
  ഓണൈലന േസവനലഭയത അവകാശമാവന 
െക.  അനവര സാദത്
(ഡയറകര, ഐ.ടി.  അറ് സള, േകരളം.)

    ഇകാലമതയം സരകാര േസവനങള ഇലക്േടാണിക് രപതില 
   ജനങളക് ലഭയമാകനത് ആ വകപിെന,  സാപനതിെന ഒര 

'  സൗജനയം '  അെലങില 'വിശിഷേനടം'  എന നിലയിലാണ് 
    കരതെപടിരനെതങില ഇനി ഇതരം േസവനങള നിരബനമായം 

     ഓണൈലനാകണം എന നിയമം രാജയത് ഉടന നടപാകാന 
േപാകന.   പാരലെമനിെന വരഷകാല സേമളനതില 

     അവതരിപികന ഇലക്േടാണിക് സരവീസ് െഡലിവറി ബില -2011 
     നിയമമാവനേതാെട വിവരാവകാശ നിയമം േപാെല കരതാരന ഒര 

  സംവിധാനമായി ഇത് മാറം. 

  ഭരണപകിയയില ഇലക്േടാണിക് സംവിധാനങള 
 പേയാജനെപടതന ഇ-    ഗേവണനസ് െതാണറകളെട പകതി മതല 

    ഇനയയില നിലവില വനെകാണിരെനങിലം രാജയത് 2000 
 ഒേകാബര 17  ന് '   ഐടി ആക് -2000 '   എന ൈസബര നിയമം 

 െകാണവനേപാഴാണ് (2008-    ല ഇത് േഭദഗതി െചയ) ഇതിന് 
  ലിഖിതമായ നിയമപാബലയം ലഭിചത്.  ഓഫീസ് പണികളക് 

    കടലാസ് ഒഴിവാകല ലകയമാകന ഈ നിയമതില 
   ഇലക്േടാണിക് േരഖകളകം ഇലക്േടാണിക് കയവികയങളകം 
 നിയമപാബലയം ലഭിച.    ഡിജിറല ഒപകള ഉപേയാഗിച് പമാണങള 

   തയാറാകാനം ആധികാരികത ഉറപികാനംേരഖകള ഇലക്േടാണിക് 
     രീതിയില സകികാനെമലാം അനവാദം നലകന തരതില ഇ-

    ഗേവണനസിന് പേതയക വകപകള എലാമെണങിലം നമെട 
     ൈസബര നിയമതിെന ഒനപതാം വകപ് പകാരം ഏെതങിലം 
    സരകാര വകപകളിെല ഏെതങിലം േരഖകള ഇലക്േടാണിക് 

  രപതിലാകണം എന് '  നിരബനികാനള അവകാശം' 
നിലവിലണായിരനില.   ഈ സാഹചരയമാണ് പതിയനിയമംവഴി 

 മാറാന േപാകനത്. 



2006-      ല േകന സരകാര ആവിഷ്കരിച േദശീയ ഇ-ഗേവരണനസ് 
 പദതി (എന.ഇ.ജി.പി.)    പകാരം സരകാറിെന ഡിജിറല വിവരങള 

   േശഖരിചെവകാനള ഡാറാ െസനറകള (എസ്.ഡി.സി.), 
     സംസാനത് െമാതം ഡിജിറല ൈഹേവ സാപികന േസറ് 

  ൈവഡ് ഏരിയ െനറ്വരകകള(എസ്.ഡബയ.എ.എന.  അഥവാ സവാന) 
    തടങിയവയം െപാതജനങളക് സരകാര േസവനങള െതാടടത് 

    ലഭയമാകാനായി േകരളതിെല അകയേകനങളെട മാതകയില ഒര 
   ലകേതാളം െപാതേസവന േകനങളം (സി.എസ്.സി.) 

ലകയമിടിരന.  ഇേതാെടാപം 27  വകപകളിെല കമയടരവതകരണം 
'   മിഷന േമാഡ് േപാജകകളെട'  രപതിലം ലകയമിടിരന. 

     ആയിരകണകിന് േകാടി രപയെട െചലവ് പതീകിചിരന ഈ 
    പദതിയെട നിരവഹണം നിലവില പല ഘടങളിലാെണങിലം 

    സരകാര േസവനങള ഇലക്േടാണിക് രപതിലാകനതില വരന 
     കാലതാമസം ഇതില പല കാരയങളകം വിലങതടിയായി നിന. 

  ഈ പശാതലതിലാണ് 2005-   െല വിവരാവകാശ നിയമതിെന 
     മാതകയില പേതയകം ഇലക്േടാണിക് സരവീസ് െഡലിവറി നിയമം 

  രാജയത് നടപാകാന േപാകനത്. 2011  ഫിബവരിയില േകന 
ഐ.       ടി വകപ് പസിദീകരിച കരട് ബിലില ആവശയമായ മാറം 

   വരതിയാണ് പതിയ ബില് (www. mit.gov.in) തയാറാകിയിടളത്. 

  സരകാര േസവനങള ഇ  -  രപതില  

     ജമകശീര ഒഴിെക ഇനയ മഴവന ബാധകമാകാന േപാകന 
    ഇലക്േടാണിക് െഡലിവറി ഓഫ് സരവീസസ് ആക് 

-2011(ഇ.ഡി.എസ്.എ.)   യില േകനസംസാന സരകാറകള 
   നിലവില നലകന േസവനങെളയാണ് '  പബിക് സരവീസ്' ആയി 

പരിഗണിചിടളത്.   സരകാറിെന വിവിധ േഫാമകള, അേപകകള, 
സരടിഫികറകള, ൈലസനസകള,  െപരമിറകള തടങിയവ 

  െപാതജനങളക് ഇലക്േടാണിക് രപതില(  വിവിധ െവബ് 
ൈസറകളിലളെപെട)   ലഭയമാകാനം തിരിച് സരകാറിേലക് 

 സവീകരികാനം (   ഓണൈലന പണമിടപാട് ഉളെപെട) ഇതവഴി 
    സരകാര വകപകളകം െപാതജനങളകം അവസരം നലകണം. 



      നിയമം പാസായി ആറ മാസതിനകം ഓേരാ സരകാര വകപം 
  അവരെട േസവനങള ഇ-  രപതിലാകനതിെന വിശദാംശങള 

  പസിദീകരികകയാണ് ഇതിെന ആദയപടി.  േസവനതിെന േപര്, 
   അത് ഓണൈലനായി ലഭയമാകന തീയതി,  േസവന ലഭയത 

 ഉറപാകാനള വഴികള,    പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങള തടങിയ 
  വിശദാംശങള ഇപകാരം പരസയെപടതണം. 

     എലാ സരകാര േസവനങളം അഞ വരഷതിനകം ഇലക്േടാണിക് 
    രപതിലാകണം എനാണ് കരട് നിയമതിെല വയവസ. ഇനി 

     അങെന കഴിഞിെലങില വയകമായ കാരണം േരഖെപടതി മന 
  വരഷം കെട എടകാം.  ഇലക്േടാണിക്സ് ഗേവണനസിെന 

     അടിസാന പമാണങളില ഒനാണ് നിലവിലള രീതി അേതേപാെല 
    കമയടര വതകരികനതിനപകരം പവരതനങള കടതല ലളിതവം 

    കാരയകമവമാകാനായി നടേതണ പകിയാ മാറങള (ബിസിനസ് 
 േപാസസ് റീഎനജിിിനീയറിങ്) .  േസവനങള ഇ-

     രപതിലാകേമാള ഇകാരയം പേതയകം ശദികാന കരട് നിയമം 
 വയവസ െചയനണ്. ഇ-   േസവനങളെട സരകയം വയതയസവിവര 

 വയഹങള പരസ്    പരം സംവദികാന അവസരം നലകലം 
  ഉറപവരതനവിധം നിശിത ഇ-  ഗേവരണനസ് സാേഡരഡകള 

     േകന സരകാര അതത സമയങളില പറെപടവികണെമനാണ് കരട് 
  നിയമതിെല അഞാം വകപ്.   ഇനി ഏെതങിലം േസവനങള 

   െപാതജനതിന് ഇലക്േടാണിക് രപതില ലഭയമെലങിേലാ 
    അെലങില അംഗീകരിച വയവസകള പാലിചിെലങിേലാ പൗരന് 

   പരാതി പറയാനള സംവിധാനം േകന,  സംസാന സരകാറകള 
   നിഷ്കരഷികണെമനാണ് രണാമധയായതിെല ആറാം വകപ്. 

   ഇലക്േടാണിക് സരവീസ് െഡലിവറി കമീഷന

  ഇേതാടനബനിച് േകനസംസാന വിവരാവകാശ 
    കമീഷണരമാരെട മാതകയില ഇലക്േടാണിക് സരവീസ് െഡലിവറി 

 കമീഷനകളം (ഇ.സി.ഡി.സി.)  േകനതിലം സംസാനതിലം 
സാപിതമാകം.      ഒര െസനടല ചീഫ് കമീഷണറം രണില കടാത 



    െസനടല കമീഷണരമാരം േചരനതാണ് േകന ഇ.സി.ഡി. സി. 
  െപാതകാരയ പസകരം നിയമം, ശാസം, സാേങതികവിദയ, 

മാേനജ്െമന്, സാമഹികപവരതനം, പതപവരതനം, െപാതഭരണം 
   തടങിയ േമഖലകളില ൈവദഗധയമളവരമായിരികണം കമീഷന 

അംഗങള.     േകന സരകാറില െസകടറി സാനതിന് തലയമായ 
    പദവിയില േകനതിേലാ സംസാനേതാ ഒര വരഷെമങിലം 

പവരതിചിരികണം.   അഞവരഷേമാ അെലങില അറപതഞ് 
    വയസ് തികയനതവെരേയാ ആണ് കമീഷനംഗങളെട കാലാവധി. 

  ഇേത മാതകയിലതെനയാണ് സംസാനതലതിലള 
  കമീഷണേററകളെട ഘടനയം പവരതനവം. 

   നിയമതിെന നിരവഹണരീതി തടരചയായി നിരീകികകയാണ് 
 കമീഷെന ചമതല.   ഇലക്േടാണിക് രീതിയില ലഭയമാേകണ 

 േസവനങളെട രീതിശാസം, സമയകമം,  േസവന വയവസകള 
    തടങിയവ പരിേശാധികക മാതമല ആകിെന വയവസകളനസരിച് 
     കാരയങള നടകനേണാ എന് നിശിത കാലയളവില േപാഗസ് 

   റിേപാരടകള േശഖരികാനം കമീഷന് അധികാരമണ്. ഭരണ 
 സംവിധാനം ഇ-   രപതിലാകേമാള നടേതണ പകിയാ 

പരിഷ്കാരങള,   പരാതിപരിഹാര സംവിധാനതിെന കാരയകമത 
    തടങിയവ പരിേശാധികാനം വാരഷിക റിേപാരടകള അതത് 

   സരകാറകളക് സമരപികാനം േകനസംസാന കമീഷനകളക് 
ബാധയതയണ്.    വിവരാവകാശ കമീഷെന മാതകയില ഏേതത് 

     റിേപാരടകള സരവീസ് െഡലിവറി കമീഷന തയാറാകണം എന് 
    വിശദമായി പരാമരശികനതാണ് നിരദിഷ നിയമതിെല ഇരപതാം 

വകപ്. 

 അപീലം ശികയം

    നിലവില ഏെതങിലം േസവനം ഓണൈലനായി ലഭിചിെലങില 
   ഉതരവാദെപടവെര ശികികാന വയവസയിെലങിലം ഇ-സരവീസ് 

     െഡലിവറി നിയമം വരനേതാെട ഈ രീതി മാറം. വകപതലതിലള 
    പരാതി പരിഹാര സംവിധാനതില തപരലാതവരക് കമീഷെന 

സമീപികാം.    വകപിെല വയവസകളക് വിരദമായി െപരമാറന 



  ഉേദയാഗസനിലനിന് കമീഷന് 5,000   രപവെര പിഴ ഈടാകാം. 
    വിവരാവകാശ കമീഷണരമാര വാദം േകളകന മാതകയില 

   കാരയങള വിശദമായി പരിേശാധിച േശഷമായിരികണം 
  കമീഷണരമാര വിധി നലേകണത്.  അേനവഷണതിെന ഭാഗമായി 
    ഉേദയാഗസേരാട് േനരിട് വരാന ആവശയെപടാനം േരഖകള 

  പരിേശാധികാനെമലാം കമീഷന് അധികാരമണായിരികം. ആക് 
   നടപാകാനാവശയമായ വിശദമായ ചടങള (ഇ-ഗേവരണനസ് 

സാനേഡരഡ്,    േകനസംസാന സരകാര സംവിധാനങളെട ഇ-
   സരവീസ് െഡലിവറി സിസങളെട പരസ്  പര സംേവദനം, ഏെതാെക 

   സരവീസകള എപകാരം ഇലക്േടാണിക് രപതിലാകാം, 
 പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം, കാലയളവ്, േസവനങളെട 

ഗണനിലവാരം)   ബനെപട സരകാറകള പറെപടവികണം. 

  സരകാര േസവനങളക് പതിയമഖം

    സരകാര േസവനങള പൗരന് ഓണൈലനായി ലഭയമാകനത് 
 വകപകളെട ഔദാരയമല,    മറിച് പൗരെന അവകാശമാണ് എനവരന 

     ഈ നിയമതിന് സരകാര സംവിധാനതിെന മഖചായ മാറാനം 
    വിശവാസയത ഊടിയറപികാനം കഴിയെമന കാരയതില സംശയമില. 

     ഇനയന റയിലേവ ആദയം കമയടരവതകത കൗണറകള സാപിചതം 
 പിനീട് ഇ-     ടികറകള ലഭയമാകാന തടങിയതം സഷിച ഗണപരമായ 

  മാറം നാം കണതാണ്.    നിലവില പല സരകാര െവബ്ൈസറകളിലം 
    കതയമായ വിവരങള ലഭയമെലനം േസവനങള നലകനത് 

   ആവശയമായ സാേങതിക സരകാ മാനദണങള 
  പാലികാെതയാെണനമള ആേരാപണം ശകമാണ്. 2011 ജലായ് 

21     ന് ഇനയയിെല േഫാണകളെട എണം 90 േകാടിയാണ്.  ഇതില 86. 
6     േകാടിയം െമാൈബല േഫാണകളാണ് എന വസത 

   നിലവിലിരിെക േസവനങള െവബ്ൈസറകളിലെട മാതമല, 
   െമാൈബല േഫാണകളിലെടയം ലഭയമാകന (െമാൈബല 
 ഗേവണനസ് )    കാരയം മനിയ പരിഗണനയില വരണം. 

 െപാതജനങളകള ഐ.ടി.സാകരത,  അകയ േകനങള 
  േപാലള െപാതേസവന േകനങള,  സരകാര പകിയകളില 

   ആവശയമായ പരിഷ്കാരങള എനിവെയലാം ഉളെകാളന 
  ഒരസമഗ സംവിധാനം ഇ-   േസവനങളെട വിനയാസതിനായി നാം 



പടതയരേതണതണ്.   നാസ്േകാമിെന കണകപകാരം 2010-നം 
'13  നമിടയില ഇ-   ഗേവണനസിെന കേമാളമലയം 40,000 േകാടി 
രപയാണ്.  നാഷണല ഇ-   ഗേവണനസ് പദതി പഖയാപിചതിന 

    പിറെക സവകാരയ സാപനങളെട തളികയറം ഇ-ഗേവണനസ് 
   േമഖലയിലണായിെയങിലം ഇത് പലേപാഴം വിപരീതഫലം 

സഷിചിടമണ്.    അതിനാല സരകാര വകപകളെട 'ആനരികേശഷി' 
   ശകിെപടതന തരതില ആവശയമായ മാനവവിഭവേശഷിയം 

    പശാതല സൗകരയങളം ഉറപാകാനം പരാശിതതവം പരമാവധി 
  ഒഴിവാകാനം ഇതവഴി കഴിയണം.  സാധാരണകാരെന ധനവം 

    സമയവം അപഹരികാെത അവന് ആവശയമള വിവരങളം 
   േസവനങളം അപേപാളൈകെയതംദരത് ലഭികന രപതിലള 

 ഒര ഇ-    ഭരണ ൈശലിയിേലകള ശകമായ ചവടെവപായിരികം 
   പതിയ നിയമം എന് പതീകികാം. 
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