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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 195 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

രജിേ�ഷൻ വ��ിൽ ആ�നികീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

null
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് എ�ാവിധ രജിേ�ഷൻ
ഇടപാ�കൾ�ം ഇ-�ാ�ിംഗ് ഏർെ����തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ആധാര�ിൽ വിരലടയാള�ം
ഇടപാ�കാരെ� േഫാേ�ാ�ം ഡിജി�ലായി
േരഖെ���� രീതി പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) നിലവിൽ ഒ� ല�ം �പ� �കളിൽ ��വില വ��
രജിേ�ഷൻ ഇടപാ�കൾ�് ഇ-�ാ�ിംഗ്
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്. ഒ� ല�ം
�പ� താെഴ ��വില വ�� രജിേ�ഷൻ
ഇടപാ�കൾ�ം ഇ-�ാ�ിംഗ് ഏർെ����ത്
സർ�ാരിെ� സജീവ പരിഗണനയിലാണ്.
ആധാര�ിൽ വിരലടയാള�ം ഇടപാ�കാരെ�
േഫാേ�ാ�ം ഡിജി�ലായി േരഖെ���� രീതി
പരിഗണനയിൽ ഉ�്. നിലവിൽ സബ് രജി�ാർ
ഓഫീ�കളിൽ വിരൽ�തി�് എ���തിന്
വിരലിൽ മഷി �ര�ി വിരലടയാളം വിരൽ�തി�്
��ക�ിൽ പതി�� രീതിയാണ് �ടർ�
വ��ത്. ഇതി�പകരമായി രജിേ�ഷനായി
ആധാരം ഹാജരാ�� ക�ിക�െട വിരൽ�തി�്
ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ�ിെ� സഹായ�ാൽ

ക���റിൽ േരഖെ���ിയ േശഷം ആധാര�ിെ�

രജിേ�ഷൻ സർ�ിഫി��ിെ� ഭാഗമാ��
�റെ���ിൽ േഫാേ�ാ�ം വിരൽ�തി�ം �ി�്
െച� വ�� രീതിയാണ് അവലംബി�വാൻ
ഉേ�ശി��ത്.

(ബി) രജിേ�ഷൻ വ��ിൽ ആ�നികീകരണ�ിെ�

ഭാഗമായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) 1) ബാ�കളിൽ നി�ം മ�് ധനകാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം േലാ�ക�മായി
ബ�െ�� കരാ�കൾ െച��തിന് ബ�െ��

�ാപന�ൾ സ�ർശി�ാെത തെ� ഡിജി�ൽ
�പ�ിൽ കരാ�കൾ ത�ാറാ��തിനാ��
സൗകര�ം 2) രജിേ�ഷൻ സംവിധാനമായ
'PEARL’ സാേ�തികമായി ��തൽ
മിക��താ��തിനായി േ�ാ�് െചയിൻ
അധി�ിതമാ�ിെ�ാ�് 'smart contract’ എ�
ആശയം നട�ിലാ�ിെ�ാ�് എ�ാ തരം
ആധാര�ൾ�ം ഡിജി�ൽ �പം 3) �ൻ
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ആധാരവിവര�ൾ ഡിജിൈ�സ്  െച�� പ�തി
എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ിലാ�ം. 4)
ആധാര�കർ�കൾ�ായി അേപ�ാ ക�ികൾ
ഓഫീസിൽ വരാെത തെ� ഓൺൈലനായി
ലഭ�മാ��തി�� സൗകര�ം 5) വിവാഹ
രജിേ�ഷനാ�� അേപ�ാ നടപടി�മ�ൾ
�ർ�മാ�ം ഓൺൈലനിലാ�ം 6) പാർ�്ണർഷി�്,
െസാൈസ�ി രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ �ർ�മാ�ം
ഓൺൈലനിലാ�ം 7) ചി�ി രജിേ�ഷന്
�ർ�മായി ഡിജി�ൽ �പം 8) ആധാരം

ഹാജരാ�ിയ ദിവസം തെ� രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ിെ�ാ�് അേ� ദിവസം
തെ� ആധാരം മട�ി നൽ�കെയ� ല��ം
ൈകവരി��തിനായി

രജിേ�ഷേനാട�ബ�ി�� വിവിധ
നടപടി�മ��െട ലളിതവൽ�രണ�ം ആധാര

ക�ിക�െട േഫാേ�ാ�ം വിരൽ�തി�ം ക���ർ
�ഖാ�ിരം എ���തി�� സൗകര��ൾ
ഏർെ����താണ്. 9) രജി�ാ�െട ��ാെക
ഹാരാേക�തി�ാ� ആധാര�ൾ�് �ർ�മാ�ം
ഓൺൈലൻ രജിേ�ഷൻ സാധ�ത പരിേശാധി�ം
10) രജിേ�ഷൻ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി��

എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം ഇ-ഓഫീസ്  സൗകര�ം 11)
എ�ാ സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കളിെല�ം
റി�ാർഡ്  �റികൾ നവീകരി��തിെ� ഭാഗമായി
ആ�നിക രീതിയി�� േകാംപാ��കൾ �ാപി�ം

12) എ�ാ സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�ക�ം
ജനസൗഹാർ�മാ��തിനാവശ�മായ ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ ഒ��ം 13) രജിേ�ഷൻ വ��ിെ�
െവബ് ൈസ�് ��തൽ മിക��താ�ം 14) റവന�-
സർെ� വ��ക�െട ഡിജിൈ�േസഷൻ പ�തി
�ർ�ിയാ�� �റ�് നിയമേഭദഗതി�്
വിേധയമായി ഏത് ആധാര�ം സം�ാനെ�

ഏത് ഓഫീസി�ം രജി�ർ െച��തി��
സൗകര�ം 15) നിലവിൽ വാടക െക�ിട�ളിൽ
�വർ�ി�� എ�ാ ഓഫീ�കൾ�ം സ��മായി
െക�ിടം നിർ�ി��തി�� പ�തി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


