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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3282 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റവന� വ��ിെല  ഇ-േപെമ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

റവന� വ��ിെ� ഇ-േപെമ�് ഉൾെ�െട��

ഡിജി�ൽ േസവന�ളിൽ േപാരാ�കൾ ഉേ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) റവന� വ��ിെ� ഇ-േപെമ�് ഉൾെ�െട��

ഡിജി�ൽ േസവന�ളിൽ നിലവിൽ എെ��ി�ം

േപാരാ�കൾ ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�ി�. 
�ാർ�് േഫാ�കളിെല അടി�ാന േസവന�ൾ

ഉപേയാഗി�വാൻ കഴി��വർ�് അനായാസം

ൈ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. െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷ�കളി�െട�ം െവബ്

േപാർ��കളി�െട�ം ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

ഉപേയാഗി��തിന് ��ി��കൾ േനരി��വർ�്

ആവശ�മായ സഹായ�ൾ െച��തിന്

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��ം േകാമൺ സർ�ീസ്

െസ��ക�ം സ��മാണ്. ഓൺൈലൻ

േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�� വിവിധ

തല�ളിൽെ�� ജനവിഭാഗ�ളിൽ നി�ം

ലഭി�� അഭി�ായ�ം �തികരണ��ം

അ�സരി�  ്ബ�െ�� േസാ�് െവയ�കളിൽ

ആവശ�മായ മാ��ൾ വ���തി�ം വ��്

��ി���്.

(ബി) എ�ിൽ എെ��ാം േപാരാ�കളാ��െത�ം

ഇവ പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികൾ

സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) റവന� വ��ിെ� ഇ-േപെമ�് ഉൾെ�െട��

ഡിജി�ൽ േസവന�ളിൽ നിലവിൽ എെ��ി�ം

േപാരാ�കൾ ഉ�തായി ��യിൽെ��ി�ി�. 
�ാർ�് േഫാ�കളിെല അടി�ാന േസവന�ൾ

ഉപേയാഗി�വാൻ കഴി��വർ�് അനായാസം

ൈ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. െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷ�കളി�െട�ം െവബ്
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േപാർ��കളി�െട�ം ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ

ഉപേയാഗി��തിന് ��ി��കൾ േനരി��വർ�്

ആവശ�മായ സഹായ�ൾ െച��തിന്

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��ം േകാമൺ സർ�ീസ്

െസ��ക�ം സ��മാണ്. ഓൺൈലൻ

േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�� വിവിധ

തല�ളിൽെ�� ജനവിഭാഗ�ളിൽ നി�ം

ലഭി�� അഭി�ായ�ം �തികരണ��ം

അ�സരി�  ്ബ�െ�� േസാ�് െവയ�കളിൽ

ആവശ�മായ മാ��ൾ വ���തി�ം വ��്

��ി���്.

(സി)

വൺൈടം സർ�ിഫിേ�ഷൻ സംവിധാനം

എ�ാെണ�ം ഇതിെ� �ണം എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �േരഖകൾ ഡിജിൈ�സ്  െച�് ഓൺൈലൻ

േപാ�വരവ് സാധ�മാ�ിയി�� എ�ാ

വിേ��കളി�ം 2017 �തൽ ഇ-േപയ്  െമ�്

�ഖാ�ിരം ഓൺൈലൻ ആയി �നി�തി

സ�ീകരി��തി�� സംവിധാനം നട�ിൽ

വ��ിയി��്. എ�ാൽ ഈ സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം നാളി�വെര

ഓൺൈലൻ ആയി �നി�തി ഒ��വ��ാ�

വ��ിക�െട വിവരം വിേ�ജ്  അടി�ാന�ിൽ

ലി�് െച�ക�ം അവ�െട �നി�തി �ടി�ിക

കണ�ാ�ി ഓൺൈലൻ ആയി�െ� �നി�തി

ഒ��വ���തി�� സാഹചര�ം

ഒ���തി�� �വർ�നമാണ് വൺൈടം

സർ�ിഫിേ�ഷൻ. ഈ സംവിധാന�ി�െട

സം�ാന�ിന് പിരി� കിേ�� �നി�തി

സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാ�ക�ം, ടി വിവരം

ക�ികെള അറിയി�  ്�നി�തി �ടി�ിക പിരിവ്

ഊർജിതമാ�വാ�ം സാധി��. സർ�ാരിെ�

നി�തി വ�മാനം ���തിന് �റെമ പരമാവധി

ആ�കെള ഇ-േപയ്  െമ�് ഓൺൈലൻ �ാ�്

േഫാമിേല�് െകാ�വരാ�ം ��തൽ �താര��ം

ലളിത�ം ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ��ിെകാ���

ഇ-ഗെവർണൻസ്  �വർ�നമാണ് ഈ
പ�തിയി�െട ല��മി���്.

(ഡി) വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ �േഖന സ�ീകരി�ി��

�നി�തി െമാൈബൽ േഫാൺ �േഖന

ഒ���തി�� സൗകര�ം വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ഉ�്. റവന� െവബ് േപാർ�ൽ �ഖാ�ിര�ം, ഇ-
സർവീസസ്  െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ വഴി�ം

െമാൈബൽ േഫാൺ �േഖന �നി�തി

ഒ��വ��ാ��താണ്.

(ഇ) റസിഡ�് ഡീെ�യിൽസ്  െമാഡ�ൾ

െകാ�േ�ശി��െത�ാെണ�ം ഏെത�ാം

ജി�കളിൽ ഈ സംവിധാനം നട�ാ�ിയി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) �മി�െട ൈകവശാവകാശം സംബ�ി�്

�ത�മായ േരഖകൾ ലഭ�മ�ാ� പൗര�ാർ�്

�നി�തി ഒ���തിന് േവ�ി ഇ-േപയ്  െമ�്

സി��ിൽ ഏർെ���ിയി�� സംവിധാനമാണ്

“റസിഡ�് ഡീെ�യിൽസ്  െമാഡ�ൾ”.
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ൈകവശാവകാശ േരഖകൾ ലഭ�മ�ാ�ത് കാരണം

�നി�തി ഒ��വാൻ കഴിയാതിരി�ക�ം, ത�ലം

പൗരന് ലഭിേ�� സർ�ാർ േസവന�ളിൽ

കാലതാമസം േനരി�ക�ം െച�

സാഹചര��ിലാണ് ഇ�രെമാ� സംവിധാനം ഇ-
േപയ്  െമ�് സി��ിൽ ഉൾെ���ിയത്.
ഇതി�െട പൗര�ാർ�് ലളിതമായ രീതിയിൽ കരം

ഒ���തി�ം, അ�മായി ബ�െ�� മ�്

സർ�ാർ േസവന�ൾ ലഭി��തി���

സാഹചര�ം സംജാതമാ��. മാ��മ�

നി�തിയിന�ി�� സർ�ാർ വ�മാനം

വർ�ി�ി�വാ�ം ഈ സംവിധാന�ി�െട

സാധി���്. റസിഡ�് ഡീെ�യിൽസ്

െമാഡ�ളി�െട ഒ� വ��ി�െട �നി�തി

ഒ��വ��ി നൽ��തിേനാെടാ�ം ടി വ��ി�്

��ത �മിയിേ��� ൈകവശാവകാശം

സംബ�ി� േരഖക�െട അേന�ഷണ�ം

പരിേശാധന�ം സമാ�രമായി നട���്.
ൈകവശാവകാശം സംബ�ി� േരഖ ലഭ�മാ��

�റ�് ടി �മി�െട ൈകവശാവകാശം സംബ�ി�

വിവരം ലാൻഡ്  െറേ�ാർഡ്  സ്  സി��ിൽ

ഉൾെ���ി റസിഡ�് ഡീെ�യിൽസ്

െമാഡ�ളി�െട നി�തി ഒ���വ�െട എ�ം

�റ�െകാ�് വ��തി�� നടപടി�ം സ�ീകരി�

വ���്.           �നി�തി ഒ���തിന്

േവ�ി�� ഇ-േപയ്  െമ�് സി��ിൽ

ഉൾെ���ിയി�� “റസിഡ�് ഡീെ�യിൽസ്

െമാഡ�ൾ” സം�ാന വ�ാപകമായി

നട�ിലാ�ിയി��താണ്. �ത�മായ

ൈകവശാവകാശ േരഖകൾ ലഭ�മ�ാ�വർ�്

�നി�തി ഒ��വാൻ േവ�ി മാ�മാണ്

വിേ��കളിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപേയാഗി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


