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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 32 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�രവാദി� നിേ�പ നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

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

(എ) വ�വസായ വികസന�ിന് സം�ാനം �േത�ക

ഊ�ൽ നൽ�� സമീപനം അവസരമായിക�്

ഒ�െ�� ചിലർ ��തി വിഭവ��െട അനിയ�ിത

�ഷണം, െതാഴിലാളി വി��ത, വ�വസായ

�ാപന�ൾ�േമൽ യാെതാ�വിധ

നിയമപരമായ നിയ�ണ��ം പാടിെ��

നിലപാട്  എ�ിവ സ�ീകരി��തായി ആേ�പം

ഉയ�� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാനം

ല��മാ�� ഉ�രവാദി� നിേ�പ നയെ�

�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പരി�ിതി�് അ�േയാജ��ം താരതേമ�ന

മലിനീകരണം �റ��മായ വ�വസായ�ൾ

ആവാസവ�വ��് അ�േയാജ�മാെണ�

വിലയി��ലിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

പരി�ിതി, സാ�ഹികം, ഭരണ നിർ�ഹണം

എ�ിവ �ൻനിർ�ി ഉ�രവാദി� നിേ�പ

കാ��ാട്  (ESG) േലാക�ാകമാനം

�സി�ിയാർ�ി�  ്വ��ത്. ESG
നിേ�പ�ിെ� ഒ�ാം ല���ാനമായി

േകരളെ� മാ��തി�ളള നയ�പീകരണം

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്. ��തി സൗ�ദ

വ�വസായ�ൾ�� േ�ാ�ാഹനം, ഏകീ�ത

പരിേശാധന സംവിധാനം എ�ിവ ഇ�ര�ിൽ

ഉ�രവാദി� നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ

സഹായി��താണ്. 2019 ൽ നിലവിൽ വ�

�� െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ

�ഗമമാ�ൽ ആ�ിൽ, �തിയതായി ആരംഭി��,
മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ� �വ�്

വിഭാഗ�ിൽ െപടാ� �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭ�ൾ�് സം�ാന നിയമ�കാരം ഉ�

ൈലസൻ�കൾ സ�യം സാ��െ���ൽ വഴി

��് വർഷേ��് ഒഴിവാ�ിയി��്. ജി�ാ

വ�വസായ േക��ൾ വഴി നട�ിലാ�� സംരംഭക

സഹായ പ�തിയിൽ (ESS) പരി�ിതി

മലിനീകരണം �റ��തി� സഹായി��

സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�� ല��േ�ാെട

ബേയാ ഡീേ�ഡബിൾ �ാ�ിക് ഇൻഡ�ീസ് ,
�ാ�ിക് േവ�് റീൈസ�ിങ്  ഇൻഡ�ീസ്  എ�ീ

വിഭാഗ�ിൽെ�� സംരംഭ�െള �ൻഗണനാ

വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി 10% അധിക സ�ിഡി

നൽകി വ���്. വ�വസായ വ��ിെ�
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നിയ�ണ�ി�� �ാപന�ളിൽ

നിേ�പകർ�് �േയാജന�ദമാ�� വിധ�ിൽ

പ�തികെള�ം, േസവന�െള�ം സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�െട

ലഭ�മാ��തി�� �ാരംഭ�വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ി��്.

(ബി)

വിവിധ േസവന��ം അ�മതിക�ം നൽ��തിൽ

ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി�് അലംഭാവം

ഉ�ാ��െവ� ആേ�പം ഉയ��ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. വിവിധ േസവന��ം അ�മതിക�ം

നൽ��തിൽ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി�് ചില

സ�ർഭ�ളിൽ അലംഭാവം ഉ�ാ��െവ�

ആേ�പം പരിഹരി�ക എ� ല��േ�ാ� �ടി

സിവിൽ േകാടതി�െട അധികാര�� ജി�ാ/
സം�ാന പരാതി പരിഹാര ക�ി�ി

�പീകരി��തിേല�ായി സർ�ാർ 2021 െല

േകരള വ�വസായ ഏകജാലക �ിയറൻസ്

േബാർ�ക�ം വ�വസായ നഗര�േദശ വികസന�ം

(േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്  �റെ��വി�ക��ായി.
��ത േഭദഗതി ഓർഡിനൻസ്  �കാരം വ�വസായ

�ാപന�ൾ �ാപി��തിേനാ �വർ�ി�ി�-
�തിേനാ വി�ലീകരി��തിേനാ

ൈവവിധ�വൽ�രി��തിേനാ

ആ�നികവൽ�രി��തിേനാ വിവിധ

സം�ാനനിയമ�ൾ� കീഴിൽ ആവശ�മായ

�ിയറൻ�കേളാ സർ�ിഫി��കേളാ

ൈലസൻ�കേളാ െപർമി�കേളാ അ�മതിേയാ

അതിെ� ���ൽ ലഭി��തിേനാ അതിന്

ആ�ഷംഗീകമായ ഏെത�ി�ം കാര��ിേനാ

േവ�ി അേപ� സമർ�ി� ഒരാൾ�് ��ത

നിയമ�കാരം ടി ക�ി�ി വ�വ� െച�ി�ളള

സമയപരിധി�ളളിൽ േസവന�ൾ ന��െ��്

നിരീ�ി��തി�ം അ�കാര�ളള ആ�ക�െട

പരാതി കാര��മമായ രീതിയിൽ

പരിഹരി��തി�ം മതിയായ�ം ന�ായമായ�മായ

കാരണ�ൾ �ടാെത സമയപരിധി�ളളിൽ

േസവനം ന��തിൽ വീ� വ��കേയാ

കാലതാമസം വ��കേയാ െച�� ഒ� നി��

ഉേദ�ാഗ�െനതിേര നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം

ജി�ാ/സം�ാന പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ�്

അധികാരം നൽ��തി� വ�വ� െച�ി��്.

(സി) സംരംഭക സ�ഹ�ിെ� �ടി അഭി�ായം

ആരാ �െകാ�് സംരംഭം ആരംഭി��തി�ളള

നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�ാ�ം കാലവിളംബം

ഒഴിവാ�ാ�ം ഉത�� തര�ിൽ നിയമ�ളി�ം

ച��ളി�ം ഉചിതമായ പരി�രണ�ിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി) 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-െ�
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ൈവസ്  ചാൻസല�െട അ���തയി�� ��ത

ക�ി�ി വ�വസായ സ�ഹ�ം, 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


