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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2448 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ വ��് ഉേദ�ാഗ�േമഖലാ �വർ�ന�ൾ നിയ�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

വ�വസായ വ��മായി ബ�െ��

�വർ�ന�ളിൽ വ��് ഉേദ�ാഗ��െട

അനാ�, അഴിമതി, മ�് വീ�കൾ എ�ിവ
കാലാകാല�ളായി സംഭവി�  ്വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ഒ�െ�� ചില പരാതികൾ ഒഴിെക വ�ാപകമായ
പരാതികൾ ഉളളതായി ��യിൽെ��ി�ി�.
വ�വസായ വ��ിെ� �വർ�ന�മായി

ബ�െ��് ആ�വ താ��് കീ�ാട്  പ�ായ�്

എളവ�ിയിൽ വാ�േദവൻ സമർ�ി� ഒ� പരാതി
നിലവി��്. ��ത പരാതിയിൽ വ��തല
അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ
േകാ�യം ജി�ാ വ�വസായ േക�ം ജനറൽ
മാേനജെര അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�നായി

വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�ർ നിയമി�ി��്.
അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�ി�. വ�വസായ
വാണിജ� വ��മായി ബ�െ�� എ�ാ
ഓഫീ�കളി�ം പരാതിെ��ികൾ �ാപി�ി��്.
അ�കാരം ലഭി�� പരാതികൾ പരിേശാധി�
അതാത് ഓഫീ�കളിൽ സമയബ�ിതമായി

നടപടി സ�ീകരി�വ��. �ടാെത വ�വസായ
വ��ിെ� ഓൺ ൈലൻ േപാർ�ൽ 'വ�വസായ
ജാലകം' വഴി ലഭി�� ഇ�ര�ി�ളള

പരാതിക�ം, CMO Portal, Meet the Minister
േപാ�� പരാതി പരിഹാര േവദികളിൽ വ��
ഇ�മായി ബ�െ�� പരാതിക�ം പരിേശാധി�
വ��തല നടപടി സ�ീകരി� സമയബ�ിതമായി

തീർ� ക�ി� വ��.

(ബി) ഇ�ര�ി�� ����മായി ബ�െ�� എ�
പരാതികൾ വ�വസായികൾ, വ�വസായം
�ട�ാനായി എ�ിയവർ എ�ിവരിൽ നി�ം ഈ
സർ�ാരിന് ലഭി�െവ�ം ഇതിൻേമൽ എ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ�� എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�െ�� ചില പരാതികൾ ഒഴിെക വ�ാപകമായ
പരാതികൾ ഉളളതായി ��യിൽെ��ി�ി�.
വ�വസായ വ��ിെ� �വർ�ന�മായി

ബ�െ��് ആ�വ താ��് കീ�ാട്  പ�ായ�്

എളവ�ിയിൽ വാ�േദവൻ സമർ�ി� ഒ� പരാതി
നിലവി��്. ��ത പരാതിയിൽ വ��തല
അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ
േകാ�യം ജി�ാ വ�വസായ േക�ം ജനറൽ
മാേനജെര അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�നായി

വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�ർ നിയമി�ി��്.
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അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�ി�. വ�വസായ
വാണിജ� വ��മായി ബ�െ�� എ�ാ
ഓഫീ�കളി�ം പരാതിെ��ികൾ �ാപി�ി��്.
അ�കാരം ലഭി�� പരാതികൾ പരിേശാധി�
അതാത് ഓഫീ�കളിൽ സമയബ�ിതമായി

നടപടി സ�ീകരി�വ��. �ടാെത വ�വസായ
വ��ിെ� ഓൺ ൈലൻ േപാർ�ൽ 'വ�വസായ
ജാലകം' വഴി ലഭി�� ഇ�ര�ി�ളള

പരാതിക�ം, CMO Portal, Meet the Minister
േപാ�� പരാതി പരിഹാര േവദികളിൽ വ��
ഇ�മായി ബ�െ�� പരാതിക�ം പരിേശാധി�
വ��തല നടപടി സ�ീകരി� സമയബ�ിതമായി

തീർ� ക�ി� വ��.

(സി)

വ�വസായ േമഖലെയ തകർ���ം
സർ�ാരി�േപ�േദാഷം വ����മായി ��ത
ഉേദ�ാഗ�േമഖലാ �വർ�ന�ൾ

നിയ�ി�ാ�ം ���ാർെ�തിെര കർശന
ശി�ാനടപടികൾ സമയ ബ�ിതമായി

നട�ാ�ാ�ം ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) വ�വസായ വാണിജ� വ��മായി ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ� വീ�കൾ നിയ�ി�ാ�ം സർ�ാർ
െപ�മാ� ച��ൾ�ം മാനദ��ൾ�ം

വിേധയമായി ���ാർെ�തിെര വ��തല
അേന�ഷണം നട�ി ശി�ാനടപടികൾ

സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�ം വ�വസായ
വാണിജ�ഡയറ�േറ�ിൽ ആഭ��ര വിജിലൻസ്
വിഭാഗം �പീകരി�ി��്. �ടാെത സംരംഭകർ�്
ഉേദ�ാഗ� തല�ിൽ നി�ം ഉ�ാ��
തട���ം േസവനെ� പ�ി�� പരാതിക�ം
പരിഗണി��തി�ം അവ സമയ ബ�ിതമായി

പരിഹരി��തി�ം ജി�ാ അടി�ാന�ി�ം

സം�ാന തല�ി�ം നിയമ പി�ണ��
പരാതിപരിഹാര ക�ി�ികൾ
�പീകരി��തിനായി സർ�ാർ 2021 െല േകരള
വ�വസായ ഏകജാലക �ിയറൻസ്  േബാർ�ക�ം
വ�വസായ നഗര�േദശ വികസന�ം (േഭദഗതി)
ഓർഡിനൻസ്  �റെ��വി�ക��ായി.
മതിയായ�ം ന�ായമായ�മായ കാരണ�ൾ
�ടാെത സമയപരിധി�ള�ിൽ േസവനം
നൽ��തിന് വീ� വ��കേയാ കാലതാമസം
വ��ക�ം െച�� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര

അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ജി�ാ/ സം�ാന

പരാതിപരിഹാര ക�ി�ികൾ�് അധികാരം
നൽ��തിന് ��ത നിയമ�ിൽ വ�വ�
െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


