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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2489 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപേ�ാ െകമി�ൽ പാർ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

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

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�ാവസായിക സാ��ിക

വളർ��ം െതാഴിൽ ��ി�ം ല��മി�് എെ��ാം
പ�തികൾ�ാണ് �പം നൽകി വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) 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�് �� വർഷം
വെര 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�ി��്. 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
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െസൽ’ (KIPF) �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
അ��തെ� �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
നട�ിലാ�ിയി��്. ജി�ാ വ�വസായ
േക���മായി ബ�െ��് വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ നട��വ�േട�ം ��തായി
�ട�ാൻ ആ�ഹി��വ�േട�ം പരാതിക�ം
����ം േനരി�് േകൾ��തിനായി "മീ�് ദ
മിനി�ർ" പരിപാടി നട�ി േപാ���്. �ടാെത
ജി�കൾ േതാ�ം സംഘടി�ി� 'മീ�് ദ മിനി�ർ'
പരിപാടി�് പി�ാെല 'മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ' ആശയ
വിനിമയ പരിപാടി�ം നട�ി വ���്.
സം�ാന�ിെ� വ�ാവസായിക സാ��ിക

വളർ��ം െതാഴിൽ സ��ി�ം ല��മി�് കിൻ�
താെഴ�റ�� പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി വ��.
െകാ�ി-ബാ�ർ വ�വസായ ഇടനാഴി, പാല�ാട് ,
എറണാ�ളം. െപാേ�ാ െകമി�ൽ പാർ�്,
എറണാ�ളം. ബ�നില ഫാ�റി െക�ിട സ��യം,
കാ�േ�രി, മല�റം. ഡിഫൻസ്  പാർ�് ,
ഒ��ാലം, പാല�ാട് . ഇലേ�ാണിക്
മാ�ഫാ�റിംഗ് ��ർ, കാ�നാട് , എറണാ�ളം.
കിൻ� വ�വസായ പാർ�്, മ��ർ. ൈ�സസ്
പാർ�്, ഇ��ി. ഇ�േ��ഡ്  ൈറസ്  െടേ�ാളജി
പാർ�്, ആല�ഴ, പാല�ാട് . സംരംഭകത�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�-�തിനായി വ�വസായ വാണിജ�
ഡയറ�േറ�് േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത�
േബാധവത്കരണ െസമിനാ�കൾ, താ��് - ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ നിേ�പ സംഗമ�ൾ, ജി�ാ
അടി�ാന�ി�� സംരംഭകത� വികസന
പരിശീലന�ൾ എ�ിവ എ�ാ വർഷ�ം നട�ി

വ�� .നിലവി�� സംരംഭ��െട
സാേ�തികവിദ� വികസി�ി��തിനായി
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െടേ�ാളജി �ിനി�ക�ം, മാേനജ്  െമ�ി�ം,
സാേ�തിക വിദ�യി�ം പരിശീലനം
നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി മാേനജ്  െമ�്
െഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി��.
ഇത് �ടാെത താെഴ�റ�� ധനസഹായ
പ�തിക�ം വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി
നട�ിലാ���്. 1. സംരംഭക സഹായ
പ�തി(ESS) 2.നാേനാ ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള
പലിശ സ�ിഡി പ�തി. 3.െച�കിട �ണി�കൾ�്
നൽ�� മാർജിൻ മണി�ാ�്. 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

(ബി)

െകാ�ി അ�ല�കളിൽ കിൻ� �ാപി��

െപേ�ാ െകമി�ൽ പാർ�് പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ി അ�ല�കളിൽ 481.79 ഏ�ർ
�മിയിലാണ് െപാേ�ാ െകമി�ൽ പാർ�്
�ാപി��ത്. ഇതിൽ 170 ഏ�ർ �മി
ബി.പി.സി.എ�ിെ� വികസന�ിനായി

പാ�വ�വ�യിൽ അേലാ�് െച� കഴി�. 229
ഏ�ർ �മിയാണ് വ�വസായ സംരം- ഭ�ൾ�ായി
അേലാ�് െച��തിന് ലഭി��ത്. ഇതിൽ 61.2
ഏ�ർ �മി 28 സംരംഭകർ�ായി അേലാ�് െച�
കഴി�. ��ത പാർ�ിെ� നിർ�ാണ
�വർ�ന��െട െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�ക�ം െച�.

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ

കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;
(സി) 30 മാസ�ി��ിൽ പ�തി �ർ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്.

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി എ� ഏ�ർ �മി
ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)
481.79 ഏ�ർ �മിയാണ് െപാേ�ാ െകമി�ൽ
പാർ�ിനായി ഏെ���ി��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


