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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2256 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ാർ േസവന�ൾ വാതിൽ�ടിയിെല�ി�� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 

�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി 

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

മ�ി)

(എ)

പ�ായ�ിൽ നി� ലഭിേ�� േസവന�ൾ,
േനരി�് േപാകാെത ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�ാ��

പ�തി സം�ാന�് എ� പ�ായ�കളിൽ

�ാവർ�ികമായി��്; എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിേല�ം ഈ പ�തി വ�ാപകമാ�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല നടപടികൾ

�താര��ം, �ഗമമാ�ി േസവന�ൾ ഒ�

�ട�ീഴിൽ ��വൻ സമയ�ം െപാ�ജന��െട

വിരൽ��ിൽ ലഭ�മാ��തിേല�ായി

പ�ായ�് വ��ിെ� േമൽേനാ� �ിൽ

ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ (ഐ.െക.എം)
വികസി�ി� അതി�തന േസാ�് െവയർ ആയ

Integrated local Government Management
Solution (ILGMS) േസാ�് െവയർ 309
�ാമപ�ായ�കളിൽ വിന�സി�ി��്. ��ത

പ�ായ�കളിെല െപാ� ജന�ൾ�് േസാ�്

െവയറിൽ രജി�ർ െച� േശഷം അവ�െട

േലാഗിനി�െട പ�ായ�കൾ നൽകിവ�� 213
േസവന�ൾ� ഓൺൈലൻ ആയി അേപ�

അയ��തി�ം ഓൺൈലൻ ആയി തെ� �ക

ഒ���തി�� സംവിധാന�ം ലഭ�മാ�ിയി��്.
േശഷി�� 632 �ാമപ�ായ�കളിൽ

ഓൺൈലനിൽ അേപ�ി� �തി�ം,
അേപ�േയാെടാ�ം നൽകാ�� ഫീ�കൾ

ഓൺൈലനിൽ അട��തി�ം സർ�ാർ നിർേ�ശ

�കാരം ILGMS െ� ഭാഗമായി �േത�കം

സി�ിസൺ േപാർ�ൽ സൗകര�ം

ഏർെ���ിയി��് .

(ബി) നഗര �േദശ�ളി�ൾെ�െട െക�ിട നിർ�ാണ

െപർമി�് ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�ാൻ

നടപടിെയ��ി�േ�ാ; പ�തി�െട കാര��മത

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�് . �ഖ�മ�ി�െട ��ദിന കർ� പരിപാടി�െട

ഭാഗമായി നഗര �േദശ�ളിൽ െക�ിട നിർ�ാണ

െപർമി�് ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�� പ�തിയായ

Intelligent Building Plan Management System
(IBPMS) -െ� സം�ാനതല ഉദ്ഘാടനം

13/09/2021-ന് നിർ�ഹി�ക�ം ആയത്

േകാഴിേ�ാട്  നഗരസഭ ഒഴിെക�� എ�ാ

നഗരസഭകളി�ം നിലവിൽ വ�ി���മാണ്.



2 of 2

േകാഴിേ�ാട്നഗരസഭയിൽ മലബാർ േചംബർ ഓഫ്

െകാേമ�് വികസി�ിെ��� �േവഗ software
ആണ് ഉപേയാഗി�വ��ത് പ�തി�െട

കാര��മത വിലയി���തിനായി നി�ിത

ഇടേവളകളിൽ അവേലാകന േയാഗം

നട�ാ��താണ്. �ാമപ�ായ�്

�േദശ�ളിൽ െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�്

ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ� �തിന് ഐ.െക.എം െ�

'സേ�തം' േസാ�് െവയറാണ് ഉപേയാഗി�്

വ��ത്. േമൽ േസാ�് െവയ�ക�െട കാര��മത

വിലയി����്

(സി)

സർ�ാർ േസവന�ൾ

വാതിൽ�ടിയിെല�ി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നട��

�വർ�നം അറിയി�ാേമാ; എ�

�ാപന�ളിൽ ��ത പ�തി

�ാവർ�ികമായി�െ��് അറിയി�േമാ?

(സി) �ായാധിക�ം, ��തര േരാഗം, അതിദാരി��ം

�ട�ിയ പലവിധ കാരണ�ളാൽ സർ�ാർ

േസവന�ൾ യഥാസമയം �ത�മായി

ലഭി�ാതിരി�� ജനവിഭാഗ�ൾ�്

ആശ�ാസമായി അവ�െട വീ�കളിൽ സർ�ാർ

േസവന��ം ജീവൻ ര�ാമ��ം

എ�ി��തി� േവ�ി �പം നൽകിയി��താണ്

വാതിൽ�ടി േസവനം പ�തി. സാ�ഹിക

സ��േസന, ആശാവർ�ർമാർ,
അ�യേക��ൾ, ��ബ�ീ �വർ�കർ

�ട�ിയവ�െട സഹകരണേ�ാെട തേ�ശസ�യം

ഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന നട�ിലാ��

പ�തി�െട ആദ� ഘ��ിൽ മ�റിംഗ്, ൈലഫ്

സർ�ിഫി��്, സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ��

അേപ�, �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ

നി�� സഹായ�ി�� അേപ�, ജീവൻര�ാ

മ��ക�െട വിതരണം എ�ീ അ�്

േസവന�ളാണ് ഉൾെ���ിയിരി��ത്. പ�തി

ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ 50തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിലാണ് (38 �ാമ പ�ായ�കളി�ം

12നഗരസഭ കളി�ം) ആരംഭി�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


