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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 342 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയി�ളള േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയിൽെ��
�ധാന േറാ�കൾ െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട
മാ�കയിൽ ബി. എം. ആ�് ബി. സി. ടാറിംഗ്
നട�ി ഗതാഗതം �ഗമമാ��തി�ം
േറാഡിെ� �ണനിലവാരം
െമ�െ����തി��ളള നടപടികൾ
ആേലാചനയി�േ�ാ;

(എ)
ഉ�്. േറാഡിെ� �ാഫിക് അ�സരി�ാണ് ബി.
എം. ആ�് ബി. സി. ടാറിംഗ് നട��ത്.
�ാഫി�് ��ത�� േറാ�കളിൽ ബി. എം. ആ�്

ബി. സി. ടാറിംഗ് നട��തി�ളള േ�ാജ�കൾ
നഗരസഭ നട�ിലാ�ി വ���്.

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ���ി

നിർ�ഹി�� േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം
നിലവിൽ പരിേശാധി��േ�ാ; �ണനിലവാരം
�റ� നിർ�ാണ ���ികൾ�്

ഉ�രവാദികളായ എ� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)
ഉ�്. �ണനിലവാരം �റ� നിർ�ാണ
���ികൾ�് ഉ�രവാദികളായ

ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി� വ��.
കാലപരിധി �ചി�ി�ാൽ �ത�മായ വിവരം
നൽ��താണ്.

(സി) തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയി�ളള �ധാന
േറാ�കൾ പി.ഡ��.ഡി./െക. ആർ. എഫ്.
ബി�് സറ�ർ െച�് മാ�കാേറാ�കൾ
ആ��തി�ളള നടപടികൾ
ആേലാചനയി�േ�ാ;

(സി)

ഇ�.

(ഡി)

��ത നഗരസഭയിെല പതിെനാ�്
വാർ�കളിൽ േസവനം നൽകി വ��
പാ��ാറ ഇ�േ��ഡ്  ഫാമിലി െഹൽ�്

െസ�റിെ� �വർ�ന�ൾ�് നഗരസഭ
നൽകിവ�� സഹായ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാ��ാറ ഇ�േ��ഡ്  ഫാമിലി െഹൽ�്

െസ�റിെ� �വർ�ന�ിനായി െമഡി�ൽ
പാരാ െമഡി�ൽ �ാഫിെന നിയമി�ി�ളള�ം
െസ�റിേല�് ആവശ�മായ െമഡിസിൻ
വാ��തിന് ധനസഹായം നൽ�ക�ം
െച���്. �ടാെത െഹൽ�് െസ�റിെ�
ഭൗതിക സാഹചര��ൾ ഒ����ം
നഗരസഭയാണ്.

(ഇ) തി�വന��രം നഗരസഭ േസാണൽ
ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം െമ�െ����തിന്
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േസാണൽ ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം

െമ�െ����തിനായി ഒ� ഉയർ�
ഉേദ�ാഗ�ന് �മതല നൽകി, നി�ിത സമയ�്

ഓഫീസിൽ േപായി �വർ�നം വിലയി��ി
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റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത ഓേരാ േസാണൽ
ആഫീസിെ��ം �മതല ഓേരാ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി
െചയർമാൻമാർ�് നൽകിയി��്.
തി�വന��രം നഗരസഭ�െട േസാണൽ
ഓഫീ�കളിൽ നിലവിൽ വ� നി�തി,
ജനനമരണ വിവാഹ സർ�ിഫി��കൾ, 300 ച.മീ.
താെഴ�ളള വാസ�ഹ��െട െപർമി�്,
ഓണർഷി�് സർ�ിഫി��് എ�ിവ
ഓൺൈലനായി നഗരസഭ െവബ് ൈസ�ായ
http://tmc.lsgkerala.gov.in വഴി നൽകി
വ���്. �ടാെത െപാ�ജന��െട
പരാതിക�ം ഓൺൈലനായി സ�ീകരി��തിന്
സംവിധാനം ഒ��ിയി��്. �ാർ�് �ിവാൻ�ം
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ വഴി �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ�ൽ, ക�സ്  മാലിന�ം നീ�ം െച�ൽ
�ട�ിയ േസവന�ൾ ഓൺൈലനായി
നൽ���്. 24 മണി��ം �വർ�ി�� കാൾ
െസ�ർ സൗകര��ം ഇതിനായി �ാപി�ി��്.
തി�വന��രം േകാർ�േറഷെ� കീഴി�ളള
േമഖലാ ഓഫീ�ക�െട േസവനം
െമ�െ����തിനായി ഓഫീ�കളിെല ഭൗതിക
സാഹചര�ം െമ�െ����തി�ം വരവ് െചലവ്
കണ�കൾ അതാത് ദിവസം െമയിൻ ഓഫീസിൽ
ഇ��് നിരീ�ി��തി�ം ജീവന�ാർ�്
േവ�� പരിശീലനം നൽ��തി�ളള
നടപടിക�ം അടിയ�ിരമായി
സ�ീകരി��താണ്.

(എഫ്)

നഗരസഭ�െട േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ
ആ��തി�ം നഗരസഭ േസവന�ൾ
വീ�പടി�ൽ എ� ആശയം നട�ിലാ��തി�ം
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(എഫ്) നടപടി സ�ീകരി�ി��്. വ� നി�തി, ജനനമരണ
വിവാഹ സർ�ിഫി��കൾ, 300 ച.മീ. താെഴ�ളള
വാസ�ഹ��െട െപർമി�്, ഓണർഷി�്
സർ�ിഫി��് എ�ിവ ഓൺൈലനായി നിലവിൽ
നൽകി വ��. �ടാെത െപാ�ജന��െട
പരാതിക�ം ഓൺൈലനായി സ�ീകരി���്.
�ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ൽ, ക�സ്  മാലിന�ം നീ�ം
െച�ൽ �ട�ിയ േസവന�ൾ ഓൺൈലനായി
നൽകി വ���്. 24 മണി��ം �വർ�ി��

കാൾ െസ�ർ സൗകര��ം ഇതിനായി
�ാപി�ി��്. വാതിൽ�ടി േസവന�ൾ
നൽ��തിനായി സം�ാന അ�യ�ം ഐ.�ി
മിഷ�ം ഐ.െക.എം.മായി സഹകരി�്
വീ�പടി�ൽ േസവന�ൾ നൽ��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 2022 ജ�വരിേയാട്
�ടി ഇത് �ാവർ�ികമാ�വാൻ

സാധി��താണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


