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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 318 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഇ-ഗേവണൻസിൽ േദശീയ തല�ിൽ ഒ�ാം �ാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

�ീ. പിണറായി വിജയൻ

(�ഖ�മ�ി)

(എ)
േക� സർ�ാരിെ� ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

അ�ിനിേ��ീവ് റിേഫാംസ്  ആൻഡ്  പ�ി�്

�ിവൻസസ്  നട�ിയ പഠന�കാരം ഇ-
ഗേവണൻസ്  േസവനം �ദാനം െച��തിൽ

േകരളം േദശീയ തല�ിൽ ഒ�ാം

�ാന�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(എ) േക� സർ�ാരിെ� ഡി�ാർ�്െമൻറ്  ഓഫ്

അ�ിനിസ്  േ��ീവ് റീേഫാംസ്  ആൻഡ്  പ�ിക്

�ീവൻെസസ്  നട�ിയ പഠന �കാരം (നാഷണൽ

ഇ-ഗെവർണൻസ്  സർവീസ്  െഡലിവറി

അെ��്െമൻറ്) 2021-ൽ  

ഇ-ഗെവർണൻസ്  �ദാനം െച��തിൽ േകരള

സം�ാന േപാർ�ൽ ഒ�ാം �ാന�ാണ്.

(ബി) ഭരണം ജന�ളിേലെ��ി�ക എ�

ല��േ�ാെട ആവശ��� േസവന�ൾ സമയ

ന�മി�ാെത ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന്

സം�ാന�് ഏ ർെ���ിയി�� ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത സംവിധാനെ��റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��ക�െട ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ ഇ
-േസവനം എ� േക�ീ�ത സർവീസ്  േപാർ�ലി�െട

(https://services.kerala.gov.in/) ജന�ൾ�്

ലഭ�മാ�ിയി��്. 

72 വ��കളിൽ നി�� 830 ഓളം

േസവന�ളാണ് നിലവിൽ ��ത േപാർ�ലി�െട

നൽകി വ��ത്. 

വ�മാന സർ�ിഫി��്, ജാതി സർ�ിഫി��്,
േനാൺ-�ീമിെലയർ സർ�ിഫി��്, അവകാശ

സർ�ിഫി��് �ട�ി റവന� വ��് ന�� വിവിധ

സർ�ിഫി��ക�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളിൽ നി�ം ലഭി�� ജനന-മരണ,
വിവാഹ രജിേ�ഷൻ സർ�ിഫി��കൾ, �നി�തി,
െക�ിട നി�തി, ൈവദ�ത ചാർ�് �ട�ി വിവിധ

പണം ഒ��ൽ േസവന�ൾ �ട�ിയവ ��ത

േപാർ�ലി�െട െപാ�ജന�ൾ�് നൽകിവ��. 

�ടാെത സാ�ഹികനീതി വ��്, േമാേ�ാർ വാഹന

വ��്, െപാ�വിതരണ വ��്, പ�ികജാതി

വികസന വ��് �ട�ിയ വിവിധ വ��ക�െട

േസവന��ം െപാ�ജന�ൾ�് ഓൺൈലനായി

'ഇ-േസവനം' േപാർ�ലി�െട ലഭ�മാ�ിയി��്. 
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��ത േസവന�ളിൽ 618 േസവന�േളാളം 'എം-
േസവനം' എ� െമാൈബൽ ആ�ി�ം ലഭ�മാണ്. 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ

കയറിയിറ�ാെത വീ�ിലി�� െകാ� തെ�

േസവന�ൾ ഉപേയാഗെ���വാൻ  ഇ-േസവനം

േപാർ�ൽ , എം-േസവനം െമാൈബൽ

ആ��ിേ�ഷൻ എ�ിവയി�െട സാധി��. ഇ-
േസവനം േപാർ�ൽ, എം-േസവനം െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ എ�ിവ�െട േസവനം നിലവിൽ

സൗജന�മായാണ് നൽകി വ��ത്. 
ഇ-േസവനം, എം-േസവനം എ�ിവയിൽ ��തൽ

േസവന�ൾ ഉൾെ���ി വി�ലീകരി� വ��.

(സി) ഓഫീ�കളിൽ കയറിയിറ�ാെത ജന�ൾ�്

ആവശ��� േസവന�ൾ പരമാവധി ഓൺൈലൻ

വഴി സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ാനായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) വിവിധ വ��ക�െട ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ ഇ
-േസവനം എ� േക�ീ�ത സർവീസ്  േപാർ�ലി�െട

(https://services.kerala.gov.in/) ജന�ൾ�്

ലഭ�മാ�ിയി��്. 

72 വ��കളിൽ നി�� 830 ഓളം

േസവന�ളാണ് നിലവിൽ ��ത േപാർ�ലി�െട

നൽകി വ��ത്. 

വ�മാന സർ�ിഫി��്, ജാതി സർ�ിഫി��്,
േനാൺ-�ീമിെലയർ സർ�ിഫി��്, അവകാശ

സർ�ിഫി��് �ട�ി റവന� വ��് ന�� വിവിധ

സർ�ിഫി��ക�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളിൽ നി�ം ലഭി�� ജനന-മരണ,
വിവാഹ രജിേ�ഷൻ സർ�ിഫി��കൾ, �നി�തി,
െക�ിട നി�തി, ൈവദ�ത ചാർ�് �ട�ി വിവിധ

പണം ഒ��ൽ േസവന�ൾ �ട�ിയവ ��ത

േപാർ�ലി�െട െപാ�ജന�ൾ�് നൽകിവ��. 

�ടാെത സാ�ഹികനീതി വ��്, േമാേ�ാർ വാഹന

വ��്, െപാ�വിതരണ വ��്, പ�ികജാതി

വികസന വ��് �ട�ിയ വിവിധ വ��ക�െട

േസവന��ം െപാ�ജന�ൾ�് ഓൺൈലനായി

'ഇ-േസവനം' േപാർ�ലി�െട ലഭ�മാ�ിയി��്. 

��ത േസവന�ളിൽ 618 േസവന�േളാളം 'എം-
േസവനം' എ� െമാൈബൽ ആ�ി�ം ലഭ�മാണ്. 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സർ�ാർ ഓഫീ�കളിൽ

കയറിയിറ�ാെത വീ�ിലി�� െകാ� തെ�

േസവന�ൾ ഉപേയാഗെ���വാൻ  ഇ-േസവനം

േപാർ�ൽ , എം-േസവനം െമാൈബൽ

ആ��ിേ�ഷൻ എ�ിവയി�െട സാധി��. ഇ-
േസവനം േപാർ�ൽ, എം-േസവനം െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ എ�ിവ�െട േസവനം നിലവിൽ
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സൗജന�മായാണ് നൽകി വ��ത്. 
ഇ-േസവനം, എം-േസവനം എ�ിവയിൽ ��തൽ

േസവന�ൾ ഉൾെ���ി വി�ലീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


