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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 176 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശഭരണ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

null
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഏകീ�ത തേ�ശഭരണ വ��്

�പീകരി��വഴി ല��മാ�� േന��ൾ

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(എ) േകരള�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

�വർ�ന�ൾ കാര��മ�ം

ഫല�ദ�മാ��തിന് ജി�ാ-േ�ാ�്-
�ാമപ�ായ�കൾ�ിടയി�ം ഇവ ത�ി�ം

�നിസി�ാലി�ിക�ം പ�ായ�ക�ം ത�ി�ം

േയാജി�െകാ�� �വർ�നം ആവശ�മാണ്.
ഏകീ�ത വ��് നിലവിൽ വ��േതാെട ഇത്

സാധ�മാ��. വിവിധ ത�കളിൽ നട��

�ാേദശിക ആ��ണ �വർ�ന��െട

ഏേകാപനം സാധ�മാ��തി�ം

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീസ്

അത��ാേപ�ിതമാണ്. വ��തല ഏേകാപന�ം,
പ�തി സംേയാജന�ം, നിർ�ഹണ�ം മിക�

രീതിയിൽ നട�ിലാ�വാൻ െപാ�സർ�ീസ്

�പീകരണ�ി�െട സാധി��താണ്. വ�ത��

തല�ളിലായി നിൽ�� അ�് വ��കൾ

ഏകീകരി��േതാ��ടി ഭരണരംഗ�്

ആ��ണ�ിൽ ഉ�ാ�� വലിയ മാ���െട

�േയാജനം െപാ�ജന�ൾ�് ലഭി��താണ്.
ഇതി�െട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

�വർ�ന�മത�ം വികസന േന���ം

ഉയർ��തി�ം �ാേദശിക വികസന�ിൽ

ഏേകാപന�ം, സംേയാജന�ം, ഉറ�ാ��തി�ം

കഴി�ം. �ാമപ�ായ�ി�ം, േ�ാ�്

പ�ായ�ി�ം, ജി�ാപ�ായ�ി�ം,
�നിസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷ�കളി���

ജീവന�ാർ ഒേര വ��ിന് കീഴിൽ ആ��േതാെട

േസവന, വികസന �വർ�ന�ളി��ാ�� മാ�ം

ജന�ൾ�് അ�ഭവേവദ�മാ�ം. വിവിധ ത�കളിൽ

�വർ�ി�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

ത�ി�� ഏേകാപനം ആ��ണ പ�തികൾ
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ത�ാറാ�ി നട�ിലാ��തിന് അനിവാര�മാണ്.
തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�ഭരണ സംവിധാനം

ഏേകാപിതമായി �വർ�ി��േതാെട വിവിധ

േക�ാവി�ത-സം�ാനാവി�ത പ�തികൾ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ഫല�ദമായി

�ാേദശിക പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�്

സമ�വികസന പ�തികളാ�ി മാ�ി വികസന

േന��ൾ ഉയർ�വാൻ സാധി��താണ്.
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഭാഗമായ

സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാരായ

എ�ിനീയറിംഗ്, നഗര-�ാമാ��ണം,
െപാ�ജനാേരാഗ�ം എ�ീ േമഖലകളിെല

ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം വിവിധ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�ം ജി�ാ

ആ��ണ സമിതികൾ�ം െമ�െ�� നിലയിൽ

ഉറ�ാ��തി�ം കഴി�ം.

(ബി)

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഫയൽ

നീ�ം കാര��മമാ��തിന് �തിയ സ�ദായം

ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ായ�് വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ

ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ (ഐ.െക.എം)
വികസി�ി� േസാ�് െവയറാണ് ILGMS
(Integrated Local Government Management
System). ഒ� േലാഗിനി�െട തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളിെല ��വൻ േസവന��ം

�വർ�ന��ം ൈകകാര�ം െച�ാൻ

കഴി�െമ�താണ് ILGMS-െ� സവിേശഷത. മ�

െവബ് അധി�ിത േസാ�് െവയ�കെള ILGMS-
മായി സംേയാജി�ി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീൿരി� വരികയാണ്. അ�വെര ILGMS-ൽ
നി�ം മ�് െവബ് അധി�ിത

േസാ�് െവയ�കളിേല�് single -sign in (ഒ�

േലാഗിൻ) സൗകര�ം ഏർെ���ിയി��്. നിലവിൽ

309 �ാമപ�ായ�കളിൽ ILGMS
വിന�സി�ി��്. സർ�ാരിെ� ��ദിന കർ�

പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി ഏ�ിൽ 1-ാം തീയതി

േശഷി�� 632 �ാമപ�ായ�കളിൽ ILGMS
വിന�സി��തിന് തീ�മാനി�ി��്.
നഗരസഭകളിൽ ILGMS-� സമാനമായി

ഫയ�കൾ ഓൺൈലനായി ൈകകാര�ം

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല േസവന�ൾ

�ർ�മാ�ം ഓൺെെലൻ ആ�ാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി)
തീ�മാനി�ി��്. അത് നട�ിലാ��തി��

നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി��്

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി

വിഹിത വിനിേയാഗം െമ�െ����തി�ം പ�തി

(ഡി) വിേക�ീ�താ��ണ സം�ാനതല േകാ

ഓർഡിേനഷൻ ക�ി�ിയിൽ എ�ാ മാസ�ം

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട പ�തി നിർവഹണ
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നിർ�ഹണം കാര��മമാ��തി�ം േവ�

ഇടെപടൽ നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?
�േരാഗതി അവേലാകനം െച�ക�ം ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച���്. വ��്

തല�ി�ം നിര�രമായ അവേലാകന�ൾ

സംഘടി�ി�ക�ം ജി�ാ ആ��ണസമിതി

തല�ിൽ അവേലാകനം നട�ി ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച���്. �ടാെത

കാര��മമായ പ�തി നിർ�ഹണ�ിനായി

കില�െട ആഭി�ഖ��ിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി����്. ഇതിന് �റെമ ബ�. തേ�ശ

സ�യംഭരണ വ��് മ�ി�െട േന�ത��ിൽ

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട അ����ാ�െട�ം

െസ��റിമാ�െട�ം ജി�ാതല അവേലാകന

േയാഗം നട� വ��. ആയതിൽ വിവിധ

പ�തിക�െട നിർവഹണം ത�രിതെ����തി�ം

കാര��മമാ��തി��� നിർേ�ശ�ൾ

നൽ���്. 2022 െഫ�വരി ര�ാം വാരം വെര

40 ശതമാന�ിൽ താെഴ മാ�ം െചലവ് വ�ി��

തേ�ശ ഭരണ �ാപന��െട �േത�ക േയാഗം

വ��് മ�ി എ� നിലയിൽ വിളി� േചർ�് ,
പ�തി നിർവഹണം െമ�െ���ാ��

നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


