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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4068 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇൻഫർേമഷൻ േകരളാ മിഷെ� േസാ�് െവയറിെല ���ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri M. V. Govindan Master

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

(എ)

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ഐ.െക.എം.
ത�ാറാ�ിയ േസാ�് െവയറിെല ����ം
േപാരാ�ക�ം അടിയ�രമായി പരിഹരി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഐ.െക.എം. ഏെത�ാം
േസാ�് െവയ�കളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(എ) ഐ,െക,എം േസാ�് െവയ�ക�െട തകരാ�കൾ
റിേ�ാർ�് െച��തിേല�ായി സംവിധാന�ൾ
നിലവി��്. പരാതികൾ റിേ�ാർ�് െച�െ���
�റ�് പരിഹരി�  ്നൽ����്.ഐ.െക.എം
ത�ാറാ�ിയി�� േസാ�് െവയ�ക�െട പ�ിക
�വെട േചർ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട ഇ-ഗേവണൻസ്
േസാ�് െവയ�കൾ. 1.സി�ിസൺ സർവീസ്
േപാർ�ൽ 2. ഐ എൽ ജി എം എസ്  3. സാംഖ�
അെ�ൗ�ിംഗ് 4. സചി� അെസ�് 5. സകർ�
മീ�ിംഗ് മാേനെ�ൻറ്  6. സംേവദിത െവബ്
ൈസ�കൾ 7. സ�യ െറവന� ആൻറ്

ൈലസൻസ്  8. സ�ിത നിയമ��ം ച���ം 9.
സേ�തം ബിൽഡിംഗ് െപർമി�് 10. േസവന
സിവിൽ രജിേ�ഷൻ 11. േസവന െപൻഷൻ 12.
�ചിക 13. �ാപന എ�ാ�ിെ�ൻറ്  ആൻറ്  േപ
േറാൾ 14.�േലഖ പ�തി �പീകരണ�ം
േമാണി�റിം�ം. 15.�ാമസഭേപാർ�ൽ 16.നഗര
ൈകമാ�ം മ�്േസാ�് െവയ�കൾ
1.സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി
2.ൈലഫ്.എം.എെ◌.എസ്  3.ഇ-ടി��ിംഗ്
4.നിലാവ് 5.ൈവകല� െസൻസസ്  6.�ചിത�
 ജാ�ത േപാർ�ൽ 7.സഹായ എസ് .എം.എസ്

(ബി) സ�യ േസാ�് െവയറിെല ���ൾ
പരിഹരി�െമ�് �ഖ�ാപി�െവ�ി�ം ഐ.െക.എം.
ഒ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��കാര�ം
ഗൗരവമായി പരിേശാധി�േമാ; േ�ാ�ർ�ി ടാ�്
അട� വ��ി�െട ൈക�ിൽ രസീത് ഇെ��ിൽ
വീ�ം അടേ�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�്
പരിേശാധി�  ്നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഐ.െക.എം. േസാ�് െവയ�ക�െട തകരാ�കൾ
റിേ�ാർ�് െച��തിേല�ായി പരാതി പരിഹാര
സംവിധാനം നിലവി��്. പരാതികൾ റിേ�ാർ�്
െച�െ��� �റ�് പരിഹരി�  ്നൽ����്.
ഓൺൈലനായി ഇേപെ�ൻറ്  �േഖനേയാ,
തേ�ശഭരണ �ാപന�ിെല ��് ഓഫീസ്
�േഖനേയാ അടവാ�െ��� നി�തികൾ
ത�മയം തെ� േസാ�് െവയറിൽ വരവ്
െവ�െ����ം, തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ��
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േലാഗിനിൽ ഈ വിവര�ൾ
ലഭ�മാ���മാണ്.ഔ�്േഡാർ/ക�ാ�് കള�ൻ
�േഖന തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ േനരി�്
മാന�ലായി സ�ീകരി�� നി�തികൾ േസാ�്
െവയറിൽ യഥാവിധി അതത് തേ�ശഭരണ
�ാപന�ൾ സമയബ�ിതമായി

േരഖെ��േ��താണ്. ��ത
േരഖെ����കൾ തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന

െസ��റിമാർ ഉറ�വ�േ��താണ്. മാ�വലായി
സ�ീകരി�� നി�തി വിവര�ൾ യഥാസമയം
ബ�െ�� ജീവന�ാർ േസാ�് െവയറിൽ േപാ�്
െച�ാതി��ാൽ നി�തി അട� വിവരം േസാ�്
െവയറിൽ കാണാനാവി�. ഇത് േസാ�് െവയറിൽ
േരഖെ���� പ�ം ഈ സാഹചര�ം
ഒഴിവാ��താണ്.

(സി)

േപാ�ിംഗ് �ത�മായി നട�ാ��കാരണം

െ�ാഫഷണൽ ടാ�് അട� �ാപന��ം

െതാഴിലാളിക�ം വീ�ം ടാ�് അടേ��
സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നഗരസഭകൾ െതാഴിൽ നി�തി നിലവിൽ
േനരി�ാണ് സ�ീകരി�വ��ത്. ആയതിനാൽ

െതാഴിൽ നി�തി േപാ�ിംഗ് നടേ��

സാഹചര�ം ഇ�. പരാതികൾ ഉ�ാ�� പ�ം
ഉചിതമായ നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.
നഗരസഭകളിൽ െതാഴിൽ നി�തി ഓൺൈലനായി
സ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��.

(ഡി) തി�വ��രം നഗരസഭയിൽ െ�ാഫഷണൽ ടാ�്,
േ�ാ�ർ�ി ടാ�് േസാ�് െവയർ ത�ാറാ�ി പ�്

വർഷം കഴി�ി�ം ഇതിെ� �ാേയാഗിക
��ി��കൾ പരിഹരി�ി�ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; െ�ാഫഷണൽ ടാ�ിെ�
േപാ�ിം�ം �ാപന��െട ഡാ�ാ എൻ�ി�ം
ഇ�വെര�ം നട�ിയി�ിെ�� വിഷയം സർ�ാർ
പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)
നഗരസഭകളിൽ െ�ാഫഷണൽ ടാ�്
സ�ീകരി��തിനായി ഐ.ഐ.ഐ. ടി.എം.-െക
എ� �ാപനം �ഖാ�ിരം േസാ�് െവയർ
ത�ാറാ�ി വ��. നിലവിൽ െപൻഡിംഗ് ആയ

േ�ാ�ർ�ി ടാ�് േപാ�ിം�കൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിന്

നഗരസഭ നടപടി സ�ീകരി�  ്വ��.

(ഇ) അപ്േഡഷനിെല തകരാർ കാരണം അധികം
വ�� �ക�െട കാര��ിൽ സർ�ാർ
സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) ഐ.െക.എം. േസാ�് െവയറിൽ റിേ�ാർ�്
െച�െ��� തകരാർ പരിഹരി�� �റ�്/
േപാ�ിംഗ് �ർ�ീകരി�� �റ�് ���ൾ
പരിഹരി�ാൻ കഴി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


