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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2202 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിെല സൈ�േകാ�െട �തിയ ഔ�് െല�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

െന�ാ�ിൻകര നിേയാജകമ�ല�ിെല

അതിയ�ർ പ�ായ�ിെല േപാ�ിൽ എ�

�ല�് ആരംഭി�� സൈ�േകാ�െട �തിയ

ഔ�് െല�ിെ� നിലവിെല അവ� എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െന�ാ�ിൻകര നിേയാജക മ�ല�ി�ളള

അതിയ�ർ �ാമ പ�ായ�ിെല േപാ�ിൽ

എ� �ല�് �തിയ വിൽ�നശാല

ആരംഭി��തിനായി പ�ായ�് ലഭ�മാ�ിയ

െക�ിടം സൈ�േകാ ഡിേ�ാതല �ണേമ�ാ

പരിേശാധനാ ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിേശാധി� ,്
അവശ�സാധന�ൾ േ�ാ�് െച�് വിപണനം

നട��തിന് അ�േയാജ�മാെണ�് ഉറ�വ��ി

മ�് അ�ബ� േരഖകൾ സഹിത�ളള ഡിേ�ാ

മാേനജ�െട റിേ�ാർ�് തി�വന��രം േമഖലാ

കാര�ാലയ�ിൽ സമർ�ി�ി��്. അത്

പരിേശാധി�  ്വിപണന സാധ�ത വിലയി��ി

�വർ�ന ന�ം ഒഴിവാ�ാെമ�ത് ഉറ�ാ�ി,
ജീവന�ാ�െട ലഭ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ

േമഖലാ മാേനജർ വ��മായ അഭി�ായം/�പാർശ

സഹിതം േക� കാര�ാലയ�ിൽ റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�� �റ�് ��ത റിേ�ാർ�് വിലയി��ി

മാ�മാണ് �തിയ വിൽ�നശാല ആരംഭി��തിന്

അ�മതി നൽ��ത്. േമൽ �കാര�ളള

നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�  ്�തിയ

വിൽ�നശാല ആരംഭി��തിന് അ�വാദം

ലഭ�മായാൽ മാ�ം െക�ിടം സൈ�േകാ

ഏെ���്, ആവശ�മായ ഫർണിഷിംഗ് േജാലികൾ

�ടി �ർ�ിയാ�ിയേശഷമാണ്

വിൽ�നശാല�െട �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ

കഴി��ത്.

(ബി) ��ത ഔ�് െല�് ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ�

�മീകരണ�ളാണ് സിവിൽ സൈ�സ്

േകാർ�േറഷൻ നട�ിലാേ��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ിൻകര നിേയാജക മ�ല�ി�ളള

അതിയ�ർ �ാമ പ�ായ�ിെല േപാ�ിൽ

എ� �ല�് �തിയ വിൽ�നശാല

ആരംഭി��തിനായി പ�ായ�് ലഭ�മാ�ിയ

െക�ിടം സൈ�േകാ ഡിേ�ാതല �ണേമ�ാ

പരിേശാധനാ ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിേശാധി� ,്
അവശ�സാധന�ൾ േ�ാ�് െച�് വിപണനം
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നട��തിന് അ�േയാജ�മാെണ�് ഉറ�വ��ി

മ�് അ�ബ� േരഖകൾ സഹിത�ളള ഡിേ�ാ

മാേനജ�െട റിേ�ാർ�് തി�വന��രം േമഖലാ

കാര�ാലയ�ിൽ സമർ�ി�ി��്. അത്

പരിേശാധി�  ്വിപണന സാധ�ത വിലയി��ി

�വർ�ന ന�ം ഒഴിവാ�ാെമ�ത് ഉറ�ാ�ി,
ജീവന�ാ�െട ലഭ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ

േമഖലാ മാേനജർ വ��മായ അഭി�ായം/�പാർശ

സഹിതം േക� കാര�ാലയ�ിൽ റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�� �റ�് ��ത റിേ�ാർ�് വിലയി��ി

മാ�മാണ് �തിയ വിൽ�നശാല ആരംഭി��തിന്

അ�മതി നൽ��ത്. േമൽ �കാര�ളള

നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�  ്�തിയ

വിൽ�നശാല ആരംഭി��തിന് അ�വാദം

ലഭ�മായാൽ മാ�ം െക�ിടം സൈ�േകാ

ഏെ���്, ആവശ�മായ ഫർണിഷിംഗ് േജാലികൾ

�ടി �ർ�ിയാ�ിയേശഷമാണ്

വിൽ�നശാല�െട �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ

കഴി��ത്.

(സി)

ഔ�് െല�ിെ� �വർ�നം എേ�ാൾ ആരംഭി�ാൻ

കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) െന�ാ�ിൻകര നിേയാജക മ�ല�ി�ളള

അതിയ�ർ �ാമ പ�ായ�ിെല േപാ�ിൽ

എ� �ല�് �തിയ വിൽ�നശാല

ആരംഭി��തിനായി പ�ായ�് ലഭ�മാ�ിയ

െക�ിടം സൈ�േകാ ഡിേ�ാതല �ണേമ�ാ

പരിേശാധനാ ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിേശാധി� ,്
അവശ�സാധന�ൾ േ�ാ�് െച�് വിപണനം

നട��തിന് അ�േയാജ�മാെണ�് ഉറ�വ��ി

മ�് അ�ബ� േരഖകൾ സഹിത�ളള ഡിേ�ാ

മാേനജ�െട റിേ�ാർ�് തി�വന��രം േമഖലാ

കാര�ാലയ�ിൽ സമർ�ി�ി��്. അത്

പരിേശാധി�  ്വിപണന സാധ�ത വിലയി��ി

�വർ�ന ന�ം ഒഴിവാ�ാെമ�ത് ഉറ�ാ�ി,
ജീവന�ാ�െട ലഭ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ

േമഖലാ മാേനജർ വ��മായ അഭി�ായം/�പാർശ

സഹിതം േക� കാര�ാലയ�ിൽ റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�� �റ�് ��ത റിേ�ാർ�് വിലയി��ി

മാ�മാണ് �തിയ വിൽ�നശാല ആരംഭി��തിന്

അ�മതി നൽ��ത്. േമൽ �കാര�ളള

നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�  ്�തിയ

വിൽ�നശാല ആരംഭി��തിന് അ�വാദം

ലഭ�മായാൽ മാ�ം െക�ിടം സൈ�േകാ

ഏെ���്, ആവശ�മായ ഫർണിഷിംഗ് േജാലികൾ

�ടി �ർ�ിയാ�ിയേശഷമാണ്

വിൽ�നശാല�െട �വർ�നം ആരംഭി�ാൻ

കഴി��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


