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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 582 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ സംരംഭക�െട പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) വ�വസായ സംരംഭക�െട പരാതി
പരിഹാര�ിനായി ഏർെ���ിയി��

സംവിധാന�ിൽ പരാതികൾ നൽ��തി��
നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം ഏെത�ാം
കാര��ൾ സംബ�ി�ാണ് പരാതി ഉ�യി�ാൻ
സാധി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

(എ) നിേ�പക�െട പരാതി 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�ഷംഗികമായ 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�ി��്. 5 േകാടി �പ വെര �ലധന നിേ�പ�ളള
വ�വസായ �ാപന��മായി ബ�െ��

പരാതികൾ ജി�ാ പരാതി പരിഹാര ക�ി�ി�െട
പരിഗണന�ം 5 േകാടി �പ�് �കളിൽ �ലധന
നിേ�പ�ളള വ�വസായ �ാപന��മായി
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ബ�െ�� പരാതികൾ സം�ാന

പരാതിപരിഹാരക�ി�ി�െട പരിഗണന�ം
വിേധയമാ�വാൻ വ�വ� െച��. വിവിധ
വ��കൾ ൈകകാര�ം െച�� നിയമ�ളിൽനി�ം
ച��ളിൽനി�ം ഉ�ാ�� ���ൾ
ഓൺൈലനായി ��ത വ��ക�മായി ബ�െ��്

തീർ�ാ�ാ�ളള അധികാരം ഈ ക�ി�ി��ാ�ം.
ജി�ാ/സം�ാന പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ�്
അേപ� ലഭി�  ്അ�് ദിവസ�ൾ�കം നി��
ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം റിേ�ാർ�്
ആവശ�െ�േട��ം, ബ�െ�� നി��
ഉേദ�ാഗ�ൻ ഏഴ്  ദിവസ�ൾ�കം അ�കാരം
ആവശ�െ�� റിേ�ാർ�് നൽേക��ം അ�കാര��
റിേ�ാർ�് ലഭി��തിേ�ൽ ��ത റിേ�ാർ�്
പരിഗണി�തി�ം ബ�െ�� നി��
ഉേദ�ാഗ��ം അേപ�ക�ം പറ�വാ��ത്
പറ�വാൻ ഒരവസരം നൽകിയതി�ം േശഷം
��ത ക�ി�ി നി�� ഉേദ�ാഗ�േനാട്  ഒ�
നി�ിത സമയ�ിനകം േസവനം നൽ�വാൻ
നിർേ�ശി�കേയാ അേപ� നിരസി�കേയാ
െച�െകാ�് അേപ� ലഭി� തീയതി �തൽ ��ത്
ദിവസ�ാലയളവി��ിൽ അേപ�
തീർ�ാേ���ം എ�തി േരഖെ���ിയ

കാരണ�ൾ സഹിതം, അതിേ��ളള തീ�മാനം
ബ�െ�� നി�� ഉേദ�ാഗ�െന�ം

അേപ�കെന�ം അറിയിേ���മാണ്. നി�ിത
സമയ�ിനകം തീർ�ാകാ� അേപ�കൾ, ജി�ാ
പരാതി പരിഹാര ക�ി�ി�െട െചയർമാൻ ��ത
സമയപരിധി��ിൽ അേപ�കൾ
തീർ�ാ�ാതി��തി�� കാരണ�ൾ
വ��മാ�ിെ�ാ�് സം�ാന പരാതി
പരിഹാരക�ി�ി�് അയേ���ം, ഓൺൈലൻ
ആയി സമർ�ി� അേപ��െട സംഗതിയിൽ,
ജി�ാ പരാതി പരിഹാരക�ി�ി തീർ�ാ�ാ�
അേപ�കൾ ഓൺൈലനായി സം�ാന പരാതി
പരിഹാര ക�ി�ി�് അയ�െകാ�േ���ം
അ�കാര�� അേപ�കൾ സം�ാന പരാതി
പരിഹാര ക�ി�ിയിൽ സമർ�ി� അ�ീ�കളായി
ക�തെ����ം ആണ് .ജി�ാ പരാതിപരിഹാര
ക�ി�ി�െട ഏെത�ി�ം തീ�മാന�കാരം
സ�ടമ�ഭവി�� ഏെത�ി�ം ആളിന്

അ�കാര�� തീ�മാനം ജി�ാ പരാതിപരിഹാര
ക�ി�ിയിൽ നി�ം ലഭി� ദിവസം �തൽ ��ത്
ദിവസ�ൾ�കം അ�കാര�� തീ�മാന�ിന്

എതിരായി, നിർ�യി�െ�� �കാര�� രീതിയി�ം
അ�കാര�� ഫാറ�ി�ം, സം�ാന
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പരാതിപരിഹാര ക�ി�ി�് അ�ീൽ
സമർ�ി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


