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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 207 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അതിേവഗ വ�വസായവൽ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് ,
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

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

(എ) സം�ാന�് അതിേവഗ

വ�വസായവൽ�രണ�ിന് പരിപാടി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത

പരിപാടിയിെല �ധാന പ�തികൾ

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) നിേ�പ സൗ�ദ അ�രീ�ം ഒ� നയമായി

സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��്. േലാക�ാകമാനം

�സി�ിയാർ�ി� വ�� ESG നിേ�പ�ിെ�

ഒ�ാം ല�� �ാനമായി േകരളെ�

മാ��തി�ളള നയ�പീകരണ�ം സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയിലാണ്. പരി�ിതി�് അ�േയാജ��ം

താരതേമ�ന മലിനീകരണം �റ��മായ

വ�വസായ�ൾ േകരള�ിെ� ആവാസവ�വ��്

അ�േയാജ�മാെണ� വിലയി��ലിെ�

അടി�ാന�ി�ം പരി�ിതി, സാ�ഹികം,
ഭരണനിർ�ഹണം എ�ിവ �ൻനിർ�ി

ഉ�രവാദി� നിേ�പ കാ��ാട്  �േ�ാ�്

വ��ത്. ��തി സൗ�ദ വ�വസായ�ൾ-�ളള

േ�ാ�ാഹനം, ഏകീ�ത പരിേശാധനാ

സംവിധാനം എ�ിവ ഇ�ര�ിൽ ഉ�രവാദി�

നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ

സഹായി��താണ്. സം�ാന�് �തിയ

വ�വസായ സംരംഭം ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��

നിേ�പകർ�് േ�ാ�ാഹന�ം സഹായ�ം

നൽകാൻ 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)
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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 �ർ�ീകരി�  ്ലഭി��

അേപ�കൾ നിലവി�ളള

നിയമ�ൾ���തമായി പരിഗണി�്

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

കാലതാമസ�ം ��ി��ം ല�കരി�ാൻ

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��്. സം�ാന�് സംരംഭ�ൾ

�ട��തി�� അേപ�കളിേ�ൽ

സമയബ�ിതമായി അ�മതികൾ

ലഭ�മാ��തി�ം, നിേ�പക�മായി

സജീവബ�ം �ാപി��തി�ം, സം�ാനെ�

ഉയർ� സാ��ിക 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 േമൽ�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

സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തി�ം

ജി�ാടി�ാന�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം നിയമ

പി�ണ�� പരാതിപരിഹാര 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�വസായ നട�ി�മായി

ബ�െ�� നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം

കാലഹരണെ���ം ��ിരഹിത�മായ

ഏെത�ി�ം വ�വ�കൾ നിലനിൽ��െ��ിൽ

ആയത് പഠനം നട�ി വ��മായ
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മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അട�ിയ റിേ�ാർ�്

സമർ�ി��തിന് NUALS ൈവസ്  ചാൻസലർ

െചയർമാനായി ��ംഗ വിദ� സമിതിെയ

നിയമി�ക�ം ��ത സമിതി വ�വസായ

സംഘടനക�മാ�ം, വ�വസായ സംരംഭക

സ�ഹ�മാ�ം �ടിയാേലാചന നട�ി �വർ�നം

�ടർ�വ��. 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

പരിപാടിയിൽ വ�വസായ സംരംഭക�മായി

ബ�െ��് അടിയ�ിരമായി ഇടെപേട� പല

���ൾ�ം പരിഹാരം കാ��തി�ം

കഴി�ി��്. ഇതിനകം 10 ജി�കളിൽ തെ� 'മീ�്

ദി മിനി�ർ' പരിപാടി നട�ക��ായി. അവ�െട

�ടർനടപടികൾ വിവിധ ഏജൻസിക�മായി

ഏേകാപി�ി� നട�ിവ�� . �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 േമഖലയിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��

�തന ആശയ��ം പരി�രണ നടപടിക�ം േമൽ

സംഘടനകൾ �ദയ�ർ�ം സ�ാഗതം െച�ി��്.
നിേ�പകർ അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ ചർ�

െച��തി�ം പരിഹരി��തി�മായി

നിേ�പക�മായി 'മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ' എ�

പരിപാടി�ം നട�ി വ��.

(ബി) ഏെറ സാ��ത�� ഇല�ിക് വാഹന നിർ�ാണ

രംഗ�് �വ�വ�ി�� േകരള

ഓേ�ാെമാൈബൽസ്  ലിമി�ഡിന് വലിയ

വാഹന��െട�ം ഇ�ച� വാഹന��െട�ം

നിർ�ാണം സാധ�മാ��തി�� പരിമിതി

മറികട�ാൻ േവ� പി�ണ നൽകിവ��േ�ാ;

(ബി) േകരള ആേ�ാെമാൈബൽസ്  ലിമി�ഡ്  ഇ��യിൽ

ആദ�െ� ‘E-Auto’ നിർ�ി� െപാ�േമഖലാ

�ാപനമാണ്. ഇതിെ� �ടർ� എ�വ�ം �തിയ

േ�ാഡ�് ആയി Two Wheeler വാഹന

നിർ�ാണ�ിേല�് �വട്  വ�വാൻ തീ�മാനി�.
ക�നി�് തനതായ സാേ�തിക

വിദ�യി�ാ�തിനാൽ ഇ�രം സാേ�തിക

വിദ��ളള ക�നികെള E-Tender �േഖന

കെ���തി�� നടപടികൾ �ർ�ീകരി�.
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ഇല�ിക് Two Wheeler രംഗ�് സാേ�തിക

പരി�ാന�ളള ക�നി�മായി േചർ�് ഇല�ിക്

Two Wheeler നിർ�ി��തി�ളള

നടപടി�മ�ൾ നട�ി വ��. നടപടി�മ�ൾ

�ർ�ീകരി�� �റ�് വളെര േവഗ�ിൽ

സം�� സംരംഭ�ി�െട ഇല�ിക് Two Wheeler
നിർ�ാണം ആരംഭി�വാൻ സാധി�െമ�്

�തീ�ി��. വലിയ വാഹന�ൾ നിർ�ി�വാൻ

ക�നി ആേലാചി�  ്�ട��തിെ� ഭാഗമായി

�ട��ിൽ ഡീസൽ ബ�കൾ, ഇല�ിക്

ബ�കൾ ആ�ി മാ��തി�ളള retrofitment
നടപടികൾ ഉടൻ തെ� ആരംഭി��തി�ളള

പ�തിയി��. ഇത് �ടാെത വ�ം കാല�ളിൽ

വിവിധയിനം ഇല�ിക് വാഹന�ൾ

നിർ�ി��തിന് ഉളള സാധ�തകൾ പരിേശാധി�്

വ��. ഇ�രം വാഹന നിർ�ാണ�ിെ�

Research & Development നട��തി� േവ�ി

വിവിധ സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന��മായി

MOU ത�ാറാ��തി�ം പ�തി��്. വിവിധ

ഇല�ി�് വാഹന��െട Research &
Development നിർ�ാണ�ിന് �തന സാേ�തിക

വിദ�യിൽ �ാ�് നവീകരണ�ിന് േവ�ി

ആദ�ഘ�ം എ� നിലയിൽ സർ�ാർ 2 േകാടി

2021-22 ബ ഡ്ജ�ിൽ അ�വദി�ി��്. E-vehicle
െ� ഭാഗമായി ഇല�ി�് വാഹന വിപണനം

ത�രിതെ����തി� േവ�ി വിവിധ�ളായ

�ീ�കൾ സർ�ാർ �പീകരി�ി��്. േകരള

ആേ�ാെമാൈബൽസ്  ലിമി�ഡിെ� �വർ�നം

ശ�ിെ����തിന് മാ�ർ �ാൻ

ത�ാറാ�ിയി��്. നിലവി�� തട��ൾ നീ�ി

���ൾ പരിഹരി�  ്�വർ�നം െമ�െ���ി

ഉത്പാദനേശഷി വർ�ി�ി�  ്��തൽ വാഹന

േ�ണികൾ ഉൾെ���ി �േ�ാ�് േപാകാൻ

കഴി�� പ�തികളാണ് മാ�ർ �ാൻ വഴി

ല��മി��ത്.

(സി) േകരള ഇൻെവ�്െമ�് �േമാഷൻ ആൻഡ്

െഫസിലിേ�ഷൻ െസൽ-െന�റി�ം അതിെ�

�വർ�നെ��റി�ം അറിയി�േമാ?

(സി) സം�ാന�് വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം

േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി വ�വസായ�ൾ

ആരംഭി��തി�ം �വർ�ി�ി��തി�ം

ആവശ�മായ അേപ�കൾ സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി��തി� േവ�ി സം�ാന തല�ി�ം

ജി�ാ തല�ി�ം ഇൻെവ�്െമ�് െ�ാേമാഷൻ

ആൻഡ്  െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�കൾ നിലവിൽ

വ�ി��്. സം�ാനതല ഇൻെവ�്െമ�്

െ�ാേമാഷൻ ആൻഡ്  െഫസിലിേ�ഷൻ െസൽ

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �െട േന�ത��ിൽ ചീഫ്

െസ��റി െചയർമാൻ ആയി �വർ�ി��.
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വിവിധ വ��കളിെല സം�ാന തല ഉേദ�ാഗ�ർ

ഇൻെവ�്െമ�് െ�ാേമാഷൻ ആൻഡ്

െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ിെ� അംഗ�ൾ ആണ്.
ജി�ാ തല ഇൻെവ�്െമ�് െ�ാേമാഷൻ ആൻഡ്

െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ിെ� െചയർമാൻ ജി�ാ

കള��ം വിവിധ വ��ക�െട ജി�ാ തല

ഉേദ�ാഗ�ർ അംഗ��ം ആണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


