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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2467 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വാസികെള സംരംഭകരാ�ാൻ കർ�പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) �വാസികെള സംരംഭകരാ�ി മാ��തിന്
കർ�പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്  �ലം സം�ാന�് തിരിെ���

�വാസി മലയാളികൾ�് െതാഴിൽ സാധ�ത ഉറ�്
വ���തിേല�ായി വ�വസായ ഭ�ത പ�തിയിൽ
�േത�ക �ാധാന�ം നൽകി ഇളവ്
�ഖ�ാപി�ി��.നിലവിൽ നട�ി വ��
സാ��ിക സഹായ പ�തിയായ സംരഭക
സഹായ പ�തി (ESS) ഉദാരവൽ�രി��തിെ�
ഭാഗമായി സംരംഭക സഹായ പ�തി�െട മാർ�
േരഖ GO(MS) No.103/2020/ID dated 24/11/2020
ഉ�രവ് �കാരം േഭദഗതി െച�് �േത�ക പരിഗണന
വിഭാഗ�ിൽ �വാസികൾ ആരംഭി�� MSME
�ണി�കെള �ടി ��തായി ഉൾെ���ി ആ��ല�ം

നൽകി വ�� .െക എസ്  ഐ ഡി സി �ം
േനാർ��ം േചർ�് മട�ി വ��
�വാസികൾ�ായി �േത�ക േസാ�് േലാൺ
പ�തിയായ �വാസി ഭ�ത െമഗാ പ�തി�ം
നിലവി��് . .�ടാെത തിരിെ���

�വാസിക�െട വിവര േശഖരണ�ിനായി ഒ�
സ�ർ� വിവര േശഖരണ േപാർ�ൽ
ത�ാറാ�ിയി��്.വ�വസായ വാണിജ�
ഡയറ�േറ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക െവബ് ൈസ�ായ
www.industry.kerala.gov.in ൽ വിവര�ൾ
സമർ�ി�വാ�� സൗകര�ം
സ�മാ�ിയി��്.�വാസികൾ�് അത് വഴി
േനരി�് അടി�ാന വിവര�േളാെടാ�ം അവർ�്
താ�ര��� േമഖല�ം അ� സംബ�ി� വിവര��ം
േരഖെ���ാ��താണ് .േപാർ�ലിെല വിവര�ൾ
അവ�െട ഭാവി പ�തികൾ�് ഉപേയാഗി�ാം
.സംരംഭകരാകാൻ താൽപര���വർ�് ബ്േളാ�് /
�ൻസി�ാലി�ി/േകാർ�ഷൻ വ�വസായ വികസന
ഓഫീസർമാർ വഴി സംരംഭ�ിെ� പ�തി �പ േരഖ
�തൽ സാ��ിക േ�ാത�് കെ��ി സംരംഭം
�ട��� വെര ടി ഉേദ�ാഗ�ർ സഹായം നൽകി
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വ�� .ൈന�ണ�ം േനടിയ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
േനടാൻ ആ�ഹി�� �വാസികെള വ��ിെ�
സ്  കിൽഡ്  എ�ർെ�ണർ െസ�ർ പ�തി വഴിേയാ
മ�് വ�വസായ സംരംഭക�മായി ബ�െ���ിേയാ

സഹായി���് .

(ബി)
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �േഖന �വാസി
സംരംഭകർ�ാ�� വാ�ാ പ�തി�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക എസ്  ഐ ഡി സി �ം േനാർ��ം മട�ി
വ�� �വാസികൾ�ായി ആരംഭി� �േത�ക
േസാ�് േലാൺ പ�തിയായ �വാസി ഭ�ത െമഗാ
പ�തി�െട വിശദാംശം അ�ബ�മായി േചർ��
.

(സി)

സംരംഭകർ�് വിവിധ അേപ�കൾ ഓൺൈലൻ
ആയി സമർ�ി��തി�� സംവിധാനം
ഏർെ���േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്. വ�വസായ
വ��ിെ�

WWW.kerala.gov.in,www.industry.kerala.gov.in
എ�ീ െവബൈസ�കളിൽ വിവര�ൾ
ലഭ�മാണ്.�തിയ�ം പഴയ�മായ വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ�് വിവിധ അ�മതി
ലഭ�മാ��തിനായി K-SWIFT ഏകജാലക
ഓൺൈലൻ സംവിധാനം എൻ .ഐ .സി �ഖാ�ിരം
േകരള വ�വസായ വികസന േകാർ�േറഷെ� േമൽ
േനാ��ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� .ഈ
സംവിധാന�ിൽ അേപ� സമർ�ി�  ്30
നാ�കൾ�കം എ�ാ അ�മതിക�ം അതാത്
വ��കൾ ലഭ�മാേ��താണ് അ�ാ� പ�ം

ഏകജാലക േബാർഡിെ� കൽപിത അ�മതി
ലഭ�മാ��താണ്. ഇ� �ടാെത 2019െല േകരള
�� -െച�കിട -ഇട�രം വ�വസായ
�ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ നിയമ �കാരം 10
േകാടി �പയിൽ താെഴ നിേ�പ���ം

മലിനികരണ േബാർഡിെ� �വ� കാ�ഗറിയിൽ
െപടാ��മായ �ാപന�ൾ�് �� വർഷം വെര
ചില ൈലസൻ�കൾ എ��ാെത സ�യം
സാ��െ���ിയ സത�വാ�്�ലം സമർ�ി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ വ�വസായം �ട�ാ��താണ്.
KSWIFT ഏക ജാലക സംവിധാനം വഴി േമൽ
പരാമർശിത ��-െച�കിട -ഇട�രം

വ�വസായ�ൾ�് MSME Acknoweldgement
Certificate ലഭ�മാ���മാ�്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




