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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 547 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നീതി ആേയാഗിെ� ��ിരവികസന �ചിക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) നീതി ആേയാഗിെ� ��ിരവികസന

�ചികയിൽ 2018, 2019, 2020 എ�ീ
വർഷ�ളിൽ േകരള�ിെ� �ാനം

എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) നീതി ആേയാഗിെ� ��ിര വികസന ല��
(Sustainable Development Goal) �ചിക �കാരം
േകരളം കഴി� �� വർഷ�ളി�ം (2018, 2019
& 2020) ഒ�ാം �ാന�ാണ്.

(ബി)

ടി �ചിക�െട മാനദ��ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐക�രാ� സംഘടന നിർേദശി�ി�� 17
മാനദ��െള അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഈ
�ചിക ത�ാറാ�ിയി��ത്. ദാരി��മി�ാ�;
ഭ�ണദൗർലഭ�മി�ാ�; ആേരാഗ�േ�മം;
വിദ�ാഭ�ാസ �ണേമ�; ലിംഗ സമത�ം; ��ജല�ം
�ചിത��ം; ഊർ� ലഭ�ത; മാന�മായ െതാഴിൽ
ലഭ�ത�ം സാ��ിക വളർ��ം; വ�വസായ�ം,
�തന സം�ദായ��ം അടി�ാനസൗകര��ം;
�റ� അസമത��ൾ; ��ിര നഗര��ം
കമ�ണി�ി�ം; ഉ�രവാദിത� നിർ�ാണ�ം
ഉപേയാഗ�ം; കാലാവ�ാ �വർ�നം; ജല
േ�ാത�ക�െട സംര�ണം; വനം
ഉൾെ�െട�� വിവിധ ഭൗമ
ആവാസവ�വ�ക�െട സംര�ണം; സാ�ഹ�
നീതി�ം സമാധാന�ം; ��ിര

വികസന�ിനാ�� ആേഗാള പ�ാളി��ൾ

എ�ിവയാണ് േമൽ�റ� 17 മാനദ��ൾ.

(സി) വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാന��െട റാം�ിംഗ്
നി�യി��ത് ആരാണ്; എെ�ാെ�യാണ്
ഇതിെ� മാനദ��െള�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� സർ�ാരിെ� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��
ഡി�ാർട്െമ�് േഫാർ െ�ാേമാഷൻ ഓഫ്
ഇൻഡ�ി ആൻഡ്  ഇേ�ണൽ േ�ഡ്
(ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി) എ� �ാപനമാണ്

സം�ാന�െള�ം േക�ഭരണ �േദശ�െള�ം
'ഈസ്  ഓഫ് �യിങ്  ബിസിന�ി ' െ�
അടി�ാന�ിൽ റാ�ിങ്  നട�ി പ�ിക
ത�ാറാ��ത്. വ�വസായ സംരംഭം
�ട��തി�� എ��ം, െക�ിട
നിർ�ാണ�ി�� അ�മതികൾ
ലഭ�മാ��തി�� േവഗത, വ� രജി�ർ
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െച��തി�� എ��ം,
അടി�ാനസൗകര���െട ലഭ�ത, വ�വസായ
�ാപന�ളിെല വ��തല പരിേശാധനക�െട
�താര�ത, െതാഴിൽ നിയമ��െട പാലനം
�ട�ിയ വിവിധ ഘടക�െള
അടി�ാനമാ�ിയാണ് 'ഈസ്  ഓഫ് �യിങ്
ബിസിന�് ' പ�ിക ത�ാറാ��ത് .
സംരംഭക�െട ഇടയിൽ DPIIT നട�ിയ സർേ�
അടി�ാനെ���ി മാ�മാണ് കഴി� വർഷം
റാ�ിംഗ് നട�ിയത്.

(ഡി)

��ത മാനദ��ൾ സംബ�ി�  ്േകരളം
എെ��ി�ം വിേയാജി�് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�്. 'ബിസിന�് റിേഫാം ആ�ൻ �ാൻ'
(BRAP) എ� ഒ� അള�േകാൽ െവ� എ�ാ
സം�ാന��െട�ം നിേ�പ അ�രീ�ം
ഒേരേപാെല അള��തിെല പാളി�ക�ം
അ�ാേയാഗികത�ം േകരളം നിരവധി തവണ േക�
സർ�ാരിെ� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��
ഡി�ാർട്െമ�് േഫാർ െ�ാേമാഷൻ ഓഫ്
ഇൻഡ�ി ആൻഡ്  ഇേ�ണൽ േ�ഡി
(ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി)-െ� ��യിൽെ��ി��്.
�മിശാ�പര�ം ജനസംഖ� അധി�ിത�ം
പാരി�ിതിക�മായ ആവാസവ�വ�യിൽ നി�്
വ�ത�� െവ�വിളികൾ േനരി�� സം�ാന�െള/
േക�ഭരണ �േദശ�െള ഒ� അള�േകാൽ
ഉപേയാഗി�  ്BRAP നിർ�യി��ത്
��ിപരമെ��ം, െച��ം എ�ാൽ
ജനസാ�ത�ടിയ�മായ സം�ാന�് വ�വസായ
ആവശ��ൾ�് ലഭ�മാ�ാ�� �മി�െട ദൗർലഭ�ം;
താരതേമ�ന �ടിയ വനവി�തി, തീരേദശേമഖല,
പാട�ൾ, ത�ീർ�ട�ൾ �തലായ
പാരി�ിതികമായി സംര�ി�െ�േട� �മി�െട
ആധിക�ം; എ�ിവ േപാ�ളള േകരളം േനരി��
േവറി� സവിേശഷ സാഹചര���ം, എ�ാൽ
വികസന മികവിൽ ��ി� നിൽ�� േമഖലകളായ
�റിസം, വിവരസാേ�തികവിദ�, ഭ��സം�രണം,
േതാ�ം േമഖല �തലായവ റാ�ിങ്  മാനദ��ളിൽ

ഉൾെ���ിയി�ിെ��� �ല�ം േകരളം
പി�ിലായി േപാ�� റാ�ിംഗ് മാനദ��ളിെല

േപാരാ�കൾ സം�ാനം േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ിയി��്. സം�ാനം DPIIT
�െട ��യിൽെപ��ിയ വിേയാജി�കളിേ�ൽ
നാളി�വെര യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി�തായി
കാ��ി�.

(ഇ) ടി വിേയാജി�ക�െട അടി�ാന�ിൽ

മാനദ��ളിൽ മാ�ം വ��ാൻ േക�സർ�ാർ
(ഇ) ഉ�്. 'ബിസിന�് റിേഫാം ആ�ൻ �ാൻ'

(BRAP) എ� ഒ� അള�േകാൽ െവ� എ�ാ
സം�ാന��െട�ം നിേ�പ അ�രീ�ം
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എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒേരേപാെല അള��തിെല പാളി�ക�ം
അ�ാേയാഗികത�ം േകരളം നിരവധി തവണ േക�
സർ�ാരിെ� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��
ഡി�ാർട്െമ�് േഫാർ െ�ാേമാഷൻ ഓഫ്
ഇൻഡ�ി ആൻഡ്  ഇേ�ണൽ േ�ഡി
(ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി)-െ� ��യിൽെ��ി��്.
�മിശാ�പര�ം ജനസംഖ� അധി�ിത�ം
പാരി�ിതിക�മായ ആവാസവ�വ�യിൽ നി�്
വ�ത�� െവ�വിളികൾ േനരി�� സം�ാന�െള/
േക�ഭരണ �േദശ�െള ഒ� അള�േകാൽ
ഉപേയാഗി�  ്BRAP നിർ�യി��ത്
��ിപരമെ��ം, െച��ം എ�ാൽ
ജനസാ�ത�ടിയ�മായ സം�ാന�് വ�വസായ
ആവശ��ൾ�് ലഭ�മാ�ാ�� �മി�െട ദൗർലഭ�ം;
താരതേമ�ന �ടിയ വനവി�തി, തീരേദശേമഖല,
പാട�ൾ, ത�ീർ�ട�ൾ �തലായ
പാരി�ിതികമായി സംര�ി�െ�േട� �മി�െട
ആധിക�ം; എ�ിവ േപാ�ളള േകരളം േനരി��
േവറി� സവിേശഷ സാഹചര���ം, എ�ാൽ
വികസന മികവിൽ ��ി� നിൽ�� േമഖലകളായ
�റിസം, വിവരസാേ�തികവിദ�, ഭ��സം�രണം,
േതാ�ം േമഖല �തലായവ റാ�ിങ്  മാനദ��ളിൽ

ഉൾെ���ിയി�ിെ��� �ല�ം േകരളം
പി�ിലായി േപാ�� റാ�ിംഗ് മാനദ��ളിെല

േപാരാ�കൾ സം�ാനം േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ിയി��്. സം�ാനം DPIIT
�െട ��യിൽെപ��ിയ വിേയാജി�കളിേ�ൽ
നാളി�വെര യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി�തായി
കാ��ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


