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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 303 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സർ�ാർ േസവന�ൾ

യഥാസമയം ജന�ളിേലെ��ി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാരിെ� പ�തികൾ �ാവർ�ികമാ��ത്

ഭരണയ��ി�െടയാണ്. േകരള സം�ാനം

�പീകരി�െ�� ഉടെന തെ� ഭരണ

സംവിധാനെ� ജനാധിപത�വത്�രി��തി�

േവ�ി�� �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��.
ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�കൾ ല��ം വ�ത്

ഇ�ര�ി�� ജനാധിപത�വത്�രണമാണ്.
അ�ാര��ിൽ സം�ാന�ിന് ഏെറ �േ�ാ�

േപാകാനായി��് എ��ം വ�തയാണ്. എ�ി�ം

ഇ�ാര��ിൽ ഇനി�ം ഏെറ �േ�ാ�േപാകാ��്

താ�ം. ഈ ��ിയ �േ�ാ�േപാ��തിന് ര�്

തര�ി�� �വർ�ന�ൾ നടേ����്.
ഒ�ാമതായി ഭരണസംവിധാനെ�

ജനകീയമാ�� വിധം �പെ���ക എ�ത് .
ര�ാമതായി ഭരണസംവിധാനം ജന�ൾ�്

�ാ�മാ�� വിധ�ിൽ അവെര സ�രാ�ക

എ��മാണ്. ശാ� സാേ�തിക രംഗ�് നാം

ൈകവരി� േന��െള ഇതിനായി ഉപേയാഗെ��

��തി�� നടപടികളാണ് സർ�ാർ

സ�ീകരി��ത്. �വ�നാടകൾ ഒഴിവാ�ി

സർ�ാർ േസവനം േവഗ�ിൽ ജന�ളിേല�്

എ�ി��തി�� ശ�മായ ഇടെപടലാണ്

നട�ിവ��ത്. അതിെ� ഭാഗമായി േസവന�ൾ

ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�. �മി�െട കരം ഒ���� േപാ��

സംവിധാന�ൾ ഇതിെ� കീഴിൽ െകാ� വ�.
സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദമാ��തിന്

നട�ാ�ിയ ഈസ്  ഓഫ് ഡ�യിംഗ് ബിസിനസ്

േപാ�� സംവിധാന�ൾെ�ാ�ം ഈസ്  ഓഫ്

ലിവിംഗ് എ� കാ��ാട്  ഉയർ�ി�ിടി�  ്സർ�ാർ

േസവന�ൾ ജനസൗ�ദമാ�ി. വിവിധ
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േസവന�ൾ�ം സർ�ിഫി��കൾ�ം

നിലവി��ായി�� ഫീസ്  ഒഴിവാ�ി ജന�ൾ�്

പല ആവശ��ൾ��� സർ�ിഫി��കൾ

േന��തിനായി ഗസ�ഡ്  ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ����ം േനാ�ൈറേസഷ�ം ഒഴിവാ�ി.
സ�യം സാ��െ���ിയ സർ�ിഫി��കൾ

നൽകാെമ�� തീ�മാനെമ��. അേപ�ാ

േഫാറ�ൾ കഴി��� ലളിതമാ�ി ഒ�േപജിൽ

തെ� തീർ��തി�� സംവിധാന��ാ�ി.
�േത�ക ആവശ��ിന് മാ�മായി

സർ�ിഫി��ിെന പരിമിതെ���� രീതി

ഇ�ാതാ�ി െപാ�വായ ആവശ��ൾ�് അവ

നൽകാെമ� തീ�മാനെമ��. ഇ�രം

സർ�ിഫി��ക�െട കാലാവധി നീ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�. സർ�ാർ േസവന�ൾ�ായി

ജന�ൾ സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ കയറിയിറ��

രീതി ഒഴിവാ�ാനാണ് സർ�ാർ ല��മി��ത്.
േസവന�ൾ അതത് വ��ക�െട െവൈ��്

�ഖാ�ിരം ഉപേയാഗി��ത് �ാേയാഗിക ��ി��്

��ി��തിനാൽ എ�ാ വ��ക�െട�ം

ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ ഉൾെ���ി 'ഇ-
േസവനം' എ� േക�ീ�ത സർ�ീസ്  േപാർ��ം

'എം-േസവനം' എ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം

�പം നൽകി. ഇേതാെടാ�ം വിവിധ വ��കൾ

നട�ിലാ�� ഓൺൈലൻ േസവന��െട �ിതി

വിവരം ലഭ�മാ��തിന് സർ�ീസ്  ഡാഷ്

േബാർ�ം വികസി�ി�ി��്. ഇ-ഫയൽ

സംവിധാനം പ�ാ�� ഇട�ളിെല�ാം ആരംഭി�

കഴി�ി��്. ഈ സംവിധാന�ിേല�്

ഫയ�കൾ മാ�ക മാ�മ� അതി�െട

െപാ�ജന�ൾ�് ഫയ�ക�െട തൽ�ിതി

മന�ിലാ��തി�� നടപടി�ം സ�ീകരി�.
അ�യേക��ൾ ��തൽ അ�വദി�െകാ�ം

അവ�െട �വർ�നം കാര��മമാ�ിെ�ാ�ം

ഓൺൈലനി�െട സർ�ാർ ഏർെ���ിയ

പരി�ാര�ൾ ജന�ൾ�് �ാപ�മാ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�. ജന�ൾ�് സർ�ാർ

വ��കളിൽ നി�് സമയബ�ിതമായി

േസവന�ൾ ലഭി��ത് ഉറ�വ���തി�ം

അഴിമതി ഇ�ാതാ��തി� മായി ശ�മായ

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്. ശാ�-
സാേ�തികവിദ��െട സാധ�തകൾ

ജന�ൾ�ാകമാനം ലഭ�മാ��തി��

�വർ�ന�ൾ�് സർ�ാർ ഊ�ൽ

നൽ���്. സർ�ാർ നട�ിലാ�� െക-േഫാൺ

പ�തി ജന�െള ഡിജി�ൽ സംവിധാന�മായി
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ബ�ി�ി��തി�ം അതി�െട സർ�ാർ

േസവന�ൾ ��തൽ േവഗ�ിൽ

ജന�ളിെല�ി��തി��� നടപടി�െട

ഭാഗമാണ്. അറിവിെന

ജനകീയവത്�രി��തി�� ഭാവിയിെല

�വർ�ന�ൾ�് ഈ സാധ�തകെള ��തൽ

ഉപേയാഗെ���ാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി���്.
ഭരണഭാഷ മലയാളമാ�ാ�� തീ�മാനം േനരേ�

തെ� എ��താണ്. അത് കർശനമായി

നട�ിലാ��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�.
ഭരണസംവിധാനം ��തൽ ജനസൗ�ദമാ��തിന്

പി.എസ് .സി പരീ��് മാ�ഭാഷയിൽ തെ�

കഴിയാ��� പരീ�കൾ നട��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�. എ�ാ േമഖലയിേല�ം ഈ
സംവിധാനം വ�ാപി�ി��തി��

ദീർഘകാലാടി�ാന �ി�� പ�തികൾ

ആവി�രി�. േകാടതി ഭാഷ

മലയാള�ിലാ��തി�� �ാഥമിക നടപടികൾ

ആരംഭി� കഴി�ി��്. ഇത് സംബ�ി�്

നിരവധി േയാഗ�ൾ ൈഹേ�ാടതിയിെല

ഉേദ�ാഗ��െട പ�ാളി�േ�ാെട

നട�ിയി��്. ഇതിനായി �തിയ ത�ികകൾ

അ�വദി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിൽ

സമർ�ി�� പരാതികൾ പതിന�്

ദിവസ�ിനകം തീർ�ാ�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവർ�ികമാ�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ;
എ�ാ ഓഫീസി�ം െപാ�ജന പരാതി

പരിഹാര�ിനായി സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) വിവിധ തര�ി�� ���ൾ അ�ഭവി��

ജന�ൾ�് അത് സർ�ാരിെ� ��യിൽ

അടിയ�ിരമായി എ�ി��തി��

സംവിധാനെമ� നിലയിലാണ് �ഖ�മ�ി�െട

െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

�പെ���ിയി��ത്. പരാതികൾ േവഗതയിൽ

പരിഹരി�േ�ാൾ മാ�േമ ഇത് ഉേ�ശി�� ല��ം

�ാവർ�ികമാ�ക��െവ�

കാ��ാേടാെടയാണ് സർ�ാർ �വർ�ി��ത് .
2016-ൽ ഒ� പരാതി പരിഹരി�ാൻ ശരാശരി

ര�വർഷ�ിലധികം സമയം േവ�ിയി��.
2019 -ൽ തെ� ഇത് 21 ദിവസമായി �റ�ാൻ

കഴി�. ര�ാ���ിൽ പരാതി�് പരിഹാരം

കാ�ക എ� ല��ം ൈകവരി�ാനാണ് ഇേ�ാൾ

സർ�ാർ �മി��ത്. അതിന് ആവശ�മായ

ഇടെപടൽ സർ�ാർ നട���്. സി.എം.ഒ
േപാർ�ൽ വഴി�� പരാതികൾ േവഗ�ിൽ

തീർ�ാ��തിന് സർ�ാർ/അർ�സർ�ാർ /
െപാ�േമഖല/ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ

ഉേദ�ാഗ�െര �േത�കം �മതലെ���ിയി��്.
പരാതി തീർ�ാ�ാൻ കാലതാമസം വ���

ഉേദ�ാഗ�ർ�് എസ് .എം.എസ് /ഇ-െമയിൽ

�േഖന�ം ക�ി�െട�ം ഇത് സംബ�ി� ജാ�ത
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നിർേ�ശം നൽകി വ��. പരാതികൾ

സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��െവ�്

ഉറ�വ��ണെമ�് എ�ാ വ��്

െസ��റിമാർ�ം വ��് േമധാവികൾ�ം നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം പരാതി

പരിഹാര സംവിധാനം സംബ�ി�്

െപാ�ജന�ൾ�് വിവരം നൽ��തിന് ഒ�

ഉേദ�ാഗ�െന നിയമി��തി�� നടപടി�ം

സ�ീകരി�വ��. പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ��േ�ാ എ�് �ഖ�മ�ി�െട ക���ർ

െസൽ നിരീ�ി� വ���്. പരാതിപരിഹാര

െസ�ിെ� �വർ�നം വിലയി��ാ�ം

ജന�ൾ�് അവസരം നൽകിയി��്.

(സി)

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�്

സഹായം േത��വർ�് അത് അടിയ�രമായി

ലഭ�മാ�ാൻ േവ� �മീകരണം

ഏർെ���ിയി�േ�ാ?

(സി) �രിതമ�ഭവി�� ജന�ൾ�് കഴി��� േവഗം

ആശ�സം എ�ി�കെയ�താണ് സർ�ാർ

ഉേ�ശി��ത് . �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ

നിധിയിൽ നി�� സഹായ�ിന് അേപ�

സമർ�ി�  ്ധനസഹായം ലഭി�ാൻ 2016 -ൽ
ശരാശരി 175 ദിവസം എ��ി��. 2018 ഓെട

ഇത് ശരാശരി 22 ദിവസമായി ���ാനായി.
അേപ� സ�ീകരി��� �തൽ ധനസഹായം

�ണേഭാ�ാവിെ� ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്

ൈകമാ���വെര�� എ�ാ നടപടിക�ം

ഓൺൈലൻ �േഖനയാണ് െച�വ��ത്.
സാ�വായ േരഖക�ം നിയമപരമായ അർഹത�ം

ഉെ��ിൽ 100 മണി�റി��ിൽ ബാ�്

അ�ൗ�ിേല�് സഹായധനം ൈകമാറാനാണ്

ല��മി��ത്. അേപ�കളിെല അവ��ത�ം

അേപ�കേളാെടാ�ം ആവശ�മായ േരഖകൾ

എ�ാം സമർ�ി��തിന് വ�� േപാരാ�ക�ം

നടപടി �ർ�ീകരി��തി�ം അർഹതെ��

ധനസഹായം നൽ��തി�ം തട�മായി

നിൽ����്. ലഭി�� അേപ�കൾ

പരിേശാധി�  ്കാലതാമസം �ടാെത �ടർ �്

നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�ർ�് കർശന നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


