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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 585 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ��ിക ആഘാതം പരിഹരി��തി�� വ�വസായ വ��ിെ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  ��ി� സാ��ിക ആഘാതം

പരിഹരി�വാൻ വ�വസായ വ��് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(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 �വെട വിവരി�� 17 പ�തികളാണ്
ഉൾെ��ി��ത്. 1. �തിയ ലാൻഡ്  �ീമിയം
െപെ��് േപാളിസി 2. ലാൻഡ്  �ീമിയം ഒ�
വർഷേ��് മരവി�ി��ത് 3. ��് മാസേ��്

�ാൻേഡർഡ്  ഡിൈസൻ ഫാ�റി (SDF) വാടക
ഉേപ�ി��ത് 4. േകാമൺ െഫസിലി�ി
ചാർ�കൾ 3 മാസേ��് ഉേപ�ി��ത് 5.
KSIDC നൽ�� േടാപ് അപ് േലാ�കൾ 6.
KSIDC �െട നിലവി�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

പീനൽ ഇ�റ�് ഒഴിവാ��ത് 7. �ത�ം പലിശ�ം
അട��തി�� െമാറേ�ാറിയം 8. KSIDC �ം
KINFRA ��� ഒ�തവണ തീർ�ാ�ൽ േപാളിസി
9. MSME കൾ�് സ���ൾ ��ി��തിനായി
KSIDC നൽ�� �േത�ക വാ�, 10.സംരംഭക
സഹായ പ�തി (ESS) ഉദാരവൽ�രി��ത്, 11.
എ) അധിക �വർ�ന �ലധന�ി�േവ�ി

മാർജിൻ മണി അസി�ൻസ്  ബി) MSME
കൾ�� അധിക �വർ�ന �ലധന�ിന് പലിശ
ധനസഹായം 12. MSME കൾ�് നൽ��
അധിക േടം േലാണി�� പലിശ ധനസഹായം 13.
��് മാസേ��് െതാഴി�ടമകൾ നൽ�� ESI
വിഹിതസൗജന�ം 14. ��് മാസേ��്

െതാഴി�ടമക�െട PF വിഹിതസൗജന�ം 15. NPA
വ�വ�കൾ നവീകരി��ത് 16. �ത�ം പലിശ�ം
അട��തി�� െമാറേ�ാറിയം 6 മാസേ��്



2 of 5

ദീർഘി�ി��ത് 17. MSME ക�െട െമാറേ�ാറിയം
അട��തി�� കാലയളവ് ദീർഘി�ി�ൽ
േ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  19െ�
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�ി വ��. 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�ാ
�� െ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�കെള �ടി പ�തി �കാരം സഹായ�ിന്

േയാഗ�രാ�ം. 4. നിലവിൽ 5 ല�ം �പ വെര
�ലധന നിേ�പ�� �ണി�കൾ�് മാ�േമ നാേനാ
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�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 �കാര�� ആ��ല��ിന് േയാഗ�രാ�ം.
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��ി��്.

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് നിേ�പം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സം�ാനെ� ��തൽ
നിേ�പ സൗ�ദമാ��തി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

(ബി) സം�ാന�് വ�ാവസായിക നിേ�പം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സം�ാനെ� ��തൽ
നിേ�പ സൗ�ദമാ��തി�ം േവ� നടപടികൾ
�ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് തെ�
�ട�ിവ�ി��. ഇതിേല�ാവശ�മായ
നിയമനിർ�ാണ��ം സർ�ാർ നട�ി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
നിയമനിർ�ാണ�ളാണ്. 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
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സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്. അ�് വ��കെള
സംേയാജി�ി�ാണ് േക�ീ�ത പരിേശാധനാ
സൗകര�ം ഒ��ിയി��ത്. ഫാ�റീസ്  ആൻഡ്

േബായിേല�് വ��്, െതാഴിൽ വ��്, ലീഗൽ
െമേ�ാളജി വ��്, മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡ് , തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് എ�ീ
വ��ക�െട പരിേശാധനകൾ േക�ീ�തമായി
േപാർ�ലി�െട നട�ം. പരിേശാധന െഷഡ�ൾ
െവബ് േപാർ�ൽ സ�യം ത�ാറാ�ം.  പരിേശാധനാ
അറിയി�് �ാപന�ിന് �ൻ��ി എസ് .എം.എസ് ,
ഇ-െമയിൽ �േഖന നൽ�ം. പരിേശാധന�് േശഷം
അത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�് 48 മണി�റി��ിൽ
െക-സിസ്  േപാർ�ലിൽ �സി�ീകരി�ം.
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��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���ം ജി�ാടി�ാന�ി�ം

സം�ാനതല�ി�ം നിയമപി�ണ�� പരാതി
പരിഹാര ക�ി�ികൾ �പീകരി�ി��്. ഇതിനായി
1999-െല േകരള വ�വസായ ഏകജാലക
േബാർ�ക�ം വ�വസായ നഗര�േദശ വികസന�ം
നിയമ�ിൽ ആവശ�ാ��തമായ േഭദഗതികൾ
വ��ിെ�ാ� 2021-െല േകരള വ�വസായ
ഏകജാലക �ിയറൻസ്  േബാർ�ക�ം വ�വസായ
നഗര �േദശ വികസന�ം (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്
�റെ��വി�ി��്. സം�ാന�് വ�വസായ
നട�ി�മായി ബ�െ�� നിയമ�ളിേലാ,
ച��ളിേലാ കാലഹരണെ���ം
��ിരഹിത�മായ വ�വ�കൾ ഉെ��ിൽ
ആയത് പരിേശാധി� റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��തിനായി 3 അംഗ വിദഗ്ധ സമിതിെയ
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നിയമി�ി���ം ��ത സമിതി പഠനം നട�ി

വ���മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


