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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 205 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീമതി െദലീമ 

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

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായാ�രീ�ം

ക�ഷിതെമ�് വ��ി�ീർ�ാൻ  ചില �മ�ൾ

നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

ഈ സാഹചര��ിൽ നിലവി�� വ�വസായ

സൗ�ദാ�രീ�ം ��തൽ ശ�ിെ����തി�ം

വൻേതാതിൽ നിേ�പം ആകർഷി��തി�ം

പരിപാടി�േ�ാ;

(എ) ഒ�െ�� ചില സംഭവ�ൾ േബാധ�ർ�ം െപ��ി�്

കാ��തായി ��യിൽെ��ി��്.
സം�ാനെ� വ�വസായ അ�രീ�ം നിലവിൽ

സംരംഭകർ�് അ��ലമാണ്. നിലവി��

വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം ��തൽ

ശ�ിെ����തി�ം വൻേതാതിൽ നിേ�പം

ആകർഷി��തി�ം വിവിധ നടപടികൾ സർ�ാർ

തല�ിൽ സ�ീകരി�  ്വ���്. സംരംഭകർ

േനരി�� �യാസ�ൾ പരിഹരി��തിനായി

സർ�ാർ വിവിധ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഇതി�േവ�ി നിയമ നിർമാണ�ൾ അനിവാര�മായ

ഘ��ളിൽ നട�ിലാ�ിയി��്. 2018-ൽ
നട�ിലാ�ിയ ‘േകരള നിേ�പം

േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം നിയമം’, 2019-
െല ‘േകരള �� - െച�കിട - ഇട�രം

വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ നിയമം’
എ�ിവ ഈ ഉേ�ശേ�ാെട നട�ിലാ�ിയ

നിയമനിർമാണ�ളാണ്. സം�ാന�്

വ�വസായം ആരംഭി��തിന് �തിയ

സംരംഭകർ�ായി സർ�ാർ ഒ� ഓൺൈലൻ

ഏകജാലക സംവിധാനം (K-SWIFT)
നട�ിലാ�ിയി��്. ഏകീ�ത അേപ�ാേഫാറം

ഉൾെ�ാളളി� െകാ�ളള �േത�ക ഓൺൈലൻ

സംവിധാനം �േഖന വ�വസായ സംരംഭകർ�് 15
വ��കളിൽ നി�ളള അ�മതി കാലതാമസം

ഇ�ാെത ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ���്. േദശീയ

�� ആകർഷി� ��ത സംവിധാനം �േഖന

നിയമാ��തമായി ലഭി�� അേപ�കൾ

നിലവി�ളള നിയമ�ൾ �കാരം പരിേശാധി�്

ൈലസൻസ്  നൽ��തി�ളള കാലാവധി 30
ദിവസമാണ്. ഇ��ലം വ�വസായം �ട��തി�ളള



2 of 4

കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�ം ��ി��്

ല�കരി�ാ�ം  കഴി�ി��്. വ�വസായ

�ാപന�ളിൽ വിവിധ വ��കൾ നട��

പരിേശാധനകൾ �താര�മാ��തി�ം

ഏേകാപി�ി��തി�ം േവ�ി െക-സിസ്  (Kerala-
CentraIised Inspection System) എ�

ഓൺൈലൻ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ സംവിധാനം

സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ
സംവിധാന�ി�െട നിലവിൽ പരിേശാധനകൾ

നട� വ��. സം�ാന�് സംരംഭ�ൾ

�ട��തി�� അേപ�കളിേ�ൽ

സമയബ�ിതമായി അ�മതികൾ

ലഭ�മാ��തി�ം, നിേ�പക�മായി സജീവ

ബ�ം �ാപി��തി�ം, സം�ാനെ� മിക�

സാ��ിക വളർ�ാ സാധ�തക��

േമഖലകളിേല�് നിേ�പ�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം േവ�ി ‘േകരളാ

ഇൻെവ�്െമ�് �േമാഷൻ & െഫസിലിേ�ഷൻ

െസൽ’ (KIPF) സർ�ാർ �പീകരി�ി��്. വിവിധ

വ��കളിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ േമ�റ�

െസ�കളിൽ അംഗ�ളാണ്. സം�ാനെ�

വിവിധ വ��കൾ സംരംഭകർ�് ലഭ�മാേ��

അ�മതികൾ�ാ�� അേപ�കൾ

സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ിയിെ��ിൽ

അ�രം പരാതികൾ പരിഗണി��തി�ം അവ

സമയ ബ�ിതമായി പരിഹരി��തി�ം

ജി�ാടി�ാന�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം നിയമ

പി�ണ�� പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ

�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.
സം�ാന�് വ�വസായിക നിേ�പം

വർധി�ി���മായി ബ�െ��് നിലവി��

വ�വസായസംരംഭക�െട ���ൾ

പരിഹരി��തി�ം അവ�െട നിേ�പ

അേപ�കൾ�് എെ��ി�ം വ��തല

കാലതാമസം ഉെ��ിൽ പരിഹരി�ാ�മായി

ജി�ാതല�ിൽ 'മീ�് ദി മിനി�ർ' പരിപാടി

നട�ിവരികയാണ്. ബ�. വ�വസായ വ��്

മ�ി�െട അ���തയിൽ വ�� െസ��റിമാർ,
വിവിധ വ��് േമധാവികൾ എ�ിവ�െട

സാ�ി���ി�ം നട�ിവ�� ��ത പരിപാടി

ഇതിനകം 10 ജി�കളിൽ നട�ക��ായി.
അവ�െട �ടർനടപടികൾ വിവിധ

ഏജൻസിക�മായി ഏേകാപി�ി� നട�ിവ�� .
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(ബി) വൻകിട വ�വസായ സംരംഭ�ൾ

സം�ാനേ��് ആകർഷി��തിെ� ഭാഗമായി

മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ പരിപാടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതിന് ആശാവഹമായ �തികരണം

ആരംഭ�ിൽ�െ� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) നിേ�പകർ അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ ചർ�

െച��തി�ം പരിഹരി��തി�മായി

നിേ�പക�മായി ' മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ ' എ�

പരിപാടി നട�ി വ��. ��ത പരിപാടിയി�െട

വ�വസായിക�െട അഭി�ായം േത�ക�ം

�ിയാ�കമായ നിർേ�ശ�ളി�െട സർ�ാരിന്

പി�ണ നൽകിവരിക�മാണ്. ‘മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ'
പരിപാടിയി�െട ഇ�വെര 2350 േകാടി �പ�െട

നിേ�പ പ�തികളിൽ ധാരണയായി��്. �ടാെത

വ�വസായ �േരാഗതി ൈകവരി��തി�ം

വ�വസായ രംഗ�് െകാ�വേര� കാതലായ

മാ��െള സംബ�ി�ം വിവിധ വ�വസായ

സംഘടനകളായ KSSIA, FICCI, CII
�ട�ിയവ�െട �തിനിധിക�മായി ബ�.
വ�വസായ വ��് മ�ി നി�ിത കാലയള�കളിൽ

�ടി�ാ� നട�ി വ���്. വ�വസായ

സംഘടനകൾ സർ�ാരിെ� വിവിധ പരി�രണ

പ�തികെള �ർ�മായി പി�ണ�ി��്.

(സി)

��ത പരിപാടിയി�െട വ�വസായിക�െട

അഭി�ായം േത�ക�ം സർ�ാരിെ� പി�ണ

വ��മാ�ക�ം ല��മാ��േ�ാ;

(സി) നിേ�പകർ അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ ചർ�

െച��തി�ം പരിഹരി��തി�മായി

നിേ�പക�മായി ' മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ ' എ�

പരിപാടി നട�ി വ��. ��ത പരിപാടിയി�െട

വ�വസായിക�െട അഭി�ായം േത�ക�ം

�ിയാ�കമായ നിർേ�ശ�ളി�െട സർ�ാരിന്

പി�ണ നൽകിവരിക�മാണ്. ‘മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ'
പരിപാടിയി�െട ഇ�വെര 2350 േകാടി �പ�െട

നിേ�പ പ�തികളിൽ ധാരണയായി��്. �ടാെത

വ�വസായ �േരാഗതി ൈകവരി��തി�ം

വ�വസായ രംഗ�് െകാ�വേര� കാതലായ

മാ��െള സംബ�ി�ം വിവിധ വ�വസായ

സംഘടനകളായ KSSIA, FICCI, CII
�ട�ിയവ�െട �തിനിധിക�മായി ബ�.
വ�വസായ വ��് മ�ി നി�ിത കാലയള�കളിൽ

�ടി�ാ� നട�ി വ���്. വ�വസായ

സംഘടനകൾ സർ�ാരിെ� വിവിധ പരി�രണ

പ�തികെള �ർ�മായി പി�ണ�ി��്.

(ഡി) കാലഹരണെ�� ച���ം നിയമ��ം

പരി�രി�ാൻ നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ?

(ഡി) സം�ാന�് വ�വസായ നട�ി�മായി

ബ�െ�� നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം

കാലഹരണെ���ം ��ിരഹിത�മായ

ഏെത�ി�ം വ�വ�കൾ നിലനിൽ��െ��ിൽ

ആയത് പഠനം നട�ി വ��മായ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അട�ിയ റിേ�ാർ�്

സമർ�ി��തിന് NUALS ൈവസ്  ചാൻസലർ

െചയർമാനായി ��ംഗ വിദ� സമിതിെയ

നിയമി�ക�ം ��ത സമിതി വ�വസായ
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സംഘടനക�മാ�ം, വ�വസായ സംരംഭക

സ�ഹ�മാ�ം �ടിയാേലാചന നട�ി �വർ�നം

�ടർ�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


