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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1904 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സിവിൽ സർ�ീസ്  ആ�നികീകരി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന സിവിൽ സർ�ീസ്  സർ�ാരിെ�
േസവനദാതാെവ� നിലയിൽ ജന��െട
�തീ�െ�ാ�് ��തൽ കാര��മമാേക�തിെ�
�ാധാന�ം കണ�ിെല��് നവീകരി��തിനായി
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(എ) 2021 ജ�വരി 1 ന് �ഖ�ാപി� പ�ിനപരിപാടി�ം

2021 േമയ്  20 ന് േചർ� മ�ിസഭ�െട
ആദ�േയാഗ തീ�മാന �കാര�ം സർ�ാർ
േസവന�ൾ ജന�ളിേല�് എ�ി�ാ��

തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി��്. ജന�ൾ�്
സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ കയറിയിറ�ാെത
ത��െട വീ�കളിൽ ഇ�� തെ� സർ�ാരിെ�
എ�ാ േസവന��ം ഒ� ഏകീ�ത േപാർ�ലി�െട
ലഭ�മാേവ�ത് അനിവാര�മാണ് എ��ം, നിലവിൽ
വ�ത�� വ��ക�െട ഓൺെെലൻ േസവന�ൾ
അതാത് വ��ക�െട െവബ് െെസ�് �ഖാ�ിരം
ഉപേയാഗി��തി� �ാേയാഗിക ��ി��കൾ
േനരിേട�ി വ���് എ��ം കണ�ിെല��്

സം�ാന സർ�ാരിെ� എ�ാ വ��ക�െട�ം
ഓൺെെലൻ േസവന�ൾ ഉൾെ���ിെകാ�് 'e-
േസവനം' എ� േക�ീ�ത സർ�ീസ്  േപാർ�ലി�ം
(https://services.kerala.gov.in) 'm-േസവനം' എ�
െമാെെബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം �പം നൽ�ക�ം
അവ 01.10.2021 ൽ ഉദ്ഘാടനം െച�ക�ം
െച�ി��്. �ടാെത വിവിധ വ��കൾ
നട�ിലാ�� ഓൺെെലൻ േസവന��െട
�ിതിവിവര�ൾ ലഭ�മാ�� സർ�ീസ്
ഡാഷ്േബാർ�ം (www.dashboard.kerala.gov.in)
വികസി�ി�ി��്. ഇ�വഴി ഓേരാ വ��ിെ��ം
േസവന വിതരണ�മായി ബ�െ��

�ിതിവിവര�ൾ ലഭ�മാ��താണ്. ഇതിന് �റെമ
ഒേ�ാബർ 6 ന് േചർ� മ�ിസഭാ േയാഗം
സർ�ാർ നൽ�� േസവന�ൾ�് (ബിസിന�്,
വാണിജ� ആവശ��ൾ�് ഒഴിെക) ഫീസ്
ഈടാേ�� എ�ം അേപ� ഫാറ�ൾ ഒ�
േപജിലാ�ണെമ�ം ഗസ�ഡ്  ഉേദ�ാഗ�ൻ/
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േനാ�റി എ�ിവ�െട സാ�����ൽ

ഒഴിവാ�ി�ം, നിരവധി സർ�ിഫി��കൾ
ഒഴിവാ�ി�ം സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്.
ഉ�രവിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��.
സം�ാനെ� ��വൻ സർ�ാർ വ��കളി�ം
ഘ�ം ഘ�മായി ഇലേ�ാണിക് ഫയൽ സംവിധാനം
നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��്. സം�ാനെ�

സിവിൽ സർ�ീസ്  കാര��മമാ��തി�ം
ആ�നിക വൽ�രി��തി�മായി സമ�മായ
നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�വാൻ ല��മി�ാണ്
നാലാം ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷൻ �പീകരി�ത്.
30.04.2021 ന് കാലാവധി �ർ�ീകരി� ക�ീഷൻ
13 റിേ�ാർ�കൾ സർ�ാരിന്
സമർ�ി�ക��ായി. ഭരണ നവീകരണ�ം
�താര�ത�ം കാര��മത�ം
ഉറ�ാ��തിനാ�ളള നിരവധി നിർേ�ശ�ൾ
ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�കളിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.
��ത റിേ�ാർ�കൾ വിലയി��ി

നട�ിലാ�വാനായി ചീഫ് െസ��റി
അ���നായി െസ��റിമാ�െട സമിതി
�പീകരി�ക�ം ��ത സമിതി നാളി�വെര 6
റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധി�  ്ശിപാർശകൾ
സമർ�ി�ി���്. ��ത ശിപാർശകൾ
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്. ഫയ�കൾ
െെകകാര�ം െച��തിെല കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തി�ം ഫയ�കൾ ശരിയാംവ�ം
പരിേശാധി�ാെത�ം അനാവശ�മായി വ�്
താമസി�ി�ം തീ�മാനെമ���തിൽ കാലവിളംബം
ഉ�ാക�െത�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. �ടാെത ഉേദ�ാഗ��െട

അഭാവ�ിൽ യഥാസമയം ഫയ�കളിൽ േമൽ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് ലി�് ഓഫീസർ
സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��്.

(ബി) സിവിൽ സർ�ീസ്  ആ�നീകരി��തിന് എ�ാ
ഓഫീ�ക�ം ഇ-ഓഫീ�കളാ�ാൻ
നി�യി�ി�േ�ാ; ഭരണപരി�ാര ക�ീഷെ�
വിവിധ ശിപാർശകൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വൻ സർ�ാർ വ��കളി�ം
ഘ�ം ഘ�മായി ഇലേ�ാണിക് ഫയൽ സംവിധാനം
നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��്. സം�ാനെ�

സിവിൽ സർ�ീസ്  കാര��മമാ��തി�ം
ആ�നികവൽ�രി��തി�മായി സമ�മായ
നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�വാൻ ല��മി�ാണ്
നാലാം ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷൻ �പീകരി�ത്.
30.04.2021 ന് കാലാവധി �ർ�ീകരി� ക�ീഷൻ
13 റിേ�ാർ�കൾ സർ�ാരിന്
സമർ�ി�ക��ായി. ഭരണ നവീകരണ�ം
�താര�ത�ം കാര��മത�ം
ഉറ�ാ��തിനാ�ളള നിരവധി നിർേ�ശ�ൾ
ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�കളിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.
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��ത റിേ�ാർ�കൾ വിലയി��ി

നട�ിലാ�വാനായി ചീഫ് െസ��റി
അ���നായി െസ��റിമാ�െട സമിതി
�പീകരി�ക�ം ��ത സമിതി നാളി�വെര 6
റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധി�  ്ശിപാർശകൾ
സമർ�ി�ി���്. ��ത ശിപാർശകൾ
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

(സി)

നിരവധി തവണ ഓഫീസിെല�ി ആവശ�െ��ാൽ

മാ�ം ഫയ�കൾ പരിേശാധി�� രീതി തീർ�ം
അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി) ഫയ�കൾ െെകകാര�ം െച��തിെല
കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം ഫയ�കൾ
ശരിയാംവ�ം പരിേശാധി�ാെത�ം
അനാവശ�മായി വ�  ്താമസി�ി�ം
തീ�മാനെമ���തിൽ കാലവിളംബം
ഉ�ാക�െത�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. �ടാെത ഉേദ�ാഗ��െട

അഭാവ�ിൽ യഥാസമയം ഫയ�കളിൽ േമൽ
നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് ലി�് ഓഫീസർ
സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ














