
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 563 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

റവന� ഇ-സാ�രത പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

�ീ. െക. രാജൻ

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് റവന� ഇ-സാ�രത പ�തി�്

�ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) റവന� വ��ിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�്

ലഭ�മാ�� ഇ േസവന�െള �റി�് ��തൽ

അവേബാധ��വരാ�ക, വളെര േവഗ�ി�ം

�ഗമമാ�ം സ��ം ഡിജി�ൽ ഡിൈവസി�െട ഇ

– േസവന�ൾ േനരി�് െച�ാൻ െപാ� ജന�െള

�ാ�രാ�ക, �താര��ം ലളിത�മായ ഇ –
േസവന�ളി�െട െപാ� ജന��ം സർ�ാ�ം

ത�ി�� ഇടപാ�കൾ ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ക

എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട റവന� ഇ-സാ�രത പ�തി

2023 ഏ�ിൽ മാസം ആരംഭി�് 2024 െഫ�വരി

24ന് റവന� ദിന�ിൽ �ർ�ികരി�ാൻ

ഉേ�ശി���്. 

(ബി) ഏെത�ാം ഏജൻസിക�െട

സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി

നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വിവിധ ഘ��ളിലായി �വെട

േചർ�� ഉേദ�ാഗ�ർ/ഏജൻസിക�െട

സഹകരണേ�ാെടയാണ് നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി�ി��ത്. 

ഒ�ാം ഘ�ം 

റവന� വ��ിൽ നിലവിൽ 19780 എ�ം

ഉേദ�ാഗ�ർ ആണ് വിവിധ ത�ികകളിലായി

േജാലി െച� വ��ത്. റവന� വ��ിെ� വിവിധ

തര�ി�� പരിശീലന�ൾ ഏെ���് നട�ി

വ�� ഐ.എൽ.ഡി.എം എ� �ാപനം വഴി

2023ഏ�ിൽ, െമയ് , �ൺ മാസ�ളിലായി

ONLINE ആ�ം OFFLINE ആ�ം റവന� ഇ-
സാ�രത�മായി ബ�െ�� പരിശീലന�ൾ

നൽ�വാനാണ് ആദ�ഘ�െമ� നില�്

ഉേ�ശി��ത്. ഇ�കാരം വ��ിെല

ഉേദ�ാഗ�ർ�് പരിശീലന�ൾ നൽ��ത് വഴി

അവരി�െട ��ബാംഗ�ൾ, അയൽ�ാർ,
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����ൾ എ�ിവെര ഈ പ�തി�െട

ഭാഗമാ�ാൻ കഴി��താണ്. 

ര�ാം ഘ�ം 

ര�ാം ഘ��ിൽ മാ�ർ െ�യിനിമാ�െട

പരിശീലനമാണ് ഉേ�ശി��ത്. ഇതിനായി ഓേരാ

ജി�യിൽ നി�ം െതരെ��� എൻ.എസ് .എസ്

േവാള�ീയർമാർ, ��ബ�ീ അംഗ�ൾ, വിേ�ജ് ,
താ��് ജനകീയ സമിതി അംഗ�ൾ, �ഡ�്

േകഡ�മാർ, എൻ സി സി േകഡ�മാർ, ��്

ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� ഭാഗമാ�� േവാള�ീയർമാർ,
വിവിധ സർ�ീസ്  സംഘടനാ അംഗ�ൾ

എ�ിവരിൽ നി�ം െതരെ���െ��വെരയാണ്

ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ മാ�ർ

െ�യിനികളാ��ത്. ഇതിനായി ഇവർ�് ഓൺ

ൈലനി�െട പരിശീലനം നൽ�വാൻ

ഉേ�ശി���്. 

��ാം ഘ�ം

��ാം ഘ��ിൽ – മാ�ർ െ�യിനർമാെര

ഉപേയാഗി�് െകാ�് വാർഡ്  തല�ിേലാ

അെ��ിൽ റസിഡൻഷ�ൽ അേസാസിേയഷൻ

തല�ിേലാ ഉ� പരിശീലനമാണ് ഉേ�ശി��ത്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യിൽ നി�ം

ര�ാംഘ��ിൽ െതരെ���െ��വർ�്

FOLLOW UP പരിശീലന��ം എ�ാ മാസ�ം

സംഘടി�ി�വാൻ ഉേ�ശി�ി��്.

ഔ�്റീ�് പരിപാടികൾ (�ഹ സ�ർശനം, സർെ�

സഭ�െട ഭാഗമായി, �ാമ സഭ�െട ഭാഗമായി) �ടി

വിദ�ാർ�ികൾ അട��� മാ�ർ

െ�യിനർമാ�െട സൗകര�മ�സരി�് െച�വാൻ

ആ��ണം െച���്. 

നാലാം ഘ�ം 

നാലാം ഘ��ിൽ േസാ�് െവയറിൽ �തിയതായി

ഉ�ാ�� മാ��െള�റി�്

അറി��വരാ��തിനായി െതരെ���െ��

മാ�ർ െ�യിനികൾ�് െ�ഷ�ൽ പരിശീലന�ൾ

നൽ��തി��� പ�തി�ം ത�ാറായി വ��. 

(സി) റവന� വ��ിെ� ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ

സ�ഹ�ിെല സാധാരണ�ാരായ ജന�ൾ�്

അനായാസമായി ഉപേയാഗെ���വാൻ അവെര

�ാ�രാ�ംവിധമാേണാ ഈ പ�തി

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) റവന� വ��ിെ� ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ

സ�ഹ�ിെല സാധാരണ�ാരായ ജന�ൾ�്

അനായാസമായി സ��ം ഡിജി�ൽ

ഡിൈവസി�െട േനരി�് െച�വാൻ അവെര

�ാ�രാ�ംവിധ�ിലാണ് റവന� ഇ-സാ�രത
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പ�തി ആ��ണം െച� വ��ത്. ഇ�വഴി

സാധാരണ�ാരായ ആ�കൾ�് അവ�െട

�മി�െട കരം ഓൺൈലനായി േനരി�് അട�വാ�ം

വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ ഓൺൈലനായി തെ�

സമർ�ി�വാ�ം ആയതിെ� തൽ�ിതി

പരിേശാധി�വാ�ം വ��് നൽ�� ��വൻ

ഓൺൈലൻ േസവന��ം മെ�ാരാ�െട

ആ�യമി�ാെത തെ� �യാജനെ���വാൻ

�ാ�മാ�ി തീർ��താണ്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


