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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 545 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന�ിെ� �തിയ വ�വസായ നയം സംബ�ി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�ിെ� �തിയ വ�വസായ നയം
വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരളെ� പരി�ിതി സൗ�ദ രീതിയിൽ
ശ�മായ നിേ�പക സം�ാനമാ�ി ഒ�ം
വാണിജ� രംഗ�് ഒ� �തി�ചാ��ം ഉ�ാ�ി
ന�ായമായ േവതനം ലഭി�� െതാഴിലവസര�ൾ
വൻ േതാതിൽ ��ി�  ്സാ�ഹ� �തിബ�ത�്
ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�് �ഗമമായി വ�വസായം
നട�ക�ം അതി�െട സമ� സാ��ിക

�േരാഗതി ൈകവരി�ക�ം രാജ�െ� ആദ�
സം�ാന�ളിെലാ�ായി സം�ാനെ�

ഉയർ�ക�ം െച�ക എ�താണ് നിലവി��
വ�വസായ നയ�ിെ� വീ�ണം. േകരള�ിെ� 
സാ��ിക വളർ� ��-െച�കിട - ഇട�രം

സംരംഭ��െട വികസന�മായി ബ�െ��താണ്.
ഈ േമഖലയിൽ ഉദ്പാദന�ം െതാഴി�ം
വർ�ി�ി��തി�� വിവിധ പ�തികൾ
വ�വസായ വ��് ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി
വ��. സർ�ാർ  പ�തികൾ വഴി��
സാ��ിക സഹായ�ൾ നൽ��തി�പരി
സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ വിവിധ േസവന��ം,
ഉപേദശ��ം നൽ�� സംവിധാനം എ�
നിലയി�ം വ��ിെ�  �വർ�നം

മാറിെ�ാ�ിരി��. സംരംഭകർ�് അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ��ി നൽ�ക�ം, വ�വസായം
�ട�ാൻ ആവശ�മായ അ�മതികൾ
സമയബ�ിതമായി നൽ�ക�ം വഴി േകരളെ�
മിക� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി

മാ�ിെകാ�ിരി��. ഏകജാലക സംവിധാനം
(Single Window Clearance) േകരള�ിെല

വ�ാവസായിക അ�രീ�ം
ഊർ�വത്�രി��തിന് വിവിധ പ�തികൾ�്
േകരള സർ�ാർ �പം നൽകിയി��്.
േകരള�ിെല വ�ാവസായിക അ�രീ�ം
ഉയർ��തി�ം വ�ാവസായിക വളർ�
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േന��തി�ം നിേ�പകെര ആകർഷി��തി�ം
നയ�ളിൽ മാ�ം വ��ിയി��്. സം�ാന�്

ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിന�ിെ� േനാഡൽ
ഏജൻസിയാ�ം വിവിധ വ��കെള
ഏേകാപി�ി��തിനാ�ം െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.
�വർ�ി��. ദി േകരള ഇൻെവ�്െമ�്
െ�ാേമാഷൻ ആ�് െഫസിലിേ�ഷൻ ആ�് 2018
നിയമമാ�ിയതി�െട േകരള�ിെല വ�ാവസായിക
േമഖലയിൽ ഒ� ���ണർ�് ��ി�. ഈ
നിയമ�കാരം സ�യം സർ�ിഫിേ�ഷൻ, ഓേ�ാ
െറന�വൽസ് , വിേവചനാധികാര��െട
പരി�രണം, ൈലസൻ�കൾ, െപർമി�കൾ,
അംഗീകാര�ൾ നൽ��തി�� സമയപരിധി
�റ�ൽ, സേ�ാർ�ിംഗ് േഡാക�െമൻസിെ� എ�ം
�റ�ൽ, േതർഡ്  പാർ�ി സർ�ിഫിേ�ഷൻ
�ട�ിയവ�െട അംഗീകാരം സിംഗിൾ വിൻേഡാ
�ിയറൻസി�െട ലഭി�ം. 10 േകാടി �പ വെര
�ലധന നിേ�പ���ം മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� ൈലസൻസ് , അ�മതി, െപർമി�്
�തലായ വിഭാഗ�ൾ�ാ�� െറഡ്  കാ�ഗറിയിൽ
ഉൾെ�ടാ��മായ എ�ാ പ�തികൾ�ം ദി േകരള
ൈമേ�ാ േ�ാൾ മീഡിയം എ�ർൈ�സസ്
െഫസിലിേ�ഷൻ ആ�് 2019 �കാരം ��
വർഷേ��് അംഗീകാരം ലഭി�ം. 2020 ജ�വരി
20ന്, ഈ പ�തി �ഖ�ാപി�� �തൽ 10,622
അേപ�കളിൽ ഇ�ര�ിൽ സർ�ിഫി��്
നൽകിയി��്. ഇതി�െട 2036 േകാടി �പ�െട
നിേ�പം ലഭ�മായി. ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിന�് (EoDB) ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിന�ി�െട (EoDB) സമയബ�ിതമായി

�ിയറൻസ്  ലഭി��തിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

സം�ാന�ൾ�് േക� സർ�ാരിെ�
ഡിപാർ�്െമ�് ഓഫ് െ�ാേമാഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ�ി
ആ�് ഇേ�ർണൽ േ�ഡ്  (DPIIT) റാ�്
നി�യി��ത്. േകരള�ിൽ സംരംഭകർ�്
ആവശ�മായ ൈലസൻസ്  റിന�വൽ / അ�വൽ
�ട�ിയവ ലഭ�മാ��തിനായി സർ�ാർ
ജി�ാതല ബിസിന�് റിേഫാം ആ�ൻ �ാൻ
(DBRAP) 2020 നട�ിലാ�ി. ഇതി�െട 2020-21
സാ��ിക വർഷം GSDP (Gross State
Domestic Product) �െട 0.25% അധികമായി
വാ�െയ��ാൻ സം�ാനെ� �ാ�മാ�ി.
EoDB �െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന

റാ�ിംഗ് നി�യി�� േ��് ബിസിന�്
റിേഫാംസ്  ആ�ൻ �ാൻ (SBRAP) 2020
നട�ിലാ��തിൽ 94% േന�ം ൈകവരി�ാൻ
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സം�ാന�ിന് കഴി�ി��്. ഇെത�ാം
ഉൾെ���ി േക� DPIIT യിൽ സമർ�ി�ി��
അേപ�കളിേ�ൽ നടപടി �േരാഗമി��.
ഓൺൈലൻ �ിയറൻസ്  സംവിധാനം - േവഗത�ം
�താര��മായ �ിയറൻസി�� ഏകജാലക
സംവിധാനം (KSWIFT) ഡിജി�ൽ
പരി�ാര�ളി�െട സം�ാനെ� സംരംഭക�െട
�ിയറൻസ്  �ഗമമാ��തിനായി K-swift എ�
േപരിൽ ഒ� ഏകീ�ത ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
ഒ��ിയി��്. സംരംഭകർ�്
അ�വദി��തിനായി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.
�െട�ം കിൻ��െട�ം ൈകവശ�� �മിെയ
സംബ�ി� വിവര��ം ലഭ�ത�ം െകസ�ി�ി�െട
അറിയാൻ കഴി�ം. നിലവിൽ 21 സർ�ാർ
വ��ക�െട�ം ഏജൻസിക�േട�ം 79
സർവീ�കൾ�് െകസ�ി�് വഴി ബ�െ�ടാം.
പ�ായ�കൾ, �നിസി�ാലി�ികൾ, നഗര രാജ�
ആ��ണം, മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ് ,
െക.എസ് .ഇ.ബി., വനം വന�ജീവി, �ഷി, െതാഴിൽ,
�ഗർഭ ജലം, െപാ� വിദ�ാഭ�ാസം, ഫയർ &
െറസ്ക�, ആേരാഗ�ം, ലീഗൽ െമേ�ാളജി, ൈമനിംഗ്
ആൻഡ്  ജിേയാളജി, ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�്,
എൈ�സ് , ജല അേതാറി�ി, േ��്
എൻവിേയാൺെമൻറ്  ഇംപാ�് അ�െ�ൻറ്
അേതാറി�ി, വ�വസായം, ആർ�ിേയാളജി,
ഫാ�റീസ്  ആൻഡ്  േബായിേല�് �ട�ിയ
�ാപന��െട േസവന�േളാെടാ�ം
വ�ാവസായിക �മി�െട വിവര��ം െകസ�ി�ിൽ
ലഭ�മാണ്. എം.എസ് .എം.ഇ. െഫസിലിേ�ഷൻ
ആ�് േകരളെ� വ�വസായ സൗ�ദ
സം�ാനമായി മാ��തിന് 2020 ജ�വരിയിൽ
'േകരള ൈമേ�ാ േ�ാൾ മീഡിയം എ�ർൈ�സസ്
െഫസിലിേ�ഷൻ ആ�് 2019' നിലവിൽ വ�. ഈ
ആ�് �കാരം 10 േകാടി �പ വെര �തൽ �ട��
െറഡ്  കാ�ഗറിയിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�ാ�

സംരംഭ�ൾ�് സ�യം സാ��െ���ിയ

അേപ�യിേ�ൽ �� െച�കിട ഇട�രം

വ�വസായ �ാപന�ൾ �ാപി��തി�ം

�വർ�ി��തി�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ
ൈലസൻ�ക�ം, അ�വാദ��ം,
അംഗീകാര��ം, �ിയറൻ�ം, രജിേ�ഷ�ക�ം,
അ�മതിക�ം ��് വർഷ�ാലേ��്

ലഭി��തായിരി�ം. േകരള �� െച�കിട
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ
(േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്  എം.എസ് .എം.ഇ �ം
ഇതര �ാപന��ം ഉൾെ�െട എ�ാ
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േ�ാജ�കൾ�ം ഇളവ് നൽ��തി�ം മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡ്  ൈലസൻസ്  അ�മതി,
െപർമി�് �ട�ിയവ�ായി െറഡ്  കാ�ഗറിയിൽ
ഉൾെ�ടാ��മായ സംരംഭ�ൾ�് ഒ�
വർഷേ��് അ�മതി നൽ��തി�മായി
സം�ാനം The Kerala Micro Small & Medium
Enterprises Facilitation (Amendment) Ordinance
2020 നട�ിലാ�ി. ഈ ഓർഡിനൻസ്  �കാരം ഒ�
Investment Facilitation Bureau �പീകരി�. ഏഴ്
ദിവസ�ി��ിൽ ഈ ബ�േറാ അേപ�കൾ
പരിഗണി�ണം. ഗാർഹിക നാേനാ �ാപന

സഹായ പ�തി ജന�ൾ�് വീ�കളിൽ വ�്
സൗകര�മായ സമയ�ളിൽ ��ംബാംഗ�െള
അവഗണി�ാെത േജാലി െച��തി��
അവസരം ലഭ�മാ�ം. �ാസ്  ��് തല�ിൽ

സം�ാന�ാെക ഒ� വ�ാവസായിക അ�രീ�ം
നിലനിർ��തിന് ഇ��ലം സാധി�ം. �ടാെത
പാരി�ിതിക ���ൾ ഒ�പരിധിവെര ഈ
സംവിധാന�ി��ാ��ിെ��താണ് ഈ
പ�തി�െട മെ�ാ� �േത�കത. േകരള ഇ-മാർ��്
േപാർ�ൽ േകരള�ിൽ ഉ�ാദി�ി�െ��� ��
െച�കിട ഇട�രം സംരംഭക�െട
ഉൽ���ൾ�ം വ�വസായ വാണിജ� വ��ിെ�
കീഴിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട

ഉൽ���ൾ�ം വിപണി ലഭ�ത�ായി വ�വസായ
വ��ി�േവ�ി വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�്,
േകരള ബ�േറാ ഓഫ് ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ
(െകബി�്) �േഖന ഒ� ഓൺൈലൻ
വ�ാപാര�ിനാ�� സംവിധാനമായി ഇ-േപാർ�ൽ
www.keralaemarket.com/
www.keralaemarket.org /
www.keralaemarket.kerala.gov.in
�പീകരി�ി��്. വ�വസായ വാണിജ� വ��്
�പീകരി� ഈ െവബ് േപാർ�ൽ സം�ാനെ�

�� െച�കിട ഉൽ�ാദകർ�് േദശീയ അ�ർ
േദശീയ ക�നിക�മായി ബ�ം �ാപി��തി�ം

ത��െട ഉൽ���െള�റി�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ി വിവിധ രാജ��ളിേല�് കയ�മതി
െച�വാ�ം സഹായകമാ�ം. േകരള�ിെല എ�ാ
ജി�ാ വ�വസായ േക���െട�ം
സഹകരണേ�ാെട 14 ജി�കളി�ം േകരള ഇ-
മാർ��് േപാർ�ൽ രജിേ�ഷനാ��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ി��്.

(ബി) ഇ��കാരം വ�വസായ സംരംഭകർ�് എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ലഭ�മാ�കെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരളെ� പരി�ിതി സൗ�ദ രീതിയിൽ
ശ�മായ നിേ�പക സം�ാനമാ�ി ഒ�ം
വാണിജ� രംഗ�് ഒ� �തി�ചാ��ം ഉ�ാ�ി
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ന�ായമായ േവതനം ലഭി�� െതാഴിലവസര�ൾ
വൻ േതാതിൽ ��ി�  ്സാ�ഹ� �തിബ�ത�്
ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�് �ഗമമായി വ�വസായം
നട�ക�ം അതി�െട സമ� സാ��ിക

�േരാഗതി ൈകവരി�ക�ം രാജ�െ� ആദ�
സം�ാന�ളിെലാ�ായി സം�ാനെ�

ഉയർ�ക�ം െച�ക എ�താണ് നിലവി��
വ�വസായ നയ�ിെ� വീ�ണം. േകരള�ിെ� 
സാ��ിക വളർ� ��-െച�കിട - ഇട�രം

സംരംഭ��െട വികസന�മായി ബ�െ��താണ്.
ഈ േമഖലയിൽ ഉദ്പാദന�ം െതാഴി�ം
വർ�ി�ി��തി�� വിവിധ പ�തികൾ
വ�വസായ വ��് ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി
വ��. സർ�ാർ  പ�തികൾ വഴി��
സാ��ിക സഹായ�ൾ നൽ��തി�പരി
സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ വിവിധ േസവന��ം,
ഉപേദശ��ം നൽ�� സംവിധാനം എ�
നിലയി�ം വ��ിെ�  �വർ�നം

മാറിെ�ാ�ിരി��. സംരംഭകർ�് അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ��ി നൽ�ക�ം, വ�വസായം
�ട�ാൻ ആവശ�മായ അ�മതികൾ
സമയബ�ിതമായി നൽ�ക�ം വഴി േകരളെ�
മിക� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി

മാ�ിെകാ�ിരി��. ഏകജാലക സംവിധാനം
(Single Window Clearance) േകരള�ിെല

വ�ാവസായിക അ�രീ�ം
ഊർ�വത്�രി��തിന് വിവിധ പ�തികൾ�്
േകരള സർ�ാർ �പം നൽകിയി��്.
േകരള�ിെല വ�ാവസായിക അ�രീ�ം
ഉയർ��തി�ം വ�ാവസായിക വളർ�
േന��തി�ം നിേ�പകെര ആകർഷി��തി�ം
നയ�ളിൽ മാ�ം വ��ിയി��്. സം�ാന�്

ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിന�ിെ� േനാഡൽ
ഏജൻസിയാ�ം വിവിധ വ��കെള
ഏേകാപി�ി��തിനാ�ം െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.
�വർ�ി��. ദി േകരള ഇൻെവ�്െമ�്
െ�ാേമാഷൻ ആ�് െഫസിലിേ�ഷൻ ആ�് 2018
നിയമമാ�ിയതി�െട േകരള�ിെല വ�ാവസായിക
േമഖലയിൽ ഒ� ���ണർ�് ��ി�. ഈ
നിയമ�കാരം സ�യം സർ�ിഫിേ�ഷൻ, ഓേ�ാ
െറന�വൽസ് , വിേവചനാധികാര��െട
പരി�രണം, ൈലസൻ�കൾ, െപർമി�കൾ,
അംഗീകാര�ൾ നൽ��തി�� സമയപരിധി
�റ�ൽ, സേ�ാർ�ിംഗ് േഡാക�െമൻസിെ� എ�ം
�റ�ൽ, േതർഡ്  പാർ�ി സർ�ിഫിേ�ഷൻ
�ട�ിയവ�െട അംഗീകാരം സിംഗിൾ വിൻേഡാ
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�ിയറൻസി�െട ലഭി�ം. 10 േകാടി �പ വെര
�ലധന നിേ�പ���ം മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� ൈലസൻസ് , അ�മതി, െപർമി�്
�തലായ വിഭാഗ�ൾ�ാ�� െറഡ്  കാ�ഗറിയിൽ
ഉൾെ�ടാ��മായ എ�ാ പ�തികൾ�ം ദി േകരള
ൈമേ�ാ േ�ാൾ മീഡിയം എ�ർൈ�സസ്
െഫസിലിേ�ഷൻ ആ�് 2019 �കാരം ��
വർഷേ��് അംഗീകാരം ലഭി�ം. 2020 ജ�വരി
20ന്, ഈ പ�തി �ഖ�ാപി�� �തൽ 10,622
അേപ�കളിൽ ഇ�ര�ിൽ സർ�ിഫി��്
നൽകിയി��്. ഇതി�െട 2036 േകാടി �പ�െട
നിേ�പം ലഭ�മായി. ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിന�് (EoDB) ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിന�ി�െട (EoDB) സമയബ�ിതമായി

�ിയറൻസ്  ലഭി��തിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

സം�ാന�ൾ�് േക� സർ�ാരിെ�
ഡിപാർ�്െമ�് ഓഫ് െ�ാേമാഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ�ി
ആ�് ഇേ�ർണൽ േ�ഡ്  (DPIIT) റാ�്
നി�യി��ത്. േകരള�ിൽ സംരംഭകർ�്
ആവശ�മായ ൈലസൻസ്  റിന�വൽ / അ�വൽ
�ട�ിയവ ലഭ�മാ��തിനായി സർ�ാർ
ജി�ാതല ബിസിന�് റിേഫാം ആ�ൻ �ാൻ
(DBRAP) 2020 നട�ിലാ�ി. ഇതി�െട 2020-21
സാ��ിക വർഷം GSDP (Gross State
Domestic Product) �െട 0.25% അധികമായി
വാ�െയ��ാൻ സം�ാനെ� �ാ�മാ�ി.
EoDB �െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന

റാ�ിംഗ് നി�യി�� േ��് ബിസിന�്
റിേഫാംസ്  ആ�ൻ �ാൻ (SBRAP) 2020
നട�ിലാ��തിൽ 94% േന�ം ൈകവരി�ാൻ
സം�ാന�ിന് കഴി�ി��്. ഇെത�ാം
ഉൾെ���ി േക� DPIIT യിൽ സമർ�ി�ി��
അേപ�കളിേ�ൽ നടപടി �േരാഗമി��.
ഓൺൈലൻ �ിയറൻസ്  സംവിധാനം - േവഗത�ം
�താര��മായ �ിയറൻസി�� ഏകജാലക
സംവിധാനം (KSWIFT) ഡിജി�ൽ
പരി�ാര�ളി�െട സം�ാനെ� സംരംഭക�െട
�ിയറൻസ്  �ഗമമാ��തിനായി K-swift എ�
േപരിൽ ഒ� ഏകീ�ത ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
ഒ��ിയി��്. സംരംഭകർ�്
അ�വദി��തിനായി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.
�െട�ം കിൻ��െട�ം ൈകവശ�� �മിെയ
സംബ�ി� വിവര��ം ലഭ�ത�ം െകസ�ി�ി�െട
അറിയാൻ കഴി�ം. നിലവിൽ 21 സർ�ാർ
വ��ക�െട�ം ഏജൻസിക�േട�ം 79
സർവീ�കൾ�് െകസ�ി�് വഴി ബ�െ�ടാം.
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പ�ായ�കൾ, �നിസി�ാലി�ികൾ, നഗര രാജ�
ആ��ണം, മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ് ,
െക.എസ് .ഇ.ബി., വനം വന�ജീവി, �ഷി, െതാഴിൽ,
�ഗർഭ ജലം, െപാ� വിദ�ാഭ�ാസം, ഫയർ &
െറസ്ക�, ആേരാഗ�ം, ലീഗൽ െമേ�ാളജി, ൈമനിംഗ്
ആൻഡ്  ജിേയാളജി, ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�്,
എൈ�സ് , ജല അേതാറി�ി, േ��്
എൻവിേയാൺെമൻറ്  ഇംപാ�് അ�െ�ൻറ്
അേതാറി�ി, വ�വസായം, ആർ�ിേയാളജി,
ഫാ�റീസ്  ആൻഡ്  േബായിേല�് �ട�ിയ
�ാപന��െട േസവന�േളാെടാ�ം
വ�ാവസായിക �മി�െട വിവര��ം െകസ�ി�ിൽ
ലഭ�മാണ്. എം.എസ് .എം.ഇ. െഫസിലിേ�ഷൻ
ആ�് േകരളെ� വ�വസായ സൗ�ദ
സം�ാനമായി മാ��തിന് 2020 ജ�വരിയിൽ
'േകരള ൈമേ�ാ േ�ാൾ മീഡിയം എ�ർൈ�സസ്
െഫസിലിേ�ഷൻ ആ�് 2019' നിലവിൽ വ�. ഈ
ആ�് �കാരം 10 േകാടി �പ വെര �തൽ �ട��
െറഡ്  കാ�ഗറിയിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�ാ�

സംരംഭ�ൾ�് സ�യം സാ��െ���ിയ

അേപ�യിേ�ൽ �� െച�കിട ഇട�രം

വ�വസായ �ാപന�ൾ �ാപി��തി�ം

�വർ�ി��തി�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ
ൈലസൻ�ക�ം, അ�വാദ��ം,
അംഗീകാര��ം, �ിയറൻ�ം, രജിേ�ഷ�ക�ം,
അ�മതിക�ം ��് വർഷ�ാലേ��്

ലഭി��തായിരി�ം. േകരള �� െച�കിട
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ
(േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്  എം.എസ് .എം.ഇ �ം
ഇതര �ാപന��ം ഉൾെ�െട എ�ാ
േ�ാജ�കൾ�ം ഇളവ് നൽ��തി�ം മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡ്  ൈലസൻസ്  അ�മതി,
െപർമി�് �ട�ിയവ�ായി െറഡ്  കാ�ഗറിയിൽ
ഉൾെ�ടാ��മായ സംരംഭ�ൾ�് ഒ�
വർഷേ��് അ�മതി നൽ��തി�മായി
സം�ാനം The Kerala Micro Small & Medium
Enterprises Facilitation (Amendment) Ordinance
2020 നട�ിലാ�ി. ഈ ഓർഡിനൻസ്  �കാരം ഒ�
Investment Facilitation Bureau �പീകരി�. ഏഴ്
ദിവസ�ി��ിൽ ഈ ബ�േറാ അേപ�കൾ
പരിഗണി�ണം. ഗാർഹിക നാേനാ �ാപന

സഹായ പ�തി ജന�ൾ�് വീ�കളിൽ വ�്
സൗകര�മായ സമയ�ളിൽ ��ംബാംഗ�െള
അവഗണി�ാെത േജാലി െച��തി��
അവസരം ലഭ�മാ�ം. �ാസ്  ��് തല�ിൽ

സം�ാന�ാെക ഒ� വ�ാവസായിക അ�രീ�ം
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നിലനിർ��തിന് ഇ��ലം സാധി�ം. �ടാെത
പാരി�ിതിക ���ൾ ഒ�പരിധിവെര ഈ
സംവിധാന�ി��ാ��ിെ��താണ് ഈ
പ�തി�െട മെ�ാ� �േത�കത. േകരള ഇ-മാർ��്
േപാർ�ൽ േകരള�ിൽ ഉ�ാദി�ി�െ��� ��
െച�കിട ഇട�രം സംരംഭക�െട
ഉൽ���ൾ�ം വ�വസായ വാണിജ� വ��ിെ�
കീഴിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട

ഉൽ���ൾ�ം വിപണി ലഭ�ത�ായി വ�വസായ
വ��ി�േവ�ി വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�്,
േകരള ബ�േറാ ഓഫ് ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ
(െകബി�്) �േഖന ഒ� ഓൺൈലൻ
വ�ാപാര�ിനാ�� സംവിധാനമായി ഇ-േപാർ�ൽ
www.keralaemarket.com/
www.keralaemarket.org /
www.keralaemarket.kerala.gov.in
�പീകരി�ി��്. വ�വസായ വാണിജ� വ��്
�പീകരി� ഈ െവബ് േപാർ�ൽ സം�ാനെ�

�� െച�കിട ഉൽ�ാദകർ�് േദശീയ അ�ർ
േദശീയ ക�നിക�മായി ബ�ം �ാപി��തി�ം

ത��െട ഉൽ���െള�റി�� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ി വിവിധ രാജ��ളിേല�് കയ�മതി
െച�വാ�ം സഹായകമാ�ം. േകരള�ിെല എ�ാ
ജി�ാ വ�വസായ േക���െട�ം
സഹകരണേ�ാെട 14 ജി�കളി�ം േകരള ഇ-
മാർ��് േപാർ�ൽ രജിേ�ഷനാ��
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ി��്.

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം �തിയ വ�വസായ�ൾ
ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ; ഇതിനായി
�തിയ സംരംഭകെര കെ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) നിയമവിേധയമായി�� ഏത് വ�വസായ�ം
േകരള�ിൽ ആരംഭി�ാനാ��താണ്.
ഭ��സം�രണം, ജനറൽ എ�ിനിയറി�്,
വ�നിർമാണം, തടിയധി�ിത വ�വസായ�ൾ,
റബർ അധി�ിത വ�വസായ�ൾ, േപ�ർ
അധി�ിത വ�വസായ�ൾ, േസവന
േമഖലയിൽെ�� സംരംഭ�ൾ �തലായവ
ഉദാഹരണ�ളാണ്. �തിയ വ�വസായ�ൾ
ആരംഭി�ാനായി സംരംഭകെര കെ���തിന്
വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത�
േബാധവത്കരണ െസമിനാ�കൾ, താ��് - ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ നിേ�പ സംഗമ�ൾ, ജി�ാ
അടി�ാന�ി�� സംരംഭകത� വികസന
പരിശീലന�ൾ എ�ിവ അതിൽ ഉൾെ���.
മാേനെ�ൻറി�ം, സാേ�തിക വിദ�യി�ം പരിശീലനം
നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി മാേനെ�ൻറ്
െഡവല�്െമൻറ്  േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി��.
�ടാെത എറണാ�ളം, കളമേ�രിയിൽ
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�ിതിെച�� േകരളാ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
എ�ർെ�ണർഷി�് െഡവലപ്െമ�് (KIED) െ�
േന�ത��ിൽ സം�ാന വ�ാപകമായി
സംരംഭകത��ിെ� വിവിധ േമഖലകെള
ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� വിവിധ ഇനം പരിശീലന
പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത
സർ�ാർ വ�വസായ സംരംഭകത��ിന് നൽ��
പി�ണ�ം നിേ�പകർ�് നൽ�� സഹായ�ം
ഇള�ക�ം അറിയി��തി�ം സം�ാനേ��്

നിേ�പം ആകർഷി��തി�ം ഉത�� തര�ിൽ

േലാക നിലവാര�� േ�ഡ്  െഫയ�കളിൽ
പെ����തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി��്.
ഇതി� �റേമ �ൾ േകാേളജ്  തല�ിെല

വിദ�ാർ�ികെള സംരംഭ�ൾ �ട��തിേല�്
ആകർഷി��തി�ം സംരംഭം നട�ി�്

സംബ�ി� അവേബാധം നൽ��തി�മായി
ഇ.ഡി ��കൾ �വർ�ി� വ��.

(ഡി)

ഐ.ടി. വ�വസായെ� ��ിെ����തിന്
അവലംബി� വ�� നടപടികൾ അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഐ.ടി. വ�വസായ�ില നിേ�പ�ം വികാസ�ം
ല��ം വ�െകാ�� നിരവധി പ�തികൾ വിവര
സാേ�തികവിദ�ാ വ��ിൽ നട�ിലാ�ിവ���്.
�ടാെത വ�വസായ വ��് �േഖന നട�ിലാ��
എ�ാ പ�തികളി�ം ഐ.ടി േമഖലയിൽെ��
സംരംഭകേര�ം പരിഗണി� വ���്.

(ഇ)

ഉപേഭാ� സം�ാനെമ� നിലയിൽ നി�്
ഉൽ�� നിർ�ാണ സം�ാനെമ� നിലയിേല�്
േകരളെ� മാ��തിനായി �തിയ വ�വസായ
നയം �പെ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഇ) ഒ� ജി��് ഒ� ഉൽ��ം (ODOP), �േത�ക
ഉൽ�� േക�ീ�തമായ പാർ�കൾ എ�ിവ
േപാ�� നിരവധി പ�തികൾ �േഖന ഉൽ��
നിർ�ാണ േമഖലയിെല ശ�മായ സാ�ി��മായി
േകരളെ� മാ��തി�� �തന പ�തികൾ
ആവി�രി� വ���ം, ആയത് സർ�ാരിെ�
വ�വസായ നയ�ിെ� ഭാഗ�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


