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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4250 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം ��ി��തിന് നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം
��ി���മായി ബ�െ��് സം�ാന

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്  സർ�ാരിന്
ശിപാർശകൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം
സ��ി���മായി ബ�െ�� നടപടികൾ
സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്
സ�ീകരി�  ്വ���്. വ�വസായ ശാലകൾ�് 15
വർഷേ��് അ�മതി, ൈവ�് കാ�ഗറിയിെല
വ�വസായ �ണി�കൾ�് ഒ��വണ രജിേ�ഷൻ,
അ�മതി പ�ം നൽ��തിനായി time line
നിജെ���ക, ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�്
െപാ�വായ �ാൻേഡർഡ്  ഓ�േറ�ിംഗ്
െ�ാസീജർ, �ാ�ി�്/ ഇ-േവ�് മാേനെ�ൻറ്
�ൾസ്  �കാരം രജിേ�ഷൻ െക-സി�് �ഖാ�രം
നട�ിലാ�ക, െസൻ�ൽ ഇൻെ��ൻ
സംവിധാനം, കൺെസ�് സംബ�ി�  ്third party
verification �ട�ിയ നടപടികൾ വ�വസായ
സൗ�ദ അ�രീ�ം ��ി���മായി
ബ�െ��് സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡ്  സ�ീകരി�വ��.

(ബി) വ�വസായ��മായി ബ�െ�� നിർേ�ശ�ൾ
അട�� തീ�മാന�ൾ വ�വസായ
�തിനിധിക�മായി �ടിയാേലാചി�്
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ�മായി ബ�െ�� നിയമനിർമാണം
നട�േ�ാ�ം നിലവിെല നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം
േഭദഗതി വ��േ�ാ�ം വ�വസായ�മായി
ബ�െ�� നയപരമായ തീ�മാന�ൾ
ൈകെ�ാ�േ�ാ�ം സം�ാനെ� �ധാന
വ�ാവസായിക സംഘടനകളായ േകരളാ െച�കിട
വ�വസായ അേസാസിേയഷൻ (KSSIA),
േകാൺെഫഡേറഷൻ ഓഫ് ഇ��ൻ ഇൻഡ�ീസ്
(CII), െഫഡേറഷൻ ഓഫ് ഇ��ൻ േചംബർ ഓഫ്
േകാേമഴ്  സ്  ആൻഡ്  ഇൻഡ�ി (FICCI)
�തലായവ�മായി ചർ� നട�ാ��്. ഇതി�
�റേമ കാലാകാല�ളിൽ വ�വസായികൾ േനരി��
���ൾ കെ���തി�ം അവ
പരിഹരി��തി�ം േമൽ പറ�
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സംഘടനക�മായി സർ�ാർ ചർ�കൾ നട�ി

വ����്.വ�വസായ സംരഭകത��ം നിേ�പ�ം
വർ�ി�ി��തിനായി സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��
�തനമായ പരി�രണ നടപടികളിേ�ൽ വ�വസായ
സംഘടനകൾ മതി�് േരഖെ���ിയി��്.
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. �ടാെത, നിേ�പകർ
അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ ചർ� െച��തി�ം
പരിഹരി��തി�മായി നിേ�പക�മായി ' മീ�് ദ
ഇൻെവ�ർ ' എ� പരിപാടി�ം നട�ി വ��.

(സി)

മാലിന� സം�രണം ഉൾെ�െട�� വിഷയ�ളിൽ
സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ സഹായ�ൾ
ലഭ�മാ�വാൻ ശാ�സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ
രംഗ�് �വർ�ി�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��െട േസവനം �േയാജനെ���വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ�മായി ബ�െ��് മാലിന� സം�രണം
ഉൾെ�െട�� േമഖലകളിൽ വിവിധ �തന
സാേ�തിക വിദ�കൾ സംരംഭകെര
പരിചയെ����തിനായി ജി�ാ തല�ി�ം

സം�ാന തല�ി�ം, ��ത േമഖലയിൽ
�വർ�ി�� ശാ�സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��മായി ബ�െ��് െടേ�ാളജി
�ിനി�കൾ നട�ി വ���്. �ടാെത വ�വസായ
വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� �ാപനമായ

േകരള ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഏൻ�െ�ണ�ർഷി�്
െഡവലപ്െമ�് (കീഡ്) വിവിധ ശാ�സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��മായി സഹകരി�്
വ�വസായ സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ
പരിശീലന�ം മ�് സഹായ��ം െച�് വ���്.

(ഡി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ��ം
യ�സംവിധാന��ം നിലവി��ത് പരിഗണി�്
വ�വസായ �ാപന��െട പരിേശാധന, അ�മതി
എ�ിവ സംബ�ി� നിയമ�ളി�ം
മാർ�നിർേ�ശ�ളി�ം ച��ളി�ം
കാേലാചിതമായ മാ��ൾ വ���ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) വ�വസായ �ാപന��െട സർ�ാർ
നിയമ�ൾ�് കീഴി�� വിവിധ അ�മതികൾ െക-
സ�ി�് വഴി ഓൺൈലനാ�ം ലഭ�മാ��താണ്.
ഇതിന് േവ� നിയമനിർമാണ�ൾ സർ�ാർ
േനരേ�തെ� നട�ിയി��്. 2018-െല ‘േകരള
നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം
നിയമം’ �കാരമാണ് െക-സ�ി�്
ആവി�രി�ിരി��ത്. 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��്. ഫാ�റീസ്  ആൻഡ്
േബായിേല�് വ��്, െതാഴിൽ വ��്, ലീഗൽ
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െമേ�ാളജി വ��്, മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡ് , തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് എ�ീ അ�
വ��ക�െട പരിേശാധനകൾ നിലവിൽ
േക�ീ�തമായി ഈ േപാർ�ലി�െട നട�ിവ��.
പ�തി�െട അ�� ഘ��ിൽ പരിേശാധനകൾ
ആവശ�മായ മ� വ��കെള �ടി ഈ േക�ീ�ത
പരിേശാധനാ സംവിധാന�ിൽ

 സംേയാജി�ി��താണ്. സം�ാനെ� വിവിധ
വ��കൾ സംരംഭകർ�് ലഭ�മാേ��
അ�മതികൾ�ാ�� അേപ�കൾ
സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ിയിെ��ിൽ
അ�രം പരാതികൾ 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.
�ടാെത, 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�ി��തിനായി നിയമിതമായ NUALS
ൈവസ്  ചാൻസലർ െചയർമാനായി ��ംഗ വിദ�
സമിതി വ�വസായ സംഘടനക�മാ�ം, വ�വസായ
സംരംഭക സ�ഹ�മാ�ം �ടിയാേലാചന നട�ി

�വർ�നം �ടർ�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


