
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5793 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഏകജാലക സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ നയം
�ഖ�ാപി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;ഇതിെ�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(എ) 2018 ലാണ് സം�ാന�് അവസാനമായി
വ�വസായ വാണിജ� നയം �പീകരി�ി��ത്.
2018-െല 'േകരള നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം

�ഗമമാ��ം നിയമം' �കാരം �തിയ�ം
നിലവി���മായ വ�ാവസായിക സംരംഭ�ൾ�്
വിവിധ അ�മതികൾ ലഭ�മാ�ാൻ 'K-SWIFT'
എ� േപരിൽ ഒ� ഓൺൈലൻ ഏകജാലക
സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ സംവിധാനം
വഴി അേപ� സമർ�ി� നാൾ �തൽ 30
ദിവസ�ി��ിൽ സം�ാന നിയമ�ൾ�്
കീഴി�� അ�മതികൾ അത� വ��കൾ
ലഭ�മാ��താണ്. അ�ാ�പ�ം അേപ��്
ഏകജാലക േബാർഡിെ� ക�ിത അ�മതി
ലഭ�മാ��താണ്. ഇത് �ടാെത 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. K-SWIFT ഓൺൈലൻ
ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി േമൽ�ചി�ി�
��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ�് 'MSME Acknowledgment
Certificate' ലഭ�മാ��താണ്. വ�വസായ
വ��ിെ� ഏകജാലക സംവിധാനം ഈസ്  ഓഫ്
�യിംഗ് ബിസിന�ി�െട (EoDB)
സമയബ�ിതമായി �ിയറൻസ്  ലഭി��തിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് സം�ാന�ൾ�് േക�
സർ�ാരിെ� ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് െ�ാേമാഷൻ
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ഓഫ് ഇൻഡ�ി ആ�് ഇേ�ർണൽ േ�ഡ്  (DPIIT)
റാ�് നി�യി��ത്. േകരള�ിൽ സംരംഭകർ�്
ആവശ�മായ ൈലസൻസ്  റിന�വൽ/അ�വൽ
�ട�ിയവ ലഭ�മാ��തിനായി സർ�ാർ
ജി�ാതല ബിസിന�് റിേഫാം ആ�ൻ �ാൻ
(DBRAP) 2020 നട�ിലാ�ി. ഇതി�െട 2020-21
സാ��ിക വർഷം േ�ാസ്  േ��് െഡാമ�ിക്
േ�ാഡ�ിെ� (GSDP) 0.25% അധികമായി
വാ�െയ��ാൻ സം�ാനെ� �ാ�മാ�ി.
EoDB �െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന

റാ�ിംഗ് നി�യി�� േ��് ബിസിന�്
റിേഫാംസ്  ആ�ൻ �ാൻ (SBRAP) 2020
നട�ിലാ��തിൽ 94% േന�ം ൈകവരി�ാൻ
സം�ാന�ിന് കഴി�ി��്.

(ബി) വ�വസായ വ��ിെ� നിലവിെല ഏകജാലക
സംവിധാനം ��തൽ കാര��മമാ��തി�ം
വ�ാവസായിക അ�രീ�ം െമ�െ����തി�ം
സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

(ബി) 2018 ലാണ് സം�ാന�് അവസാനമായി
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2018-െല 'േകരള നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം
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വിവിധ അ�മതികൾ ലഭ�മാ�ാൻ 'K-SWIFT'
എ� േപരിൽ ഒ� ഓൺൈലൻ ഏകജാലക
സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ സംവിധാനം
വഴി അേപ� സമർ�ി� നാൾ �തൽ 30
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�ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ നിയമം' �കാരം 10
േകാടി �പയിൽ താെഴ നിേ�പ���ം,
മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ� �വ�
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സത�വാങ്�ലം സമർ�ി�  ്വ�വസായം �ട�ാൻ
സാധി��താണ്. K-SWIFT ഓൺൈലൻ
ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി േമൽ�ചി�ി�
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സംരംഭ�ൾ�് 'MSME Acknowledgment
Certificate' ലഭ�മാ��താണ്. വ�വസായ
വ��ിെ� ഏകജാലക സംവിധാനം ഈസ്  ഓഫ്
�യിംഗ് ബിസിന�ി�െട (EoDB)
സമയബ�ിതമായി �ിയറൻസ്  ലഭി��തിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് സം�ാന�ൾ�് േക�
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സർ�ാരിെ� ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് െ�ാേമാഷൻ
ഓഫ് ഇൻഡ�ി ആ�് ഇേ�ർണൽ േ�ഡ്  (DPIIT)
റാ�് നി�യി��ത്. േകരള�ിൽ സംരംഭകർ�്
ആവശ�മായ ൈലസൻസ്  റിന�വൽ/അ�വൽ
�ട�ിയവ ലഭ�മാ��തിനായി സർ�ാർ
ജി�ാതല ബിസിന�് റിേഫാം ആ�ൻ �ാൻ
(DBRAP) 2020 നട�ിലാ�ി. ഇതി�െട 2020-21
സാ��ിക വർഷം േ�ാസ്  േ��് െഡാമ�ിക്
േ�ാഡ�ിെ� (GSDP) 0.25% അധികമായി
വാ�െയ��ാൻ സം�ാനെ� �ാ�മാ�ി.
EoDB �െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന

റാ�ിംഗ് നി�യി�� േ��് ബിസിന�്
റിേഫാംസ്  ആ�ൻ �ാൻ (SBRAP) 2020
നട�ിലാ��തിൽ 94% േന�ം ൈകവരി�ാൻ
സം�ാന�ിന് കഴി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


