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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6231 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈ�സ്  3 േസാ�് െവയർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) ൈ�സ്  3 േസാ�് െവയർ നട�ിലാ�ിയത് വഴി

എെ�ാെ� �േയാജന�ളാണ് മരാമ�്

���ിക�െട നിർ�ഹണ�ിന് ലഭി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(എ) െപാ�മരാമ�്  ���ിക�െട നിർ�ഹണ�മായി

ബ�െ�� സകല വിഷയ��ം

ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� ഒ� ഓൺൈലൻ േസാ�്

െവയർ എ� ആശയം ഇ��യിൽ�െ�

ആദ�മായാണ് ൈ�സ്   േസാ�് െവയറി�െട

സം�ാന സർ�ാർ നട�ാ��ത് . �ടാെത

െസർവർ അധി�ിത ഇ-െമഷർെമൻറ്   & ഇ-
ഫീൽഡ്  ��്  എ�ീ സംവിധാന��ം ഒ�

സർ�ാർ വ��ിൽ നട�ാ��ത്  ആദ�മായാണ് .
ൈ�സ്   േസാ�് െവയർ നട�ാ�ിയ�െകാ�് 
െപാ�മരാമ�്  വ��ിന്  താെഴ�റ�� �ണ�ൾ

ഉ�ായി��് . ���ിക�െട എ�ിേമ�്  നിലവിെല

മാനദ��ൾ�ം നിയമ�ൾ�ം

അ�സരി�  ്ഓൺൈലൻ ആയി ത�ാറാ�ക�ം

വിവിധ തല�ളിൽ ഭരണാ�മതി�ം

സാേ�തികാ�മതി�ം നൽ��തി�െട

കാര��മത�ം �ത�ത�ം േവഗത�ം ഉറ�

വ���. ���ികെള സംബ�ി� വിവര�ൾ

ഏ� സമയ�ം ആർ�ം അറിയാൻ

സാധി��തി�െട ഉേദ�ാഗ��െട

ഉ�രവാദിത��ം �മതലാേബാധ�ം വർ�ി��.
���ിക�െട േറ�് , ഡാ� എ�ിവ േക�ീ�തമായി

നിയ�ി��തിനാൽ സം�ാനെ�ാ�ാെക

ഏകീ�ത നിര�ിൽ എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ാൻ

സാധി��. െട�ർ േഡാക�െമ�ം മ�് അ�ബ�

േരഖക�ം ഓൺൈലൻ ആയി ത�ാറാ�ി

അംഗീകരി��തിനാൽ �ത�ത�ം സമയലാഭ�ം

ഉ�ാ��. െട�ർ അംഗീകരി��തിനാ��

േലാ�ൽ മാർ��്  േറ�്  എ�ിേമ�്  െട�ർ െച��

ഓഫീ�കളിൽ തെ� ത�ാറാ�ാൻ

സാധി��തിനാൽ നടപടികൾ

േവഗ�ിലാ�ാ�ം �താര�ത�ം �ത�ത�ം

പ�പാതരാഹിത��ം ഉറ�വ��വാ�ം
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സാധി��. ���ികൾ�്  ���ിയ എ�ിേമ�് 
(Revised estimate) ആവശ���പ�ം അവ

മാനദ��ൾ�ം നിയമ�ൾ�ം അ�സരി�  ്
ത�ാറാ��തിനാൽ അധികരി� ���ിക�െട

നിര�കൾ�് �ത�ത�ം �താര�ത�ം

ഉറ�വ��ാൻ സാധി��. നട�ാ��

���ിക�െട അള�കൾ ഓൺൈലൻ ആയി

സമയാസമയ�ളിൽ േരഖെ��േ��തിനാൽ

അ�വഴി �താര�ത ഉറ�വ��ാ�ം �േരാഗതി

വിലയി��ാ�ം സാധി��. ���ിക�െട

അള�കൾ േരഖെ���ി അംഗീകരി�കഴി�ാൽ

കരാ�കാരൻ െച� ���ിക�െട ബി�കൾ

നിമിഷ�ൾ�കം ത�ാറാ�ി അംഗീകാര�ിനായി

സമർ�ി�വാ�ം ആയത് അംഗീകരി� കഴി�ാൽ

ബി�് അംഗീകാര�ിനായി വ�േ�ാ��

സീനിേയാറി�ി �കാരം പണം നൽ��തിനായി

എമിലി (EMLI) േസാ�് െവയറിൽ

സമർ�ി���െകാ�്  പ�പാതരാഹിത�ം

ഉറ�വ��വാ�ം സാധി��. കടലാസ്  രഹിത

ഓഫീസ്   എ� ആശയം സാ�ാത്കരി�ാൻ

സാധി��. സമയബ�ിതമായി നിയമാ��തം

പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ�� കാര��ൾ

ൈ�സ്   േസാ�് െവയർ �ഖാ�ിരം െച�വാൻ

സാധി��തിനാൽ പ�തികൾ��

ധനവിനിേയാഗ�ിെല പാഴ്െ�ല�കൾ ഗണ�മായി

�റ�ാൻ സഹായി��.

(ബി)

റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�് , ���ിക�െട

െമഷർെമ�് എ�ിവ ൈ�സ്  3
േസാ�് െവയ�മായി ലി�് െച�ി�േ�ാ; ഇത്

േസാ�് െവയറിെ� േവഗതെയ ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���ിയ എ�ിേമ�്  (Revised estimate),
���ിക�െട അള�കൾ (measurement) എ�ിവ

ൈ�സ്   3.0 േസാ�് െവയ�മായി ബ�ി�ി�ി��് .
ഇത്  േസാ�് െവയറിെ� േവഗതെയ ബാധി�ി�ി�.
ൈ�സ്   േസാ�് െവയർ ഒ� ഓൺൈലൻ േസാ�്

െവയർ ആയി�ാണ്  �പകൽ�ന െച�ിരി��ത് .
േസാ�് െവയറിൽ െച�� എ�ാ കാര���ം

െസർവറിൽ ആണ്  േസവ്  െച��ത് .
അ�െകാ�് ൈ�സ്   േസാ�് െവയർ ശരിയായ

രീതിയിൽ വർ�്  െച��തിന്  ഒ� അതിേവഗ

ഇ�ർെന�്  കണ�ൻ അത�ാവശ�മാണ് .
എ�ി��ാ�ം ചില െമാഡ��ക�െട �വർ�നം

��തൽ െമ�െ��േ��തായി��്.

(സി) േസാ�് െവയർ േവഗത വർ�ി�ി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

(സി) ൈ�സ്   3.0 േസാഫ്ററ്  െവയറിെ� വികസന

�വർ�ന�ൾ ഇേ�ാ�ം നട�വ��. േക�

ഏജൻസിയായ നാഷണൽ ഇൻേഫാർമാ�ി�് 
െസ�റിെ� സഹായേ�ാെടയാണ് 
വികസന�വർ�ന�ൾ നട��ത് . ൈ�സ്   3.0
േസാ�് െവയറിെ� �വർ�നം ��തൽ



3 of 3

െമ�െ��േ�� ഭാഗ�ൾ മന�ിലാ�ി (ഫീൽഡ്  
എ�ിനീയർമാരിൽ നി�ം ലഭി�� നിർേ�ശ�ൾ

ഉൾെ�െട) അതാത്  സമയ�ളിൽ നാഷണൽ

ഇൻേഫാർമാ�ി�്  െസ�റിെന അറിയി�

നട�ിലാ�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


