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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 185 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ പരിേശാധന സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 

�ീ വി ശശി, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വ�വസായ സംരംഭക സൗ�ദ
സാഹചര�ം ��ി��തിെ� ഭാഗമായി
നിലവി�� വ�വസായ പരിേശാധന
സംവിധാന�ൾ പരി�രിേ��തിെ�
ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വ�വസായ സംരംഭക സൗ�ദ അ�രീ�ം ഒ�
നയമായി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��്. ��
െച�കിട ഇട�രം വ�വസായം �ട���മായി
ബ�െ�� സം�ാന നിയമ�ൾ �കാരം ഉ�
അ�മതികൾ പരിേശാധന �ടാെത തെ� ��്
വർഷേ��് സ�യം സാ��െ���ൽ വഴി
ലഭ�മാ��തി�� സൗകര�ം
നിയമപി�ണേയാെട നിലവിൽ വ�ി��് .
വ�വസായ �ാപന�ളിൽ വിവിധ വ��കൾ
നട�� പരിേശാധനകൾ �താര�മാ��തി�ം
ഏേകാപി�ി��തി�ം േവ�ി െക-സിസ്  (Kerala-
CentraIised Inspection System) എ�
ഓൺൈലൻ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ സംവിധാനം
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്. നിലവിൽ അ�്

വ��കെള സംേയാജി�ി�ാണ് േക�ീ�ത
പരിേശാധനാ സൗകര�ം ഒ��ിയി��ത്.
ഫാ�റീസ്  ആൻഡ്  േബായിേല�് വ��്, െതാഴിൽ
വ��്, ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��്, മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡ് , തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
എ�ീ വ��ക�െട പരിേശാധനകൾ
േക�ീ�തമായി േപാർ�ലി�െട നട�ം.
പരിേശാധന െഷഡ�ൾ െവബ് േപാർ�ൽ സ�യം
ത�ാറാ�ം. പരിേശാധനാ അറിയി�്
�ാപന�ിന് �ൻ��ി എസ് .എം.എസ് , ഇെമയിൽ
�േഖന നൽ�ം. പരിേശാധന�് േശഷം അത്
സംബ�ി� റിേ�ാർ�് 48 മണി�റി��ിൽ െക-
സിസ്  േപാർ�ലിൽ �സി�ീകരി�ം. പ�തി�െട
അ�� ഘ��ിൽ പരിേശാധനകൾ ആവശ�മായ

മ� വ��കെള �ടി ഈ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ
സംവിധാന�ിൽ സംേയാജി�ി��തി�
നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് .
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(ബി) നിലവി�� വ�വസായ പരിേശാധന സംവിധാനം
കാര��മമാ�ം �താര�മാ�ം സംരംഭക
സൗ�ദമായി പരി�രി��തിെ� ഭാഗമായി ഒ�
േക�ീ�ത സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ സംരംഭക സൗ�ദ അ�രീ�ം ഒ�
നയമായി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��്. ��
െച�കിട ഇട�രം വ�വസായം �ട���മായി
ബ�െ�� സം�ാന നിയമ�ൾ �കാരം ഉ�
അ�മതികൾ പരിേശാധന �ടാെത തെ� ��്
വർഷേ��് സ�യം സാ��െ���ൽ വഴി
ലഭ�മാ��തി�� സൗകര�ം
നിയമപി�ണേയാെട നിലവിൽ വ�ി��് .
വ�വസായ �ാപന�ളിൽ വിവിധ വ��കൾ
നട�� പരിേശാധനകൾ �താര�മാ��തി�ം
ഏേകാപി�ി��തി�ം േവ�ി െക-സിസ്  (Kerala-
CentraIised Inspection System) എ�
ഓൺൈലൻ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ സംവിധാനം
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്. നിലവിൽ അ�്

വ��കെള സംേയാജി�ി�ാണ് േക�ീ�ത
പരിേശാധനാ സൗകര�ം ഒ��ിയി��ത്.
ഫാ�റീസ്  ആൻഡ്  േബായിേല�് വ��്, െതാഴിൽ
വ��്, ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��്, മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡ് , തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
എ�ീ വ��ക�െട പരിേശാധനകൾ
േക�ീ�തമായി േപാർ�ലി�െട നട�ം.
പരിേശാധന െഷഡ�ൾ െവബ് േപാർ�ൽ സ�യം
ത�ാറാ�ം. പരിേശാധനാ അറിയി�്
�ാപന�ിന് �ൻ��ി എസ് .എം.എസ് , ഇെമയിൽ
�േഖന നൽ�ം. പരിേശാധന�് േശഷം അത്
സംബ�ി� റിേ�ാർ�് 48 മണി�റി��ിൽ െക-
സിസ്  േപാർ�ലിൽ �സി�ീകരി�ം. പ�തി�െട
അ�� ഘ��ിൽ പരിേശാധനകൾ ആവശ�മായ

മ� വ��കെള �ടി ഈ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ
സംവിധാന�ിൽ സംേയാജി�ി��തി�
നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് .

(സി) വ�വസായ അ�മതി�ാ�� പരിേശാധനകൾ
യഥാസമയം �ർ�ിയാ�ാൻ കഴിയാ�
സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭക സൗ�ദ അ�രീ�ം ഒ�
നയമായി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��്. ��
െച�കിട ഇട�രം വ�വസായം �ട���മായി
ബ�െ�� സം�ാന നിയമ�ൾ �കാരം ഉ�
അ�മതികൾ പരിേശാധന �ടാെത തെ� ��്
വർഷേ��് സ�യം സാ��െ���ൽ വഴി
ലഭ�മാ��തി�� സൗകര�ം
നിയമപി�ണേയാെട നിലവിൽ വ�ി��് .
വ�വസായ �ാപന�ളിൽ വിവിധ വ��കൾ
നട�� പരിേശാധനകൾ �താര�മാ��തി�ം
ഏേകാപി�ി��തി�ം േവ�ി െക-സിസ്  (Kerala-
CentraIised Inspection System) എ�
ഓൺൈലൻ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ സംവിധാനം
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്. നിലവിൽ അ�്

വ��കെള സംേയാജി�ി�ാണ് േക�ീ�ത
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പരിേശാധനാ സൗകര�ം ഒ��ിയി��ത്.
ഫാ�റീസ്  ആൻഡ്  േബായിേല�് വ��്, െതാഴിൽ
വ��്, ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��്, മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡ് , തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
എ�ീ വ��ക�െട പരിേശാധനകൾ
േക�ീ�തമായി േപാർ�ലി�െട നട�ം.
പരിേശാധന െഷഡ�ൾ െവബ് േപാർ�ൽ സ�യം
ത�ാറാ�ം. പരിേശാധനാ അറിയി�്
�ാപന�ിന് �ൻ��ി എസ് .എം.എസ് , ഇെമയിൽ
�േഖന നൽ�ം. പരിേശാധന�് േശഷം അത്
സംബ�ി� റിേ�ാർ�് 48 മണി�റി��ിൽ െക-
സിസ്  േപാർ�ലിൽ �സി�ീകരി�ം. പ�തി�െട
അ�� ഘ��ിൽ പരിേശാധനകൾ ആവശ�മായ

മ� വ��കെള �ടി ഈ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ
സംവിധാന�ിൽ സംേയാജി�ി��തി�
നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് .

(ഡി) �തിയതായി �പീകരി�� പരിേശാധന
സംവിധാന�ിൽ ൈവദ�തി കണ�ൻ, ൈവദ�തി
�ര� എ�ിവ�മായി ബ�െ�� സർ�ാർ
സംവിധാന�ൾ �ടി ഉൾെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�വസായ സംരംഭക സൗ�ദ അ�രീ�ം ഒ�
നയമായി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��്. ��
െച�കിട ഇട�രം വ�വസായം �ട���മായി
ബ�െ�� സം�ാന നിയമ�ൾ �കാരം ഉ�
അ�മതികൾ പരിേശാധന �ടാെത തെ� ��്
വർഷേ��് സ�യം സാ��െ���ൽ വഴി
ലഭ�മാ��തി�� സൗകര�ം
നിയമപി�ണേയാെട നിലവിൽ വ�ി��് .
വ�വസായ �ാപന�ളിൽ വിവിധ വ��കൾ
നട�� പരിേശാധനകൾ �താര�മാ��തി�ം
ഏേകാപി�ി��തി�ം േവ�ി െക-സിസ്  (Kerala-
CentraIised Inspection System) എ�
ഓൺൈലൻ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ സംവിധാനം
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്. നിലവിൽ അ�്

വ��കെള സംേയാജി�ി�ാണ് േക�ീ�ത
പരിേശാധനാ സൗകര�ം ഒ��ിയി��ത്.
ഫാ�റീസ്  ആൻഡ്  േബായിേല�് വ��്, െതാഴിൽ
വ��്, ലീഗൽ െമേ�ാളജി വ��്, മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡ് , തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
എ�ീ വ��ക�െട പരിേശാധനകൾ
േക�ീ�തമായി േപാർ�ലി�െട നട�ം.
പരിേശാധന െഷഡ�ൾ െവബ് േപാർ�ൽ സ�യം
ത�ാറാ�ം. പരിേശാധനാ അറിയി�്
�ാപന�ിന് �ൻ��ി എസ് .എം.എസ് , ഇെമയിൽ
�േഖന നൽ�ം. പരിേശാധന�് േശഷം അത്
സംബ�ി� റിേ�ാർ�് 48 മണി�റി��ിൽ െക-
സിസ്  േപാർ�ലിൽ �സി�ീകരി�ം. പ�തി�െട
അ�� ഘ��ിൽ പരിേശാധനകൾ ആവശ�മായ

മ� വ��കെള �ടി ഈ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ
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സംവിധാന�ിൽ സംേയാജി�ി��തി�
നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് .

(ഇ)

വ�വസായ �ര� നിയമ�ളി�ം
നടപടി�മ�ളി�ം കാേലാചിതമായ മാ��ൾ
െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) വിവിധ വ��കളിെല വ�വസായ�മായി ബ�െ��

നിയമ�ൾ �ഗമാ��തി�ളള നടപടികൾ വ��്
തല�ളിൽ സ�ീകരി�  ്വ���്. �ടാെത വിവിധ
വ��ക�െട േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ
ആ��തി�ം അവെയ െക-സ�ി�് ഏകജാലക
സംവിധാന�മായി ഏേകാപി�ി��തി�ം ഉ�
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. സം�ാന�്

വ�വസായ നട�ി�മായി ബ�െ��

നിയമ�ളിേലാ ച��ളിേലാ കാലഹരണെ���ം
��ിരഹിത�മായ ഏെത�ി�ം വ�വ�കൾ

നിലനിൽ��െ��ിൽ ആയത് പഠനം നട�ി

വ��മായ �പാർശേയാ� �ടിയ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��തിനായി ഒ� ��ംഗ വിദ�
സമിതിെയ നിയമി�ി��്. NUALS-െ� ൈവസ്
ചാൻസല�െട അ���തയി�� ��ത ക�ി�ി
വ�വസായ സ�ഹ�മാ�ം, വിവിധ വ�വസായ
അേ�ാ�ിേയഷ�ക�മാ�ം �ടിയാേലാചനകൾ
നട�ി അവ�െട പരാതിക�ം നിർേദശ��ം
സ�ീകരി� ,് �സ�മായ എ�ാ നിയമ��െട�ം
ച���െട�ം �� വിശകലനം നട�ി റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


