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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6422 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

താ��് വിേ�ജ്  �നസംഘടന

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ,
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� താ��ക�െട വ�ാ�ി�ം
വി�തി�ം ജനസംഖ��ം കണ�ിെല��േ�ാൾ
താ��കൾ ത�ിൽ വലിയ വ�ത�ാസം
നിലനിൽ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
മാർ��ൾ ആണ് പരിഗണി� വ��ത്;
വിശദീകരി�േമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. സം�ാന�് �തിയ
താ��ക�െട �പീകരണ�ം അതിർ�ി

�നർനിർ�യ�മായി ബ�െ��് ജി�ാ
കള�ർമാ�െട റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി���ം
അതിെ� അടി�ാന�ിൽ താ��്
�ന:സംഘടന സംബ�ി�  ്പഠി�  ്റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ��തിനായി ലാ�് റവന� ക�ീഷണേറ�്
തല�ിൽ ഒ� ടീമിെന നിേയാഗി�ി���മാണ്.
��ത ടീം റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തി��
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(ബി)

സം�ാനെ� താ��കെള
�നഃസംഘടി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇ�
സംബ�ി� ��തൽ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. സം�ാന�് �തിയ
താ��ക�െട �പീകരണ�ം അതിർ�ി

�നർനിർ�യ�മായി ബ�െ��് ജി�ാ
കള�ർമാ�െട റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി���ം
അതിെ� അടി�ാന�ിൽ താ��്
�ന:സംഘടന സംബ�ി�  ്പഠി�  ്റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ��തിനായി ലാ�് റവന� ക�ീഷണേറ�്
തല�ിൽ ഒ� ടീമിെന നിേയാഗി�ി���മാണ്.
��ത ടീം റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തി��
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(സി)

ജനസംഖ� ��ത�� വിേ��കൾ വിഭജി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല സാ��ിക�ിതി

കണ�ിെല��് വിേ��ക�െട വിഭജനം ഇേ�ാൾ
സർ�ാർ പരിഗണനയിലി�. �തിയ വിേ��ക�െട
�പീകരണം സംബ�ി� വിഷയം ��്
വിേ��ക�െട വിഭജന�മായി ബ�െ��

നടപടികളിൽ തീ�മാനമാ�� �റ�് മാ�േമ
പരിഗണി�വാൻ കഴി�ക��.

(ഡി) എ�ാ വിേ�ജ്  ഓഫീ�ക�ം �ാർ�് ആ�േ�ാൾ

താ��് ഓഫീ�ക�െട�ം വിേ�ജ്
(ഡി) സർ�ാർ േസവന�ൾ ജന�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിൽ പരമ �ധാനമായ പ�് വഹി��
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ഓഫീ�ക�െട�ം �വർ�ന�ിൽ എെ��ാം
മാ��ൾ ഉ�ാ�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

ഓഫീസാണ് വിേ�ജ്  ഓഫീസ് . വിേ�ജ്
ഓഫീ�കൾ �ാർ�് ഓഫീ�കൾ ആ��ത്

താ��് ഓഫീ�കൾ ഉൾെ�െട ��വൻ റവന�
സംവിധാന�ിെ��ം കാര��മത ഉയ��തി�ം
ഇ-ഗവർണൻസ്  �ാ�്േഫാമി�െട ലഭ�മാ��
േസവന�ൾ ഏ� സമയ�ം ജന�ൾ�്
�േയാജനെ���വാ�ം റവന� ഓഫീ�കളിേല�്
േനരി�് േപാകാെത തെ� െപാ�ജന�ൾ�്
അേപ�കൾ സമർ�ി�വാ�ം േസവന�ൾ
ലഭ�മാ�വാ�ം സാധി��. അതി�െട സർ�ാർ
േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് െപാ�ജന�ൾ�്
വിനിേയാഗിേ��ി വ�� സമയം, െചലവ്,
അധ�ാനം എ�ിവ പരമാവധി �റ�വാ�ം
സാധി��. ഇ-ഗവർണൻസ്  സംവിധാന�ി�െട

സർ�ാർ നടപടി�മ�ളിൽ ജന�ൾ േനരി�്
ഭാഗഭാ�ാ��തിനാൽ െപാ�ജന�ൾ�്
സർ�ാർ സംവിധാനെ��റി�  ്��തൽ
അവേബാധം ഉ�ാ�ക�ം അത് ജന��െട
പൗരേബാധം ഉയ��തിന് കാരണമാ�ക�ം
െച��. സർ�ാർ �വർ�ന�ൾ ��തൽ
�താര�മാ�ക�ം ജന�ൾ�് നൽ��
േസവന��െട �ണനിലവാരം ഉയ�ക�ം
െച��. ഓഫീ�കൾ �ാർ�് ഓഫീ�കൾ
ആ��ത് വഴി സർ�ാർ ഓഫീ�കളിെല
മാനവവിഭവ േശഷി പരമാവധി ഫല�ദമായി
വിനിേയാഗി�വാ�ം സാധി��. ഫയ�ക�ം
േരഖക�ം ഓൺൈലൻ ആയി ൈകകാര�ം
െച�വാ�ം പരിേശാധി�വാ�ം കഴി��തി�െട
ഉേദ�ാഗ��െട േജാലിഭാരം �റ�ക�ം
നടപടി�മ�ൾ ലളിതമാ�ക�ം അതി�െട
ജന�ൾ�് ��തൽ േവഗ�ിൽ േസവന�ൾ
നൽ��തി�ം കഴി��. ഓഫീ�കൾ �ാർ�്
ആ��ത് വിവിധ തല�ി�� സർ�ാർ
സംവിധാന�ൾ ത�ി�� മിക�
ആ��ണ�ി�ം ഏേകാപന�ി�ം

കാരണമാ��. �ടാെത ഭരണപരമായ
�വർ�ന�ളിൽ �താര�ത ൈകവരി�വാ�ം
കഴി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


