ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലും യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുന
വിവിധ

സര്ക്കാര്

േസവനങ്ങള

ജനങ്ങളക്ക്

ൌസൌകര്യപ്രദമായി

വീടിനടുത്തുള

ൌപാതുജനേസവനേകന്ദ്രങ്ങള വഴി (അക്ഷയാ) ഓണ്ലൈലൈനായി ലൈഭിക്കുന്നതാണ് ഇഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി നിലൈവില വന്നേതാടുകൂടി ൌപാതുജനങ്ങളക്ക് ബന്ധപ്പൌപ്പെട
ഓഫീസുകളില

പലൈതവണ

കയറിയിറങ്ങാൌത

അവര്ക്കാവശ്യമായ

വിവിധ

സര്്ടിഫിക്കറ്റുകള വളൌര് േവഗത്തില ലൈഭയമാക്കുന്നതിന സാധിക്കുന.
അതാത്

വകുപ്പുകളില

പ്രേയാജനൌപ്പെടുത്തി

നടപ്പെിലൈാക്കിയ

സുതാര്യമായും

കമ്പ്യൂടര്വലക്കര്ണം

നിഷ്പക്ഷമായും

േവഗതയിലും

പര്മാവധി
േസവനങ്ങള

ൌപാതുജനങ്ങളക്ക് ലൈഭയമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതുൌകാണ്ട് ഉദ്ദേദ്ദേശ്ിക്കുന്നത്.

പ്രാര്ംഭ

ഘടത്തില േകര്ളത്തില കണ്ണൂരും പാലൈക്കാടുമാണ് ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി നടപ്പെിലൈാക്കിയത്.
േകര്ള േസ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി മിഷന്റൌന േനതൃതയത്തിലൈാണ് ഈ പദ്ധതിയുൌട നിര്വഹണം
നടക്കുന്നത്. ൈപലൈറ്റ് പദ്ധതി വിജയകര്മായി നടപ്പൊക്കിയതിൌന പശ്ചാത്തലൈത്തില ഇഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതിയുൌട സംസ്ഥാനതലൈ ഉദ്ദദ്ഘാടനം 2012 ഡിസംബര് 4 ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.
ഉദ്ദമ്മന്ചാണ്ടി പത്തനംതിടയില നിര്വ്വഹിച്ചുകൌകാണ്ട് പത്തനംതിട, മലൈപ്പുറം, േകാടയം
ജില്ലകൌള ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുക.

തുടര്്ന്ന് 2013 ൌഫബ്രുവര്ി 23 ന്

എറണാകുളം, ൌഫബ്രുവര്ി 28 ന് ഇടുക്കി, മാര്ച്ച് 2 ന് ആലൈപ്പെഴ, മാര്ച്ച് 14 ന് വയനാട്,
മാര്ച്ച് 23 ന് കാസര്േഗാഡ്, മാര്ച്ച് 25 ന് ൌകാല്ലം ജില്ലയിലും ഈ പദ്ധതി നിലൈവില
വന കഴിഞ.

മാര്ച്ച്

26 ന് തലൈസ്ഥാന ജില്ലയില

ഈ പദ്ധതി നിലൈവില

വരുന്നേതാൌട േകര്ളം എല്ലാ ജില്ലകളും ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതിയിലൌപടുന്ന പ്രഥമ ഇന്ത്യന്
സംസ്ഥാനമായി മാറുകയാണ്. നിലൈവില േകര്ളത്തിൌലൈ 14 ജില്ലകള ഉദ്ദളൌപ്പെൌട വിവിധ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൌലൈ 50 ജില്ലകളിലൈാണ് പദ്ധതി നടപ്പെിലൈാകുന്നത്.
േകര്ളത്തില എകേദശ്ം 17 ലൈക്ഷത്തില പര്ം അേപക്ഷകളിന്േമല ഡിജിറ്റല ഒപ്പേപ്പൊടുകൂടി
സര്്ടിഫിക്കറ്റുകള വിതര്ണം ൌചയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നര് മാസങ്ങളക്കുളില എല്ലാ ജില്ലകളിലും
ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിഞ.

ഈ പദ്ധതിയുൌട ഭാഗമായി ജില്ലയിൌലൈ എല്ലാ വിേല്ലജ്, താലൂക്ക് ഓഫീസര്മാര്ക്കും
അക്ഷയാ സംര്ംഭകര്ക്കും ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് േസാഫ്റ്റ് ൌവയറില പര്ിശ്ീലൈനം നലകിക്കഴിഞ.
കൂടാൌത ഈ പദ്ധതി നടപ്പെിലൈാക്കുന്നതിനേവണ്ട ഹാര്ഡ് ൌവയര് (ലൈാേപ്ടാപ്പുകള),
കണക്ടിവിറ്റി, ഡിജിറ്റല സിേഗ്നേച്ചര് തുടങ്ങിയ ൌസൌകര്യങ്ങള ജില്ലയില നലകിക്കഴിഞ.
പദ്ധതിയുൌട സുഗമമായ നടത്തിപ്പെിനേവണ്ടി കളക്ടര് ൌചയര്മാനായി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇഗേവണന്സ് ൌസാൈസറ്റി എല്ലാ ജില്ലകളിലും രൂപീകര്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതിയുൌട

ഭാഗമായി ബന്ധപ്പൌപ്പെട ജില്ലയിൌലൈ വിേല്ലജ് ഓഫീസര്, അഡീഷന്റണല വിേല്ലജ് ഓഫീസര്,
താലൂക്ക് ഓഫീസര്, ആഡീഷന്റണല താലൂക്ക് ഓഫീസര് എന്നിവര്ക്ക് ഡിജിറ്റല സിേഗ്നേച്ചര്
നലകിക്കഴിഞ.
കൂടാൌത ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതിയുൌട കുറ്റമറ്റ നടത്തിപ്പെിനായി വിപുലൈമായ സാേങ്കേതിക
ൌസൌകര്യങ്ങളും
േകര്ളത്തിൌലൈ

അനബന്ധപ്പ
വിേല്ലജ്

േസവനങ്ങളുമാണ്

ഓഫീസുകള

ഐ.ടി.

മിഷന്റന്

കമ്പ്യൂടര്വലക്കര്ിച്ച്

ഒപ്പരുക്കിയിട്ടുളത്.
അതാത്

വിേല്ലജ്

ഓഫീസര്മാര്ക്ക് ഇനര്ൌനറ്റ് ൌസൌകര്യേത്താൌടയുള ലൈാേപ്ടാപ്പുകള നലകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്ദേദയാഗസ്ഥര്ക്ക്
ലൈഭിക്കുന്നത്.

ഏതുസമയത്തും

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനള

അവസര്മാണ്

ഇതുവഴി

ഇത് സര്ക്കാര് േമഖ്ലൈയില ഒപ്പരു പുത്തന് ൌതാഴില സംസ്കാര്ത്തിനതൌന്ന

വഴി തുറന. കൂടാൌത ബന്ധപ്പൌപ്പെട ഉദ്ദേദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്ന്ത്ര് പര്ിശ്ീലൈനവും
സാേങ്കേതിക സഹായവും നലകുന്നതിന് സ്ഥിര്മായ ഒപ്പരു ഹാന്ഡ് േഹാളഡ് സേപ്പൊര്ട്
ടീമിൌന

ഐ.ടി.

മിഷന്റന്

എല്ലാ

ജില്ലകളിലും

നലകിയിട്ടുണ്ട്.

സമര്പ്പെിക്കൌപ്പെട

അേപക്ഷകളിലേമല തീര്പ്പുകലപ്പെിക്കുന്നതിനായി വിവിധ റവനയൂ ഓഫീസുകള തമ്മില
േര്ഖ്കള ഓണ്ലൈലൈനായി ഒപ്പത്തുേനാക്കുന്നതിനം തീരുമാനം ൈകൌകാള്ളുന്നതിനം ഇഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതിയില സംവിധാനമുണ്ട്. േകര്ളത്തിൌലൈ എവിൌട നിനം അേപക്ഷകന്
അക്ഷയാേകന്ദ്രങ്ങള വഴി അേപക്ഷ ഏതുസമയത്തും ഏതു ഓഫീസിേലൈയ്ക്കും അേപക്ഷ
സമര്്പ്പെിക്കാവുന്നതാണ്.
ഈ

പദ്ധതിയുൌട

ആദയഘടത്തില

റവനയൂ

വകുപ്പെിൌന

23

േസവനങ്ങളാണ്

ൌപാതുജനങ്ങളക്ക് ലൈഭിക്കുന്നത്. േമാേടാര് വാഹന വകുപ്പെ്, തേദ്ദേശ് സവയംഭര്ണ വകുപ്പെ് ,
തുടങ്ങിയവയുൌട േസവനങ്ങള ഇേപ്പൊള തൌന്ന ഓണ്ലൈലൈനില ലൈഭയമാണ്. ഇവയടക്കം മറ്റു

വകുപ്പുകളുൌട േസവനങ്ങളും താമസിയാൌത ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതിവഴി ലൈഭയമാകും. ഇതുവഴി
എല്ലാ േര്ഖ്കളും പര്സ്പര്ം കാണാനം പര്ിേശ്ാധിക്കാനമുള ൌസൌകര്യം എല്ലാ സര്ക്കാര്
ജീവനക്കാര്ക്കും ലൈഭയമാകും. അേപക്ഷ സമര്പ്പെിക്കുേമ്പ്ാഴും തുടര്നള ഘടങ്ങളിലും
എസ്എംഎസ് സേന്ദേശ്ങ്ങള
ഡിജിറ്റല

ഒപ്പേപ്പൊടുകൂടി

ൌചയ്യുന്നതിനള
ഇതുപേയാഗിച്ച്

അേപക്ഷകന് ലൈഭിച്ചുകൌകാണ്ടിര്ിക്കും.

അംഗീകര്ിക്കുന്ന

ര്ഹസയ

േകാഡും

എത്രതവണ

മുറയ്ക്ക്

എസ്എംഎസ്
േവണൌമങ്കേിലും

സര്ടിഫിക്കറ്റ്
വഴി

സര്ടിഫിക്കറ്റ്
നമ്പ്റും,

അേപക്ഷകന്

സര്ടിഫിക്കറ്റുകളുൌട

പ്രിന്
ലൈഭിക്കും.
പകര്പ്പെ്

എടുക്കാവുന്നതാണ്. സര്ടിഫിക്കറ്റുകളുൌട ആധികാര്ികത ഏതുസമയത്തും ഓണ്ലൈലൈനില
പര്ിേശ്ാധിച്ചുക േബാധയൌപ്പെടാവുന്നതാണ്.

േറഷന്റന് കാര്ഡ്, ൈഡ്രൈവിംഗ് ൈലൈസന്സ്

തുടങ്ങിയ തിര്ിച്ചറിയല േര്ഖ്കളുൌട പകര്പ്പെ് നലകുന്ന ര്ീതിയ്ക്കു പകര്ം അവയുൌട നമ്പ്ര്
നലകിയാല

മതിയാകും.

ഒപ്പരു

തവണ

അക്ഷയാ

േകന്ദ്രങ്ങളവഴി

അേപക്ഷ

നലകിക്കഴിഞ്ഞാല പിന്നീട് ഏതുസമയത്തും ഇനര്ൌനറ്റ് ൌസൌകര്യമുള ഏതു കമ്പ്യൂടറില
നിനം സര്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന് എടുക്കുന്നതിനള ൌസൌകര്യം നിലൈവിലുണ്ട്.
തിരുവന്ത്പുര്ം
സംസ്ഥാനമാൌക

ജില്ലയിൌലൈ

ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട്

നടപ്പൊക്കിയതിൌന

ശ്രീ.ഉദ്ദമ്മന് ചാണ്ടി നിര്വ്വഹിക്കും.

പദ്ധതിയുൌട

ഔദ്യേദയാഗിക

ഉദ്ദദ്ഘാടനവും

പ്രഖ്യാപനവും

പദ്ധതി

ബഹ.മുഖ്യമന്ത്രി

േകാ-ബാങ്കേ് ടേവഴ്സില നടക്കുന്ന ചടങ്ങില ബഹ.

വയവസായ ഐ.ടി. വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ. പി. ൌക. കുഞ്ഞാലൈികുടി അധയക്ഷം വഹിക്കും.
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