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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 586 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നവസംരംഭ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) നവസംരംഭ�ൾ ആരംഭി�തി� േശഷം
നിേ�പകർ�് ആവശ�മായ േസവനം
ഉറ�ാ��തി�ം വിപണിയിൽ ആവശ�മായ
സഹായ�ൾ െച��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ��തായി ആരംഭി�� വ�വസായ
സംരംഭ�െള�ം നിലവി��വെയ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ സർ�ാർ വിവിധ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 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
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സജീവ ബ�ം �ാപി��തി�ം, സം�ാനെ�

ഉയർ� സാ��ിക വളർ�ാ 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���ം
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��്. േകരള�ിെല

സംരംഭക�െട �തന�ം വ�ത���മായ
ആശയ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി െക.
എസ് . ഐ.ഡി.സി. ആവി�രി�ിരി��
ധനസഹായ പ�തിയാണ് �ാരംഭ�ലധന
സഹായം. (സീഡ്  ഫ�് സഹായം).
സം�ാനെ� സംരംഭകർ�ിടയിൽ സംരംഭകത�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െതാഴിലേന�ഷകരിൽ നി�ം
അവെര െതാഴിൽ ദാതാ�ളാ�ക എ�താണ്
പ�തി�െട ല��ം. ��ത പ�തിയിൽ എ�ാ
േമഖലയിൽനി��� �തന�ം
വ�ാപാരേയാഗ�മായ�മായ സംരംഭ�ൾ�
ഇ�പ�� ല�ം �പ വെര �ലധന സഹായം
നൽകി വ��. സംരംഭം �ട��തിനാവശ�മായ
െമാ�ം �ക�െട െതാ�� ശതമാനേമാ
അെ��ിൽ ഇ�പ�� ല�ം �പേയാ ആണ്
�ാഥമിക �ലധന സഹായം ആയി നൽകി
വ��ത്. ��ത പ�തിയിൽ ഇത് വെര 117 �വ
സംരംഭ�ൾ�് �ലധന സഹായം
അ�വദി�ക��ായി. േമൽ�റ�വയ്  �് �റേമ,
ത��െട ഉൽ ��ം/േസവനം വിജയകരമായി
വികസി�ി�ക�ം വാണിജ�വത്�രി�ക�ം െച�
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�ാർ��കൾ�് 50 ല�ം �പ വെര നൽ��
"െ�യിൽ അ�് സേ�ാർ�്" എ� പ�തി�ം െക.
എസ് . ഐ.ഡി.സി. നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)

നവസംരംഭ�ൾ ആരംഭി�തി�േശഷം അവെയ
േനരിൽ േപായി കാ��തി�ം വിദ��െട
േസവനം ആവശ�െമ�ിൽ സൗജന�മായി
സംരംഭകർ�് നൽ��തി�ം സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) സംരംഭകർ�് ഉപേദശ നിർേ�ശ പി�ണ�ം,
െന�് വർ�ിങ്  മീ�ിം�ക�ം, വ�വസായ
സംരംഭകെര അ�� ഘ��ിേല�് ഉയർ�വാൻ
സഹായി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഈ
വ�വസായ�െള േലാക�ി� �ൻപിൽ
�ദർശി�ി��തി�ം, സംരംഭകെര ത�ിൽ
േകാർ�ിണ�ി �തിയ വിപണന സാധ�തകൾ
കെ���തി��� ഉപേദശ നിർേദശ��ം
നൽ��തി�ളള നടപടികൾ വ�വസായ വ��്
�േഖന െച�വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


