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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 559 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ വ��ിെ� കീഴിൽ ആരംഭി� �തിയ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
വ�വസായ വ��ിെ� കീഴിൽ ആരംഭി� �തിയ
പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഈ സർ�ാർ ആധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
വ�വസായ വ��ി� കീഴിൽ ആരംഭി�
പ�തിയാണ് െമഡ്  �ാർ�്. �ീചി�തി�നാൾ
ഇൻ�ി���് േഫാർ െമഡി�ൽ സയൻസസ്
ആൻഡ്  െടക് േനാളജി�മായി (SCTIMST)
േചർ�് സം�� സംരംഭമായി
െക എസ്  ഐ ഡി സി ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ിൽ (ഘ�ം -1) 9 ഏ�ർ �ല�് ഈ
െമഡി�ൽ ഉപകരണ പാർ�് (െമഡ്  �ാർ�്)
�ാപി��. െമഡ്  �ാർ�ിെല നിർ�ി�
സൗകര��ൾ �വെട വിശദമാ�ിയിരി�� Large
Animal Breeding Centre Prototyping – Pilot
Manufacturing and Incubation Centre Medical
Device Testing & Evaluation Centre R&D and
Knowledge Resource Centre െമഡ്  �ാർ�്
പ�തി�െട എ�ിേമ�് െചലവ് 286 േകാടി
�പയാണ്. 19.03.2020ന് േചർ�
െക എസ്  ഐ ഡി സി�െട േബാർഡ്  പ�തി
നിർവഹി��തിന് ഭരണപരമായ അ�മതി
നൽകിയി��്. �ടർ�്, സാേ�തിക (Technical
Committee) അ�മതി�ം ലഭി�ി��്. പ�തി�െട
ആദ� പാേ�ജിൽ ഉൾെ�� Animal House,
Prototype & Incubation Centre �ട�ിയവ�െട
നിർ�ാണം നട�െകാ�ിരി��. ടി നിർ�ാണം
2022, �ണിൽ �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�്

�തീ�ി��. �ടാെത പ�തിയിൽ ഉൾെ��
“Knowledge Resource Centerെ�
നിർ�ാണ�ിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
�ാരംഭഘ��ിലാണ്. ടി പ�തികൾ എ�ാം
�ർ�ിയാ�ി 2022 ഡിസംബേറാെട Medspark
പ�തി ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.
േകരള മിനറൽസ്  ആൻഡ്  െമ�ൽസ്  ലിമി�ഡിൽ
ലിക�ിഡ്  ഓ�ിജൻ നിർ�ാണ �ാ�് 7 TPD നി�ം
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10 TPD ആ�� വി�ലീകരണ പ�തി, ൈഹേ�ാ
േ�ാറിക് ആസിഡ്  ബാർജ്  �േഖന എ�ി��

പ�തി, 40 TPH േബായ്  ലർ നിർ�ാണ പ�തി
എ�ിവ ആരംഭി�ി��്. �ടെത �ൈണ�ഡ്
ഇല�ി�ൽ ഇൻഡ�ീസ്  ലിമി�ഡിൽ �ാർ�്
വാ�ർ മീ�റിെ��ം �ാർ�് എനർജി മീ�റിെ��ം
നിർ�ാണ പ�തി, �ാേ�ാ േകബിൾ ക�നി�െട
ആ�നികവൽ�രണം, േകരള സിറാമിക് സിെ�
വി�ലീകരണ പ�തി, െക.സി.സി.പി ലിമി�ഡിൽ
സാനിൈ�സർ നിർ�ാണ പ�തി, കയർ ഡി
ൈഫബറിംഗ് �ണി�്, ബി.പി.സി.എ�മായി േചർ�്
കരി�ള�്  െപേ�ാൾ പ�് ആരംഭി��തി��
പ�തി എ�ിവ�് �ട�ം �റി�. കരകൗശല
വികസന േകാർ�േറഷെ� കീഴിൽ ��ർ േചർ�ിൽ
ആരംഭി� �ഡ്  ��റിനാ�ളള േകാമൺ
െഫസിലി�ി െസ�ർ, സിഡ്േകാ�െട
അധീനതയി�� 5 െ�ാഡ�ൻ �ണി�ക�െട
നവീകരണ പ�തി, െകൽേ�ാണിൽ പൾസ്
ഓ�ിമീ�ർ നിർ�ാണം, ഇ-െഹൽ�് പ�തി�ായി
120 എ�ം 5 KVA �.പി.എസ്  നിർ�ി�  ്നൽ��
പ�തി, േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾസ്  വ��ിനാ��
കൺേ�ാൾ �ം സി�ം, �തന ഇലേ�ാണിക്
�വണ സഹായി എ�ിവ�െട നിർ�ാണം
�ട�ിയവ ആരംഭി�. േകാവിഡ്-19 ര�ാം
വരവിെന �ടർ��ായി�� ��ി��കൾ
�റ��തിനായി ഇതിെ� ഒ� ര�ാം പതി�ായി
േകരള ഗവൺെമ�് േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ
പ�തി എ�േപരിൽ ഒ� �േത�ക പാേ�ജ്
�ഖ�ാപി�ി��്. ഈ പാേ�ജ്  അ�സരി�്
�വർ�ന �ലധന�ിനായി �റ� പലിശ
നിര�ിൽ �സ�കാല വാ�കൾ, തിരി�വ��
�വാസികൾ�് �േത�ക േസാ�് േലാൺ പ�തി,
�േത�ക ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി, വാ�ാ
തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽകൽ, ഒ�
വർഷേ��് പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��� പലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��് െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട
എസ് .ഡി.എഫ്.കളി�� �ണി�ക�െട വാടക�ം
െപാ� സൗ കര� ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ, വില�െട
20% �ൻ�ർ അടേവാ�ം ബാ�ി 80% അ� വർഷം
െകാ�് പലിശ രഹിത അടേവാ�ം �ടി
വ�ാവസായിക വളർ�ാ േക��ളിൽ നി�ം
അർഹരായ സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ �മി
അ�വദി�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ി വ��. സം�ാന�് വ�വസായ
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നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അ�മതികൾ
�ഗമമാ��തി�ം േവ�ി 2018-െല ‘േകരള
നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം
നിയമം’ സർ�ാർ െകാ�വരിക��ായി.
ഇ��ടാെത 2019-െല ‘േകരള �� - െച�കിട -
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ
നിയമം’ �ൻ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്.
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�ാനതല�ി�ം

നിയമപി�ണ�� പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ
സർ�ാർ �പീകരി�ി��്. അ� േകാടി �പ വെര
�ലധന നിേ�പ�� വ�വസായ �ാപന��െട

സം�ാന നിയമ�ൾ�് കീഴി��
അ�മതികളിേ��� പരാതികൾ അത� ജി�ാ
പരാതി പരിഹാര സമിതികൾ
തീർ�ാ��തായിരി�ം. ജി�ാ പരാതി പരിഹാര
സമിതി�െട െചയർമാൻ ജി�ാ കള��ം,
കൺവീനർ ജി�ാ വ�വസായ േക��ിെ� ജനറൽ
മാേനജ�മാണ്. അ� േകാടി �പയിലധികം
�ലധന നിേ�പ�� വ�വസായ �ാപന��െട

സം�ാന നിയമ�ൾ�് കീഴി��
അ�മതികളിേ��� പരാതികൾ സം�ാന

പരാതി പരിഹാര സമിതി തീർ�ാ��തായിരി�ം.
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ അംഗ�ളായ സം�ാന

പരാതിപരിഹാര സമിതി�െട െചയർമാെന�ം
കൺവീനെറ�ം ക�ി�ി അംഗ�ളിൽ നി�ം
സർ�ാർ നി�യി��തായിരി�ം. വ�വസായ
വ��ിെ� അധീനതയി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�െള െപാ�േമഖലയിൽ തെ�
നിലനിർ�ി �വർ�നം ��തൽ
ശ�ിെ����തി�� നയസമീപനം ആണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി�  ്വ��ത്. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ �ാപന��ം അ��
പ�് വർഷെ� �വർ�നം ��ിൽ
ക�െകാ�� നവീകരണ വി�ലീകരണ
പ�തികൾ ഉൾെ���ി ഒ� മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ�വാൻ നിർേ�ശി�ി��. ഇതിെ�
ഭാഗമായി ക�നികൾ ത�ാറാ�ിയ മാ�ർ
�ാ�കൾ വ�വസായ വ��് പരിേശാധി� വ��.

(ബി) ഓേരാ പ�തിയി�ം ഉപേഭാ�ാ�െള

െതരെ����തിെ� മാനദ��ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ ആധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
വ�വസായ വ��ി� കീഴിൽ ആരംഭി�
പ�തിയാണ് െമഡ്  �ാർ�്. �ീചി�തി�നാൾ
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ഇൻ�ി���് േഫാർ െമഡി�ൽ സയൻസസ്
ആൻഡ്  െടക് േനാളജി�മായി (SCTIMST)
േചർ�് സം�� സംരംഭമായി
െക എസ്  ഐ ഡി സി ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ിൽ (ഘ�ം -1) 9 ഏ�ർ �ല�് ഈ
െമഡി�ൽ ഉപകരണ പാർ�് (െമഡ്  �ാർ�്)
�ാപി��. െമഡ്  �ാർ�ിെല നിർ�ി�
സൗകര��ൾ �വെട വിശദമാ�ിയിരി�� Large
Animal Breeding Centre Prototyping – Pilot
Manufacturing and Incubation Centre Medical
Device Testing & Evaluation Centre R&D and
Knowledge Resource Centre െമഡ്  �ാർ�്
പ�തി�െട എ�ിേമ�് െചലവ് 286 േകാടി
�പയാണ്. 19.03.2020ന് േചർ�
െക എസ്  ഐ ഡി സി�െട േബാർഡ്  പ�തി
നിർവഹി��തിന് ഭരണപരമായ അ�മതി
നൽകിയി��്. �ടർ�്, സാേ�തിക (Technical
Committee) അ�മതി�ം ലഭി�ി��്. പ�തി�െട
ആദ� പാേ�ജിൽ ഉൾെ�� Animal House,
Prototype & Incubation Centre �ട�ിയവ�െട
നിർ�ാണം നട�െകാ�ിരി��. ടി നിർ�ാണം
2022, �ണിൽ �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�്

�തീ�ി��. �ടാെത പ�തിയിൽ ഉൾെ��
“Knowledge Resource Centerെ�
നിർ�ാണ�ിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
�ാരംഭഘ��ിലാണ്. ടി പ�തികൾ എ�ാം
�ർ�ിയാ�ി 2022 ഡിസംബേറാെട Medspark
പ�തി ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.
േകരള മിനറൽസ്  ആൻഡ്  െമ�ൽസ്  ലിമി�ഡിൽ
ലിക�ിഡ്  ഓ�ിജൻ നിർ�ാണ �ാ�് 7 TPD നി�ം
10 TPD ആ�� വി�ലീകരണ പ�തി, ൈഹേ�ാ
േ�ാറിക് ആസിഡ്  ബാർജ്  �േഖന എ�ി��

പ�തി, 40 TPH േബായ്  ലർ നിർ�ാണ പ�തി
എ�ിവ ആരംഭി�ി��്. �ടെത �ൈണ�ഡ്
ഇല�ി�ൽ ഇൻഡ�ീസ്  ലിമി�ഡിൽ �ാർ�്
വാ�ർ മീ�റിെ��ം �ാർ�് എനർജി മീ�റിെ��ം
നിർ�ാണ പ�തി, �ാേ�ാ േകബിൾ ക�നി�െട
ആ�നികവൽ�രണം, േകരള സിറാമിക് സിെ�
വി�ലീകരണ പ�തി, െക.സി.സി.പി ലിമി�ഡിൽ
സാനിൈ�സർ നിർ�ാണ പ�തി, കയർ ഡി
ൈഫബറിംഗ് �ണി�്, ബി.പി.സി.എ�മായി േചർ�്
കരി�ള�്  െപേ�ാൾ പ�് ആരംഭി��തി��
പ�തി എ�ിവ�് �ട�ം �റി�. കരകൗശല
വികസന േകാർ�േറഷെ� കീഴിൽ ��ർ േചർ�ിൽ
ആരംഭി� �ഡ്  ��റിനാ�ളള േകാമൺ
െഫസിലി�ി െസ�ർ, സിഡ്േകാ�െട
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അധീനതയി�� 5 െ�ാഡ�ൻ �ണി�ക�െട
നവീകരണ പ�തി, െകൽേ�ാണിൽ പൾസ്
ഓ�ിമീ�ർ നിർ�ാണം, ഇ-െഹൽ�് പ�തി�ായി
120 എ�ം 5 KVA �.പി.എസ്  നിർ�ി�  ്നൽ��
പ�തി, േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾസ്  വ��ിനാ��
കൺേ�ാൾ �ം സി�ം, �തന ഇലേ�ാണിക്
�വണ സഹായി എ�ിവ�െട നിർ�ാണം
�ട�ിയവ ആരംഭി�. േകാവിഡ്-19 ര�ാം
വരവിെന �ടർ��ായി�� ��ി��കൾ
�റ��തിനായി ഇതിെ� ഒ� ര�ാം പതി�ായി
േകരള ഗവൺെമ�് േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ
പ�തി എ�േപരിൽ ഒ� �േത�ക പാേ�ജ്
�ഖ�ാപി�ി��്. ഈ പാേ�ജ്  അ�സരി�്
�വർ�ന �ലധന�ിനായി �റ� പലിശ
നിര�ിൽ �സ�കാല വാ�കൾ, തിരി�വ��
�വാസികൾ�് �േത�ക േസാ�് േലാൺ പ�തി,
�േത�ക ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി, വാ�ാ
തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽകൽ, ഒ�
വർഷേ��് പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��� പലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��് െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട
എസ് .ഡി.എഫ്.കളി�� �ണി�ക�െട വാടക�ം
െപാ� സൗ കര� ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ, വില�െട
20% �ൻ�ർ അടേവാ�ം ബാ�ി 80% അ� വർഷം
െകാ�് പലിശ രഹിത അടേവാ�ം �ടി
വ�ാവസായിക വളർ�ാ േക��ളിൽ നി�ം
അർഹരായ സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ �മി
അ�വദി�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ി വ��. സം�ാന�് വ�വസായ
നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അ�മതികൾ
�ഗമമാ��തി�ം േവ�ി 2018-െല ‘േകരള
നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം
നിയമം’ സർ�ാർ െകാ�വരിക��ായി.
ഇ��ടാെത 2019-െല ‘േകരള �� - െച�കിട -
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ
നിയമം’ �ൻ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്.
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�ാനതല�ി�ം

നിയമപി�ണ�� പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ
സർ�ാർ �പീകരി�ി��്. അ� േകാടി �പ വെര
�ലധന നിേ�പ�� വ�വസായ �ാപന��െട



6 of 9

സം�ാന നിയമ�ൾ�് കീഴി��
അ�മതികളിേ��� പരാതികൾ അത� ജി�ാ
പരാതി പരിഹാര സമിതികൾ
തീർ�ാ��തായിരി�ം. ജി�ാ പരാതി പരിഹാര
സമിതി�െട െചയർമാൻ ജി�ാ കള��ം,
കൺവീനർ ജി�ാ വ�വസായ േക��ിെ� ജനറൽ
മാേനജ�മാണ്. അ� േകാടി �പയിലധികം
�ലധന നിേ�പ�� വ�വസായ �ാപന��െട

സം�ാന നിയമ�ൾ�് കീഴി��
അ�മതികളിേ��� പരാതികൾ സം�ാന

പരാതി പരിഹാര സമിതി തീർ�ാ��തായിരി�ം.
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ അംഗ�ളായ സം�ാന

പരാതിപരിഹാര സമിതി�െട െചയർമാെന�ം
കൺവീനെറ�ം ക�ി�ി അംഗ�ളിൽ നി�ം
സർ�ാർ നി�യി��തായിരി�ം. വ�വസായ
വ��ിെ� അധീനതയി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�െള െപാ�േമഖലയിൽ തെ�
നിലനിർ�ി �വർ�നം ��തൽ
ശ�ിെ����തി�� നയസമീപനം ആണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി�  ്വ��ത്. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ �ാപന��ം അ��
പ�് വർഷെ� �വർ�നം ��ിൽ
ക�െകാ�� നവീകരണ വി�ലീകരണ
പ�തികൾ ഉൾെ���ി ഒ� മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ�വാൻ നിർേ�ശി�ി��. ഇതിെ�
ഭാഗമായി ക�നികൾ ത�ാറാ�ിയ മാ�ർ
�ാ�കൾ വ�വസായ വ��് പരിേശാധി� വ��.

(സി) �തിയതായി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��
പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഈ സർ�ാർ ആധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
വ�വസായ വ��ി� കീഴിൽ ആരംഭി�
പ�തിയാണ് െമഡ്  �ാർ�്. �ീചി�തി�നാൾ
ഇൻ�ി���് േഫാർ െമഡി�ൽ സയൻസസ്
ആൻഡ്  െടക് േനാളജി�മായി (SCTIMST)
േചർ�് സം�� സംരംഭമായി
െക എസ്  ഐ ഡി സി ൈലഫ് സയൻസസ്
പാർ�ിൽ (ഘ�ം -1) 9 ഏ�ർ �ല�് ഈ
െമഡി�ൽ ഉപകരണ പാർ�് (െമഡ്  �ാർ�്)
�ാപി��. െമഡ്  �ാർ�ിെല നിർ�ി�
സൗകര��ൾ �വെട വിശദമാ�ിയിരി�� Large
Animal Breeding Centre Prototyping – Pilot
Manufacturing and Incubation Centre Medical
Device Testing & Evaluation Centre R&D and
Knowledge Resource Centre െമഡ്  �ാർ�്
പ�തി�െട എ�ിേമ�് െചലവ് 286 േകാടി
�പയാണ്. 19.03.2020ന് േചർ�
െക എസ്  ഐ ഡി സി�െട േബാർഡ്  പ�തി
നിർവഹി��തിന് ഭരണപരമായ അ�മതി
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നൽകിയി��്. �ടർ�്, സാേ�തിക (Technical
Committee) അ�മതി�ം ലഭി�ി��്. പ�തി�െട
ആദ� പാേ�ജിൽ ഉൾെ�� Animal House,
Prototype & Incubation Centre �ട�ിയവ�െട
നിർ�ാണം നട�െകാ�ിരി��. ടി നിർ�ാണം
2022, �ണിൽ �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�്

�തീ�ി��. �ടാെത പ�തിയിൽ ഉൾെ��
“Knowledge Resource Centerെ�
നിർ�ാണ�ിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
�ാരംഭഘ��ിലാണ്. ടി പ�തികൾ എ�ാം
�ർ�ിയാ�ി 2022 ഡിസംബേറാെട Medspark
പ�തി ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.
േകരള മിനറൽസ്  ആൻഡ്  െമ�ൽസ്  ലിമി�ഡിൽ
ലിക�ിഡ്  ഓ�ിജൻ നിർ�ാണ �ാ�് 7 TPD നി�ം
10 TPD ആ�� വി�ലീകരണ പ�തി, ൈഹേ�ാ
േ�ാറിക് ആസിഡ്  ബാർജ്  �േഖന എ�ി��

പ�തി, 40 TPH േബായ്  ലർ നിർ�ാണ പ�തി
എ�ിവ ആരംഭി�ി��്. �ടെത �ൈണ�ഡ്
ഇല�ി�ൽ ഇൻഡ�ീസ്  ലിമി�ഡിൽ �ാർ�്
വാ�ർ മീ�റിെ��ം �ാർ�് എനർജി മീ�റിെ��ം
നിർ�ാണ പ�തി, �ാേ�ാ േകബിൾ ക�നി�െട
ആ�നികവൽ�രണം, േകരള സിറാമിക് സിെ�
വി�ലീകരണ പ�തി, െക.സി.സി.പി ലിമി�ഡിൽ
സാനിൈ�സർ നിർ�ാണ പ�തി, കയർ ഡി
ൈഫബറിംഗ് �ണി�്, ബി.പി.സി.എ�മായി േചർ�്
കരി�ള�്  െപേ�ാൾ പ�് ആരംഭി��തി��
പ�തി എ�ിവ�് �ട�ം �റി�. കരകൗശല
വികസന േകാർ�േറഷെ� കീഴിൽ ��ർ േചർ�ിൽ
ആരംഭി� �ഡ്  ��റിനാ�ളള േകാമൺ
െഫസിലി�ി െസ�ർ, സിഡ്േകാ�െട
അധീനതയി�� 5 െ�ാഡ�ൻ �ണി�ക�െട
നവീകരണ പ�തി, െകൽേ�ാണിൽ പൾസ്
ഓ�ിമീ�ർ നിർ�ാണം, ഇ-െഹൽ�് പ�തി�ായി
120 എ�ം 5 KVA �.പി.എസ്  നിർ�ി�  ്നൽ��
പ�തി, േമാേ�ാർ െവഹി�ിൾസ്  വ��ിനാ��
കൺേ�ാൾ �ം സി�ം, �തന ഇലേ�ാണിക്
�വണ സഹായി എ�ിവ�െട നിർ�ാണം
�ട�ിയവ ആരംഭി�. േകാവിഡ്-19 ര�ാം
വരവിെന �ടർ��ായി�� ��ി��കൾ
�റ��തിനായി ഇതിെ� ഒ� ര�ാം പതി�ായി
േകരള ഗവൺെമ�് േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ
പ�തി എ�േപരിൽ ഒ� �േത�ക പാേ�ജ്
�ഖ�ാപി�ി��്. ഈ പാേ�ജ്  അ�സരി�്
�വർ�ന �ലധന�ിനായി �റ� പലിശ
നിര�ിൽ �സ�കാല വാ�കൾ, തിരി�വ��
�വാസികൾ�് �േത�ക േസാ�് േലാൺ പ�തി,
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�േത�ക ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി, വാ�ാ
തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽകൽ, ഒ�
വർഷേ��് പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��� പലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��് െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട
എസ് .ഡി.എഫ്.കളി�� �ണി�ക�െട വാടക�ം
െപാ� സൗ കര� ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ, വില�െട
20% �ൻ�ർ അടേവാ�ം ബാ�ി 80% അ� വർഷം
െകാ�് പലിശ രഹിത അടേവാ�ം �ടി
വ�ാവസായിക വളർ�ാ േക��ളിൽ നി�ം
അർഹരായ സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ �മി
അ�വദി�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ി വ��. സം�ാന�് വ�വസായ
നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അ�മതികൾ
�ഗമമാ��തി�ം േവ�ി 2018-െല ‘േകരള
നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം
നിയമം’ സർ�ാർ െകാ�വരിക��ായി.
ഇ��ടാെത 2019-െല ‘േകരള �� - െച�കിട -
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ
നിയമം’ �ൻ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്.
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�ാനതല�ി�ം

നിയമപി�ണ�� പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ
സർ�ാർ �പീകരി�ി��്. അ� േകാടി �പ വെര
�ലധന നിേ�പ�� വ�വസായ �ാപന��െട

സം�ാന നിയമ�ൾ�് കീഴി��
അ�മതികളിേ��� പരാതികൾ അത� ജി�ാ
പരാതി പരിഹാര സമിതികൾ
തീർ�ാ��തായിരി�ം. ജി�ാ പരാതി പരിഹാര
സമിതി�െട െചയർമാൻ ജി�ാ കള��ം,
കൺവീനർ ജി�ാ വ�വസായ േക��ിെ� ജനറൽ
മാേനജ�മാണ്. അ� േകാടി �പയിലധികം
�ലധന നിേ�പ�� വ�വസായ �ാപന��െട

സം�ാന നിയമ�ൾ�് കീഴി��
അ�മതികളിേ��� പരാതികൾ സം�ാന

പരാതി പരിഹാര സമിതി തീർ�ാ��തായിരി�ം.
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ അംഗ�ളായ സം�ാന

പരാതിപരിഹാര സമിതി�െട െചയർമാെന�ം
കൺവീനെറ�ം ക�ി�ി അംഗ�ളിൽ നി�ം
സർ�ാർ നി�യി��തായിരി�ം. വ�വസായ
വ��ിെ� അധീനതയി�� െപാ�േമഖലാ
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�ാപന�െള െപാ�േമഖലയിൽ തെ�
നിലനിർ�ി �വർ�നം ��തൽ
ശ�ിെ����തി�� നയസമീപനം ആണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി�  ്വ��ത്. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ �ാപന��ം അ��
പ�് വർഷെ� �വർ�നം ��ിൽ
ക�െകാ�� നവീകരണ വി�ലീകരണ
പ�തികൾ ഉൾെ���ി ഒ� മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ�വാൻ നിർേ�ശി�ി��. ഇതിെ�
ഭാഗമായി ക�നികൾ ത�ാറാ�ിയ മാ�ർ
�ാ�കൾ വ�വസായ വ��് പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


