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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 168 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇ-ഗേവണിംഗ് സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) ഇ�േ��ഡ്  േലാ�ൽ ഗേവണൻസ്  മാേനെ��്
സി�ം എ� ഇ-ഗേവണിംഗ് സംവിധാനം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നട�ാ��തി�െട
ജന�ൾ�് േസവനം ലഭ�മാ�� കാര��ിൽ

എെ��ാം മാ��ളാണ് �തീ�ി��ത്;
എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ഇത് വഴി
ലഭി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഇ�േ��ഡ്  േലാ�ൽ ഗേവണൻസ്  മാേനജ്  െമ�്
സി�ം നട�ിലാ�ി- യതി�െട �താര��ം
അഴിമതി രഹിത�ം കാര��മ�ം ആയ

േസവന�ൾ ലഭ�മാ�വാൻ കഴി���്. ഒ�
േലാഗിനി�െട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല

��വൻ േസവന��ം ൈകകാര�ം െച�ാൻ
കഴി�െമ�താണ് ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് .-െ�
സവിേശഷത. മാ�മ� േപ�ർരഹിത ഓഫിസ്  എ�
സ�ൽപം യാഥാർ��മാ�വാ�ം സർ�ാർ
ഓഫീസിൽ േപാകാെത തെ� െപാ�ജന�ൾ�്
താെഴ പറ�� സവിേശഷതകേളാെട േസവന�ൾ
ലഭ�മാ�വാ�ം സാധി�ി��്. തേ�ശസ�യംഭരണ
േസവന�ൾ�� ഏകജാലക സംവിധാനം, എ�ാ
േസവന��ം ഒ� �ടകീഴിൽ - 24x7, ഫയൽ നീ�ം
ത�മയം അറി��തി�� സൗകര�ം, വിവിധ
മാർഗ�ളിൽ �ടി�� േസവന വിതരണം,
ഉപേഭാ�ാ��െട അ�ഭവ�ൾ ഉൾെ�ാ�ം
�തീ�കൾ നിറേവ�ി��� അതി �തന
സംവിധാനം, �താര�ത�ം ഉ�രവാദി��ം

ഉറ�വ���, പൗരാവകാശ നിയമ �കാര�ം
േസവനവകാശ നിയമ�കാര�ം അംഗീകരി�െ��
േസവന നിലവാരം ഉറ�വ���, �വ�നാട
�ർ�മാ�ം ഒഴിവാ��, പൗര�ാർ�് എ�ാ
േസവന�ൾ�ം ഇ-ഫയൽ ആയി അേപ�
സമർ�ി��തി�� സംവിധാനം, എ�ാവിധ
ഫീ�ക�ം നി�തിക�ം മ� അടവാ��ം
ഓൺൈലനായി ഒ��വാ�� സംവിധാനം
ഓൺൈലനായി ഫയൽ �ാ�സ്
അറി��തി�� സംവിധാനം, ഫയൽ
നീ��െള�റി�� അറിയി�കൾ െമാൈബൽ
േഫാൺ/ഇ-െമയിൽ/േസാഷ�ൽ മീഡിയ വഴി
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ലഭി��തി�� സംവിധാനം, �ർ�മായ
വിവര�േളാ��ടിയ അേപ�കൾ�് സി�ിസൺ
ചാർ�ർ അടി�ാനമാ�ി�� േസവന ലഭ�ത ഉറ�
വ���, അേപ�കളിെല അപാകത
സംബ�ി� അറിയി�് ത�മയം ലഭ�മാ��,
ഫയ�കൾ െതര��തി�� സംവിധാനം,
�ാമപ�ായ�കൾ നൽകി വ�� 213
േസവന�ൾ ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് . �േഖന
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാണ്. ��ത
േസവന��െട പ�ിക അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

നിലവിൽ ��ത പ�തി ഏ�ഘ��ിലാണ്;
എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം പ�തി
വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) നിലവിൽ േകരള�ിെല 309
�ാമപ�ായ�കളിൽ ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് .
വിന�സി�ി��്. േകരള�ിെല എ�ാ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം

ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് .
നട�ിലാ��തിേല�ാ�� വിശദമായ
െ�ാേ�ാസൽ കം ആ�ൻ �ാൻ ഇൻഫർേമഷൻ
േകരള മിഷൻ സർ�ാരിേല�് സമർ�ി�ക�ം
സർ�ാർ അത് �ാഥമികമായി അംഗീകരി�ക�ം
വിശദമായ സാേ�തിക പരിേശാധന�ായി േകരള
േ��് ഐ.ടി. മിഷെന �മതലെ���ക�ം
െച�ി��്. ��ത െ�ാേ�ാസൽ കം ആ�ൻ

�ാനിെ� സാേ�തിക പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�്
ലഭി�� �റ�് േകരള�ിെല എ�ാ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം

ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ്  നട�ിലാ�വാൻ
സാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




















