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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4223 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എം.എസ് .എം.ഇ.കൾ�് െ�ഡി�് െഫസിലി�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

�വ നവസംരംഭകേര�ം �ാർ�് അ�്
മിഷ�കെള�ം എം.എസ് .എം.ഇ. -കെള�ം
പരിേപാഷി�ി��തിന് സം�ാന സർ�ാർ
നിലവിൽ അ�വർ�ി�� ലാൻഡ്  ലീസ്
േപാളിസിയിൽ വ�തിയാനം വ��ി ലാൻഡ്
അേലാേ�ഷൻ േപാളിസി സ�ീകരി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് നിലവിൽ പാ� വ�വ�യിൽ

വ�വസായ �മി അ�വദി� വ��ത് വ�വസായ
വ��ിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന �ളായ
കിൻ�, േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന
േകാർ�േറഷൻ, സിഡ്േകാ �തലായവയാണ്. ടി
�ാപന�ൾ 30 വർഷെ� പാ�
വ�വ�യിലാണ് �മി അ�വദി��ത്. എ�ാൽ
വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�ിെ�
അധീനതയി�� വ�വസായ �മി ഹയർ പർേ�സ്
വ�വ�യിലാണ് അ�വദി� വ��ത്.
േമൽ�റ� ര�് രീതികളി�ം ��-െച�കിട-
ഇട�രം പരിധിയിൽ വ�� സംരംഭകർ�ം
�ാർ�് അ�കൾ�ം �മി അ�വദി� വ���്.
എ�ാൽ ഒ� ഏകീ�ത ലാൻഡ്  അേലാ�്െമ�്
നയം �പീകരി�� കാര�ം സർ�ാർ പരിഗണി�
വ��.

(ബി) േകാവിഡ്  �തിസ�ി കാരണം സിബിൽ സ്  േകാർ
�റവായ �വ നവസംരംഭകർ�ം �ാർ�് അ�്
മിഷ�കൾ�ം എം.എസ് .എം.ഇ.കൾ�ം
സി.ജി.ടി.എം.എസ് .ഇ. സംവിധാന�ി�െട വാ�
നൽ��തിൽ ബാ�കൾ ഉൾെ�െട�� ധനകാര�
�ാപന�ൾ ൈവ�ഖ�ം കാണി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത്

എസ് .എൽ.ബി.സി. �േഖെനേയാ മ�് 
നടപടികളി�െടേയാ പരിഹരി�ാേമാ;

(ബി)

��യിൽെ��ി��്. ഇ�ര�ി�� അർഹമായ
േക�കൾ ��യിൽെ��� �റ�് ജി�ാ
വ�വസായ േക��ൾ വഴി േ�ാ�് തല ബാേ��്
ക�ി�ി, ജി�ാതല ബാേ��് ക�ി�ി എ�ിവ
�േഖന�ം ലീഡ്  ബാ�മായി ബ�െ��ം �ടർ
നടപടി സ�ീകരി� വ��.

(സി) സി.ജി.ടി.എം.എസ് .ഇ. സംവിധാന�ി�െട �വ
നവസംരംഭകർ�ം �ാർ�് അ�് മിഷ�കൾ�ം
എം.എസ് .എം.ഇ.കൾ�ം വാ� നൽ��തിന്
േക� സർ�ാർ നിർേദശ�ിന് വി��മായി
ബാ�കൾ െകാളാ�റൽ െസക�രി�ി
ആവശ�െ���ത് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സി.ജി.ടി.എം.എസ് .ഇ പ�തി �കാരം ��-
െച�കിട സംരംഭ�ൾ�് ��ിെ�
ഗ�ാര�ിേയാ��ടി 2 േകാടി �പ വെര വാ�കൾ
നൽ��തിന് വ�വ���്. വാ� നൽ��തിന്
േക� സർ�ാർ നിർേദശ�ിന് വി��മായി
ബാ�കൾ െകാളാ�റൽ െസക�രി�ി
ആവശ�െ��� പ�ം ബാ�ക�മായി ബ�െ��
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പരാതികൾ ചർ� െച��തി�� ക�ി�ികളായ
േ�ാ�് തല ബാേ��് ക�ി�ി, ജി�ാതല ബാേ��്
ക�ി�ി, സം�ാനതല ബാേ��് ക�ി�ി
എ�ിവ�മായി ബ�െ��് �ടർ നടപടി
സ�ീകരി�ാ��താണ്.

(ഡി) േമൽപറ� വിഭാഗ�ൾ�ായി സം�ാന

സർ�ാർ �ാപന�ളായ േകരള ബാ�്,
െക.എഫ്.സി., െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.
�ട�ിയവയിൽ നി�ം സി.ജി.ടി.എം.എസ് .ഇ.
മാ�കയിൽ െകാളാ�റൽ െസക�രി�ി ഇ�ാെത
ര�് േകാടി �പ വെര സംരംഭകത� വാ�
ലളിതമായ വ�വ�കളിൽ "ഈസ്  ഓഫ് �യിങ്
ബിസിന�്" നയം അ�സരി�  ്അ�വദി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

(ഡി)

നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


