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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4180 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഷറി ഓഫീ�ക�െട ആ�നികവത്കരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� �ഷറി ഓഫീ�കളിൽ സർ�ാർ
നട�ി വ�� ആ�നികവത്കരണ�ൾ

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �ഷറിക�െട ആ�നികവൽ�രണം

നട�ിലാ�ിവ��. സം�ാനെ� �ഷറികളിൽ
നട�ിലാ�ി െ�ാ�ിരി�� നവീകരണ/
ആ�നികവൽ�രണ നടപടികൾ �ധാനമാ�ം 2
േമഖലകളിലായാണ് നട�വ��ത്. അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ം ധനകാര� ഇടപാ�ക�െട
ആ�നികവൽ�രണ�ം. അടി�ാന സൗകര�
വികസന പ�തിയിൽെ���ി സ��മായി
െക�ിടമി�ാ� �ഷറികൾ�് �തിയ െക�ിട�ൾ
നിർ�ി��തി�ം, ജീർ�ാവ�യി��വ ���ി
പണി��തി��� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�
വ��ത്. �ഷറി ആ�നികവൽ�രണ�ിെ�

ഭാഗമായി വ��ിെ� വിവര വിനിമയ
സാേ�തികവിദ��െട അടി�ാന തത��ളായ
ക���ർ സി�ംസ് , െസർവ�കൾ, ഡാ�ാ
കണ�ിവി�ി എ�ിവ�ം െമ�െ�����്. ഏത്
സാഹചര��ി�ം തട�മി�ാെത െന�് കണ�ൻ
ലഭ�മാ�വാൻ ല��മി�് ബി.എസ് .എൻ.എൽ -ൽ
നി�ം Rail.Tel.-ൽ നി�ം ര� ഡാ�ാ കം ലീസ്ഡ്
കണ��കൾ വ��ിന് ലഭ�മാ�ിയി��്. �ടാെത
�ഷറി ആ�നികവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി
റീെപയി�ിംഗ് േടായില�് നിർ�ാണം, േടായിെല�്
നവീകരണം, ��് ഓഫീസ്  നിർ�ാണം എ�ിവ
ആവശ��� �ഷറികളിൽ ആയത്

നിർ�ഹി��തി�ം �ഷറികൾ�ാവശ�മായ
കേസര, ഫാൻ എ�ിവ ലഭ�മാ��തി�ം ഉ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ധനകാര�
ഇടപാ�ക�െട ആ�നികവൽ�രണം ല��മാ�ി
ഒ� �തിയ ധനകാര� മാേനെ��് സംവിധാനം
(ഐ.എഫ്.എം.എസ്  - സംേയാജിത ധനകാര�
മാേനെ��് സംവിധാനം) �ഷറി വ��ിൽ
ഏർെ���ി�ഴി�. വിവര സാേ�തിക
വിദ��െട എ�ാ സൗകര���ം പരമാവധി
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�േയാജനെ���ി ഏ��ം �താര��ം
കാര��മ�മായ േസവനം നൽ�� മിക�
ധനകാര� മാേനെ��് നട�ിലാ�ക എ�താണ്
IFMS െ� ഉേ�ശ�ം. �തിയ കാല�ിെ� എ�ാ
മാ���ം ഉൾെ�ാ�� രീതിയിലാണ്
�ഷറിക�െട ആ�നികവൽ�രണ പ�തികൾ
ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ിയി��ത്. ഇ-
ഗേവണൻസ്  പരിപാടിക�െട അ�സ�
ഉൾെ�ാ��തി�ം കടലാസ്  രഹിത�ം
പണരഹിത�മായ ഓഫീസ്  സംവിധാന�ിേല�്

എ�ിേ���തി��� മഹ�ായ

കാൽെവയ്�ാണ് IFMS–�െട ൈകവരി�ി��ത്.
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക കാര�പരിപാലനം
ഫല�ദമായി നിർ�ഹി��തിനായി ധനവ��ിെ�
േന�ത��ിൽ അ�ൗ��് ജനറൽ, റിസർവ്
ബാ�്, ഏജൻസി ബാ�കൾ, മ�് വ��കൾ
എ�ി�െന സം�ാന സർ�ാരിെ�
സാ��ിക ഇടപാ�ക�മായി ബ�െ��്

നിൽ�� എ�ാവെര�ം സംേയാജിത�ം
േക�ീ�ത�മായ നിർ�ഹണ സംവിധാന�ിെ�

കീഴിൽ െകാ�വരികെയ��ം IFMS–െ�
ല��മാണ്. റവന� മാേനെ��ിന് വിവിധ
ബാ�കെള ബ�ി�ി� ഇ-�ഷറി, ബി�കൾ
േക�ീ�തമായി പാസാ�ാ�� Core TIS, ബജ�്
വിഹിതം നൽകാ�ം നിരീ�ി�ാ�ം BAMS,
ശ�ള�ിന് SPARK, മ� ബി�കൾ�് BIMS,
േക�ീ�ത െപൻഷൻ കാര��ൾ�് PIMS,
അ�ൗ�് കാര��ൾ�് IAMS, െവയ്സ്  ആ�്

മീൻസിന് WAMS, ഏ� �ഷറിയിൽ നി�ം പണം
പിൻവലി�ാൻ കഴി�� CORE BANKING,
������െട�ം �ാ�ക�െട�ം വിതരണ�ം
വിൽ�ന�ം മാേനജ്  െച��തി�� CRA,
സർ�ാർ േസവന�ൾ�് േവ�ി�� ഫീ�ക�ം
ചാർ�ക�ം സ�ീകരി��തിനായി ഇ-േപാസ്
െമഷീ�കൾ, ഇ�ർെന�് ബാ�ിങ് , �ഷറി
അ�ൗ�ടമകൾ�് “Kerala TSB” എ� േപരി�ം
സം�ാന െപൻഷൻകാർ�് “Kerala Pension”
എ� േപരി�ം െമാൈബൽ ആപ്ളിേ�ഷൻ,
സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ശ�ള വിതരണ�ിനായി

e-TSB അ�ൗ�്, �ഷറി വ��ിൽ ഒ� െമ�െ��
ഇൻഫർേമഷൻ െസക�രി�ി മാേനെ��് സി�ം
(ISMS) ഏർെ����തിെ� ഭാഗമായി ISO
27001 സർ�ിഫിേ�ഷൻ �ാൻേഡർഡ്
േന��തി�� നടപടികൾ, െപൻഷൻ
റിേ�ാർ�ക�െട ഡിജിൈ�േസഷൻ എ�ി�െന
ആ�നികമായ വിവിധ സേ�ത�ൾ
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ഉൾെ�ാ�താണ് IFMS. സർ�ാരിെ� ധന
ഇടപാ�കൾ �ർ�മാ�ം കടലാ�രഹിത
മാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ വ��കളിേല�ം
മാസ ശ�ള ബി�കൾ �ർ�മാ�ം കടലാസ്
രഹിതമാ�ിയി��്. ഈ സാ��ിക വർഷം െമയ്
മാസം �തൽ �ഷറി�െട �വർ�നം �തിയ
െസൻ�ൽ െസർവർ �േഖനയാണ്.

(ബി)

�ഷറി എ.ടി.എം. കൾ സം�ാന�്

എവിെടെയ�ി�ം �ാപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ; ��തൽ
�ല�ളിേല�് ഇത് വ�ാപി�ി�േമാ;

(ബി) �ഷറികേളാട�ബ�ി�  ്എ.ടി.എം. സൗകര�ം
ഏർെ���ാ�� പ�തി നിലവിൽ
പരിഗണനയിലി�. വാണിജ� ബാ�ക�മായി േചർ�്
എ.ടി.എം. സൗകര�ം ഏർെ���ാൻ സർ�ാർ
തീ�മാനി� പ�തി റിസർ�് ബാ�ിെ� അ�മതി
ലഭി�ാ�തിനാൽ നാളി�വെര�ം നട�ിലാ�ാൻ
സാധി�ി�ി�.

(സി)

�ഷറി എ.ടി.എം. കൾ �ാപി�ി�ി� എ�ിൽ
ആയത് �ാപി�ാൻ ഏെത�ി�ം തര�ി��

നടപടികൾ വ��ിൽ നട� വ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ഷറികേളാട�ബ�ി�  ്എ.ടി.എം. സൗകര�ം
ഏർെ���ാ�� പ�തി നിലവിൽ
പരിഗണനയിലി�. വാണിജ� ബാ�ക�മായി േചർ�്
എ.ടി.എം. സൗകര�ം ഏർെ���ാൻ സർ�ാർ
തീ�മാനി� പ�തി റിസർ�് ബാ�ിെ� അ�മതി
ലഭി�ാ�തിനാൽ നാളി�വെര�ം നട�ിലാ�ാൻ
സാധി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


