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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2460 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) േകരള സം�ാനെ� വ�വസായ
സൗ�ദമാ��തി�ം, ��തൽ വ�വസായ
സംരംഭകെര ആകർഷി��തി�ം,
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ സംരംഭം
ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി�� നിേ�പകർ�്
േ�ാ�ാഹന�ം സഹായ�ം നൽകാൻ സർ�ാർ
വിവിധ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഇതി�േവ�ി
നിയമ നിർമാണ�ൾ അനിവാര�മായ ഘ��ളിൽ
നട�ിലാ�ി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
നിയമനിർമാണ�ളാണ്. സം�ാന�്

വ�വസായം ആരംഭി��തിന് �തിയ
സംരംഭകർ�ായി സർ�ാർ ഒ� ഓൺൈലൻ
ഏകജാലക സംവിധാനം (K-SWIFT)
നട�ിലാ�ിയി��്. 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�് സംരംഭ�ൾ
�ട��തി�� അേപ�കളിേ�ൽ
സമയബ�ിതമായി അ�മതികൾ
ലഭ�മാ��തി�ം, നിേ�പക�മായി സജീവബ�ം

�ാ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�ാനെ� വിവിധ വ��കൾ
സംരംഭകർ�് ലഭ�മാേ�� അ�മതികൾ�ാ��
അേപ�കൾ സമയബ�ിതമായി

തീർ�ാ�ിയിെ��ിൽ അ�രം പരാതികൾ
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പരിഗണി��തി�ം അവ സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി- ��തി�ം ജി�ാടി�ാന�ി�ം

സം�ാന തല�ി�ം നിയമ പി�ണ�� പരാതി
പരിഹാര ക�ി�ികൾ �പീകരി��- തിേല�ായി
സർ�ാർ 2021 െല േകരള വ�വസായ ഏകജാലക
�ിയറൻസ്  േബാർ�ക�ം വ�വസായ നഗര�േദശ
വികസന�ം (േഭദഗതി) ഓർഡിനൻസ്
�റെ��വി�ക��ായി. സം�ാന�് വ�വസായ
നട�ി�മായി ബ�െ�� നിയമ�ളി�ം
ച��ളി�ം കാലഹരണെ���ം ��ിരഹിത�മായ

ഏെത�ി�ം വ�വ�കൾ നിലനിൽ��െ��ിൽ
ആയത് പഠനം നട�ി വ��മായ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അട�ിയ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��തിന് NUALS ൈവസ്  ചാൻസലർ
െചയർമാനായി ��ംഗ വിദ� സമിതിെയ
നിയമി�ക�ം ��ത സമിതി വ�വസായ
സംഘടനക�മാ�ം, വ�വസായ സംരംഭക
സ�ഹ�മാ�ം �ടിയാേലാചന നട�ി �വർ�നം

�ടർ�വ��. സം�ാന�് വ�വസായിക
നിേ�പം വർധി�ി���മായി ബ�െ��്

നിലവി�� വ�വസായസംരംഭക�െട ���ൾ
പരിഹരി��തി�ം അവ�െട നിേ�പ
അേപ�കൾ�് എെ��ി�ം വ��തല
കാലതാമസം ഉെ��ിൽ പരിഹരി�ാ�മായി
ജി�ാതല�ിൽ 'മീ�് ദി മിനി�ർ' പരിപാടി
നട�ിവരികയാണ്.

(ബി) െച�കിട വ�വസായ രംഗ�് ��തൽ സംരംഭക
�ണി�കൾ വാർ� തല�ിൽ ആരംഭി�വാൻ

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� വിവിധ
പ�തികൾ വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�്
�ഖെന നട�ിലാ�ി വ��. �ാമ പ�ായ�ിെല

വിവിധ വാർ�കളിൽ നി�ം സംരംഭകെര
കെ���തിൽ പ�ായ� െമ�ർമാർ�
വലിെയാ� പ�് വഹി�ാ��്. ഈെയാ�

ല��േ�ാെട എ�ാ തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ളി�ം വ�വസായ വികസന
ഓഫീസർമാ�െട േന�ത��ിൽ വ��ിെ�
പ�തികെള സംബ�ി�� േബാധവൽ�രണ
പരിപാടി നട�ി വ��. ഇ�വഴി കെ���
സംരംഭകർ� സംരംഭകത� േബാധവത്കരണ
െസമിനാ�കൾ, ജി�ാഅടി�ാന�ി��

സംരംഭകത� വികസന പരിശീലന�ൾ, െടേ�ാളജി
�ിനി�കൾ, മാേനെ��ി,�ം, സാേ�തിക
വിദ�യി�ം പരിശീലനം ന��തിനായി െടേ�ാളജി
മാേനെ��് െഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാ�കൾ എ�ിവ
സംഘടി�ി��. �ടാെത എറണാ�ളം,
കളമേ�രിയിൽ �ിതിെച�� േകരളാ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ർെ�ണർഷി�്
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െഡവലപ്െമ�് (KIED) െ� േന�ത��ിൽ

സം�ാന വ�ാപകമായി സംരംഭകത��ിെ�

വിവിധ േമഖലകെള ഉൾെ�ാ�ി�െകാ��
വിവിധ ഇനം പരിശീലന പരിപാടിക�ം നട�ിലാ�ി
വ���്. സം�ാന�്  ��തൽ വ�ാവസായിക
നിേ�പം െകാ�വ��തി�ം െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി�ം താെഴ�റ�� ധനസഹായ
പ�തികൾ വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�്  വഴി
നട�ിലാ�ി വ���്. 1. സംരംഭക സഹായ
പ�തി(ESS) 2.നാേനാ ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള
പലിശ സ�ിഡി പ�തി 3.െച�കിട �ണി�കൾ�്
നൽ�� മാർജിൻ മണി�ാ�് പ�തി 4.�വർ�ന

രഹിതമായ�ം ന��ിൽ �വർ�ി���മായ

എം.എസ് .എം.ഇ. സംരംഭ�ൾ�� പ�തികൾ
a.Revival and rehabilitation scheme for defunct
MSMEs and cashew processing units b.The
Kerala stressed MSMEs Revival &
Rehabilitation Scheme 5.േകാവിഡ്  19 കാരണം
�തി സ�ിയിലായ �� െച�കിട ഇട�രം

വ�വസായ �ാപന�െള

സഹായി��തിേല�ായി നട�ിലാ�ിയ
വ�വസായ ഭ�ത (Scheme for Interest Subvention
on Term Loan and working capital loan)
6.കരകൗശല േമഖല�� ആശ പ�തി. 7.��
െച�കിട സംരംഭ�ൾ�� ��ർ വികസന
പ�തി. 8.�ധാനമ�ി�െട െതാഴിൽദായക
പ�തി (PMEGP). 9.�� ഭ��സം�രണ
േമഖല�ാ�� PMFME പ�തി.

(സി) �ീ ശാ�ീകരണ�ിന് ഊർ�ം

പക��തിനായി ഈ േമഖല േക�ീകരി�  ്�േത�ക
പ�തി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) �ീ ശാ�ീകരണ�ിന് ഊർജം പക��തിനായി
െക.സ് .ഐ. ഡി.സി നട�ിലാ�� പ�തിയാണ്
വനിതാ സംരഭകത� മിഷൻ അഥവാ വി
മിഷൻ.വനിതാ 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��� സാഹചര�െമാ��ക�മാണ്
വി മിഷൻ വഴി െച�വ��ത്. �ീ സംരംഭക�െട
നിർ�ാണ േമഖലയിേലർെ��ിരി��
(മാ�ഫാ�ട�റിങ് )/I.T,Software/ Service
ബിസിനസ്  സംരഭകെള അ�� ഘ��ിേല�്

ഉയർ��തിെ� ഭാഗമാ�� ബിസിനസ്
വി�ലീകരണ�ിേനാ ആ�നികവൽ�രണ�ിേനാ

ൈവവി��ാകരണ�ിേനാ േവ�ി െക.സ് .ഐ.
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ഡി.സി ഒ� �സ�കാല വായ്�ാപ�തി
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിവ�ി��. �ീ
സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിേല�ായി

വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി
നട�ിലാ�� സാ��ിക സഹായ പ�തികളിൽ
�േത�ക �ാധാന�ം നൽ���്. വ��ിെ�
��ധാന സാ��ിക സഹായ പ�തിയായ
സംരംഭക സഹായ പ�തിയിൽ ഉ�ാദന
സംരംഭ�ൾ�് �ിര�ലധന നിേ�പ�ിെ�

15% �തൽ 30% വെര പരമാവധി 30 ല�ം �പ
വെര ധനസഹായം നൽകി വ���്. ഇതിൽ
വനിതകെള �േത�ക വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി

അധികമായി 10 % സബ് സിഡി നൽകി വ���്.
�ടാെത നാേനാ ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള പലിശ
സ�ിഡി പ�തിയിൽ 5 ല�ം �പ വെര �ിരം

�ലധന നിേ�പം ഉളള�ം 5എ� .്പി വെര ൈവദ�തി
ആവശ��ളള�ം, മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� മാനദ� �കാരം ൈവ�്, �ീൻ
എ�ീ വിഭാഗ�ിൽെ�� വീ�ി�ളളേതാ വീടിേനാട്
േചർേ�ാ നട�� ഉ�ാദക േജാബ് വർ�് 
വിഭാഗ�ി�ൾെ�� നാേനാ സംരംഭ�ൾ�്
ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം േന�� �ിര

�ലധന വാ��് വാർഷിക പലിശയിൽ പലിശ
സബ് സിഡി അ�വദി�  ്വ���്.ഇതിൽ
വനിതകൾ�് 2 % അധിക സബ് സിഡി ഉൾെ�െട
8% വെര സ�ിഡിയായി തിരിെക നൽ��.
െച�കിട �ണി�കൾ�് ന�� മാർജിൻ മണി�ാ�്
പ�തിയി�ം വനിതകൾ�് �േത�ക പരിഗണന
നൽ���്. �ിര �ലധന�ം �വർ�ന

�ലധന�ം ഉൾെ�െട ആെക േ�ാജ�് െചലവ് 10
ല�ം �പ വെര�ളള �ണി�കൾ�ാണ് പ�തി
വഴി സഹായം ലഭ�മാ��ത്.ഈ പ�തി�െട 30%
�ണേഭാ�ാ��ം �ീ സംരംഭകരായിരി�ണം
എ�് വ�വ���്.പ�തിയി�െട ന��
പരമാവധി സഹായം ജനറൽ വിഭാഗ�ിന് 3 ല�ം
�പ�ം �ീകൾ ഉൾെ��� �ൻഗണന
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��വർ�് 4 ല�ം �പ�ം
ആണ്. �ടാെത വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�്
വഴി നട�ിലാ�ി വ�� േക� പ�തിയായ
PMEGP യിൽ �ിര �ലധന�ി�ം �വർ�ന

�ലധന�ി�ം 15 % �തൽ 35 % വെര നഗര, �ാമ,
കാ�ഗറി അടി�ാന�ിൽ സബ് സിഡി
അ�വദി� വ���്.ടി പ�തിയിൽ വനിതകെള
�േത�ക കാ�ഗറിയിൽ ആണ്

ഉൾെ���ിയിരി��ത്.വനിതകൾ�് �ാമ
�േദശ�ളി�ം നഗര �േദശ�ളി�ം ജനറൽ
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കാ�ഗറിെയ അേപ�ി�  ്10 % അധിക
സബ് സിഡി അ�വദി���്.ജനറൽ
കാ�ഗറിയിൽ നഗര �േദശ�് പരമാവധി 3.75
ല�ം �പ�ം ,�ാമ �േദശ�് പരമാവധി 6.25
ല�ം �പ�ം സ്  െപഷ�ൽ കാ�ഗറി�് പരമാവധി
8.75ല�ം �പ�മാണ് സബ് സിഡി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


