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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4978 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളി�ം ഓൺെെലൻ േസവനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളി�ം

ആ�നിക രീതിയിൽ ഓൺെെലൻ േസവനം

ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ്  ഓഫീ�കെള �ാർ�്

ഓഫീ�കളാ�ി മാ�ി അവയിൽ നി�് േവഗ�ി�ം

(Speedy) ആ�നിക രീതിയി�ളള

അ�രീ��ി�ം (Modern) ഉറ�ാ�ം (Assured)
ഉ�രവാദിത�േ�ാെട�ം (Responsible)
�താര�മാ�ം (Transparent) േസവന�ൾ നൽ�ക

എ� ഉേ�ശ�േ�ാ��ടിയാണ് �ാർ�് (SMART)
റവന� ഓഫീസ്  പ�തി ആവി�രി�ി�ളളത്.
ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ െക�ിട��ം ഇ-
ഗേവണൻസിെ� സഹായേ�ാ� �ടി വിേ�ജ്

ആഫീസിൽ നി�ളള േസവന�ൾ ഏ� സമയ�ം

എവിെട വ�ം ലഭ�മാ��തി�ളള

സൗകര���മാണ് �ാർ�് വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ

ഒ���ത്. �ാർ�് വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ നി�ം

ലഭി�� േസവന��െട വിശദാംശ�ൾ �വെട

േചർ��. 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�്
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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�ം സംേയാജി�ി�്

വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ്

സമ� �രിത മാേനെ��് സംവിധാനം. 6. റവന�

മി�ം റവന� വ��മായി ബ�െ��്

െപാ�ജന�ൾ��ാ�� എ�ാ�രം

പരാതിക�ം വ��് മ�ി�് നൽ��ത്

ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ിേല�് മാ�ക എ�

ഉേ�ശ�േ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തിയാണ് റവന�

മി�ം. 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, െപാ� ജന�ൾ�്

ഓൺൈലൻ ആയി അേപ� സമർ�ി�വാ�ം

ഫീസ്  അട�വാ�ം ഡിജി�ലായി

സാ��െ���ിയ ത�േ�ർ പകർ�്

ഡൗൺേലാഡ്  െചെ���വാ�ം സാധി�ം. 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, െപാ�

ജന�ൾ�് ഓൺൈലൻ ആയി അേപ�

സമർ�ി�വാ�ം ഫീസ്  അട�വാ�ം െലാേ�ഷൻ

സർ�ിഫി��കൾ ഡൗൺേലാഡ്  െചെ���വാ�ം

സാധി�ം. 10. FMB ഓൺൈലൻ ഡിജി�ൽ

സർേ� �ർ�ിയാ�ിയ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ
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നി�ം െപാ�ജന�ൾ�് FMB പകർ�്

ഓൺൈലൻ ആയി അേപ�ി�  ്ഡൗൺേലാഡ്

െചെ���വാൻ കഴി�� െമാഡ�ൾ. 11. വിേ�ജ്

െവൈ��് സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ്

ഓഫീ�കൾ�ം �േത�കമായി െവൈ��കൾ

ത�ാറാ�ിയി��്. https://village.kerala.gov.in
എ� െവബ് േപാർ�ൽ �ഖാ�ിരം സം�ാനെ�

1666 വിേ�ജ്  ഓഫീ�ക�െട�ം െവബ് ൈസ�കൾ

െപാ�ജന�ൾ�് സ�ർശി�വാൻ

കഴി��താണ്. 12. േകരള ബിൽഡിംഗ് ടാ�്

മാേനെ��് സി�ം റവന� വ��ിെല െക�ിടനി�തി,
ആഡംബര നി�തി എ�ിവ ഓൺൈലനായി

സ�ീകരി�� െവബ് ആ�ിേ�ഷനാണ് േകരള

ബിൽഡിംഗ് ടാ�് മാേനെ��് സി�ം.
സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളി�ം

ഐ. �ി. മിഷെ� സഹകരണേ�ാ��ടി BSNL -
െ� അതിേവഗ േ�ാഡ്ബാ�് ഇ�ർെന�്

സൗകര�ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�്

വ��. നിലവിൽ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിൽ ഉ�

ക���ർ അ�ബ� ഉപകരണ�ൾ�് �റെമ

സം�ാനെ� വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ�് 623 ലാപ്

േടാ�കൾ വിതരണം െച�ി��്. �ടാെത ഈ
സാ��ിക വർഷം 143 ലാേ�ാ�കൾ, 59
മൾ�ിഫങ്ഷൻ �ി��കൾ, 20 �ാന�കൾ എ�ിവ

സം�ാനെ� വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ�് മാ�മായി

നൽകിയി��്. മാ�മ� 122 ലാേ�ാ�കൾ, 37
മൾ�ിഫങ്ഷൻ �ി��കൾ എ�ിവ വിേ��കൾ�്

വിതരണം െച��തി�� നടപടി�ം

സ�ീകരി�വ��. െപാ�ജന�ൾ�് ഇ-
ഗവർണൻസ്  േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിന്

സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീ�കൾ�ം

െഡസ്േ�ാ�്, ലാേ�ാ�്, �ി�ർ, �ാനർ എ�ിവ

വിതരണം െച�ി��താണ്.

(ബി)

��ത പ�തി എേ�ാൾ

�ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം ഇതിനായി എ� �ക

അ�വദി�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േമൽ പരാമർശി�ി�� പ�തികൾ എ�ാം

�ർ�ിയായി��താണ്. അതത് സാ��ിക

വർഷ�ളിൽ കംപ��ൈറേസഷൻ

�വർ�ന�ൾ�് േവ�ി �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം

അ�വദി�� �ക ഉപേയാഗി�ാണ് ലാൻഡ്

റവന� വ��ിെ� ഡിജി�ൈലേസഷൻ

�വർ�ന�ൾ െച��ത്. ഈ സാ��ിക

വർഷം കംപ��ൈറേസഷൻ �വർ�ന�ൾ�ായി

20 േകാടി �പ അ�വദി�ി��്.

(സി) ഡിജി�ൽ റീ സർെ�യി�െട എെ��ാം

േസവന�ളാണ് നൽകാനാ�ക; വിശദ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� 1550 വിേ��ക�െട  ഡിജി�ൽ

റീസർെവ നാല് വർഷ�ിനകം

�ർ�ിയാ��തി�� പ�തിയാണ് വ��ിൽ
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ത�ാറാ�ിയി��ത്. ഇത് �ർ�ിയാ��േതാെട,
റവന� ഭരണം, �ഗമമാ��തി�ം, മാ�്

ഉൾെ�െട�� �പരിപാലനം �ർ�മാ�ം

ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�െട നട��തി�ം,
െപാ� ജന�ൾ�� േസവനം ��തൽ െമ�െ��

രീതിയി�ം േവഗ�ി�ം ഓൺൈലനായി

നൽ��തി�ം സാധി�ം. �ടാെത,
�സംബ�മായ വിഷയം ൈകകാര�ം െച�� ��്

വ��ക�െട�ം (റവന�, സർെവ, രജിേ�ഷൻ)
േസവന�ൾ സംേയാജി�ി�  ്�താര�മായ

രീതിയിൽ റിേ�ാർ�കെള കാലികമായി

അപ് േഡ�് െച��തി�ം, സം�ാന�ിെ�

��വൻ �മി�െട�ം ഡിജി�ൽ മാ�്

ത�ാറാ��തിനാൽ �ര� നിവാരണ

�വർ�ന��ൾെ�െട വിവിധ ആവശ��ൾ�്

അടി�ാന േരഖയായി ഇത് ഉപേയാഗി��തി�ം

സാധി��താണ്.

(ഡി) തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഏെത�ാം

വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളാണ് �ാർ�് വിേ�ജ്

ഓഫീസാ�� നടപടി �ർ�ീകരി�െത�ം,
ഏെത�ാം വിേ�ജ്  ഓഫീ�കളിലാണ് ��ത

���ികൾ നട�വ��െത�ം എേ�ാൾ

�ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�ം,
���ി�ർ എ�ീ വിേ��കെള �ാർ�് വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളാ�ി മാ�ിയി��താണ്. തി�ർ

വിേ�ജിെന റീ ബിൽഡ്  േകരള ഇനീേഷ��ീവ്

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ാർ�് വിേ�ജ്

ആ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ഇ)

തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ റീ സർെ�

നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാൾ

�ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം വിശദ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

(ഇ) തി�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഉൾെ�� വ��

10 വിേ��കളി�ം റീസർെവ നടപടികൾ

ആരംഭി�ി�ി�. സം�ാന�ാെക�� 1666
വിേ��കളിൽ ഡിജി�ൽ രീതിയിൽ �ർ�ീകരി�

89 വിേ��കളി�ം, നിലവിൽ ഡിജി�ൽ രീതിയിൽ

സർെവ െച�� 27 വിേ��ക�ം ഒഴിെക

േശഷി�� 1550 വിേ��കൾ �തന സർെവ

സാേ�തിക വിദ�കളായ CORS (Continuously
Operating Reference Stations), RTK (Real Time
Kinematic), Drone, ETS എ�ിവ

�േയാജനെ���ി 4 വർഷ�ിനകം ഡിജി�ൽ

സർെവ �ർ�ിയാ��തി�� പ�തി�്

അ�മതി നൽകിയി��്. ആയ� �കാര��

നടപടികൾ വ��് സ�ീകരി� വ��. ��ത

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തി�ർ

നിേയാജകമ�ല�ിെല 10 വിേ��ക�െട�ം

റീസർെവ േജാലികൾ �ർ�ീകരി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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