ം

വിേ�ജ്  െവൈ��ിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�്

ലഭ�മാണ്.

(ബി) ഓൺൈലൻ േസവന�െള�റി�്

െപാ�ജന�ൾ�ിടയിൽ അവേബാധം

(ബി) സം�ാനെ� ജി�ാ ഭരണ�ട�ൾ വഴി�ം

പ��ൾ, സാ�ഹിക മാധ�മ�ൾ, ഇ�ർെന�്
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��ി�ി�േ�ാ; �ാ�്േഫാ�കൾ, േകാമൺ സർ�ീസ്  െസ��കൾ

എ�ിവ �ഖാ�ിര�ം വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ

നി�ം ലഭ�മാ�� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

സംബ�ി�  ്െപാ�ജന�ൾ�ിടയിൽ

അവേബാധം ��ി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��.

(സി)

പ�തി�െട ആരംഭഘ��ിൽ വ��് �തീ�ി�

തര�ിൽ �ാമീണ ജനവിഭാഗ�ൾ ഈ
േസവന�ൾ �േയാജനെ����േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(സി) േകരള�ിെ� െപാ�സാഹചര��ിൽ നഗര

�ാമീണ ജനവിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ വലിയ

രീതിയി�� ഡിജി�ൽ ഡിൈവഡ്  നിലവിൽ ഇ�.
�ാർ�് േഫാ�കളിെല അടി�ാന േസവന�ൾ

ഉപേയാഗി�വാൻ അറിയാ��വർ�് എ��ം

ൈകകാര�ം െച�വാൻ പാക�ിൽ ലളിതമായ

�സർ ഇ�ർേഫ�ക�ം േ�ാസ�ക�മാണ് റവന�

േസവന�ൾ ലഭ�മാ�� െവബ് േപാർ��കളി�ം

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�കളി�ം

തയാറാ�ിയി��ത്. ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

ഉപേയാഗി��തിന് ��ി��കൾ േനരി��വർ�്

ആവശ�മായ സഹായ�ൾ െച��തിന്

ബ�െ�� ഓഫീ�കളിെല ഉേദ�ാഗ��ം

േകാ�ൺ സർ�ീസ്  െസ��ക�ം സ��രാണ്.
ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�� വിവിധ

തല�ളിൽെ�� ജനവിഭാഗ�ളിൽ നി�ം

ലഭി�� �തികരണ�ൾ അ�സരി�്

േസാ�് െവയറിൽ ആവശ�മായ പരി�ാര�ൾ

വ���തി�ം റവന� വ��് ��ി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


