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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3750 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ിഫി��കൾ�ം േസവന�ൾ��� ഫീസ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  കാല�് െറയിൽേവ, എ���നികൾ

ഉൾെ�െട േക� സർ�ാരിന് കീഴി�� വിവിധ

�ാപന�ൾ നൽ�� േസവന�ി�ം അവശ�

വ��ൾ�ം ഫീ�ം ചാർ�ം വില�ം വർ�ി�ി�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന്

വിപരീതമായി സം�ാന സർ�ാർ നൽ��

വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ�ം േസവന�ൾ���

ഫീസ്  ഒഴിവാ�ിയത് െപാ�ജന�ൾ�് ഏെറ

ആശ�ാസകരമായി എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ)

��യിൽെ��ി��്. എ�ാൽ സം�ാന

സർ�ാർ നൽ�� വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ�ം

േസവന�ൾ��� ഫീസ്  ഒഴിവാ�ിയത്

െപാ�ജന�ൾ�് ഏെറ ആശ�ാസകരമായി എ�്

വിലയി���.

(ബി) നിര�രം ആവശ��ളള നിരവധി സർ�ിഫി��കൾ

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മം ല�കരി�കേയാ

ഒഴിവാ�കേയാ െച�ത് ജന�ൾ�് ഏെറ

സൗകര��ദമാെണ�ം സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല

അമിത േജാലിഭാരം ല�കരി�  ്കാര��മത

വർ�ി�ി�ാൻ കാരണമാ�െമ�ം

വിലയി���േ�ാ;

(ബി)

ഉ�്.

(സി) സാ��പ���ം േസവന��ം

സമയബ�ിതമായി നൽ��തി�ം സിവിൽ

സർ�ീസിെ� കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം

സ�ീകരി�വ�� മ�് നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പരമാവധി സർ�ാർ േസവന�ൾ സർ�ാർ

ഓഫീസ്  സ�ർശി�ാെത തെ� ജന�ളിേല�്

എ�ി��തിെ� ഭാഗമായി പരമാവധി

േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ വഴി ലഭ�മാ�ാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വരികയാണ്. സർ�ാർ

േസവന�ൾ ലഭ�മാ�േ�ാൾ ആവശ�െ���

സർ�ിഫി��കൾ, ഗസ�ഡ ്  ഉേദ�ാഗ�ൻ/േനാ�റി

എ�ിവ�െട സാ��െ����കൾ എ�ിവ

കഴി��� ഒഴിവാ�ാ�ം േസവനം ലഭ�മാ�ാ��

��ീയ ല�കരി�ാ��� നടപടികളാണ്

ആ��ണം െച�വ��ത്. ആദ�ഘ��ിൽ ചില

വ��ക�െട േന�ിവി�ി സർ�ിഫി��്, റസിഡ�്

സർ�ിഫി��്, ൈമേനാറി�ി സർ�ിഫി��്, ൈലഫ്

സർ�ിഫി��്, one and the same certificate,
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ബ�ത� സർ�ിഫി��്, ��ംബഅംഗത�

സർ�ിഫി��്, ഐഡ�ിഫിേ�ഷൻ സർ�ിഫി��്,
ജാതി സർ�ിഫി��്, മി�വിവാഹ സർ�ിഫി��്,
െലാേ�ഷൻ മാ�്-െലാേ�ഷൻ സർ�ിഫി��്,
ആഭ��രവ��് അ�േ�ഷൻ എ�ീ 12 ഇനം

േസവന�ൾ ല�കരി��തി�ം പൗര�ാർ�്

വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ/േസവന�ൾ

നൽ��തി�� നടപടി�മ�ൾ ല�കരി

��തി�ം നിയമ�കാര�� വിവിധ

അ�മതി�� നടപടി�മ�ൾ

�ഗമമാ��തി�ം സർ�ാർ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

�റെ��വി�  ്ഉ�രവായി��്. i. വിവിധ സർ�ാർ

േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി േരഖകൾ/
സർ�ിഫി��കൾ എ�ിവ ഗസ� ഡ്

ഉേദ�ാഗ�ൻ/േനാ�റി സാ��െ���ണം എ�

രീതി ഒഴിവാ�ി േരഖക�െട/സർ�ഫി��ക�െട

പകർ�കൾ സ�യം സാ��െ���ിയാൽ

മതിയാ�ം. ii. പൗര�ാർ�് നൽ��

േസവന�ൾ�് ഒ� നി�ിത �ക അവരിൽനി�ം

അേപ�ാഫീസായി ഈടാ���്.
ആദ�ഘ�െമ� നിലിയിൽ ബിസിന�ി�ം

വാണിജ��ി�ം ഒഴിെക�� പൗരേസവന�ൾ

ലഭി��തിനായി അേപ�ാ ഫീസ്  ഒ���തിൽ

നി�ം പൗര�ാെര ഒഴിവാ��. iii. പൗര�ാർ�്

നൽ�� േസവന�ൾ�ായി സമർ�ിേ�� എ�ാ

അേപ�ാേഫാ�ക�ം ലളിതമാ�ാ�ം

കഴി��ിടേ�ാളം ഒ� േപജിൽ മാ�ം

പരിമിതെ���ാ�ം നി�യി�ി��്. iv. ഒരി�ൽ

നൽകിയ എ�ാ സർ�ിഫി��ക�ം ഏെത�ി�ം

സർ�ാർ വ��ിെല എ�ാ ആവശ��ൾ�ം

ഉപേയാഗി�ാം. സർ�ിഫി��് നൽ�� അധികാരി

ഒ� �േത�ക ഉേദ�ശ�ിന്/ഉപേയാഗ�ിന്

മാ�മാണ് ��ത സർ�ിഫി��് നൽ��െത�്

ഒ� കാരണവശാ�ം സർ�ിഫി��ിൽ

േരഖെ���ാൻ പാടി�. v. ചില വ��കൾ

നൽ�� േസവന�ൾ/ സർ�ിഫി��കൾ

ലഭി��തിനായി മ� ചില സർ�ിഫി��കൾ/
േരഖകൾ ഹാജരാ�ണ െമ�� വ��ക�െട

നിർബ�ം പൗര�ാർ�് േസവനം ലഭി��തിന്

കാലതാമസം ഉ�ാ�ക�ം ��ി���ാ�ക�ം

െച��. ഇത് മറികട�ാൻ ടി േസവന�ൾ�്

അേപ�കെ� സത�വാങ്�ലം �ടി

നി�ർഷി��. േനാൺ�ിമിെലയർ സർ�ിഫി��്,
EWS സാ��െ���ൽ സർ�ിഫി��്, SC/ST
വിഭാഗ�ൾ�ായി നിലവിെല നിയമ�കാരം

നൽ�� സർ�ിഫി��് എ�ിവ ഇതിെ�
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പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ��. ��ത

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��േതാ��ടി

സം�ാന�് െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��

േസവന�ൾ അഴിമതിരഹിത�ം

സമയബ�ിത�മായി നൽ��ത്

ത�രിതെ����തിന് സഹായകമാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


