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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 581 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േലാക്ഡൗൺ �തിസ�ികെള അതിജീവി�വാൻ വ�വസായവ��് ആവി�രി�� �തന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ,
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് , 
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

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

(എ) ദീർഘകാലെ� േലാക്ഡൗൺ �തിസ�ികളിൽ

നി�ം വ�വസായ േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന്

�േത�ക പ�തികൾ എെ��ി�ം
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(എ) േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി വ��ിവ� േലാ�്ഡൗൺ
ഉൾെ�െട�� വിവിധ സാഹചര���െട ഭാഗമായി
�തിസ�ിയിലായ �� െച�കിട ഇട�രം

വ�വസായ േമഖലെയ തിരി�
െകാ�വ��തിനായി േകരള സർ�ാർ �ൻ വർഷം
ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ്
വ�വസായ ഭ�ത. G.O.(MS).No.56/2020/ID dated
20/05/2020 �കാരം �ഖ�ാപി� വ�വസായ ഭ�ത
പാേ�ജിൽ വിവിധ പ�തികൾ ഉൾെ��ി��്.
േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�് െച�കിട
വ�വസായ സംരംഭകെര പി�ണ��തി��
�മ��െട ഭാഗമായി, ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം
�തിസ�ിയിലായ വ�വസായ സംരംഭകർ�ായി
വിവിധ �രിതാശ�ാസ പ�തികൾ ഉൾെ���ി

േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ പ�തി എ� േപരിൽ
ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ�ജ്  �പീകരി�ി��്.
��ത പാേ�ജിൽ താെഴ�റ�� �രിതാശ�ാസ
പ�തികൾ വ�വസായ വാണിജ� വ��് വഴി
നട�ിലാ���്. 1. േകാവിഡ്  19 െ�
സാഹചര��ിൽ �ൻവർഷം �ഖ�ാപി�
വ�വസായഭ�ത പാേ�ജിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ�ി വ�� പലിശ ഇളവ് പ�തി (Scheme
for interest Subvention on term Loan and
Working Capital Loan) ��തൽ ഇള�കേളാെട
നട�ിലാ�ം.2020 ഡിസംബർ 31 വെര
ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം േന��
വായ്�കൾ�ാണ് പലിശയിളവ് നൽകിയി��ത്.
ഇത് 2021 ഡിസംബർ 31 വെര��
വാ�കൾ�ായി ഒ� വർഷേ��് �ടി
ദീർഘി�ി�ം. ഈ പ�തി അ�സരി�  ്ധനകാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം വാ� ലഭി�� എ�ാ
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��് മ െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�ം 12
മാസേ��് 50% പലിശസഹായം ലഭ�മാ�ം.
പരമാവധി �ണി�ിന് 1,20,000 �പ വെരയാണ്
സഹായം അ�വദി�ക. ഉ�ാദക േമഖലയി�ം
േജാബ് വർ�് െച���മായി��
എം.എസ് .എം.ഇ �ണി�കൾ ആണ് പ�തി വഴി
സഹായ�ിന് അർഹമായി��ത്. 2. നിലവിെല
ESS മാർഗേരഖ �കാരം േയാഗ�ത�� ഒ�
�ണി�ിന് ലഭി�� പരമാവധി സ�ിഡി െപാ�
വിഭാഗ�ൾ�് 20 ല��ിൽ നി�് 30 ല�മായി
ഉയർ�ം. പി�ാ� ജി�കളിെല
വ�വസായ�ൾ�ം �ൻഗണന വ�വസായ�ൾ�ം
പരമാവധി 30 ല�ം �പ എ�ത് 40 ല�ം �പ
വെര ഉയർ�ം. ഉൽ�ാദക േമഖലയി�� എ�ാ
സംരംഭ�ൾ�ം പ�തി വഴി നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി സഹായം ലഭ�മാ�ം. 3. െച�കിട
�ണി�കൾ�് ന�� മാർജിൻ മണി�ാ�്
സഹായ�ിെ� വ�ാ�ി വി�ലീകരി�  ്
േസവനേമഖലയിൽ ഉൾെ��ിരി�� നാേനാ
�ണി�കൾ �ടി പ�തി �കാരം സഹായ�ിന്

േയാഗ�രാ�ം. 4. നിലവിൽ 5 ല�ം �പ വെര
�ലധന നിേ�പ�� �ണി�കൾ�് മാ�േമ നാേനാ
�ണി�കൾ�� പലിശ ഇളവ് പ�തി
അ�വദി�ി��. ഈ സഹായ�ിനായി 10 ല�ം
�പ വെര �ലധനനിേ�പ�� എ�ാ നാേനാ
�ണി�ക�ം ഉൾെ���ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
ഇതി��റെമ, 10 ല�ം �പ �ലധനനിേ�പ��
എ�ാ േസവനേമഖല നാേനാ �ണി�ക�ം ഈ
പ�തി �കാരം േയാഗ�മാ�ം. 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� സൗകര�
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��. �ടാെത, കിൻ�
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പാർ�കളിെല ഫാ�റി െക�ിട സ��യ�ളിെല
സംരംഭകർ നൽേക� വാടക, േകാമൺ
െഫസിലി�ി ചാർ�് എ�ിവ ��് മാസേ��്

ഒഴിവാ�ി െകാ��ി��്.

(ബി) സ�കാര� സഹകരണ േമഖലയിെല
വ�വസായ��െട നിലനിൽ�ി�ം
അതിജീവന�ി�ം േവ�ി ടി കാലയളവിൽ
അ�വദി�ി�� ആ��ല���ം ഇള�ക�ം
െപാ�വായി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി വ��ിവ� േലാ�്ഡൗൺ
ഉൾെ�െട�� വിവിധ സാഹചര���െട ഭാഗമായി
�തിസ�ിയിലായ �� െച�കിട ഇട�രം

വ�വസായ േമഖലെയ തിരി�
െകാ�വ��തിനായി േകരള സർ�ാർ �ൻ വർഷം
ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ്
വ�വസായ ഭ�ത. G.O.(MS).No.56/2020/ID dated
20/05/2020 �കാരം �ഖ�ാപി� വ�വസായ ഭ�ത
പാേ�ജിൽ വിവിധ പ�തികൾ ഉൾെ��ി��്.
േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�് െച�കിട
വ�വസായ സംരംഭകെര പി�ണ��തി��
�മ��െട ഭാഗമായി, ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം
�തിസ�ിയിലായ വ�വസായ സംരംഭകർ�ായി
വിവിധ �രിതാശ�ാസ പ�തികൾ ഉൾെ���ി

േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ പ�തി എ� േപരിൽ
ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ�ജ്  �പീകരി�ി��്.
��ത പാേ�ജിൽ താെഴ�റ�� �രിതാശ�ാസ
പ�തികൾ വ�വസായ വാണിജ� വ��് വഴി
നട�ിലാ���്. 1. േകാവിഡ്  19 െ�
സാഹചര��ിൽ �ൻവർഷം �ഖ�ാപി�
വ�വസായഭ�ത പാേ�ജിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ�ി വ�� പലിശ ഇളവ് പ�തി (Scheme
for interest Subvention on term Loan and
Working Capital Loan) ��തൽ ഇള�കേളാെട
നട�ിലാ�ം.2020 ഡിസംബർ 31 വെര
ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം േന��
വായ്�കൾ�ാണ് പലിശയിളവ് നൽകിയി��ത്.
ഇത് 2021 ഡിസംബർ 31 വെര��
വാ�കൾ�ായി ഒ� വർഷേ��് �ടി
ദീർഘി�ി�ം. ഈ പ�തി അ�സരി�  ്ധനകാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം വാ� ലഭി�� എ�ാ
��് മ െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�ം 12
മാസേ��് 50% പലിശസഹായം ലഭ�മാ�ം.
പരമാവധി �ണി�ിന് 1,20,000 �പ വെരയാണ്
സഹായം അ�വദി�ക. ഉ�ാദക േമഖലയി�ം
േജാബ് വർ�് െച���മായി��
എം.എസ് .എം.ഇ �ണി�കൾ ആണ് പ�തി വഴി
സഹായ�ിന് അർഹമായി��ത്. 2. നിലവിെല
ESS മാർഗേരഖ �കാരം േയാഗ�ത�� ഒ�
�ണി�ിന് ലഭി�� പരമാവധി സ�ിഡി െപാ�
വിഭാഗ�ൾ�് 20 ല��ിൽ നി�് 30 ല�മായി
ഉയർ�ം. പി�ാ� ജി�കളിെല



4 of 6

വ�വസായ�ൾ�ം �ൻഗണന വ�വസായ�ൾ�ം
പരമാവധി 30 ല�ം �പ എ�ത് 40 ല�ം �പ
വെര ഉയർ�ം. ഉൽ�ാദക േമഖലയി�� എ�ാ
സംരംഭ�ൾ�ം പ�തി വഴി നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി സഹായം ലഭ�മാ�ം. 3. െച�കിട
�ണി�കൾ�് ന�� മാർജിൻ മണി�ാ�്
സഹായ�ിെ� വ�ാ�ി വി�ലീകരി�  ്
േസവനേമഖലയിൽ ഉൾെ��ിരി�� നാേനാ
�ണി�കൾ �ടി പ�തി �കാരം സഹായ�ിന്

േയാഗ�രാ�ം. 4. നിലവിൽ 5 ല�ം �പ വെര
�ലധന നിേ�പ�� �ണി�കൾ�് മാ�േമ നാേനാ
�ണി�കൾ�� പലിശ ഇളവ് പ�തി
അ�വദി�ി��. ഈ സഹായ�ിനായി 10 ല�ം
�പ വെര �ലധനനിേ�പ�� എ�ാ നാേനാ
�ണി�ക�ം ഉൾെ���ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
ഇതി��റെമ, 10 ല�ം �പ �ലധനനിേ�പ��
എ�ാ േസവനേമഖല നാേനാ �ണി�ക�ം ഈ
പ�തി �കാരം േയാഗ�മാ�ം. 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� സൗകര�
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��. �ടാെത, കിൻ�
പാർ�കളിെല ഫാ�റി െക�ിട സ��യ�ളിെല
സംരംഭകർ നൽേക� വാടക, േകാമൺ
െഫസിലി�ി ചാർ�് എ�ിവ ��് മാസേ��്

ഒഴിവാ�ി െകാ��ി��്.

(സി) �തിയ വ�വസായ സംരംഭ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ അറിയി�േമാ?

(സി) സം�ാന�് ��തായി ആരംഭി�� വ�വസായ
സംരംഭ�െള�ം നിലവി��വെയ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ സർ�ാർ വിവിധ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഇതി�േവ�ി നിയമ
നിർമാണ�ൾ അനിവാര�മായ ഘ��ളിൽ അവ�ം
നട�ിലാ�ിയി��്. 2018-ൽ നട�ിലാ�ിയ ‘േകരള
നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം
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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. 2019-െല ‘േകരള �� -
െച�കിട - ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ

�ഗമമാ�ൽ നിയമം’ �കാരം 10 േകാടി �പയിൽ
താെഴ നിേ�പ���ം, മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� �വ� കാ�ഗറിയിൽ
െപടാ��മായ �ാപന�ൾ�് ��വർഷംവെര
സം�ാന നിയമ�ൾ� കീഴി�� ചില
ൈലസൻ�കൾ എ�േ��തി�. സ�യം
സാ��െ���ിയ ഓൺൈലൻ സത�വാങ്�ലം
സമർ�ി� വ�വസായം �ട�ാൻ
സാധി��താണ്. KSWIFT ഓൺൈലൻ
ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി േമൽ�ചി�ി� ��
- െച�കിട - ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�്
‘MSME Acknowledgement Certificate’
ലഭ�മാ���മാണ്. മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� �വ� കാ�ഗറിയിൽ െപടാ�
MSME-ഇതര വ�വസായ�ൾ�് ഒ� വർഷേ��

സം�ാന നിയമ�ൾ�് കീഴി�� ചില
അ�മതികൾ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് േമൽ�ചി�ി�
2019-െല ‘േകരള �� - െച�കിട - ഇട�രം

വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ
നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��ി ഓർഡിനൻസ്
�റെ��വി�ി��്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഇ�രം വ�വസായ�ൾ�് അ�മതി
െകാ���തി� വ�വസായ �ിൻസി�ൽ
െസ��റി അധ��നാ�� ഒ� ഇൻെവ�്െമ�്
െഫസിലിേ�ഷൻ ബ�േറാ �പീകരി�ി��്.
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�

ഉയർ� സാ��ിക സാധ�തക��
േമഖലകളിേല�് നിേ�പ�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം േവ�ി ‘േകരളാ
ഇൻെവ�്െമ�് �േമാഷൻ & െഫസിലിേ�ഷൻ
െസൽ’ (KIPF) സർ�ാർ �പീകരി�ി��്.
സം�ാനാടി�ാന�ിൽ സം�ാനതല െസ�ം,
ജി�ാടി�ാന�ിൽ ജി�ാതല െസ�ക�ം
�പീകരി�ി��്. വിവിധ വ��കൾ സംരംഭകർ�്
ലഭ�മാേ�� അ�മതികൾ�ാ�� അേപ�കൾ
സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ിയിെ��ിൽ
അ�രം പരാതികൾ പരിഗണി��തി�ം അവ
സമയബ�ിതമായി പരിഹരി���ം
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ജി�ാടി�ാന�ി�ം സം�ാനതല�ി�ം

നിയമപി�ണ�� പരാതി പരിഹാര ക�ി�ികൾ
�പീകരി�ി��്. ഇതി�േവ�ി 2021-െല േകരള
വ�വസായ ഏകജാലക �ിയറൻസ്  േബാർ�ക�ം
വ�വസായ നഗര �േദശ വികസന�ം (േഭദഗതി)
ഓർഡിനൻസ്  �റെ��വി�ി��. 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�്

വ�വസായ നട�ി�മായി ബ�െ��

നിയമ�ളിേലാ ച��ളിേലാ കാലഹരണെ���ം
��ിരഹിത�മായ വ�വ�കൾ

നിലനിൽ��െ��ിൽ ആയത് പരിേശാധി�്
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�വാൻ 3 അംഗ വിദഗ്ധ
ക�ി�ിെയ 26/07/2021 -െല സ.ഉ.
(സാധാ)നം.770/2021/ID �കാരം
�പവത്കരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


