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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഒഒാരഡര, ഒഒാരഡര...... ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *181

*181  -ാം  നമ്പര  ചചഒാദദവുമഒായമ  *204-ാം  നമ്പര  ചചഒാദദദ്യം  ക്ലബബ

ചചയ്യുന്നതമനബ  ശസ്പീ.  അന്വര സഒാദതബ ചനഒാടസ്പീസബ  നല്കമയമട്ടുണബ.  ക്ലബമദ്യംഗബ

അനുവദമക്കുകയഒാണബ. രണ്ടുചചഒാദദങ്ങള്ക്കുദ്യം ഒരുമമചബ മറുപടമ നല്കഒാദ്യം.

പ്രതമസനമയമലഒായ എദ്യം.എസബ.എദ്യം.ഇ. വദവസഒായ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

 1 (*181) ശസ്പീ  .   മുഹമ്മദബ മുഹസമൻ പമ  .:
       ശസ്പീ  .   സമ  .   ദമവഒാകരൻ:

ശസ്പീ  .   മുല്ലക്കര രതബ നഒാകരൻ:
 ശസ്പീ  .    എൽചദഒാ  എബ്രഹഒാദ്യം:  തഒാചഴെകഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കബ

വദവസഒായവുദ്യം  ചസഒാർട്സദ്യം  യുവജനകഒാരദവുദ്യം  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടമ

നല്കുചമഒാ:

(എ)  ചകഒാവമഡദ്യം  ചലഒാക്കബഡഡൗണുദ്യംമൂലദ്യം  പ്രതമസനമയമലഒായ

എദ്യം.എസബ.എദ്യം.ഇ.  വദവസഒായ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കബ  ആശശഒാസചമകുന്നതമനബ

സശസ്പീകരമച നടപടമകള് വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)  അദ്യംഗസ്പീകൃത വദവസഒായ പഒാരക്കുകളമല് ചതഒാഴെമചലടുക്കുന്നവരുചട

പമ.എഫബ.,  ഇ.എസബ.ഐ. എന്നമവയുചട ചതഒാഴെമലുടമഒാ വമഹമതതമചന്റെ 75%

സരക്കഒാര നല്കുന്നുചണഒാ; വദക്തമഒാക്കുചമഒാ;
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(സമ)  ജമല്ല വദവസഒായചകനദ്യം വഴെമചയടുത വഒായ്പകള്ക്കബ എചനഒാചക്ക

ഇളവുകളഒാണബ അനുവദമചബ നല്കമയചതന്നറമയമക്കുചമഒാ;

(ഡമ)  വദവസഒായ ഭദ്രതഒാ  ചപഒാരടല് മുചഖേന സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ  നല്കുന്ന

ചസവനങ്ങള് എചനഒാചക്കയഒാചണന്നറമയമക്കുചമഒാ;

(ഇ)  ചകഒാവമഡബ മൂലദ്യം  പ്രതമസനമയമലഒായ  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ

പ്രവരതനമൂലധന  വഒായ്പയുചടയുദ്യം  ചടദ്യം  ചലഒാണമചന്റെയുദ്യം  പലമശയമളവബ

ലഭദമഒാകുന്നതമനബ  ഓണ്ലലന്  ചപഒാരടല്വഴെമ  അചപകമക്കഒാചമഒാ;

വദക്തമഒാക്കുചമഒാ?

വദവസഒായവുദ്യം      ചസഒാർട്സദ്യം    യുവജനകഒാരദവുദ്യം   വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പമ ജയരഒാജന്) : സര,

(എ)  സദ്യംസഒാനചത  വലമയ  ചതഒാഴെമല്ദഒാതഒാക്കളഒാണബ

എദ്യം.എസബ.എദ്യം.ഇ  ചമഖേല.  ചനഒാടബ  നമചരഒാധനദ്യം,  പ്രകൃതമ  ദുരനദ്യം  തുടങ്ങമയ

കഒാരണങ്ങളഒാല് തമരമചടമ ചനരമട ഈ ചമഖേല ചകഒാവമഡബ-19  മഹഒാമഒാരമകൂടമ

വരുതമവച  ചലഒാക്കബഡഡൗണ്  ഉള്ചപ്പെചടയുള്ള  വമപരസ്പീത  സഒാഹചരദങ്ങള്

അഭമമുഖേസ്പീകരമക്കഒാന് കഴെമയഒാത വമധദ്യം തളരന്നുചപഒായമ.  ചലഒാക്കബഡഡൗണ്മൂലദ്യം

ആവശദതമനബ  ഉല്പ്പെഒാദനമമല്ലഒായ,  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുചട  നഷദ്യം,
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വദഒാപഒാരനഷദ്യം,  ചതഒാഴെമല്  ചവതനദ്യം,  ശമ്പള  ചചലവുകള്,  ബഒാങബ  ചലഒാണ്

അടവബ,  മറബ  നമയമപരമഒായ  തമരമചടവുകള്  തുടങ്ങമയ  പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം

അഭമമുഖേസ്പീകരമച  എദ്യം.എസബ.എദ്യം.ഇ-കചള  സഹഒായമക്കുന്നതമനഒായമ  ചകരള

സരക്കഒാര പ്രഖേദഒാപമച ഒരു പ്രചതദക പഒാചക്കജബ ആണബ "വദവസഒായ ഭദ്രത"

G.O.(MS).No.56/2020/ID dated 20/05/2020 പ്രകഒാരദ്യം പ്രഖേദഒാപമച

വദവസഒായ  ഭദ്രത  പഒാചക്കജമല്  ചുവചട  വമവരമക്കുന്ന  17  പദ്ധതമകളഒാണബ

ഉള്ചപ്പെടമരമക്കുന്നതബ.  

1. പുതമയ ലഒാന്ഡബ പ്രസ്പീമമയദ്യം ചപയ്ചമന്റെബ  ചപഒാളമസമ.

2. ലഒാന്ഡബ പ്രസ്പീമമയദ്യം ഒരു വരഷചതക്കബ മരവമപ്പെമക്കുന്നതബ.

3. മൂന്നബ മഒാസചതക്കബ സഒാന്ചഡരഡബ ഡമലസന് ഫഒാക്ടറമ  (SDF)  വഒാടക
ഉചപകമക്കുന്നതബ.

4. ചകഒാമണ്  ചഫസമലമറമ  ചഒാരജ്ജുകള്   മൂന്നുമഒാസചതക്കബ
ഉചപകമക്കുന്നതബ.

5. KSIDC-യമല് ചടഒാപബ അപബ ചലഒാണുകള്.

6. KSIDC-യുചട  നമലവമലുള്ള  ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള്ക്കബ  പസ്പീനല്  ഇന്റെറസബ
ഒഴെമവഒാക്കുന്നതബ.

7. മുതലുദ്യം പലമശയുദ്യം അടയ്ക്കുന്നതമനുള്ള ചമഒാറചടഒാറമയദ്യം. 

8. KSIDC-യ്ക്കുദ്യം KINFRA-യ്ക്കുമുള്ള ഒറ തവണ തസ്പീരപ്പെഒാക്കല് ചപഒാളമസമ.
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9. MSME-കള്ക്കബ സശത്തുക്കള് സൃഷമക്കുന്നതമനഒായമ  KSIDC  നല്കുന്ന
പ്രചതദക വഒായ്പ.

10. സദ്യംരദ്യംഭക സഹഒായ പദ്ധതമ (ESS) ഉദഒാരവല്ക്കരമക്കുന്നതബ.

11.എ)  അധമക  പ്രവരതന  മൂലധനതമനുചവണമ  മഒാരജമന്  മണമ
അസമസന്സബ 

ബമ)  MSME-കള്ക്കുള്ള  അധമക  പ്രവരതന  മൂലധനതമനബ  പലമശ
ധനസഹഒായദ്യം.

12.MSME-കള്ക്കബ  നല്കുന്ന  അധമക  ചടദ്യം  ചലഒാണമനുള്ള  പലമശ
ധനസഹഒായദ്യം.
 

13. മൂന്നബ  മഒാസചതക്കബ ചതഒാഴെമലുടമകള് നല്കുന്ന ESI വമഹമതദ്യം. 

14.ചതഒാഴെമലുടമകളുചട  PF വമഹമതദ്യം മൂന്നബ മഒാസചതക്കബ

15. NPA വദവസകള് നവസ്പീകരമക്കുന്നതബ

16.മുതലുദ്യം  പലമശയുദ്യം  അടയ്കുന്നതമനുള്ള  ചമഒാറചടഒാറമയദ്യം  6  മഒാസചതക്കബ
ദസ്പീരഘമപ്പെമക്കുന്നതബ.

17. MSME-കളുചട ചമഒാറചടഒാറമയദ്യം അടയ്ക്കുന്നതമനുള്ള കഒാലയളവബ

സദ്യംരദ്യംഭക  സഹഒായ  പദ്ധതമ  (ESS)  ഉദഒാരവല്ക്കരമക്കുന്നതബ

നടപ്പെമലഒാക്കുന്നതമചലക്കഒായമ  സദ്യംരദ്യംഭക  സഹഒായ  പദ്ധതമയുചട  മഒാരഗ്ഗചരഖേ

G.O.(MS)  No.103/2020/ID  dated  24/11/2020  ഉതരവബ  പ്രകഒാരദ്യം

ചഭദഗതമ ചചയബ നടപ്പെമലഒാക്കമ വരുന്നു. ആയതമചല പ്രധഒാന സവമചശഷതകള്
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1.  SC/ST,  വനമതകള്,  യുവഒാക്കള്  എന്നമവര  ആരദ്യംഭമക്കുന്ന  MSME

യൂണമറ്റുകള്ക്കബ  നമലവമല്  നല്കമവരുന്ന  20%  സബ്സമഡമ  25%

സബ്സമഡമയഒായമ  വരദ്ധമപ്പെമച.  ഈ  പ്രചതദക  വമഭഒാഗതമചലക്കബ

MSME-കള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്ന  MSME  യൂണമറ്റുകചളകൂടമ  ഉള്ചപ്പെടുതമ

ആനൂകൂലദദ്യം നല്കുന്നതഒാണബ.

2.  മുന്ഗണന വമഭഒാഗതമല് ഉള്ചപ്പെട MSME യൂണമറ്റുകളുചട പടമകയമല്

'Pharmaceutical  industries  and  health  care  products

manufacturing  industries'  യൂണമറ്റുകചള  ഉള്ചപ്പെടുതമ  ജനറല്

വമഭഒാഗതമനബ  അനുവദമക്കുന്ന  15%  നമചകപ സബ്സമഡമക്കുപുറചമ

10% സബ്സമഡമ കൂടമ അനുവദമച. 

• അനുവദമക്കുന്ന  തുകകള്ക്കബ  ബനചപ്പെട  ബഒാങ്കുകളുചടയുദ്യം/ധനകഒാരദ

സഒാപനങ്ങളുചടയുദ്യം സഹഒായചതഒാചട ESS-നബ ബമല് ഡമസഡൗണമദ്യംഗബ

സസ്പീദ്യം (BDS)  നടപ്പെഒാക്കുന്നതമനബ തസ്പീരുമഒാനമച.

ചമല്  വമവരമച  പദ്ധതമകളുചട  ഭഒാഗമഒായമ  വദവസഒായ  വഒാണമജദ

ഡയറക്ടചററബ മുഖേഒാനരദ്യം പരമഒാവധമ ഒഒാചരഒാ ചലഒാണമനുദ്യം 60,000/-  രൂപ വചര

അനുവദമചവരുന്നുണബ.  ഈ  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലഒാക്കുന്നതമചലക്കഒായമ  37.65
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ചകഒാടമ രൂപ ധന പുനനഃവമനമചയഒാഗദ്യം മുഖേഒാനരദ്യം അനുവദമചമട്ടുണബ.

ഒഒാണ്ലലന് ചപഒാരടലമലൂചട  15.01.2021  വചര  243  ലകദ്യം രൂപയുചട

604 അചപകകള് ലഭമചമട്ടുണബ. ഇവ ജമല്ലഒാ വദവസഒായ ചകനങ്ങളുചട സജസ്പീവ

പരമഗണനയമലഒാണബ.

• ചകഒാവമ  ഡബ  19-ചന്റെ  പശഒാതലതമല്  ചകന  സരക്കഒാര  പ്രഖേദഒാപമച

ആത്മനമരഭര  ഭഒാരതബ  പദ്ധതമ  പ്രകഒാരദ്യം  നടപ്പെമലഒാക്കുന്ന  ECLGS

(Emergency  Credit  Line  Gurantee  Scheme)  പ്രകഒാരദ്യം  വഒായ്പ

ലഭമചമട്ടുള്ള  MSME-കള്ക്കബ  വദവസഒായ  വകുപ്പെബ  ഇചപ്പെഒാള്

നടപ്പെമലഒാക്കുന്ന പദ്ധതമ പ്രകഒാരദ്യം പലമശ സബ്സമഡമ ലഭമക്കുന്നതഒാണബ.

•  നമലവമചല കണക്കബ പ്രകഒാരദ്യം സദ്യംസഒാനത്തുള്ള ബഒാങ്കുകള് 1,09,970

അക്കഡൗണ്ടുകള് പ്രകഒാരദ്യം  5,595.39  ചകഒാടമ രൂപ വഒായ്പ നല്കമയമട്ടുണബ.

ചമഒാറചടഒാറമയദ്യം  കഒാലഒായളവമലുള്ള  പലമശ  ഒഴെമവഒാക്കമ  നല്കണചമന്നബ

ആവശദചപ്പെടബ  ബനചപ്പെട  അചസഒാസമചയഷനുകളുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകരുദ്യം

നമരവധമ  ചകസകള്  ബഹുമഒാനചപ്പെട  സപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതമയമല്  ഫയല്

ചചയമട്ടുണബ.   ഇതമചന്മേലുള്ള അനമമവമധമ അനുസരമചഒായമരമക്കുദ്യം ഈ

തുകയുചട വമനമചയഒാഗദ്യം സഒാധദമഒാകുക.
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 ചക  .  എസബ  .  ഐ  .  ഡമ  .  സമ  .   നടപ്പെമലഒാക്കമയവ - 

• വദവസഒായ ഭദ്രത  പഒാചക്കജബ വഴെമ  ചക.എസബ.ചഎ.ഡമ.സമ.-യമല്നമന്നുദ്യം

ആചക 32.86 ചകഒാടമ രൂപയുചട ധനസഹഒായദ്യം ഈ ചമഖേലയബ നല്കമ.

ചക.എസബ.ചഎ.ഡമ.സമ-യുചട  നമലവമലുള്ള  സഒാന്ചഡരഡബ  ആയ

സഒാപനങ്ങള്ക്കബ  24.60  ചകഒാടമ രൂപയുചട ചടഒാപ്പെബ അപ്പെബ ചലഒാണ്, 56

ലകദ്യം രൂപയുചട പസ്പീനല്  ഇന്റെറസബ, 70 ലകദ്യം രൂപയുചട compound

interest-ചന്റെ  moratorium,  2  ചകഒാടമ  രൂപയുചട  interest  on  Land

allotment,  5  ചകഒാടമ  രൂപയുചട  OTS  എന്നമവയമലഒാണബ  സഹഒായദ്യം

നല്കമയമരമക്കുന്നതബ.

•  ചക.എസബ.ചഎ.ഡമ.സമ.  ചകഒാടുതമട്ടുള്ള  ചലഒാണുകളുചട  പമഴെപലമശ

2020  മഒാരചബ  1  മുതല്  2021  മഒാരചബ  31  വചര  പൂരണ്ണമഒായമ

ഒഴെമവഒാക്കുകയുദ്യം മുതലമചന്റെയുദ്യം പലമശയുചടയുദ്യം തമരമചടവമനബ  6  മഒാസദ്യം

സഒാവകഒാശദ്യം നല്കുകയുദ്യം ചചയ.

• നമലവമല്  ചക.എസബ.ചഎ.ഡമ.സമ-യുചട  ചുരുങ്ങമയ  പലമശനമരക്കബ

8.75%-മഒാണബ   ചകഒാവമ  ഡബ  പഒാചക്കജമചന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  additional

collatoral  security  ഇല്ലഒാചത  8%  പലമശനമരക്കമലഒാണബ
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അധമകചലഒാണ് (Top up Lone) നല്കമവരുന്നതബ.

കമന്ഫ്ര മുഖേഒാനരദ്യം നടപ്പെമലഒാക്കമയതബ  -

• വദവസഒായ ഭദ്രത പഒാചക്കജബ വഴെമ  കമന്ഫ്ര  120  സദ്യംരദ്യംഭകരുചട  വഒാടക

ഇനതമല് അടയഒാനുള്ള  3.24 ചകഒാടമ രൂപ എഴുതമതള്ളമയമരുന്നു. 

• 120  സദ്യംരദ്യംഭകരുചട  0.48 ചകഒാടമ  രൂപയുചട  വഒാടക  വരദ്ധനവബ  ഒരു

വരഷചതയബ നമരതമവചമരുന്നു.

• 538  സദ്യംരദ്യംഭകരുചട  0.6  ചകഒാടമ  രൂപ  CFC  ഇളവബ  മൂന്നുമഒാസചതക്കബ

നല്കമയമരുന്നു.

• CFC  വരദ്ധനവബ  ഒരു വരഷചതക്കബ  538  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ  0.2  ചകഒാടമ

രൂപയുചട ഇളവബ നല്കമ. 

• ഒറതവണ  തസ്പീരപ്പെഒാക്കല് പദ്ധതമയമലൂചട 320  സദ്യംരദ്യംഭകരുചട പലമശ

2.8 ചകഒാടമ രൂപ എഴുതമതള്ളമ.

• ഇപ്രകഒാരദ്യം  ആചക  7.32  ചകഒാടമ  രൂപയുചട  ഇളവുകള്  കമന്ഫ്ര

നല്കമയമട്ടുണബ.

സമഡ്ചകഒാ വഴെമ നടപ്പെമലഒാക്കമയതബ -

• ചകരള  സമഡ്ചകഒായുചട  ഉടമസതയമല്  വഒാടക  വദവസയമല്
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പ്രവരതമക്കുന്നതുദ്യം  ചകഒാവമ  ഡബ-19 മൂലദ്യം  പ്രതമസനമയമലഒായതുമഒായ

MSME  യൂണമറ്റുകചള  സഹഒായമക്കഒാനഒായമ  2020  മഒാരചബ  മുതല്  മൂന്നബ

മഒാസചതയ്ക്കുള്ള വഒാടക പൂരണ്ണമഒായുദ്യം ഇളവബ ചചയബ നല്കമ.  അപ്രകഒാരദ്യം

എണ്പചതഒാളദ്യം  MSME  യൂണമറ്റുകള്ക്കബ  ആനുകൂലദദ്യം  ലഭദമഒാക്കുകവഴെമ

ആചക 19.6 ലകദ്യം രൂപയുചട സഹഒായദ്യം സമഡ്ചകഒാ നല്കുകയുണഒായമ.

ഈ  സന്ദരഭതമല്  വളചര  ശചദ്ധയമഒായ  കഒാരദദ്യം  ചകനസരക്കഒാര

പ്രഖേദഒാപമച  അധമകവഒായ്പ  എടുക്കഒാനുള്ള  അനുമതമ  ചനടമയ  ആചകയുള്ള  8

സദ്യംസഒാനങ്ങളമല്  ചകരളവുദ്യം  ഉള്ചപ്പെടമരമക്കുന്നു.  ഈസബ  ഒഒാഫബ  ഡൂയമദ്യംഗബ

ബമസമനസമചന്റെ  ആവശദചപ്പെട  പരമഷഒാര  നടപടമകള്  ദ്രുതഗതമയമല്

സമയബനമതമഒായമ  നടപ്പെമലഒാക്കമയഒാണബ  0.25%  അധമക  വഒായ്പയഒായ

ഏകചദശദ്യം 2370 ചകഒാടമ രൂപയ്ക്കുള്ള അനുമതമ സരക്കഒാരമനബ ലഭമചതബ.

(ബമ)  പ്രഖേദഒാപമച  പദ്ധതമയഒാണബ.  നടപ്പെമലഒാക്കഒാനുള്ള  നടപടമ

സശസ്പീകരമചവരുന്നു.

(സമ)  വദവസഒായ വഒാണമജദ ഡയറക്ടചററബ മുഖേഒാനരദ്യം അനുവദമചമരുന്ന

മഒാരജമന് മണമ വഒായ്പ കഒാലഒാവധമ കഴെമഞമട്ടുദ്യം തമരമചടയഒാന് കഴെമയഒാതമരുന്ന

സദ്യംരദ്യംഭകരക്കുചവണമ  ഈ സരക്കഒാര  അധമകഒാരചമറചശഷദ്യം  മൂന്നബ  പ്രവശദദ്യം
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ഒറതവണ തസ്പീരപ്പെഒാക്കല് പദ്ധതമ നടപ്പെമലഒാക്കുകയുണഒായമ.  ഇപ്രകഒാരദ്യം  760

ചകസകളമലഒായമ 8.89 ചകഒാടമ രൂപ ചചലവഒാക്കമയമട്ടുണബ.

(ഡമ)  വദവസഒായ  ഭദ്രത  ചപഒാരടലമല്  വദവസഒായ  വഒാണമജദ

ഡയറക്ടചററബ  ജമല്ല  വദവസഒായ  ചകനങ്ങള്  മുഖേഒാനരദ്യം  നടപ്പെമലഒാക്കുന്ന

Scheme for Interest Subvention on Term Loan and working capital

loan  പദ്ധതമയുചട  അചപക  വദവസഒായ  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ  ഒഒാണ്ലലനഒായമ

സമരപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം  ആയതമചന്റെ  പുചരഒാഗതമ  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ  അനുദമനദ്യം

അറമയഒാന് കഴെമയുദ്യം.

(ഇ)  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ  ഒഒാണ്ലലനഒായമ  അചപകമക്കഒാവുന്നതഒാണബ.

വദവസഒായ വഒാണമജദ ഡയറക്ടചററമചന്റെ ഒഡൗചദദഒാഗമക ചവബ്ലസറഒായമട്ടുള്ള

http://www.industry.kerala.gov.in എന്ന  ലമങമലൂചടയഒാണബ

VYAVASAYA  BHADRATHA  (COVID-19  Relief  package  for

MSMEs  Interest  Subvention  for  Term  Loan  &  Working  Capital

Loan)  എന്ന ചപഒാരടലമല് പ്രചവശമക്കുന്നതബ.  ഈ പദ്ധതമയുചട ആനുകൂലദദ്യം

ലഭമക്കുന്നതമചലക്കഒായമ  അചപകകന്  ചപഒാരടലമല്  രജമസര

ചചചയ്യേണതഒാണബ;  കശഒാരടര  അടമസഒാനതമല്  അചപക

http://www.industry.kerala.gov.in/
http://www.industry.kerala.gov.in/
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സമരപ്പെമക്കഒാവുന്നതഒാണബ.  സശയദ്യം  സഒാകദചപ്പെടുതമയ  UAM  രസസ്പീതബ,

ബനചപ്പെട ധനകഒാരദ സഒാപനതമല്നമന്നുള്ള നമശമത ചപ്രഒാചഫഒാരമയമല്

ഉള്ള  ശമപഒാരശ  കതബ  എന്നമവ  അചപകചയഒാചടഒാപ്പെദ്യം  അപബ ചലഒാഡബ

ചചചയ്യേണതഒാണബ.   പ്രസ്തുത  അചപക  ബനചപ്പെട  വദവസഒായ  വമകസന

ആഫസ്പീസറുചട  ചലഒാഗമനമല്  ലഭമക്കുകയുദ്യം  ടമയഒാന്  ആയതബ  പരമചശഒാധമചബ

ചയഒാഗദമഒായ അചപകകള് ജമല്ലഒാ വദവസഒായ ചകനദ്യം ജനറല് മഒാചനജരക്കബ

സമരപ്പെമക്കുകയുദ്യം  നന്യൂനതകളുള്ള  അചപകകള്  അചപകകനബ  തമരമചക

ചപഒാരടലമലൂചട നന്യൂനത പരമഹരമക്കുന്നതമചലയബ നല്കുകയുദ്യം ചചയ്യുന്നു.  ജമല്ലഒാ

വദവസഒായ  ചകനദ്യം  ജനറല്  മഒാചനജര  ആഫസ്പീസമല്  ലഭമച  അചപകകള്

മുന്ഗണനഒാക്രമദ്യം  പഒാലമചചകഒാണബ  അദ്യംഗസ്പീകരമചബ  തുക  അചപകകചന്റെ

ബനചപ്പെട ബഒാങബ അക്കഡൗണമചലക്കബ ടഒാന്സബ ഫര ചചയ നല്കുന്നു.  

ചകഒാവമഡബ കഒാലചത വദവസഒായ സദ്യംരകണദ്യം

2 (*204) ശസ്പീ  .   അൻവർ സഒാദതബ:
         ശസ്പീ  .   അനൂപബ ചജക്കബബ :

         ശസ്പീ  .    വമ  .    എസബ  .    ശമവകുമഒാർ:  തഒാചഴെ  കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കബ

വദവസഒായവുദ്യം  ചസഒാർട്സദ്യം  യുവജനകഒാരദവുദ്യം  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടമ

നല്കുചമഒാ:
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(എ)  ചകഒാവമഡ്മൂലമുള്ള  സഒാമ്പതമക  മഒാന്ദദദ്യം  സദ്യംസഒാനചത

വദവസഒായ ചമഖേലചയ എപ്രകഒാരമഒാണബ ബഒാധമചതബ;

(ബമ)  ഇതുമൂലദ്യം  ഏചതങമലുദ്യം  ഫഒാക്ടറമകള്  സമരമഒായമ  അടച

പൂട്ടുകചയഒാ ഉലഒാദനദ്യം പകുതമയഒായമ കുറയ്ക്കുകചയഒാ ചചയമട്ടുചണഒാ;

(സമ)  ഈ  പ്രതമസനമ  കഒാലതബ  ചചറുകമട  ഇടതരദ്യം  വദവസഒായ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങചള  സദ്യംരകമക്കഒാന്  സരക്കഒാര  നടപ്പെമലഒാക്കുന്ന  പദ്ധതമകള്

എചനഒാചക്കയഒാണബ; അറമയമക്കുചമഒാ;

(ഡമ)   ഇതമനഒായമ  ചകനസഹഒായദ്യം  ലഭദമഒാചണഒാ;  വമശദഒാദ്യംശദ്യം

നല്കുചമഒാ?

വദവസഒായവുദ്യം      ചസഒാർട്സദ്യം    യുവജനകഒാരദവുദ്യം   വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പമ  .   ജയരഒാജന്) : സര, 

(എ)  ചകഒാവമ  ഡബ  മഹഒാമഒാരമയുണഒാക്കമയ  സഒാമ്പതമക  മഒാന്ദദദ്യം

ചകരളതമചല  വദവസഒായ  ചമഖേലചയയുദ്യം  പ്രതമകൂലമഒായമ  ബഒാധമചമട്ടുണബ.

രഒാജദദ്യം  മുഴുവന്  അടചമടല്  പ്രഖേദഒാപമചതമനഒാല്  നമ്മുചട  സദ്യംരദ്യംഭക

ചമഖേലയമല്  ഉല്പഒാദന-വമതരണ-വമനമമയ  പ്രവരതനങ്ങള്

നമല്തമചവയ്ചക്കണമ  വന്നു.   ചദശസ്പീയ-അനരചദശസ്പീയ  വമതരണ
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ശദ്യംഖേലകചള  ഈ  പ്രതമസനമ  ബഒാധമചമട്ടുള്ളതമനഒാല്  പൂരവ്വസമതമ

പ്രഒാപമക്കഒാന്  ചവണമവരുന്ന  കഒാലലദരഘദതമലുദ്യം  അനമശമതതശമുണബ.

ചകരളതമചല വദവസഒായ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങചള ഈ പ്രതമസനമ മൂന്നുതരതമല്

ബഒാധമചമട്ടുണബ.  അവ : 1) 2020 മഒാരചബ 25- നബ പ്രഖേദഒാപമച രഒാജദവദഒാപക

അടചമടല്മൂലദ്യം  ഉത്പഒാദന  പ്രവരതനങ്ങള്  നമശലമഒായചതഒാചട

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  നഷതമലഒായമ.  2)  ഗതഒാഗത  സദ്യംവമധഒാനദ്യം

നമശലമഒായചതഒാചട  ചമഒാതവമതരണ-ശദ്യംഖേല  തഒാറുമഒാറഒായമ.  3)

ഉല്പന്നങ്ങളുചട ഡമമഒാന്റെബ ഇടമഞബ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് നഷതമലഒായമ.  

(ബമ)  ചകഒാവമ  ഡബ  മഹഒാമഒാരമ  നമമമതദ്യം  രഒാജദദ്യം  അടചമടല്

പ്രഖേദഒാപമചതുമൂലദ്യം  പതനദ്യംതമട  ജമല്ലയമല്  16  വദവസഒായ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുദ്യം

ആലപ്പുഴെ  ജമല്ലയമല്  3  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുദ്യം  ചകഒാഴെമചക്കഒാടബ  ജമല്ലയമല്  ഒരു

വദവസഒായ  സദ്യംരദ്യംഭവുദ്യം  അടചപൂടമയമട്ടുണബ.  കൂടഒാചത  ഉല്പ്പെഒാദനദ്യം

കുറയ്ചക്കണ അവസയുദ്യം ഉണഒായമട്ടുണബ.

(സമ)  ചകഒാവമ  ഡബ  മഹഒാമഒാരമ  ചചറുകമട-ഇടതരദ്യം  വദവസഒായ

ചമഖേലയമലുണഒാക്കമയ  ആഘഒാതദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നതമനബ  ചകന  സരക്കഒാരമചന്റെ

ആത്മനമരഭര  ഭഒാരതബ  അഭമയഒാന്  പഒാചക്കജമചന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  എമരജന്സമ
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ചക്രഡമറബ  ലലന്  ഗദഒാരണമ  സസ്പീദ്യം  (ECLGS),  ചക്രഡമറബ  ഗദഒാരണമ  സസ്പീദ്യം

ചഫഒാര സചബഒാരഡമചനറബ ചഡബ്റബ(CGSSD),  പമ.എദ്യം.  ചഫഒാരമലമചസഷന്

ഒഒാഫബ  ലമചക്രഒാ  ഫുഡബ  ചപ്രഒാസസമദ്യംഗബ  എചന്റെരലപ്രസബ  (PM-FME)

തുടങ്ങമയ  സസ്പീമുകളുദ്യം  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമചന്റെ  വദവസഒായ  ഭദ്രതഒാ

പഒാചക്കജദ്യം നമലവമലുണബ.  ഇതമല് എമരജന്സമ ചക്രഡമറബ ലലന് ഗദഒാരണമ

സസ്പീമമലൂചട  ചചറുകമട-ഇടതരദ്യം  വദവസഒായ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കബ  2020

ചഫബ്രുവരമ  28  വചര  കുടമശമകയഒായമട്ടുള്ള  വഒായ്പയുചട  20%  വചരയുള്ള

അധമക പ്രവരതനമൂലധന വഒായ്പയഒായമ ലഭമക്കുന്നു. 2021 ജനുവരമ 2 വചര

ഈയമനതമല് വമവമധ ബഒാങ്കുകള് മുചഖേന  1,45,319  അക്കഡൗണ്ടുകളമലഒായമ

6,368  ചകഒാടമ  രൂപ  അനുവദമചമട്ടുണബ.  ഇതമല്  1,09,970

അക്കഡൗണ്ടുകളമലഒായമ  5,595  ചകഒാടമ  രൂപ  വമതരണദ്യം  നടതമയമട്ടുണബ.

CGSSD  മുചഖേന  നമലവമല്  വഒായ്പചയടുതമട്ടുള്ളതുദ്യം  NPA,  SMA-2

വമഭഒാഗതമചല  പ്രവരതനകമമഒായമട്ടുള്ളതുമഒായ  യൂണമറ്റുകള്ക്കബ

ആനുകൂലദദ്യം  ലഭമക്കുദ്യം  PM-FME  ഭകദ-സദ്യംസരണ  ചമഖേലയമചല  സൂക

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കബ  support നല്കുന്ന ചകന പദ്ധതമയഒാണബ. 
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(ഡമ)  ചകഒാവമ  ഡബ  മഹഒാമഒാരമ  ചചറുകമട-ഇടതരദ്യം  വദവസഒായ

ചമഖേലയമലുണഒാക്കമയ  ആഘഒാതദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നതമനബ  ചകന  സരക്കഒാരമചന്റെ

ആത്മനമരഭര  ഭഒാരതബ  അഭമയഒാന്  പഒാചക്കജമചന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  എമരജന്സമ

ചക്രഡമറബ  ലലന്  ഗദഒാരണമ  സസ്പീദ്യം  (ECLGS),  ചക്രഡമറബ  ഗദഒാരണമ  സസ്പീദ്യം

ചഫഒാര  സചബഒാരഡമചനറബ  ചഡറബ  (CGSSD),  പമ.എദ്യം.  ചഫഒാരമലമചസഷന്

ഒഒാഫബ  ലമചക്രഒാ  ഫുഡബ  ചപ്രഒാസസമദ്യംഗബ  എന്റെരലപ്രസസബ  (PM-FME)

തുടങ്ങമയ  സസ്പീമുകളുദ്യം  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമചന്റെ  വദവസഒായ  ഭദ്രതഒാ

പഒാചക്കജദ്യം നമലവമലുണബ. ഇതമല് എമരജന്സമ ചക്രഡമറബ ലലന് ഗദഒാരണമ

സസ്പീമമലൂചട  ചചറുകമട-ഇടതരദ്യം  വദവസഒായ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കബ  2020

ചഫബ്രുവരമ  28  വചര കുടമശമകയഒായമട്ടുള്ള വഒായ്പയുചട  20% വചരയുള്ള തുക

അധമക പ്രവരതനമൂലധന വഒായ്പയഒായമ ലഭമക്കുന്നു. 2021 ജനുവരമ 2 വചര

ഈയമനതമല് വമവമധ ബഒാങ്കുകള് മുചഖേന  1,45,319  അക്കഡൗണ്ടുകളമലഒായമ

6,368  ചകഒാടമ  രൂപ  അനുവദമചമട്ടുണബ.  ഇതമല്  1,09,970

അക്കഡൗണ്ടുകളമലഒായമ  5,595  ചകഒാടമ  രൂപ  വമതരണദ്യം  നടതമയമട്ടുണബ.

CGSSD  മുചഖേന  നമലവമല്  വഒായ്പചയടുതമട്ടുള്ളതുദ്യം  NPA,  SMA-2

വമഭഒാഗതമചല  പ്രവരതനകമമഒായമട്ടുള്ളതുമഒായ  യൂണമറ്റുകള്ക്കബ
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ആനുകൂലദദ്യം ലഭമക്കുദ്യം    PM-FME  ഭകദ -സദ്യംസരണ ചമഖേലയമചല സൂക

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കബ Spport നല്കുന്ന ചകന പദ്ധതമയഒാണബ. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദബ  മുഹസമന്  പമ  .:  സര,  സൂക-ചചറുകമട-ഇടതരദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  നമ്മുചട  സമ്പദബ വദവസയുചട  ഏറവുദ്യം  പ്രധഒാനചപ്പെട

ചമഖേലയഒാണബ.  അങ്ങബ  പറഞതുചപഒാചല  പ്രധഒാനമഒായുദ്യം  ചലഒാക്ഡഡൗണ്

കഒാലതബ  ഇവരുചട  ഉത്പഒാദനവുദ്യം  വമതരണവുദ്യം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുചട

ആവശദകതയുദ്യം  വളചരചയചറ  കുറഞ്ഞു  എന്നുള്ളതുചകഒാണ്ടുതചന്ന

രഒാജദവദഒാപകമഒായമ  ഇഡൗ  ചമഖേല  വലമയ  രസ്പീതമയമലുള്ള  തകരചയമചലയബ

ചപഒായചപ്പെഒാഴുദ്യം  ചകരളതമല്  ഇഡൗ  ചമഖേലചയ  പമടമചനമരതഒാന്ചവണമ

വദവസഒായ ഭദ്രതഒാ പഒാചക്കജബ പ്രഖേദഒാപമചചകഒാണബ ഒരു പരമധമവചര അവചര

സഹഒായമച അങ്ങചയയുദ്യം ഗവണ്ചമന്റെമചനയുദ്യം ഞഒാന് അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണബ....

(ബഹളദ്യം)....  ഞഒാന്  കഒാരദദ്യം  പറഞതചല്ല,  രഒാജദചത  മറബ

സദ്യംസഒാനങ്ങളമചലഒാചക്ക  തകരചയുണഒായചമ്പഒാള്  ചകരളതമല്

ഇത്രചയങമലുദ്യം  ചചയ്യേഒാന്  സഒാധമചതബ  വലമയ  അനുഗ്രഹമഒാണബ.  അതമനബ

നമങ്ങള് എനമനഒാണബ ഇങ്ങചന പറയുന്നതബ. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങബ ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക.
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ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദബ  മുഹസമന്  പമ  .:  സര,  ഇഡൗ  സദ്യംരദ്യംഭകതശദ്യം  ഒരു

സദ്യംസഒാരമഒായമ  വളരന്നുവചരണതുണബ.  നമ്മുചട  അഭദസ്തവമദദരുചട  ഇടയമല്

ചതഒാഴെമലമല്ലഒായ  പരമഹരമക്കഒാന്  ഇതബ  ഏറവുദ്യം  പ്രധഒാനചപ്പെട  ഒരു

പ്രതമവമധമയഒാണബ.  പചക  ഇതരതമല്  നൂതനമഒായമട്ടുള്ള

ആശയങ്ങളുചണങമലുദ്യം  പലരക്കുദ്യം  അതബ  ആരദ്യംഭമക്കഒാനുള്ള  ആശങയുദ്യം

അതമനുള്ള  സഒാഹചരദദ്യം  പൂരണ്ണമഒായമട്ടുചണഒാ  എന്നുള്ള  സദ്യംശയവുചമഒാചക്ക

പലചപ്പെഒാഴുദ്യം ഉണഒാകഒാറുണബ.     സദ്യംരദ്യംഭകതശദ്യം ചപ്രഒാതഒാഹമപ്പെമക്കഒാന് നമലവമല്

ചമല  പരമപഒാടമകചളഒാചക്കയുചണങമല്തചന്നയുദ്യം  ചകഒാചളജബ  തലദ്യം  മുതല്

ഇതരതമല്  അവരക്കബ  സമലദ്യം  അറമവുചമഒാചക്ക  ഉണഒാക്കുന്നചതഒാചടഒാപ്പെദ്യം

അതമനബ നല്ല രസ്പീതമയമലുള്ള ഒരു സഡൗകരദചമഒാരുക്കമ, ചലഒാക്ഡഡൗണ് കഴെമഞ

സഒാഹചരദദ്യം  വലമചയഒാരു  അവസരമഒായമ  മഒാറമചയടുക്കഒാന്  അങ്ങയുചട

ചനതൃതശതമല് പഒാനുചണഒാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  ചകരളതമല്  കഴെമഞ  നഒാലര

വരഷക്കഒാലതമനുള്ളമല്  63542  MSME  യൂണമറ്റുകള്

പ്രവരതനമഒാരദ്യംഭമചമട്ടുണബ.  ഇതുവഴെമ  ഇഡൗ  ചമഖേലയമല്  5919.74  ചകഒാടമ

രൂപയുചട  നമചകപവുദ്യം  223602  ചതഒാഴെമലുദ്യം  സൃഷമക്കചപ്പെടമട്ടുണബ.   വമവമധ
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പദ്ധതമകള്  നടപ്പെമലഒാക്കമചക്കഒാണബ  MSME  ചമഖേലചയ  കൂടുതല്

വമപുലസ്പീകരമക്കഒാനുദ്യം  ശക്തമചപ്പെടുതഒാനുമുള്ള  നടപടമകളഒാണബ

സശസ്പീകരമചചകഒാണമരമക്കുന്നതബ.  ഇന്നബ  വന്കമട  വദവസഒായങ്ങള്ക്കുള്ള

സഒാധദത  കുറവഒാണബ.  സൂക-ഇടതരദ്യം-ചചറുകമട  വദവസഒായങ്ങള്

ചപ്രഒാതഒാഹമപ്പെമക്കുക  എന്നതുതചന്നയഒാണബ  ഇഡൗ  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ  നയദ്യം.

അതുചകഒാണ്ടുതചന്ന  MSME  ചമഖേലകളമല്  വമവമധ  പദ്ധതമകള്

നടപ്പെമലഒാക്കഒാന് ഗവണ്ചമന്റെബ 755.27 ചകഒാടമ രൂപ അനുവദമചമട്ടുണബ.  ഇതമല്

2020  ഡമസദ്യംബര  വചര  473.58  ചകഒാടമ രൂപ  വമനമചയഒാഗമക്കുകയുദ്യം

ചചയമട്ടുണബ.  വദവസഒായ  നമചകപതമനുള്ള  നടപടമകള്  ലളമതമഒാക്കഒാന്

MSME  ചമഖേലയമല്  കൂടുതല്  നമചകപദ്യം  ആകരഷമക്കഒാന്  നമലവമല്

തടസമഒായമ  നമല്ക്കുന്ന  നമയമങ്ങളമലുദ്യം  ചടങ്ങളമലുദ്യം  ചഭദഗതമ

വരുതമചക്കഒാണബ  ഇനദയമലഒാദദമഒായമ  Ease  of  Doing  Business-ചന്റെ

ഭഒാഗമഒായമട്ടുള്ള  നമയമദ്യം  പഒാസഒാക്കമയതബ  ചകരളതമലഒാണബ.  എന്നുമഒാത്രമല്ല,

ഇതമനബ  ചവഗത  കൂടഒാന്  കഴെമയതക്കനമലയമല്  ചക-സശമഫബ  എന്നചപരമല്

ഒരു  ഓണ്ചചലന്  ക്ലമയന്റസബ  സദ്യംവമധഒാനവുദ്യം  നടപ്പെമലഒാക്കമ.  എന്നഒാല്

പമന്നസ്പീടബ  കഒാരദങ്ങള്  പരമചശഒാധമചചപ്പെഒാഴെഒാണബ  ഇതരതമലുള്ള  നമയമങ്ങള്
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പഒാസഒാക്കമചയങമലുദ്യം  അതമചന്റെ  ചവഗത  കൂടമ  വരുന്നമല്ല,  ചചലസന്സകളുദ്യം

അനുമതമകളുദ്യം  ലഭമക്കഒാന്  കഒാലതഒാമസമുണഒാകുന്നു  എന്നറമഞതബ.  അതബ

പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവണമയഒാണബ  ഒരു  മഒാസതമനുള്ളമല്  ചചലസന്സകളുദ്യം

അനുമതമകളുദ്യം ലഭദമഒാക്കഒാന് കഴെമയതക്കനമലയമലുള്ള നമയമ ചഭദഗതമകള്

ചകഒാണ്ടുവന്നതബ.  ഇതുചപഒാചലതചന്ന ഇതരതമലുള്ള ഒടനവധമ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

ആരദ്യംഭമചമട്ടുണബ.   ഇചപ്പെഒാള്  MSME  മഒാത്രമല്ല,  ഇതര വദവസഒായങ്ങള്ക്കുദ്യം

ഒരഒാഴ്ചക്കുള്ളമല്  ചചലസന്സകളുദ്യം  അനുമതമകളുദ്യം  ലഭമചബ  നൂറബ  ചകഒാടമ  രൂപ

വചരയുള്ള  നമചകപങ്ങള്  ലഭദമഒാക്കമ  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്

കഴെമയതക്കനമലയമലുള്ള  നമയമങ്ങളുണഒാക്കമ  പ്രവരതനങ്ങള്

കഒാരദകമമഒാക്കുകയഒാണബ.  MSME  സഒാപനങ്ങളമല്നമന്നുമുണഒാകുന്ന

ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കബ മഒാരക്കറബ ഉണഒാക്കമചയടുക്കഒാന് വദവസഒായ വകുപ്പെമനുകസ്പീഴെമല്

വഒാണമജദ ഡമപ്പെഒാരട്ടുചമന്റുതചന്ന പ്രചതദകമഒായമ ഉണഒാക്കമയമട്ടുണബ. വദവസഒായ

വകുപ്പെബ  പ്രമന്സമപ്പെല്  ചസക്രടറമ  ചഡഒാ.  ചക.  ഇളചങഒാവൻ

ചചയരമഒാനഒായമചക്കഒാണ്ടുള്ള  വഒാണമജദ  മമഷന്  ചദശസ്പീയ  രദ്യംഗത്തുദ്യം

അനരചദശസ്പീയ  രദ്യംഗത്തുദ്യം  പുതമയ  മഒാരക്കറ്റുകള്  കചണതഒാന്  ഇവമടുചത

സശകഒാരദ/ചപഒാതുചമഖേലഒാ  സഒാപനങ്ങള്ചക്കല്ലഒാമഒാവശദമുള്ള  അസദ്യംസ്കൃത
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വസ്തുക്കള് ഏതബ രഒാജദതഒാചണഒാ വമലകുറചബ കമട്ടുന്നതബ ഏതബ പ്രചദശതഒാചണഒാ

ഗുണനമലവഒാരമുള്ള  വമലകുറഞ  ഉത്പന്നങ്ങള്  ലഭമക്കുന്നതബ,  ഇചതല്ലഒാദ്യം

ചശഖേരമചചകഒാണബ  വമതരണദ്യം  നടത്തുന്നതമനുള്ള  സദ്യംവമധഒാനങ്ങള്

എചനഒാചക്കയഒാണബ  തുടങ്ങമയ  വമഷയങ്ങളഒാണബ  ചചകകഒാരദദ്യം  ചചയ്യുന്നതബ.

ഇചപ്പെഒാള് ചകഒാവമഡബ കഒാലതബ നമ്മുചട ടൂറമസദ്യം ചമഖേലചയല്ലഒാദ്യം വളചരയധമകദ്യം

പ്രതമസനമയഒാണബ  ചനരമടുന്നതബ.  നമ്മുചട  പരമ്പരഒാഗത

വദവസഒായങ്ങള്ചക്കഒാചക്ക പലചപ്പെഒാഴുദ്യം ടൂറമസമഒാണബ അനുഗ്രഹമഒായമ മഒാറുന്നതബ.

ഇചതല്ലഒാദ്യം ചനരമടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് മനസമലഒാക്കമചക്കഒാണബ വമപുലമഒായ വമപണമ

കചണത്തുന്നതമനുള്ള നടപടമ സശസ്പീകരമചബ പ്രവരതമചവരമകയഒാണബ.  കൂടുതല്

നമചകപങ്ങളുദ്യം  കൂടുതല്  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുള്ള  എല്ലഒാ

ചപ്രഒാതഒാഹനങ്ങളുദ്യം  ഗവണ്ചമന്റെബ  ചചയചകഒാടുക്കുന്നുണബ.  ഇചപ്പെഒാള്

പ്രചതദകമചബ  ഒരു  പരഒാതമയുദ്യം  ഇഡൗ  രദ്യംഗതബ  ഉണഒാകുന്നമല്ല.  ഏതഒാണബ  ഒരു

ലകതമ  അറുപതമനഒായമരതമല്പ്പെരദ്യം  MSME  യൂണമറ്റുകള്  ചകരളതമല്

നമലവമല്  പ്രവരതമക്കുന്നുണബ.  ഇതമല്  കുറചബ  സഒാപനങ്ങള്  മഒാത്രമഒാണബ

പ്രതമസനമ അഭമമുഖേസ്പീകരമക്കുന്നതബ. MSME യൂണമറ്റുകള് ചനരമടുന്ന വദഒാപഒാര

തകരചയുദ്യം  അതുമൂലമുണഒാകുന്ന  സഒാമ്പതമക  പ്രശ്നങ്ങളുചമഒാചക്ക
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പരമഹരമക്കുകയഒാണബ.  ഇഡൗ  സഒാപനങ്ങചളചയല്ലഒാദ്യം  കൂടമചയഒാജമപ്പെമചബ   ഒരു

ചചമചക്രഒാ  ഫമനഒാന്സബ  കമ്പനമ  രൂപസ്പീകരമചചകഒാണബ  ഇതരതമല്

സഒാപനങ്ങചള സദ്യംരകമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകളുദ്യം വദവസഒായ വകുപ്പെമചന്റെ

ആചലഒാചനയമലുണബ.  അതുകൂടമ  പരമചശഒാധമചചകഒാണബ  ആവശദമഒായ

നടപടമകള് സശസ്പീകരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദബ  മുഹസമന് പമ  .:  സര,  പടഒാമ്പമ മണ്ഡലതമചല  ചകഒാപ്പെദ്യം

പഞഒായതമല് ആമയൂര കമ്പനമപ്പെറമ്പബ  എന്ന ഒരു സലമുണബ.  വദവസഒായ

വകുപ്പെമചന്റെ ചരഖേയമലുചണങമലുദ്യം  40-45-ഓളദ്യം വരഷങ്ങളഒായമ ശദ്ധമക്കഒാചത

കമടക്കുകയഒായമരുന്നു ഇഡൗ സലദ്യം. ഇഡൗ സരക്കഒാര വന്നചപ്പെഒാള് ഇതരതമല്

വദവസഒായ  വകുപ്പെമചന്റെ  സലങ്ങചളല്ലഒാദ്യം  എടുതബ  അവമചട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

തുടങ്ങഒാനുള്ള  ചപ്രഒാതഒാഹനദ്യം  ചകഒാടുക്കുന്ന  ഒരു  നയദ്യം  സശസ്പീകരമചമരുന്നു.

അതമചന്റെ ഭഒാഗമഒായമ അവമചട ഏക്കര കണക്കമനബ സലദ്യം ഞങ്ങള് ഏചറടുതബ

പല വദവസഒായ സഒാപനങ്ങള്ക്കുദ്യം ചകഒാടുതമട്ടുണബ.  എന്നഒാല് ഇവമചട രണബ

ചസന്റെമലുദ്യം  അഞബ  ചസന്റെമലുമഒായമ  തലമുറകളഒായമ  തഒാമസമക്കുന്ന  കുറചബ

ആളുകളുണബ. ചവചറ യഒാചതഒാരു തരതമലുദ്യം സശനമഒായമ  ഭൂമമയമല്ലഒാത വളചര

പഒാവചപ്പെട  ആളുകളഒായ  അവരക്കമചപ്പെഒാള്  തഒാലൂക്കബ  ഓഫസ്പീസമല്നമന്നുദ്യം
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ചനഒാടസ്പീസബ  കമടമയമരമക്കുകയഒാണബ.  അവചര  അവമചടനമന്നുദ്യം  കുടമയമറക്കുചമഒാ

എചന്നഒാരു  ഭയതമലഒാണബ  അവരമചപ്പെഒാള്  നമല്ക്കുന്നതബ.  ഇക്കഒാരദതമല്

അവരുചട ആശങ മഒാറ്റുന്നതമനബ അങ്ങബ അടമയനരമഒായമ ഇടചപടുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  ബഹുമഒാനചപ്പെട  പടഒാമ്പമ  അദ്യംഗദ്യം

പറഞമട്ടുള്ള  കഒാരദങ്ങള്  ഞങ്ങള്  ഇതമനുമുന്പബ  പരമചശഒാധമചമട്ടുള്ള

വമഷയമല്ല,  എന്നഒാല്  അതബ  ഞങ്ങളുചട  ശദ്ധയമല്ചപ്പെടമട്ടുണബ.

അചദ്ദേഹദ്യംതചന്ന  ഇതമനകദ്യം  ഇതരതമചലഒാരു  വമഷയദ്യം  അവമചടയുചണന്നബ

കചണത്തുകയുദ്യം  അചദ്ദേഹദ്യംതചന്ന  മുന്കചയ്യേടുതബ  ചരച  ചചയബ

പരമഹരമക്കഒാനുള്ള  നടപടമകള്  അവമചട  സശസ്പീകരമചവരമകയുമഒാണബ.

അചദ്ദേഹതമചന്റെ  ചനതൃതശതമല്  നചല്ലഒാരു  അനരസ്പീകദ്യംതചന്ന  അവമചട

സൃഷമക്കചപ്പെടുകയുദ്യം ചചയമട്ടുണബ.  ഇചപ്പെഒാള് അവമചടയുള്ള ധഒാരഒാളദ്യം ആളുകള്

ഇഡൗ  കമ്പനമപ്പെറമ്പമല് തഒാമസമചവരമകയഒാണബ.  അവചര  കുടമയമറക്കുന്ന

പ്രശ്നചമഒാന്നുദ്യം  ഇചപ്പെഒാള്  നമ്മുചട  മുന്പമല്  വന്നമടമല്ല,  ആ  കഒാരദങ്ങള്

ആചലഒാചമചമട്ടുമമല്ല.  ഇഡൗ  വമഷയതമല് കൂടുതല് കഒാരദങ്ങള് പരമചശഒാധമചബ

പഠമചബ  എല്ലഒാവചരയുദ്യം  സഹകരമപ്പെമചചകഒാണ്ടുദ്യം  എല്ലഒാ  രഒാഷസ്പീയ

പഒാരടമകളുചടയുദ്യം  സദ്യംഘടനകളുചടയുചമല്ലഒാദ്യം  അഭമപ്രഒായങ്ങള്കൂടമ
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ആരഒാഞ്ഞുചകഒാണ്ടുദ്യം  അതമചന്റെ  അടമസഒാനതമല്  മഒാത്രചമ  ഉചമതമഒായ

തസ്പീരുമഒാനങ്ങള്  ചചകചക്കഒാള്ളുകയുള.  ഇചപ്പെഒാള് അവചര  കുടമയമറക്കഒാചനഒാ

അവരചക്കതമചര  എചനങമലുദ്യം  നടപടമകള്  സശസ്പീകരമക്കഒാചനഒാ  വദവസഒായ

വകുപ്പെമചന്റെ മുന്പമല് ഇചപ്പെഒാള് അതരതമചലഒാരു പ്രശ്നമമല്ല.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    ദമവഒാകരന്:  സര,  ചകരളതമചല ചപഒാതുചമഖേലഒാ വദവസഒായ

സഒാപനങ്ങള്  വളചര  നഒാളുകള്ക്കുചശഷദ്യം  ലഒാഭതമചലയബ  നസ്പീങ്ങുകയഒാണബ.

ഇചപ്പെഒാള്തചന്ന  ഏകചദശദ്യം  15  ചപഒാതുചമഖേലഒാ  സഒാപനങ്ങള് കൃതദമഒായമ

ലഒാഭതമചലയ്ചക്കതമയമട്ടുണബ.  ഇഡൗ ചചശലമ തുടരണചമന്നഒാണബ എല്ലഒാവരുദ്യം

ആഗ്രഹമക്കുന്നതബ.  ഇക്കഒാരദതമല്  ഞഒാന് അങ്ങചയ  അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണബ.

ഇഡൗ  സരക്കഒാര  അധമകഒാരതമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  വദവസഒായ

സഒാപനങ്ങളുചട  ചചകവശമുള്ള  ഉപചയഒാഗശൂനദമഒായമക്കമടക്കുന്ന  ഭൂമമയമല്

അടമസഒാന  സഡൗകരദങ്ങള്  ലഭദമഒാക്കമ  MSME  യൂണമറ്റുകള്

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനബ എചനല്ലഒാദ്യം നടപടമകളഒാണബ സശസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതബ. ഇതമലൂചട

എത്ര ചതഒാഴെമലവസരങ്ങള് സൃഷമചമട്ടുണബ? 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  ചനരചതതചന്ന ആരദ്യംഭമചമട്ടുള്ള ജമല്ലഒാ

വദവസഒായ  ചകനതമചന്റെ  കസ്പീഴെമല്  പ്രവരതമക്കുന്ന  ഒടനവധമ  വദവസഒായ
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ചകനങ്ങളുണബ.   അതുചപഒാചലതചന്ന നമ്മുചട  KSIDC,  KINFRA,  SIDCO

തുടങ്ങമയ  സഒാപനങ്ങളുചട  കസ്പീഴെമല്  പ്രവരതമക്കുന്ന  വദവസഒായ

എചസറ്റുകളുമുണബ.  ഇഡൗ  സഒാപനങ്ങചളല്ലഒാദ്യം  പ്രവരതമക്കുന്ന  മമക്ക

ഏരമയകളമലുദ്യം  അചല്ലങമല്   മമക്ക  ഇന്ഡസമയല്  ചകനങ്ങളമലുമുള്ള  ഭൂമമ

വദവസഒായ  ആവശദങ്ങള്ക്കുതചന്ന  ഉപചയഒാഗമചചകഒാണമരമക്കുകയഒാണബ.

ഇചപ്പെഒാള്  കഴെമഞ  നഒാലബ  വരഷക്കഒാലതമനുള്ളമല്  ഓചരഒാ  ജമല്ലയമലുമുള്ള

ഉപചയഒാഗശൂനദമഒായമ  കമടക്കുന്ന  ഭൂമമയുചട  കണചക്കടുതബ  അതമചന്റെ

അടമസഒാനതമല് ഇതബ സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ ചകഒാടുക്കുകഒാചയന്നുള്ള നമലപഒാടഒാണബ

സശസ്പീകരമചതബ.  അങ്ങചന  പരമചശഒാധമചചപ്പെഒാള്  ഭൂമമ  വഒാങ്ങമ  വദവസഒായദ്യം

തുടങ്ങഒാത  ചമലരുണബ,  പചക  നമയമപരമഒായമ  ഭൂമമ  അവരുചട

ചചകവശമഒാണുള്ളതബ. അവര പലരുദ്യം ഇചപ്പെഒാള് രദ്യംഗത്തുവന്നബ പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കഒാന്  തയ്യേഒാറഒാകുന്നു.  ഇനമയുദ്യം  ഇതുസദ്യംബനമചബ  പരമചശഒാധമചബ

എവമചടയങമലുദ്യം ഉപചയഒാഗശൂനദമഒായമ കമടക്കുന്ന ഭൂമമയുചണങമല് ആ ഭൂമമ

തസ്പീരചയഒായുദ്യം  വദവസഒായ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കുചവണമ  ഉപചയഒാഗമക്കുദ്യം.

സദ്യംരദ്യംഭകരഒായമ  MSME  യൂണമറ്റുകള്  സഒാപമക്കുന്നതമനുചവണമ

മുചന്നഒാട്ടുവരുന്നവരക്കബ  ആവശദമുള്ള  സഹഒായങ്ങള്  ചചയചകഒാടുത്തുചകഒാണബ
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സദ്യംരദ്യംഭചത ചപ്രഒാതഒാഹമപ്പെമക്കുദ്യം. ഇചപ്പെഒാള് നമ്മുചട ചകരളതമല്തചന്നയുള്ള

ചപഒാതുചമഖേലഒാ  സഒാപനങ്ങളുചടചയഒാക്ക ചചകവശദ്യം ഭൂമമയുണബ.  പ്രചതദകമചബ

സമന്നമദ്യംഗബ  മമലകളുചട  ഒഴെമഞ്ഞുകമടക്കുന്ന  തരമശുഭൂമമയമല്  ഭകദസരകഒാ

പദ്ധതമയുചട  ഭഒാഗമഒായമ  ഇചപ്പെഒാള്  വദഒാപകമഒായമ  കൃഷമ  ചചയ്യുകയഒാണബ.

മതദദ്യം  വളരത്തുന്നതബ  ചതഒാഴെമലഒാളമകളുദ്യം  മഒാചനജചമന്റുകളുദ്യം  കൂടമയഒാണബ.

KMML  ഒരു  ബ്രഒാന്ഡബ  അരമതചന്നയുണഒാക്കമ  മഒാരക്കറബ  ചചയ്യുകയഒാണബ.

ഉല്പ്പെഒാദനചമഖേലയമല് നടതമയമട്ടുള്ള പരമശമങ്ങള്ക്കബ തമരുവനനപുരചത

ചചടറഒാനമയതമനഒാണബ സദ്യംസഒാന അവഒാരഡബ കമടമയമരമക്കുന്നതബ.   ഇങ്ങചന

നമ്മുചട  ചകരളതമചന്റെ  ഓചരഒാ  പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം  കചണതമ  അവയബ

പരമഹഒാരമുണഒാക്കഒാന്  ആവശദമഒായ  എല്ലഒാ  നടപടമകളുദ്യം  സശസ്പീകരമചബ

പ്രവരതമചവരമകയഒാണബ.  ഇനമയുദ്യം  പരമചശഒാധമക്കുകയുദ്യം

വദവസയഒായങ്ങള്ക്കുചവണമ പരമഒാവധമ ഉപചയഒാഗചപ്പെടുത്തുകയുദ്യം ചചയ്യേഒാദ്യം.  

  ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര രതഒാകരന്:  സര,  ചകഒാവമഡബ  കഒാലദ്യം  സദ്യംഭഒാവന ചചയ

പ്രതമസനമ  ഏറവുദ്യം  കൂടുതല്  വദഒാപമചമട്ടുള്ളതബ  വദഒാപഒാര  ചമഖേലയമലുദ്യം

ഉല്പഒാദന ചമഖേലയമലുമഒാണബ. അങ്ങബ സൂചമപ്പെമചതുചപഒാചല ഉല്പ്പെഒാദനതമചന്റെ

ചകനസ്പീകരണ  സശഭഒാവദ്യം  മഒാറുകയുദ്യം  വമചകനസ്പീകരണമഒായമതസ്പീരുകയുദ്യം
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ചചയമട്ടുണബ. അതമചന്റെ അടമസഒാനതമല് ഉപചഭഒാഗ രസ്പീതമയമലുദ്യം മഒാറമുണഒായമ

വരുന്നുണബ.  ഇതമചനക്കുറമചബ കൃതദമഒായമ പഠമചക്കണതുണബ.  ഒരു ഉദഒാഹരണദ്യം

പറഞഒാല്,  ഇചപ്പെഒാള്  ഓണ്ചചലന്  വദവസഒായദ്യം  നടക്കുചമ്പഒാള്

അതമനനുസരമചബ തമമഴഒാടമചല ഉല്പന്നങ്ങള് ചകരളതമചലയബ ചകഒാണ്ടുവന്നബ

വസ്പീടുകളമല്  വമല്ക്കുകയുദ്യം  അതുകഒാരണദ്യം  നമ്മുചട  വദഒാപഒാരചമഖേലയമല്

ചചറുതുദ്യം  വലുതുമഒായ  പ്രതമസനമയുണഒാകുകയുദ്യം  ചചയ്യുകയഒാണബ.  മചറഒാന്നബ,

ഇചപ്പെഒാള്  ഗ്രഒാമങ്ങളമല്ചപഒാലുദ്യം  വഴെമകളമല്ല.  അഞബ  രൂപയബ  ചഒായ  അഞബ

രൂപയബ  ചപഒാരമപ്പെബ  എന്നമങ്ങചന  വമല്ക്കുകയഒാണബ.  ഒരു  ദമവസദ്യം

ചകഒാടമക്കണക്കമനബ  രൂപയുചട  വമല്പ്പെന  നടക്കുന്നുചണന്നഒാണബ  എനമക്കബ

ചതഒാന്നുന്നതബ.  വമല്പ്പെനചയക്കഒാള്  പ്രധഒാനദ്യം  അവമചട  ആചരഒാഗദപരമരക

പരമചശഒാധമക്കഒാനുള്ള  ഒരു  സദ്യംവമധഒാനവുമമല്ലഒാചയന്നുള്ളതഒാണബ.  ഇതരദ്യം

വദഒാപഒാരചമഖേല വമചകനസ്പീകരമക്കചപ്പെടുകയുദ്യം  ചകഒാവമഡമചന്റെ അനുബനമഒായമ

വസ്പീടമല്  കചവടദ്യം  നടത്തുകയുദ്യം  അതുവഴെമ  നമ്മുചട  സദ്യംസഒാനത്തുള്ള

ഉല്പ്പെഒാദനതമചന്റെ  മഒാരക്കറമദ്യംഗബ  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  പ്രതമസനമയമലഒാകുയുദ്യം

ചചയ്യുചമ്പഒാള്  അതമചനക്കുറമചബ  കൃതദമഒായമ  പഠമക്കഒാനുദ്യം  ഇഡൗ

വമചകനസ്പീകൃതമഒായ  ഉല്പ്പെഒാദനവുദ്യം  അതമനനുസരമചള്ള  മഒാരക്കറമദ്യംഗബ
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സദ്യംവമധഒാനവുദ്യം  സദൃഢവുദ്യം  ശഒാസസ്പീയവുമഒായമ  ചകരളതമചന്റെ  ആവശദങ്ങള്

നമരവ്വഹമക്കഒാനുദ്യം പറമയ തരതമചലഒാരു ആചലഒാചനയുദ്യം പഠനവുദ്യം നടതഒാന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണഒാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  വദവസഒായ  വകുപ്പുമഒാത്രമഒായമ

പഠമചക്കണ ഒരു വമഷയമല്ല ഇതബ.   അതബ  നമ്മുചട സദ്യംസഒാനതബ ഇന്നുള്ള

ഒരു  സമതമവമചശഷമഒാണബ.  ഇവമചട  നമ്മള്  പ്രധഒാനമഒായുദ്യം  ഇന്നബ

ഉന്നയമക്കചപ്പെട്ടുചകഒാണമരമക്കുന്ന  ചചഒാദദങ്ങള്  MSME

സദ്യംബനമചമട്ടുള്ളതഒാണബ.  അതഒായതബ  സൂകമ-ചചറുകമട-ഇടതരദ്യം

വദവസഒായങ്ങളുദ്യം  അതമചന്റെ  പ്രശ്നങ്ങളുമഒാണബ.  അതമല്ചപ്പെടുന്നതല്ല  ഇതബ.

നമ്മുചട  നഒാടമല്  പരമ്പരഒാഗതമഒായമതചന്ന  ധഒാരഒാളദ്യം  വസ്പീടുകളമല്നമന്നബ

പലതരതമലുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉല്പഒാദമപ്പെമക്കുന്നുണബ,  ചബക്കറമ,

ചചകതറമ  തുടങ്ങമയവ. സശകഒാരദ  വദക്തമകള്തചന്ന  പലതരതമലുളള

ഉല്പന്നങ്ങള് ഉണഒാക്കുന്നുണബ.  ഗഒാരചമന്റെസബ,  അചഒാറുകള്,  നമ്മുചട  നഒാടമല്

സഒാധഒാരണ  ഭകദഭഒാഗമഒായമട്ടുള്ള  അചഒാറുകള്  സസ്പീകള്തചന്ന  കുടുദ്യംബശസ്പീ

മുചഖേന  ഉണഒാക്കുന്നുണബ.  അതമനുപുറചമ  വസ്പീടുകളമല്നമന്നബ  ഇതരതമലുള്ള

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് ഉല്പ്പെഒാദമപ്പെമക്കുന്നുമുണബ. ഇങ്ങചന ഉല്പ്പെഒാദമപ്പെമക്കുന്നതബ  അവര
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മഒാരക്കറബ  ചചയ്യുന്നുമുണബ,  അങ്ങചനചയഒാരു  ജസ്പീവമതദ്യം  ഇവമചട

നമലനമല്ക്കുന്നുണബ.  ഇതബ  ഇന്നചത  കഒാലഘടതമലുണഒാകുന്ന  ഒരു

പ്രശ്നമഒാണബ.  ഇചപ്പെഒാള്  മഒാരക്കറബ  ദുരബലചപ്പെട്ടു.  MSME  മഒാത്രമല്ല  മറബ

സഒാപനങ്ങളുചടയുദ്യം  മഒാരക്കറബ  ദുരബലചപ്പെട്ടുവന്നു.  വമല്പ്പെനയ്ക്കുള്ള  സഒാധദത

മങ്ങമ.   കയറ്റുമതമയമല്ല,  വമമഒാന  സരവ്വസ്പീസമല്ല.  വമചദശ  മഒാരക്കറ്റുകചളഒാചക്ക

ചപഒായചപ്പെഒാള്  ആഭദനര  മഒാരക്കറമചന  ആശയമക്കഒാന്...  പഴെയതുചപഒാചല

ചസഒാപ്പുകചളഒാചക്കയുണഒാക്കമ നല്ലതരതമല് അലങരമചഒാല്ചപഒാലുദ്യം ആളുകള്

വഒാങ്ങുന്നമല്ല.  അങ്ങചനവരുചമ്പഒാള്  ഇതബ  ചഡഒാര  ടു  ചഡഒാര  സചചപ

സസ്പീമമചലയ്ക്കുവന്നു.  അങ്ങചന  ചഡഒാര  ടു  ചഡഒാറമചലയ്ക്കുചപഒാകുചമ്പഒാള്  ഓചരഒാ

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുദ്യം അവരവരുചട പ്രഒാപമക്കുദ്യം കഴെമവമനുദ്യം അനുസരമചഒാണബ നഒാടമല്

വമതരണദ്യം  ചചയചകഒാണമരമക്കുന്നതബ.  ചപഒാതുവഒായ  പ്രശ്നചമന്ന  നമലയമല്

പരമചശഒാധമചബ  ആവശദമഒായ നടപടമകള് സശസ്പീകരമചക്കണതഒാണബ.   ഇങ്ങചന

വമല്ക്കചപ്പെടുന്നതുമഒായമ  ബനചപ്പെട്ടുചകഒാണബ  പ്രചതദക  പരഒാതമകചളഒാന്നുദ്യം

വന്നമടമല്ല.  ഏചതങമലുദ്യം  വദവസഒായ  സഒാപനദ്യം  ചകഒാവമഡബ  കഒാലതബ

ഇതരതമലുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുണഒാക്കമ  വസ്പീടുകളമല്  ചകഒാടുതതുചകഒാണബ

എചനങമലുദ്യം പ്രശ്നമുണഒായമചയന്നുള്ള വമഷയദ്യം ഞങ്ങളുചട മുമ്പമല് ഇതുവചര
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ശദ്ധയമല്ചപ്പെടമടമല്ല.   ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങള്  അങ്ങബ  ഉന്നയമച  നമലയമല്

എല്ലഒാവരുദ്യംകൂടമ  ആചലഒാചമചക്കണ  ഒരു  ചപഒാതുവമഷയമഒായമ  കണബ

പരമചശഒാധമക്കഒാവുന്നതഒാണബ.

ശസ്പീ  .    എല്ചദഒാ  എബ്രഹഒാദ്യം:  സര,  ഇഡൗ  ചകഒാവമഡബ  കഒാലതബ  നഒാദ്യം

ചനരമടുന്ന  പ്രധഒാനചപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങളമചലഒാന്നബ  ചതഒാഴെമല്  നഷമഒാണബ.

വനമതകളുചട MSME യൂണമറ്റുകള് കൂടുതല് വദഒാപകമഒായമ ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനബ

ചകരള ബഒാങ്കുമഒായമ ചചരന്നുചകഒാണബ ഒരു പ്രചതദക പദ്ധതമ ചതഒാഴെമല് നഷദ്യം

പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവണമ  ആചലഒാചമക്കുചമഒാ;  അചതഒാചടഒാപ്പെദ്യം  ചകഒാവമഡബ

കഒാലതബ  നമ്മുചട  സദ്യംസഒാനത്തുനമന്നബ  പതമനഒായമരക്കണക്കമനബ  ഇതര

സദ്യംസഒാനങ്ങളമലുള്ള ചതഒാഴെമലഒാളമകള് മടങ്ങുന്ന സമതമ വമചശഷമുണഒായതബ

ചകരളതമചല  ചചറുകമട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങചള  സഒാരമഒായമ  ബഒാധമചമട്ടുണബ.

അതുചകഒാണബ ഇതര സദ്യംസഒാനങ്ങളമചല ചതഒാഴെമലഒാളമകചള തമരമചബ  നമ്മുചട

സദ്യംസഒാനചതയബ  ചകഒാണ്ടുവന്നബ  നമ്മുചട  സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കുണഒായമട്ടുള്ള

പരമക്കുകള്  ചഭദചപ്പെടുതഒാന്  സരക്കഒാര  ഏചതല്ലഒാദ്യം  വമധതമലുള്ള

ആചലഒാചനകളഒാണബ നടതമയമട്ടുള്ളതബ?

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പമ  .   ജയരഒാജന്: സര, ഇചപ്പെഒാള് വദവസഒായ വകുപ്പെബ സഒാധഒാരണ
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ആരദ്യംഭമക്കുന്ന  MSME-കള്ക്കബ  15 ശതമഒാനദ്യം  ആനുകൂലദങ്ങള്

ചകഒാടുക്കുന്നുണബ. അതമചപ്പെഒാള് വരദ്ധമപ്പെമചബ ചമഒാതദ്യം നമചകപമൂലധനതമചന്റെ

25  ശതമഒാനദ്യം  ഗവണ്ചമന്റെബ  സബ്സമഡമയഒായമ  അവരക്കബ  നല്കുന്നുണബ.

അതുചപഒാചല  എസബ.സമ./എസബ.ടമ.  വനമതകള്ക്കബ  ചനരചത  20 ശതമഒാനദ്യം

സഹഒായമുണഒായമരുന്നതബ  ഇചപ്പെഒാള്  25  ശതമഒാനമഒായമ അനുവദമക്കുകയഒാണബ.

വമചദശരഒാജദങ്ങളമചലഒാചക്ക  ചജഒാലമചചയമട്ടുള്ള  നമ്മുചട  പ്രവഒാസമകള്

തമരമചവരമകയഒാണബ.  അതുചകഒാണബ  നമ്മുചട  ചതഒാഴെമല്ചമഖേലയമല്  ഇചപ്പെഒാള്

പുതമയ സഒാധദതകള് ഉയരതമചക്കഒാണ്ടുവചരണതഒായമട്ടുണബ.  അങ്ങചനയുള്ള

പ്രവഒാസമകള്തചന്ന  മുന്കചയ്യേടുതബ  പുതമയ  സദ്യംവമധഒാനങ്ങള്

ആരദ്യംഭമക്കുചമ്പഒാള്  അവരക്കുദ്യം  25  ശതമഒാനദ്യം  സബ്സമഡമ

ചകഒാടുക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്  സശസ്പീകരമചവരമകയഒാണബ.  ഇതമനുപുറചമ

ഇചപ്പെഒാഴെചത  ചകഒാവമഡബ-19-ചന്റെ  കഒാലതബ  പലമശയമനതമല്  ആറബ

മഒാസചത പലമശ പൂരണ്ണമഒായുദ്യം ചചററബ  ഓഫബ ചചയമട്ടുണബ,  ചമഒാറചടഒാറമയവുദ്യം

പ്രഖേദഒാപമചമട്ടുണബ.  മൂന്നബ  മഒാസചത  ചമഒാറചടഒാറമയദ്യം  അനുവദമചതബ  ചപഒാരഒാ,

ആറബ  മഒാസദ്യം  ചവണചമന്നുപറഞബ  ഇഡൗ  രദ്യംഗതബ  പ്രവരതമക്കുന്ന

സദ്യംഘടനകള് ചചഹചക്കഒാടതമയമല് ചകസമനുചപഒായമ.  ചചഹചക്കഒാടതമ അതബ
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തതശതമല് അദ്യംഗസ്പീകരമച,  പചക അതമചനതമരഒായമ ചമഒാറചടഒാറമയദ്യം കഒാലദ്യം

മൂന്നബ  മഒാസമഒാക്കമ  ചുരുക്കണചമന്നബ  പറഞ്ഞുചകഒാണബ  ചകന  ഗവണ്ചമന്റെബ

സപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയമല്  ചപഒായമ,  അതമചന്റെ  വമധമ  ഇതുവചര  വന്നമടമല്ല

അതുചകഒാണബ  ഇഡൗ  ആറബ  മഒാസക്കഒാലതമചന്റെ  പ്രശ്നമുള്ളതുചകഒാണബ

സപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയുചട  വമധമ  വരഒാതതുചകഒാണബ  ഇചപ്പെഒാള്  ഇഡൗ  രദ്യംഗതബ

ആനുകൂലദങ്ങള് വഒാങ്ങുന്നതമനുളള അചപകകചളഒാന്നുദ്യം ചവണത്ര വരുന്നമല്ല.

പചക  ഞങ്ങളുചട  ചചകവശദ്യം  ജമല്ലകളമല്  വന്നുചചരന്നമട്ടുള്ള  വമവമധ

വദവസഒായ ചകനങ്ങളമല്നമന്നുള്ള അചപകകളുദ്യം മറ്റുദ്യം പരമചശഒാധമചചകഒാണബ

അവരക്കബ  ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്  സശസ്പീകരമചമട്ടുണബ.

ചകഒാടതമ  വമധമ  വന്നുകഴെമഞഒാല്  ഇഡൗ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ചക്കല്ലഒാദ്യം  പുതമയ

സഹഒായങ്ങള് ചകഒാടുക്കഒാന് നമുക്കബ സഒാധമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    അന്വര  സഒാദതബ:  സര,  ചകഒാവമഡബ  മഹഒാമഒാരമയുചട

പശഒാതലതമല്  ഇരുപചതഒാളദ്യം  വദവസഒായ  സഒാപനങ്ങള്

അടചപൂടമചയന്നബ ഇവമചട ചചഒാദദതമചന്റെ ഉതരമഒായമതചന്ന പറയുന്നുണബ.

അടചപൂടമകഴെമഞചപ്പെഒാള്  ഒതമരമ  ആളുകള്ക്കബ  ചതഒാഴെമല്  നഷദ്യം

സദ്യംഭവമചമട്ടുണബ.  ചതഒാഴെമല്  നഷചപ്പെടവരക്കബ  സഒാമ്പതമക  സഹഒായദ്യം
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നല്ചകണതബ  ഏറവുദ്യം അനമവഒാരദദ്യംതചന്നയഒാണബ.   കഒാരണദ്യം,  അവര വലമയ

പ്രയഒാസതമലഒാചണന്നബ നമുക്കബ മനസമലഒാക്കഒാദ്യം.  അടചപൂടമയതബ ഗവണ്ചമന്റെബ

ചരഖേയമലുള്ളതുമഒാത്രമല്ല,  ഒതമരമ  ചചറുതുദ്യം  വലുതുമഒായ  സഒാപനങ്ങള്

പൂടമയമട്ടുണബ,  അവചരഒാചക്ക  പടമണമയമലുദ്യം  വലമയ  പ്രശ്നങ്ങളമലുമഒാണബ.

അങ്ങചനയുള്ള ആളുകള്ക്കബ എചനങമലുദ്യം സഒാമ്പതമക സഹഒായദ്യം സരക്കഒാര

നല്കമയമട്ടുചണഒാ, ഇചല്ലങമല് സഹഒായദ്യം നല്കഒാന് സരക്കഒാര തയ്യേഒാറഒാകുചമഒാ?

 ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  വദവസഒായ ഭദ്രതഒാ പദ്ധതമ പ്രകഒാരദ്യം

ഇഡൗ  ചകഒാവമഡബ  കഒാലതബ  വദവസഒായങ്ങചള  സദ്യംരകമക്കഒാനുദ്യം  തുടരന്നബ

വദവസഒായദ്യം  നടതമചക്കഒാണ്ടുചപഒാകഒാനുമുള്ള  സഒാമ്പതമക  സഹഒായങ്ങള്

KSIDC,  KINFRA  അതുചപഒാചല  ബഒാങബ.....,  സദ്യംസഒാന  ബഒാങമദ്യംഗബ

കമ്മമറമകളമലുദ്യം  ജമല്ലഒാ   ബഒാങമദ്യംഗബ  കമ്മമറമകളമലുചമഒാചക്ക ഇടചപടബ  നമ്മുചട

സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ പരമഒാവധമ സഒാമ്പതമക സഹഒായങ്ങള് ഇഡൗ കഒാലഘടതമല്

നല്കമ  തകരന്നുചകഒാണമരമക്കുന്ന  വദവസഒായങ്ങള്ക്കബ  പുനരജസ്പീവനദ്യം

ചകഒാടുക്കഒാന് ആവശദമഒായ എല്ലഒാ ഇടചപടലുകളുദ്യം നടതമയമട്ടുണബ. SLBC-ല്

ഒചക്ക  ശക്തമഒായ  നടപടമകള്തചന്ന  ഇഡൗ  കഒാരദതമല്  സശസ്പീകരമചമട്ടുണബ.

അതുചകഒാണ്ടുതചന്ന  നമുക്കബ  ഇഡൗ  രദ്യംഗതബ  വലമയ  മഒാറമുണഒാക്കമചയടുക്കഒാന്



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

33

സഒാധമചമട്ടുണബ.  ഇതമനുപുറചമ,  വദവസഒായ  ചമഖേലയമചല  നമചകപദ്യം

ചപ്രഒാതഒാഹമപ്പെമക്കുന്നതമനഒായമ  വദവസഒായ  വഒാണമജദവകുപ്പുവഴെമ  സദ്യംരദ്യംഭക

സഹഒായ പദ്ധതമ  നടപ്പെമലഒാക്കമ വരമകയഒാണബ.  ഇതനുസരമചബ  Entrepreneur

Support Scheme വഴെമയുദ്യം കൂടുതല് സഹഒായങ്ങള് നല്കമ നമലനമരതഒാനുള്ള

നടപടമകള്  സശസ്പീകരമക്കുകയഒാണബ.  അവരുചട  ബഒാധദതകള്  ലഘൂകരമക്കഒാന്

ഗവണ്ചമന്റെബ  ഇഡൗ  കഒാലഘടതമല്  ഒടനവധമ  പദ്ധതമകള്  ആവമഷരമചബ

നടപ്പെമലഒാക്കമചക്കഒാണമരമക്കുന്നുണബ.  ഞഒാന്  ചമശപ്പുറത്തുവചമരമക്കുന്ന

ഉതരതമല്തചന്ന ഇഡൗ കഒാരദങ്ങചളല്ലഒാദ്യം വദക്തമഒാക്കമയമട്ടുണബ.  KSIDC-യുദ്യം

KINFRA-യുദ്യം  SIDCO-യുദ്യം  ഇഡൗ  രദ്യംഗതബ  നല്കമചക്കഒാണമരമക്കുന്ന

കഒാരദങ്ങചളല്ലഒാദ്യം വമസ്തരമചബ പറയുകയുദ്യം ചചയമട്ടുണബ.  

ശസ്പീ  .   അനൂപബ ചജക്കബബ:  സര,  പ്രളയചതത്തുടരന്നബ പ്രളയഒാനനര,

ചകഒാവമഡഒാനനര കഒാലഘടതമചല ചചറുകമട-ഇടതരദ്യം വദവസഒായങ്ങള്ക്കബ

വലമയ രസ്പീതമയമലുള്ള  പ്രതമസനമയുണബ.  അതഒാണബ  ബഹുമഒാനചപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം

ഇവമചട  സൂചമപ്പെമചതബ.  പല സഒാപനങ്ങളുദ്യം  പ്രവരതമക്കുന്നതബ,  വദവസഒായ

വകുപ്പെമചന്റെ  ചകടമടങ്ങളമലുദ്യം  തചദ്ദേശസശയദ്യംഭരണ  സഒാപനങ്ങളുചട

ചകടമടങ്ങളമലുമഒാണബ.  വഒാടകയമല്  ധഒാരഒാളദ്യം  കുടമശമക  വരുതമയമട്ടുണബ.
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അതമനുമുകളമല്  ഇചപ്പെഒാള്  പമഴെപ്പെലമശ  ഇഡൗടഒാക്കമചക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണബ.

ഇഡൗചയഒാരു സന്ദരഭതമല് വഒാടകയമലുണഒാകുന്ന പമഴെപ്പെലമശ ഒഴെമവഒാക്കഒാനുള്ള

നടപടമ ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ ഭഒാഗത്തുനമന്നുദ്യം ഉണഒാകുചമഒാ; ബഹുമഒാനചപ്പെട അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപ്പെമചതുചപഒാചല  100 ചകഒാടമ  രൂപ  വചരയുള്ള  നമചകപങ്ങള്ക്കബ

ഒരഒാഴ്ചയ്ക്കുള്ളമല്  ചചലസന്സബ  ചകഒാടുക്കുചമന്നബ  അങ്ങബ  പറഞ്ഞു.  അതുമഒായമ

ബനചപ്പെട  എത്ര  സഒാപനങ്ങള്  നമ്മുചട  സദ്യംസഒാനതബ  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്

കഴെമയുചമന്നതമചന  സദ്യംബനമചബ  ഏചതങമലുദ്യം  തരതമലുള്ള  പഠനദ്യം

ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ ഭഒാഗത്തുനമന്നുമുണഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:   സര,  ഇതുസദ്യംബനമചബ

ചകനഗവണ്ചമന്റുതചന്ന  നമചയഒാഗമച  സമമതമയുചട  പഠന  റമചപ്പെഒാരട്ടുണബ.

ചകരളതമചല  14  ജമല്ലകള്ക്കുദ്യം  പ്രചതദകമഒായമട്ടുള്ള  വദവസഒായ

സഒാധദതകചളക്കുറമചള്ള  റമചപ്പെഒാരട്ടുണബ.   ഇതുസദ്യംബനമച  എല്ലഒാ

വമശദഒാദ്യംശങ്ങളുദ്യം  വദവസഒായ  വകുപ്പെമചന്റെ  ചവബ്ചചസറമലുണബ.   ഒരു

സദ്യംരദ്യംഭകന്  100 ചകഒാടമ  രൂപ  വചര  ഇന്ചവസബ  ചചയ്യേഒാന്

മുചന്നഒാട്ടുവരമകയഒാണബ, അചദ്ദേഹദ്യം ചവറുചത വരമകയല്ല. ഇഡൗ കഒാരദങ്ങചളക്കുറമചബ

നചമ്മക്കഒാളുദ്യം വളചര ഫലപ്രദമഒായമ പഠമചചകഒാണബ, അതഒായതബ ചകരളതമചന്റെ
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സഒാധദതകള്,  വദവസഒായ  വളരചയുചട  സഒാധദതകള്,  അതമചന്റെ  മഒാരക്കറബ,

വമചദശ  മഒാരക്കറബ,  ഇനദന്  മഒാരക്കറബ,  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്

അതുചപഒാചലതചന്ന  manpower  ഇചതല്ലഒാദ്യം  പരമചശഒാധമചചകഒാണ്ടുള്ള

സഒാധദതകള്  മനസമലഒാക്കമയഒാണബ  അവര  വദവസഒായ  വകുപ്പെമചന

സമസ്പീപമക്കുന്നതബ.  അതരദ്യം  ആളുകള്ക്കബ  കൂടുതല്  വമവരങ്ങള്/അറമവുകള്

നല്കഒാനുള്ള  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  എല്ലഒാ  ജമല്ലഒാ  വദവസഒായ  ചകനങ്ങളമലുമുണബ.

അതുചപഒാചല വദവസഒായ ഡയറക്ടചററമലുമുണബ.  ഇതമനുപുറചമ,  കമന്ഫ്രയമലുദ്യം

ചക.എസബ.ചഎ.ഡമ.സമ.-യമലുദ്യം  ഇതമചന്റെ  സദ്യംവമധഒാനങ്ങളുദ്യം  ഒരുക്കമയമട്ടുണബ.

അതുചകഒാണബ  ഇന്നബ  നമചകപകരഒായമ  വരുന്നവരക്കബ  വദവസഒായതമചന്റെ

സഒാധദതകചളക്കുറമചദ്യം  അതമനുചവണമവരുന്ന  മറബ  കഒാരദങ്ങചളക്കുറമചദ്യം

പ്രചതദകമഒായമ  അവരക്കുതചന്ന  ഇന്ഫരചമഷന്  ലഭമക്കുന്ന  സമതമയുണബ.

അതമനഒാല്  അക്കഒാരദതമല്  ഉത്കണ്ഠചപ്പെചടണതമല്ല.  ചകരളതമല്  'നസ്പീതമ

ആചയഒാഗബ'  തയ്യേഒാറഒാക്കമയമട്ടുള്ള  2020-ചല  സൂചമകയമല്  ഇനദയമചല  5

സദ്യംസഒാനങ്ങളമചലഒാന്നഒായമ  ചകരളചത  പരമഗണമച.  മഒാത്രമല്ല,  ഇന്നബ

മഒാതൃഭൂമമ  പത്രദ്യം  ഒരു വഒാരത റമചപ്പെഒാരടബ  ചചയമട്ടുണബ.  'വദവസഒായ രദ്യംഗതബ

ചകരളതമചന്റെ  കുതമപ്പെബ',  ചദശസ്പീയ  നവസ്പീന  സദ്യംരദ്യംഭക  സൂചമകയമല്  ഏറവുദ്യം
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മമകവബ  പുലരതമയമട്ടുള്ള  ഇനദയമചല  സദ്യംസഒാനദ്യം  ചകരളമഒാണബ.  നൂതന-

സഒാചങതമകവമദദ, അതുചപഒാചലതചന്ന ഇന്റെരചനറബ സദ്യംവമധഒാനങ്ങള്, കൂടുതല്

മഒാരക്കറമദ്യംഗമനുചവണമയുള്ള കഒാരദങ്ങള്,  ഇന്നബ ചകരളതമല് നമലനമല്ക്കുന്ന

ഒടനവധമ  വദവസഒായ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കബ  പമചന്നഒാടടമ  നല്കുന്ന

നമയമങ്ങചളഒാചക്ക  മഒാറമ  മറമചതബ  ഇചതഒാചക്ക  പരമചശഒാധമചചകഒാണഒാണബ,

ഇതരതമലുള്ള ഒരദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  നസ്പീതമ  ആചയഒാഗബ  തചന്ന തയ്യേഒാറഒാക്കമയമട്ടുള്ള

റമചപ്പെഒാരടമലുദ്യം  ഇചപ്പെഒാള്  ചകന  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ

നമരസ്പീകണതമലുമുണഒായമട്ടുള്ളതബ.  ഇനദഒാ  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ  ഇചപ്പെഒാഴെചത

റമചപ്പെഒാരടബ  നമചകപ  സഡൗഹൃദമഒാണബ.  ചകരളതമചല  ചതഒാഴെമലഒാളമകള്,

ചചവജഒാനമക  പ്രഒാവസ്പീണദമുള്ളവരഒാണബ.  അതുചപഒാചലതചന്ന  ഉല്പ്പെഒാദന

ചമഖേലയമല് നചല്ലഒാരനരസ്പീകദ്യം ഇചപ്പെഒാഴുണബ. മഒാരക്കറമദ്യംഗബ വമതരണ രദ്യംഗതബ,

ചകഒാവമഡമചന്റെ  കഒാലത്തുണഒാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങചള  അതമജസ്പീവമക്കഒാനുള്ള

സദ്യംവമധഒാനങ്ങള് ഒരുക്കമയമട്ടുണബ. ഇചതല്ലഒാദ്യം പരമചശഒാധമചചകഒാണഒാണബ നസ്പീതമ

ആചയഒാഗബ  തയ്യേഒാറഒാക്കമയമട്ടുള്ള  സൂചമകയമല്  ചകരളദ്യം  മുന്പനമയമചലയബ

വന്നമട്ടുള്ളതബ.  ഇനദയമചല  പ്രമുഖേ  സദ്യംസഒാനങ്ങളമല്തചന്ന  അഞമചലഒാന്നബ

ചകരളമഒായമ. ഇതരതമല് ചചവജഒാനമക രദ്യംഗങ്ങചള ഉപചയഒാഗചപ്പെടുത്തുന്ന
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രദ്യംഗങ്ങളമല്  ചകരളദ്യം  ഒന്നഒാദ്യം  സഒാനതബ  എതമയമട്ടുണബ.  കൂടുതല്

കരുചതഒാടുകൂടമ  ചപഒായഒാല്  ചകരളദ്യം  ഒരു  വദവസഒായ  നമബമഡ

സദ്യംസഒാനമഒാകുദ്യം. ചകരളദ്യം വദവസഒായ വളരചയമലൂചട ഒരു പുതമയ ചഎശശരദദ്യം

ചനടമചയടുക്കുദ്യം.  നമ്മുചട ഏറവുദ്യം വലമയ പ്രശ്നദ്യം ചതഒാഴെമലമല്ലഒായ ആയതമനഒാല്

അതബ  പരമഹരമക്കഒാന്  നമുക്കബ  കൂടുതല്  വദവസഒായങ്ങള്  ചവണദ്യം,

ചതഒാഴെമലവസരങ്ങള്  ഉണഒാക്കണദ്യം,  അതബ  ചകരളതമചന്റെ

സഒാമ്പതമകചശഷമചയ  വരദ്ധമപ്പെമക്കുദ്യം.  ഇഡൗ  സഒാമ്പതമകചശഷമയഒാണബ

ദഒാരമദ്രദ നമരമ്മഒാരജ്ജനതമനുള്ള ഏറവുദ്യം ഫലപ്രദമഒായ നടപടമ. ഇഡൗ ദഡൗതദദ്യം

ശസ്പീ.  പമണറഒായമ  ഗവണ്ചമന്റെബ  ചകരളതമല്  ഭദ്യംഗമയഒായമ  നമരവ്വഹമക്കുന്നു.

ഇതമനുചവണമയുള്ള നമരസ്പീകണങ്ങളുദ്യം പരമചശഒാധനകളുദ്യം  കൃതദമഒായമതചന്ന

ഗവണ്ചമന്റെബ  നടതമചക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണബ.  ആവശദമുള്ള  എല്ലഒാ

കഒാരദങ്ങളമലുദ്യം ബഹുമഒാനചപ്പെട മുഖേദമനമതചന്ന ഇടചപടബ  ആവശദമഒായമട്ടുള്ള

എല്ലഒാ കരുത്തുദ്യം ശക്തമയുദ്യം വദവസഒായ വകുപ്പെമനബ തന്നുചകഒാണമരമക്കുകയഒാണബ. 

സഹകരണവുദ്യം  വമചനഒാദസഞഒാരവുദ്യം  ചദവസശവുദ്യം  വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ സചരനന്  ):  സര,  ശസ്പീ.  എല്ചദഒാ എബ്രഹഒാദ്യം വദവസഒായ

വകുപ്പുമനമചയഒാടബ  ഒരു ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കുകയുണഒായമ.  വനമതകള്ക്കുചവണമ
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ചകരളഒാ ബഒാങ്കുവഴെമ വഒായ്പഒാ പദ്ധതമ ഒരുക്കുചമഒാചയന്നഒായമരുന്നു അചദ്ദേഹതമചന്റെ

ചചഒാദദദ്യം.

ചകരള ബഒാങബ  രൂപസ്പീകരമചമടബ  ഒരു വരഷദ്യം തമകയുന്ന ഇഡൗ ഘടതമല്

ഒരു പുതമയ പദ്ധതമ  ഞങ്ങള് നടപ്പെമലഒാക്കുന്നുണബ.  'സഹജ'  എന്നഒാണബ  ആ

പദ്ധതമയുചട  ചപരബ.  വനമതഒാ  സശയദ്യംസഹഒായ  സദ്യംഘങ്ങള്ക്കുദ്യം  വനമതഒാ

ആക്ടമവമറമ  ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കുദ്യം  റമചവഒാള്വമദ്യംഗബ  ഫണഒായമ  പ്രവരതനമൂലധനദ്യം

നല്കുന്ന പ്രചതദക പദ്ധതമയഒാണബ, അതബ നടപ്പെമലഒാക്കുന്നുണബ. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസബ  .    ശമവകുമഒാര:  സര,  തമരുവനനപുരദ്യം  ചവളമയമലുള്ള

'ഇദ്യംഗസ്പീഷബ  ഇനദന്  ചക്ല  ഫഒാക്ടറമ'  കഴെമഞ  165 ദമവസമഒായമ

അടചമടമരമക്കുകയഒാണബ.  ചകഒാവമഡബ  കഒാലതബ  അടചമടതഒാണബ.   ഏകചദശദ്യം

500-ഓളദ്യം  ചതഒാഴെമലഒാളമകളുദ്യം  ആയമരചതഒാളദ്യം  പചരഒാകമഒായമ  ചജഒാലമ

ചചയ്യുന്ന ചതഒാഴെമലഒാളമകളുമുണബ.  അവചരല്ലഒാദ്യം പടമണമയമലഒാണബ.  ഒരു കുടുദ്യംബദ്യം

ആത്മഹതദ  ചചയ.  മചറഒാരു കുടുദ്യംബതമചല  ഒരഒാള്  ആത്മഹതദയബ

ശമമചചപ്പെഒാള് കുടുദ്യംബതമചന്റെ ഇടചപടല്മൂലദ്യം അവസഒാനദ്യം രകചപ്പെടുതഒാന്

കഴെമഞ്ഞു. ഫഒാക്ടറമ  തുറന്നബ  പ്രവരതമക്കണചമന്നതഒാണബ  പ്രധഒാനചപ്പെട

ആവശദദ്യം.  അതുചപഒാചലതചന്ന ചല ഓഫബ  ചകഒാമ്പന്ചസഷന് ചകഒാടുക്കണദ്യം.
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ശമ്പള പരമഷരണതമചന്റെ ചരച കഴെമഞബ കരഒാര  ഒപ്പെമടബ  4  വരഷമഒായമട്ടുദ്യം

ഇതുവചര  ചകഒാടുതമടമല്ല.  അതുമഒായമ  ബനചപ്പെടബ  ഇന്റെറമദ്യം  റമലസ്പീഫബ

ചകഒാടുക്കണചമന്നബ  പറഞമട്ടുദ്യം  കമ്പനമ  അതമനബ  തയ്യേഒാറഒാകുന്നമല്ല.

അതുചപഒാചല  മരണചപ്പെടയഒാള്ക്കബ  രണബ  കുടമകളുണബ,  25 ലകദ്യം  രൂപവസ്പീതദ്യം

ചകഒാടുക്കണചമന്നുദ്യം അചദ്ദേഹതമചന്റെ ഭഒാരദയബ  ചജഒാലമ  ചകഒാടുക്കണചമന്നുമുള്ള

ആവശദങ്ങളുണബ.  ഇതുമഒായമ  ബനചപ്പെടബ  നമയമസഭയമല്  ഇക്കഒാരദദ്യം

ഉന്നയമചചപ്പെഒാള്  ബഹുമഒാനചപ്പെട  ചതഒാഴെമല്  വകുപ്പുമനമ  കഒാരദങ്ങള്

പരമഹരമക്കുദ്യം,  കഴെമഞ  12-ാം  തസ്പീയതമ  ചരച  വചമട്ടുചണന്നുദ്യം  പറഞ്ഞു.

അന്നബ  ചരച  നടചന്നങമലുദ്യം  അതമനുചശഷവുദ്യം  ഒരു  തസ്പീരുമഒാനവുമഒായമല്ല.

അതുകഴെമഞബ  മഒാചനജബ ചമന്റെബ  ആവശദപ്രകഒാരദ്യം  ഇന്നചല  ചരച  നടന്നു,

അതമലുദ്യം  തസ്പീരുമഒാനമുണഒായമടമല്ല.  അടുതമഒാസദ്യം  24-ാം  തസ്പീയതമ  ചരചയബ

വചമരമക്കുകയഒാണബ.  ഇന്നബ  സമരതമചന്റെ  165- ാാമചത  ദമവസമഒാണബ.

ചതഒാഴെമലഒാളമകള്  പടമണമയമലഒാണബ.  ചകരളതമചല   പതമചനഒാന്നര  ഏക്കര

ഭൂമമ  പഒാടതമചനടുതഒാണബ  ഇഡൗ  കമ്പനമ  നടത്തുന്നതബ.  ലഒാഭകരമഒായമ

പ്രവരതമക്കുകയഒാണബ.  കരഒാറനുസരമചബ  ചതഒാഴെമലഒാളമകളുചട  മൂന്നബ

ലകചതഒാളദ്യം രൂപ അവരുചട ചചകവശമുണബ,  ഡന്യൂസഒായമടബ.  എന്നമടബ ഇന്റെറമദ്യം
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റമലസ്പീഫബ  ചകഒാടക്കുന്നതമനുചപഒാലുദ്യം  തയ്യേഒാറഒാകുന്നമല്ല.  ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ  മൂന്നബ

മനമമഒാര പചങടുത ചരചയമല്ചപ്പെഒാലുദ്യം മഒാചനജബ ചമന്റെബ ഒന്നമനുദ്യം വഴെങ്ങഒാചത,

ഓചരഒാചരഒാ  കഒാരദങ്ങള്  പറഞബ,  എകമകന്യൂടസ്പീവബ  ഡയറക്ടര  വരചട

എന്നുപറഞ്ഞു.  ഇന്നലചത  ചയഒാഗതമല്   ഡയറക്ടര  ചബഒാരഡബ  കൂടചട

എന്നുപറയുന്നു.   ഓചരഒാചരഒാ  കഒാരദങ്ങള്  പറഞ്ഞുചകഒാണബ  ഇഡൗ  ഫഒാക്ടറമ

തുറക്കഒാതമരമക്കുന്നതമചലയ്ക്കുചവണമ  ചതഒാഴെമലഒാളമകചള  ആത്മഹതദയമചലയബ

തള്ളമവമടുന്നതമചലയ്ക്കുചവണമയുള്ള  നടപടമകളഒാണബ  മഒാചനജബ ചമന്റെബ

സശസ്പീകരമചചകഒാണമരമക്കുന്നതബ.  ഇക്കഒാരദങ്ങള്  പരമഹരമക്കുന്നതമനഒായമ

സരക്കഒാര  കരക്കശമഒായ  നടപടമകചളടുക്കുചമഒാ  എന്നുള്ളതഒാണബ  എചന്റെ

ചചഒാദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,   ഇതുസദ്യംബനമചബ  നമരവധമ

കൂടമയഒാചലഒാചനകള്  മഒാചനജബ ചമന്റുമഒായുദ്യം  ചതഒാഴെമലഒാളമ  യൂണമയന്

ചനതഒാക്കളുമഒായമ  നടതമയമട്ടുണബ.  ഇവമചട  ശസ്പീ.  വമ.  എസബ.  ശമവകുമഒാര

പറഞമരമക്കുന്ന കഒാരദദ്യം ശരമയഒാണബ.  ഇചന്നയബ ഏതഒാണബ  155  ദമവസമഒായമ.

ഒരു ചതഒാഴെമലഒാളമക്കുദ്യം ഒരു ചല ഓഫബ ആനുകൂലദങ്ങചളഒാ ഒരു ചനഒാടസ്പീസചപഒാലുദ്യം

ചകഒാടുക്കഒാചത  മഒാചനജബ ചമന്റെബ  'ബ്രമടസ്പീഷബ  ഇനദ  ചക്ല  കമ്പനമ'  അടചപൂടമ
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ചപഒാവുകയഒാണബ  ചചയമട്ടുള്ളതബ.   അവരുചട  ഒരു  യൂണമറബ  പ്രവരതമക്കുന്നതബ

ഗുജറഒാതമലഒാണബ.  ഇഡൗ  കമ്പനമ   തുറപ്പെമക്കുന്നതമനുചവണമ  ചലബര

ഡമപ്പെഒാരട്ടുചമന്റെബ,  ബഹുമഒാനചപ്പെട  ചതഒാഴെമല്  വകുപ്പുമനമ  ഇടചപട്ടുചകഒാണബ

നമരവധമ  ചകഒാണ്ഫറന്സകളുദ്യം  ചരചകളുദ്യം  നടതമ.  ഇതമചനത്തുടരന്നബ

വദവസഒായ  വകുപ്പുമനമചയന്നുള്ള  നമലയമല്  ഞഒാനുദ്യം  ചതഒാഴെമല്

വകുപ്പുമനമയുദ്യം  തമരുവനനപുരചത  മമനമസര  എന്ന  നമലയമല്  ശസ്പീ.

കടകദ്യംപള്ളമ സചരനനുദ്യം പചങടുത്തുചകഒാണബ ഇതമനുമുചമ്പഒാരു ചരച നടതമ.

അന്നതമചന്റെ  എകമകന്യൂടസ്പീവബ  ചമമ്പര  ഉണഒായമരുന്നമല്ല.  അതുചകഒാണബ  അതബ

മചറഒാരു  ദമവസചതയബ  മഒാറമവയണചമന്നബ  ആവശദചപ്പെട്ടു.  ഇന്നചല

അതമനുചവണമയുള്ള  ഒരു  മസ്പീറമദ്യംഗബ  വസ്പീണ്ടുദ്യം  ചചരന്നു.  പചക  മഒാചനജബ ചമന്റെബ

തമകചദ്യം  ചതറഒായ  നമലപഒാടഒാണബ  സശസ്പീകരമക്കുന്നതബ.  അവര  ഇതബ

നഷതമലഒാചണചന്നഒാചക്കയുള്ള നദഒായദ്യം പറഞബ, ഇവമചടനമന്നബ കമ്പനമയുചട

ഉല്പ്പെഒാദനദ്യം  സ്തദ്യംഭമപ്പെമചബ  രകചപ്പെടഒാനുള്ള  വഴെമകളഒാണബ  ഇചപ്പെഒാള്

ആചലഒാചമചചകഒാണമരമക്കുന്നതബ. ശക്തമഒായമട്ടുള്ള നമലപഒാടുതചന്ന ഇന്നലചത

ചയഒാഗതമലുദ്യം   കഴെമഞ  ചയഒാഗങ്ങളമലുദ്യം  എടുതമട്ടുണബ.  അവമടചത  ഒരു

ചതഒാഴെമലഒാളമ  ആത്മഹതദ  ചചയ.  ഒരു  ചതഒാഴെമലഒാളമ  കമ്പനമയമല്തചന്ന
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ആത്മഹതദചചയ്യേഒാനുള്ള  വചക്കഒാളചമതമയചപ്പെഒാള്  അവമടചത

ചതഒാഴെമലഒാളമകചളല്ലഒാദ്യംകൂടമ  വന്നബ  രകചപ്പെടുതമചയടുക്കുകയഒാണബ  ചചയതബ.

വളചര  ഗഡൗരവചമറമയ  പ്രശ്നമഒായമതചന്നയഒാണബ  ഗവണ്ചമന്റെബ  കണതബ.

അതുചകഒാണ്ടുതചന്ന   കമ്പനമ  പൂടമരകചപ്പെടഒാന്  ശമമക്കുന്ന  കമ്പനമ

മഒാചനജബ ചമന്റെമചനചക്കഒാണ്ടുതചന്ന  ആ  കമ്പനമ  തുറന്നബ

പ്രവരതമപ്പെമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  ഇടചപടലുകളഒാണബ  ഇചപ്പെഒാള്

നടതമചക്കഒാണമരമക്കുന്നതബ.  പരമഒാവധമ  അതമനുചവണമയമട്ടുള്ള  ശമദ്യം

തുടരുന്നുണബ.   എല്ലഒാ യൂണമയന്കഒാരക്കുദ്യം അതുചപഒാചല നഒാട്ടുകഒാരക്കുചമഒാചക്ക

ഗവണ്ചമന്റെബ  അതമനുചവണമ  ചചയമട്ടുള്ള  കഒാരദങ്ങളറമയഒാദ്യം.  ചലബര

ഡമപ്പെഒാരട്ടുചമന്റുദ്യം  അതമല്  ഫലപ്രദമഒായമ  പ്രവരതമക്കുന്നുണബ.  ചലബര

മമനമസര  ഇഡൗ  ചയഒാഗങ്ങളമചലഒാചക്ക  പചങടുതമട്ടുള്ളതഒാണബ.

അചദ്ദേഹതമനുകൂടമ ഇതുസദ്യംബനമചബ കഒാരദങ്ങള് പറയഒാന് കഴെമയുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ചക  .    ബഒാബ:  സര, Bekari hatao,  തഒാലൂക്കമചലഒാരു വദവസഒായദ്യം,

വസ്പീടമചലഒാരഒാള്ക്കബ  ചജഒാലമ,  പഒാലക്കഒാടബ  കഞമചക്കഒാടബ  ചകഒാചബ  ഫഒാക്ടറമ,

ചമക്കബ-ഇന്-ഇനദ.  ബഡഒായമ  പറചമലമല്  ചകഒാണ്ഗ്രസബ  ഒന്നഒാമതഒാണബ,

ഇചപ്പെഒാള്  ബമ.ചജ.പമ.  ഒന്നഒാദ്യം  സഒാനദ്യം  കടക്കഒാനുള്ള  ശമതമലഒാണബ.



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

43

ചകരളതമല്  വദഒാവസഒായമക  വളരചയമല്  വലമയ  മുചന്നറമുണഒാക്കമയ

വദവസഒായ  വകുപ്പെമചനയുദ്യം  ബഹുമഒാനചപ്പെട  മനമചയയുദ്യം  ഞഒാന്

അഭമനന്ദമക്കുന്നു.  

വളരചഒാ സൂചമകയമല് ഒന്നഒാദ്യം സഒാനചതതമചയന്നബ നസ്പീതമ ആചയഒാഗബ

പറയുചമ്പഒാള്  അതമചന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  വദഒാവസഒായമക  വളരചയഒാവശദമഒായ

വഒായ്പചയടുക്കുവഒാന്  ചകന  ഗവണ്ചമന്റെബ  നമുക്കനുവഒാദദ്യം  നല്കമയമട്ടുചണഒാ;

എത്ര ചകഒാടമ രൂപയുചട വഒായ്പഒാ സഡൗകരദമഒാണബ അതമലൂചട നമുക്കബ ലഭമക്കഒാന്

ചപഒാകുന്നതബ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  ചകന ഗവണ്ചമന്റെബ  ഇഡൗ ചകഒാവമഡബ

കഒാലത്തുദ്യം പ്രഖേദഒാപനങ്ങള് മഒാത്രചമ നടത്തുന്നുള.  നമങ്ങള് ബഒാങമല്നമന്നബ

സഹഒായദ്യം  വഒാങ്ങമ  നടതമചക്കഒാള്ളുചയന്നുമഒാത്രമഒാണബ  പറയുന്നതബ.

പ്രചതദകമചബ  സഒാമ്പതമക  സഹഒായങ്ങചളഒാന്നുദ്യം  തന്നമടമചല്ലങമലുദ്യം  നമ്മള്

തചന്ന  മുന്ചചകചയടുതബ  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനബ

ചവണമയുള്ള  ഒടനവധമ  നടപടമകള്  സശസ്പീകരമചമട്ടുണബ.  ഇചപ്പെഒാള്

പ്രതമസനമയമലുള്ള  സഒാപനങ്ങചള ക്കുറമചള്ള  വമശദമഒായ  കണക്കബ

സദ്യംബനമചള്ള  ചരഖേകള് ഇചപ്പെഒാള് എചന്റെ ചചകവശമമല്ലഒാതതമനഒാല്  ആ
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കണക്കുകള്  പരമചശഒാധമചചശഷദ്യം  അറമയമക്കഒാദ്യം.  ഗവണ്ചമന്റെബ

അക്കഒാരദതമല്  ഇടചപടുകയുദ്യം  നമ്മുചട  വദവസഒായ  ഭദ്രതഒാ  പഒാചക്കജമലൂചട

എദ്യം.എസബ.എദ്യം.ഇ.  (ചചമചക്രഒാ  ചസഒാള്  ആന്റെബ  മസ്പീഡമയദ്യം  എന്റെരചചപ്രസസബ)

യൂണമറ്റുകള്ക്കുദ്യം  തകരന്നുചകഒാണമരമക്കുന്ന  വദവസഒായങ്ങള്ക്കുദ്യം  ബഒാങമദ്യംഗബ

ചമഖേലകളമലൂചട  പരമഒാവധമ  സഹഒായങ്ങള്  നല്കഒാനുള്ള  നടപടമ

സശസ്പീകരമചമട്ടുണബ.  തകരചയമലുള്ള  വദവസഒായങ്ങചള  രകമക്കഒാനുള്ള

സഒാമ്പതമക  സഹഒായങ്ങളുദ്യം  പലമശ  എഴുതമതള്ളല്,  പസ്പീനല്  ഇന്റെറസബ

എഴുതമതള്ളല്,  തമരമചടവമനുള്ള  കഒാലഒാവധമ  ദസ്പീരഘമപ്പെമക്കല്  തുടങ്ങമയ

നടപടമകളുദ്യം  സശസ്പീകരമചമട്ടുണബ.   അതമചന്റെ  ഫലമഒായഒാണബ  ഇചപ്പെഒാള്  പല

ചചറുകമട സഒാപനങ്ങളുദ്യം നമലനമന്നുചപഒാകുന്നതബ.  

പ്രതമപകചനതഒാവബ  (ശസ്പീ  .    രചമശബ  ചചന്നമതല  ):   സര,  ചകരളതമല്

നടക്കുന്നതബ  'വഒാചകമടമ  വദവസഒായങ്ങള്'  മഒാത്രമഒാണബ.  നമചകപകചര

ചകഒാണ്ടുവരഒാനഒായമ  ചകഒാചമയമല് മൂന്നബ  ദമവസചത ചയഒാഗദ്യം  നടതമ.   ഒരു

ലകദ്യം  ചകഒാടമ  രൂപയുചട  നമചകപദ്യം  ഇതഒാവരുന്നുചവന്നബ  മുഖേദമനമ  അന്നബ

പ്രഖേദഒാപമക്കുകയുദ്യം ഒപ്പെമടുകയുദ്യം ചചയ.  ഒരു രൂപയുചടചയങമലുദ്യം വദവസഒായദ്യം

ചകരളതമല് വചന്നഒാ?  നമസഒാന് കമ്പനമ മുഖേദമനമക്കബ കതയച, കതയച
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ശസ്പീ.  ചടഒാണമ  കമ്പനമയമല്  നമന്നുതചന്ന  ചപഒായമ.   ഇഡൗ  ഗവണ്ചമന്റെബ

വന്നചശഷദ്യം  ഏതബ  വന്കമട  വദവസഒായതമനഒാണബ  ഇവമചട  മൂലധന

നമചകപമുണഒായതബ?   ചകരളതമല്  ഇനമ  വദവസഒായങ്ങള്  ചവണ

പൂരണ്ണമഒായുദ്യം വദവസഒായങ്ങള് ചകഒാണമവമടദ്യം നമറഞമരമക്കുകയഒാചണന്നഒാണബ

അങ്ങബ  പറയുന്നതബ  ചകടഒാല്  ചതഒാന്നുക.   വസ്തുതഒാപരമഒായമ  കഒാരദങ്ങള്

പറയണദ്യം.  സദ്യംസഒാനതബ ഒരു ലകദ്യം ചകഒാടമ രൂപയുചട വമകസനദ്യം വരുന്നു,

ചതഒാണ്ണൂറഒായമരദ്യം  ചകഒാടമ  രൂപയുചട വദവസഒായദ്യം തുടങ്ങഒാന് അബദഒാബമയമല്

നമന്നബ ആചരഒാ വരുന്നു,  ചകരളദ്യം മുഴുവന് വദവസഒായങ്ങള് ആരദ്യംഭമചകഴെമഞ്ഞു,

എന്നമങ്ങചനയുള്ള  അങ്ങയുചടയുദ്യം  മുഖേദമനമയുചടയുദ്യം  പ്രഖേദഒാപനങ്ങള്ക്കബ

കടലഒാസമചന്റെ വമല ചപഒാലുമമചല്ലന്നബ  ചബഒാദ്ധദചപ്പെടമരമക്കുന്നു.  എനബ വന്കമട

വദവസഒായമഒാണമവമചട  വന്നതബ;  നമസഒാചന്റെ  സമതമചയനഒാണബ?  ചക്ല

ഫഒാക്ടറമയുചട  കഒാരദമമവമചട  പറഞ്ഞു.   നമ്മുചട  സദ്യംസഒാനതബ  ഇഡൗ

ഗവണ്ചമന്റെബ  വന്നതമനുചശഷദ്യം പുതുതഒായമ  എനബ  വന്കമട  വദവസഒായമഒാണബ

ചകഒാണ്ടുവന്നചതന്നതമചനപ്പെറമ  ഇവമചട  പറയഒാനമല്ല.   നമ്മുചട  നഒാടമചല

ചചറുപ്പെക്കഒാര നടത്തുന്ന സഒാരടപ്പുകള് ധഒാരഒാളമുണബ.  അതമല് ഗവണ്ചമന്റെമനബ

എനബ  ചറഒാളഒാണുള്ളതബ?  ചകന  ഗവണ്ചമന്റുദ്യം  സദ്യംസഒാന  ഗവണ്ചമന്റുദ്യം
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വഒാചകമടമയല്ലഒാചത  നഒാടമചല  ജനങ്ങള്ക്കുചവണമ  ഒരു  സഹഒായവുദ്യം

ചചയ്യുന്നമല്ല.  'ആത്മനമരഭര ഭഒാരതബ' ശസ്പീ. നചരന ചമഒാദമയുദ്യം ശസ്പീമതമ നമരമ്മല

സസ്പീതഒാരഒാമനുദ്യം  പ്രഖേദഒാപമച.  ചചറുകമട  വദവസഒായങ്ങള്ചക്കഒാ  സൂക

വദവസഒായങ്ങള്ചക്കഒാ  ഒരു  സഹഒായവുദ്യം  ആത്മനമരഭര ഭഒാരതമല്നമന്നബ

ലഭമചമടമല്ല.  ലഭമചമട്ടുചണങമല് അങ്ങബ പറയണദ്യം.  ഇഡൗ ചകഒാവമഡബ കഒാലതബ

എനബ പദ്ധതമയഒാണബ സരക്കഒാര പ്രഖേദഒാപമചചതന്നബ വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:   സര,   നമചകപ  സമഒാഹരണതമനബ

ചവണമയുള്ള  സദ്യംരദ്യംഭമഒായ  'ASCEND  -2019',  'ASCEND-2020' എന്നസ്പീ

ആചഗഒാള  നമചകപ  സദ്യംഗമദ്യം  ചകഒാചമയമല്  സദ്യംഘടമപ്പെമച.  നമചകപകചര

ആകരഷമക്കുന്നതമല് അതബ വന് വമജയമഒായമരുന്നു. നമങ്ങള്ക്കബ അസഹമഷ്ണുത

ഉണഒായമടബ  കഒാരദമമല്ല.  വസ്തുതകള്  മനസമലഒാക്കഒാചത  ചകരളതമചന്റെ

വളരചയമല് അസൂയചയഒാചട ചനഒാക്കുന്നതുചകഒാണഒാണബ നമങ്ങള്ക്കബ ശരമയഒായ

നമല നമരസ്പീകമക്കഒാന് സഒാധമക്കഒാതതബ.  2020-ല് നടന്ന ASCEND-ല് ഒരു

ലകദ്യം  ചകഒാടമ  രൂപയുചട  നമചകപ  വഒാഗഒാനമുണഒായമ.  ഇതബ  കൂടുതല്

യഒാഥഒാരതദമഒാക്കഒാന് ഉന്നത ഉചദദഒാഗസ സദ്യംഘചത നമചയഒാഗമചബ  അവര

അന്നബ  വഒാഗഒാനദ്യം  ചചയ  മുഴുവന് കമ്പനമകളുമഒായമ  ബനചപ്പെടബ  അവരമവമചട
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വരഒാനഒാവശദമുള്ള  എല്ലഒാ  സഹഒായങ്ങളുദ്യം  അവരക്കുനല്കമചയന്നബ  മഒാത്രമല്ല

ASCEND  2020-ല്  കമന്ഫ്രയബ  ലഭമചമട്ടുള്ള  14  ധഒാരണഒാപത്രങ്ങളമല്  9

എണ്ണദ്യം ആരദ്യംഭമക്കഒാനുള്ള നടപടമകളഒായമ. നമങ്ങളമതബ കഒാണുന്നമല്ല. നമങ്ങളുചട

മഒാനസമകഒാവസയമല്  മഒാറദ്യംവരണദ്യം.  ചകരളതമചന്റെ  വളരചയഒാണബ  നമ്മള്

ലകദമമടുന്നതബ.   ഇവമചട വദവസഒായങ്ങളുചട വളരചയഒാണബ ലകദമമടുന്നതബ.

ചകരളതമചന്റെ  വദവസഒായരദ്യംഗതബ  ആചകയുള്ള  പ്രശ്നദ്യം  തമരുവനനപുരതബ

ചവളമയമലുള്ള  കമ്പനമയുമഒായമ  ബനചപ്പെട  പ്രശ്നമചല്ല.

ചകരളതമചലവമചടചയങമലുദ്യം  ഇചപ്പെഒാള് സമരമുചണഒാ?  ചകരളദ്യം  ശഒാനമഒാണബ.

നമചകപകചര  എങ്ങചന  ഓടമക്കഒാചമന്നഒാണബ  നമങ്ങള്  ചമനമക്കുന്നതബ.

നമചകപകചര  ഓടമക്കഒാനഒായമ  ഇവമചട  വദവസഒായരദ്യംഗതബ  സഒാധദത

കുറവഒാണബ,  വളചര  ചമഒാശമഒാണബ,  ചതഒാഴെമലഒാളമകള്  ഇവമചട  വല്ലഒാത

പ്രശ്നങ്ങളുണഒാക്കുന്നു  തുടങ്ങമയ  പ്രചരണങ്ങള്  അഴെമചവമടുകയഒാണബ.

ചകരളതമചല  വദവസഒായവുദ്യം  ചതഒാഴെമല്  ചമഖേലയുദ്യം  ചനരമടമരുന്ന  പ്രധഒാന

പ്രശ്നമഒായ  ചനഒാക്കുകൂലമ  നമയനമക്കഒാന്  സഒാധമചതബ  ഇഡൗ  ഗവണ്ചമന്റെബ

വന്നതുചകഒാണഒാണബ.  നഒാലര  വരഷതമനുള്ളമല്  അറുപതമരണഒായമരദ്യം

എദ്യം.എസബ.എദ്യം.ഇ.  യൂണമറ്റുകള്  ഇവമചട  പ്രവരതമക്കുന്നുണബ.   രണര
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ലകചതഒാളദ്യം  ആളുകളവമചട  ചജഒാലമ  ചചയ്യുന്നുണബ.  ചകരളതമചന്റെ

വളരചയമലുദ്യം  പുചരഒാഗതമയമലുദ്യം  നമങ്ങള്  അസദ്യംതൃപരഒാണബ.   നമങ്ങള്

ആഗ്രഹമക്കുന്നതബ  അതല്ല.   ഇതരദ്യം  നശസ്പീകരണ  വഒാസന  നമങ്ങള്

ഉചപകമചഒാല് മഒാത്രചമ ശരമയഒായ നമലയമല് നമങ്ങള്ക്കബ മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകഒാന്

സഒാധമക.  ഒരു ലകദ്യം ചകഒാടമ രൂപയുചട വഒാഗഒാനങ്ങള്ക്കനുസരമചബ വന്കമട

കമ്പനമകചള...... 

ശസ്പീ  .   ചക  .   സമ  .   ചജഒാസഫബ: സര, (ചചമക്കബ ഓഫബ) ഒചരണ്ണതമചന്റെ ചപരബ

പറയഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:   സര,   കമന്ഫ്രയമല്  ഒന്നല്ല

ഒന്പചതണ്ണതമചന്റെ  ധഒാരണഒാപത്രദ്യം  ഒപ്പുവച.  ഒന്പചതണ്ണതമചന്റെ  ചപരബ

ചവചണഒാ?

ശസ്പീ  .   ചക  .   സമ  .   ചജഒാസഫബ: സര, (ചചമക്കബ ഓഫബ) ധഒാരണഒാപത്രമചല്ല....

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  ധഒാരണഒാപത്രമല്ല,  ഒന്പതബ

കമ്പനമകളുമഒായമ  ധഒാരണയമചലതമ  നടപടമയമചലയബ  എതമക്കഴെമഞ്ഞു,

ആരദ്യംഭമചകഴെമഞ്ഞു.  നമങ്ങള്ക്കബ  ചപരബ  ചവചണഒാ?  നമങ്ങള്  ചനരചത

ആവശദചപ്പെടമരുന്നുചവങമല്  പതമനഒാചലണ്ണതമചന്റെ  ചപരുദ്യം  ഞഒാനമവമചട
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പറയുമഒായമരുന്നു.  ഇതുസദ്യംബനമചബ  നമങ്ങള്ചക്കചനങമലുദ്യം  പറയുവഒാന്

സഒാധമക്കുചമഒാ,  നമങ്ങള്  ഇഡൗ  ചചമതഒാനതമചല  അടമയചല്ല  അടമചമട്ടുള.

നമങ്ങള്ക്കബ  ഏചതങമലുചമഒാരു  കഒാരദദ്യം  വസ്തുതഒാപരമഒായമ  ഇവമചട

അവതരമപ്പെമക്കഒാന് സഒാധമചമട്ടുചണഒാ?  നമങ്ങള് പ്രസദ്യംഗദ്യം നടത്തുന്നചപഒാചല

പറയുദ്യം.  ഞങ്ങള് പറയുചമ്പഒാള് അതമല് വസ്തുതയുണഒാകുദ്യം.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  ചയസബ.... പസ്പീസബ..... അങ്ങമരമക, ചനഒാടസ്പീസബ നല്കമയഒാല്

മഒാത്രചമ  അചദ്ദേഹതമനബ  അതമനുള്ള  മറുപടമ  നല്കഒാന്  സഒാധമക്കുകയുള.

ചനഒാടസ്പീസബ നല്കഒാചത ചപരബ പറയഒാന് സഒാധമക്കമല്ല.

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപബ:  സര,  ചകരളതമചല  വദവസഒായരദ്യംഗദ്യം

ശചദ്ധയമഒായ രസ്പീതമയമല് ചകഒാണ്ടുവരഒാന് ചവണമയുള്ള ശമങ്ങള് നടതമയ

പ്രമയചപ്പെട  വകുപ്പുമനമചയ  ഞഒാന്  പ്രചതദകദ്യം  അഭമനന്ദമക്കുന്നു.  നമ്മുചട

സരക്കഒാര  ചനല്  കരഷകചര  സഹഒായമക്കഒാനഒായമ  സദ്യംസഒാനചത  മൂന്നബ

ജമല്ലകളമല്  ചചറസബ  പഒാരക്കബ  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്  തസ്പീരുമഒാനമച.   അതമചലഒാന്നബ

തൃശ്ശൂര  ജമല്ലയമചല  എചന്റെ  മണ്ഡലതമലഒാണബ.  അതമനഒാവശദമഒായ

സഡൗകരദങ്ങള്,  ജമല്ലഒാ  കൃഷമചതഒാടതമല്  10  ഏക്കര സലദ്യം കഒാണുകയുദ്യം

അതമചന്റെ വമശദമഒായ പഠനദ്യം കമന്ഫ്ര നടത്തുകയുദ്യം ചചയമട്ടുണബ.  അതമചന്റെ



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

50

ശമലഒാസഒാപന  കരമ്മവുദ്യം  നടതമ.   അതമചന്റെ  പ്രവരതനദ്യം  എചപ്പെഒാള്

ആരദ്യംഭമക്കഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  സദ്യംസഒാനതമചന്റെ സഒാഹചരദങ്ങചള

വമലയമരുതമചക്കഒാണബ  ചകരളതമചന്റെ  വസ്തുതകള്  മനസമലഒാക്കമ  പുതമയ

സദ്യംരദ്യംഭദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനബ ചവണമയുള്ള നടപടമയുചട ഭഒാഗമഒായഒാണബ ചചറസബ

ഫഒാക്ടറമ  ചകരളതമല്  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്  തസ്പീരുമഒാനമചതബ.  ചനലബല,  നഒാളമചകരദ്യം,

റബര  എന്നമവ  പ്രധഒാനമഒായുദ്യം  ചകരളതമചന്റെ  ഉത്പന്നങ്ങളഒാണബ.

ചകരളതമചന്റെ  ചനല്ലറകള് തചന്നയുണബ.  ഇതരദ്യം  ചനല്ലറകളമല്

ചകരളതമചല പതമനഒായമരക്കണക്കമനബ കൃഷമക്കഒാരക്കബ ചനല്ലമചന്റെ തഒാങ്ങുവമല

ലഭമക്കഒാതതമനഒാല്  പ്രയഒാസങ്ങള്  ഉണഒാകുന്നുണബ.  അവരക്കബ  ഗവണ്ചമന്റെബ

നല്കുന്ന  സബ്സമഡമചകഒാണഒാണബ  ചനല്ലമചന്റെ  ഉത്പഒാദനതമല്

ചചലചവഒാപ്പെമചബ ചപഒാകുന്നതബ. ഇചതല്ലഒാദ്യം മനസമലഒാക്കമചക്കഒാണബ ചകരളതമചന്റെ

ചനലത്പഒാദനചമഖേലയമല്നമന്നബ ചനലബ ല മുഴുവന് ചശഖേരമചബ  ആ ചനലബ ല കുതമ

അരമയഒാക്കമ  മഒാരക്കറബ  ചചയ്യുക.  നമുക്കുതചന്ന  ചകരളതമല്  അതമചന്റെ

മഒാരക്കറമദ്യംഗുണബ.  സമവമല് സചചപസബ  ചകഒാരപ്പെചറഷന്,  കണ്സന്യൂമര ചഫഡബ

തുടങ്ങമയവചയഒാചക്ക  നമ്മുചട  സഒാധദതകളഒാണബ.  സശകഒാരദ  ചമഖേലയമലുദ്യം
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നമുക്കമതബ  നല്കഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം.  ചകരളതമചല കൃഷമക്കഒാരമല്നമന്നബ  ചനലബ ല

മുഴുവന്  സദ്യംഭരമചബ  കുതമ  അരമയഒാക്കമ  നമ്മുചട  വമല്പ്പെന  ചകനങ്ങളമലൂചട

ജനങ്ങളമചലയബ  എതമക്കുകയഒാണബ.  അങ്ങചന  വരുചമ്പഒാള്  കൃഷമക്കഒാരക്കബ

ചനലബല വഒാങ്ങുചമ്പഒാള് തചന്ന സബ്സമഡമ ഉള്ചപ്പെചടയുള്ള വമല ലഭമക്കുകയുദ്യം

അവരക്കബ  ചമചചപ്പെട  നമലയമചലയബ  ചപഒാകുവഒാനുദ്യം  കഴെമയുദ്യം.  ചനലബല  മുഴുവന്

ചശഖേരമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  പരമചശഒാധമചചപ്പെഒാള്

ചകരളതമല് ചനല്ലമചന്റെ ചകനമഒായമട്ടുള്ള തൃശ്ശൂര,  കുടനഒാടബ,  പഒാലക്കഒാടബ എന്നസ്പീ

മൂന്നബ  സലങ്ങളമലുദ്യം  ലഒാരജ്ജബ  ചസയമല്  ചചറസബ  പഒാരക്കബ  സഒാപമക്കഒാനുദ്യം

ചചറസബ മമല് ആരദ്യംഭമക്കഒാനുദ്യം ചവണമയുള്ള നടപടമ സശസ്പീകരമക്കുദ്യം.  അതമചന്റെ

ഭഒാഗമഒായമ  പഒാലക്കഒാടബ  കഞമചക്കഒാടബ  ഇതബ  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമ

സശസ്പീകരമചകഴെമഞമരമക്കുകയഒാണബ.  തൃശ്ശൂരുദ്യം  നടപടമ  ആരദ്യംഭമച

കഴെമഞമട്ടുണബ.  കുടനഒാടബ  ഇതമനുചവണമയുള്ള  സലദ്യം

കചണതമചക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണബ.  ഇതമനുള്ള  ശമങ്ങള്  നന്നഒായമ

നടതമചക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണബ.  പഒാലക്കഒാടബ  നടപടമകചളല്ലഒാദ്യം  പൂരതമയഒായമ

തറക്കല്ലമടുന്നതമചന്റെ  നടപടമകളമചലയബ  ചപഒാകുകയഒാണബ.  അതമനബ

ഡമ.പമ.ആര.  തയ്യേഒാറഒാക്കമയമട്ടുണബ.  അരമചയടുക്കുകചയന്നബ  മഒാത്രമല്ല,  ചനലബല
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കുത്തുചമ്പഒാഴുണഒാകുന്ന  തവമടമല്നമന്നബ  എണ്ണചയടുക്കഒാന്  സഒാധമക്കുദ്യം.  ഉമമ

കതമചബ  കരമയുണഒാക്കമ  മഒാരക്കറബ  ചചയ്യേഒാന്  കഴെമയുദ്യം.  ചലഒാകമഒാരക്കറമല്

മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  നമരമ്മമക്കഒാന്  കഴെമയതക്ക  നമലയമല്

ഇചതല്ലഒാദ്യം ഉപചയഒാഗചപ്പെടുതമ മൂലദ വരദ്ധമത ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുചട (Value added

Product)  അടമസഒാനതമല്  വദവസഒായ  വമകസനതമനുചവണമയുള്ള

നടപടമകള്  സശസ്പീകരമചമട്ടുണബ.  നഒാളമചകരമഒാണബ  നമ്മുചട  പ്രധഒാനചപ്പെട  ഒരു

ഉല്പ്പെന്നദ്യം.  നഒാളമചകര  പഒാരക്കുകള് സഒാപമചചകഒാണബ....,  നഒാളമചകരതമല്

നമന്നബ ചവളമചചണ്ണയഒാണബ സഒാധഒാരണയഒായമ ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതബ. ചവളമചചണ്ണ

മഒാത്രമല്ല,  അതമചന്റെ എല്ലഒാ വസ്തുക്കളുദ്യം ആവശദമുള്ളതഒാണബ.  കഴെമഞ ദമവസദ്യം

ബഹുമഒാനചപ്പെട  ധനകഒാരദ  വകുപ്പുമനമ  ഇവമചട  പറഞ്ഞു,  ചകമരമചചഒാറമല്

നമന്നബ  ചചപവുഡബ  ഉണഒാക്കഒാചമന്നബ.  ഇതമനുള്ള  സഒാധദതകള്  നമ്മള്

ആരഒാഞ്ഞുചകഒാണമരമക്കുകയഒാണബ.  അതുചപഒാചല  ചതങ്ങമചന്റെ  തടമ

ഉപചയഒാഗമചചകഒാണ്ടുള്ള  ഫരണമചറുകള്,  ഗൃചഹഒാപകരണങ്ങള്  ഇചതഒാചക്ക

നമരമ്മമക്കഒാനുള്ള സഒാധദതകള്ക്കനുസരമചബ  ഫരണമചര ഹബ്ബുകള് .  ഇങ്ങചന

വദതദസ്തമഒായ  നമലയമല്  ചകരളതമചന്റെ  കഒാരഷമക  ചമഖേലചയ

ഉപചയഒാഗചപ്പെടുത്തുകയഒാണബ.  അതുചപഒാചലതചന്ന  ചകരളതമചന്റെ
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മലചയഒാരങ്ങളമലുള്ള  റബര  മുഴുവന്  സദ്യംഭരമചബ  റബറധമഷമത

വദവസഒായങ്ങളുണഒാക്കമ  സശകഒാരദ-ചപഒാതുചമഖേലയമചല  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കബ

ആവശദമഒായ  അടമസഒാന  സഡൗകരദചമഒാരുക്കമചക്കഒാടുത്തുചകഒാണബ  ഒരു

റബറധമഷമത  വദവസഒായമഒായമ  മലചയഒാര  ചമഖേലകചള

വമകസമപ്പെമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  നടപടമകള്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണബ.  ഇചപ്പെഒാള്

ഹമന്ദുസഒാന്  നന്യൂസബ  പ്രമന്റെമചന്റെ  സലദ്യം  ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണബ.  അവമചട

ഇതരതമലുള്ള  സദ്യംരദ്യംഭതമനബ  സലമുണഒാകുചമന്നുള്ള  കഒാരദങ്ങചളല്ലഒാദ്യം

ഗവണ്ചമന്റെബ  പരമചശഒാധമചബ  ആവശദമഒായമട്ടുള്ള  നടപടമകള്  സശസ്പീകരമക്കുദ്യം.

അതുചപഒാലതചന്ന കണ്ണൂരമല് റബര ഗഡൗസബ ഫഒാക്ടറമ.  സരജമക്കല് ഗഡൗസബ

ഇചപ്പെഒാള് നമ്മുചട മഒാരക്കറമല് ഏറവുദ്യം ആവശദമുള്ളതഒാണബ.  ചകഒാവമഡബ  19-നബ

ചശഷദ്യം  എല്ലഒാവരുദ്യം  കയ്യുറകളുദ്യം  ഗഡൗസദ്യം  ഉപചയഒാഗമക്കുന്നുണബ.  ഗഡൗസബ,

സരജമക്കല്  ഗഡൗസബ  എന്നമവയബ  ചലഒാക  മഒാരക്കറമല്തചന്ന  വലമയ

ഡമമഒാന്റുള്ളതഒാണബ.  അതരചമഒാരു  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  തുടങ്ങുന്നതമനുചവണമയുള്ള

നടപടമ  ആരദ്യംഭമച.  കഴെമഞ  ബഡ്ജറമല്തചന്ന  അതമനബ  തുക

വകയമരുതമയമട്ടുണബ.  അതുവചചകഒാണബ കണ്ണൂര,  കഒാസരചഗഒാഡബ ജമല്ലകളമചല

റബര കൃഷമക്കഒാചര സഹഒായമക്കഒാന് അവരുചട റബര മുഴുവന് വഒാങ്ങമ ഗഡൗസബ
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ഫഒാക്ടറമയുണഒാക്കമ  കൃഷമക്കഒാചര  സദ്യംരകമക്കുക,  അതുവഴെമ  വദവസഒായങ്ങള്

വമകസമപ്പെമചചടുക്കുകചയന്ന  ലകദചതഒാടുകൂടമയഒാണബ  ഇവമചട  പ്രവരതമച

ചകഒാണമരമക്കുന്നതബ.  ഇഡൗ നടപടമകചളല്ലഒാദ്യം പുചരഒാഗമമക്കുകയഒാണബ.  തൃശ്ശൂരമചന്റെ

കഒാരദദ്യം  പരമചശഒാധമചബ  അവമചടതചന്ന  സഒാപമക്കഒാനുള്ള  പ്രഒാഥമമകമഒായ

എല്ലഒാ നടപടമകളുദ്യം സശസ്പീകരമചമട്ടുണബ.  ഇവമചട ചമല വദവസഒായങ്ങചളക്കുറമചബ

ചചഒാദമച.  അസന്ഡമചല  148  പുതമയ  ചപ്രഒാജക്ടുകള്ക്കബ  എദ്യം.ഒ.യു.

വചകഴെമഞ്ഞു.  അതമല്  ചക.എസബ.ചഎ.ഡമ.സമ-ക്കബ  -57, കമന്ഫ്രയബ  -  16,

ഡമ.ചഎ.സമ.-ക്കബ  (Directorate  of  Industries  and  Commerce)  76

എന്നമങ്ങചനയഒാണബ.  5334  ചകഒാടമ  രൂപയുചട  62  ചപ്രഒാജക്ടുകള്ക്കുള്ള

നടപടമകള്  സശസ്പീകരമചകഴെമഞമരമക്കുകയഒാണബ.  അതമല്  ഷഒാരപ്പെബ

ചചപവുഡമനബ  10  ചകഒാടമ,  ചലഒാജമസമക്കമനബ  100  ചകഒാടമ,  . . . . . .  100  ചകഒാടമ,

ചഹഒാദ്യം.. ..   220  ചകഒാടമ,  പഒാരമസണ് ചറഒാളറമനബ 50  ചകഒാടമ  തുടങ്ങമയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  എദ്യം.ഒ.യു. മഒാത്രമല്ല  മറബ

നടപടമകളമചലയ്ക്കുദ്യം നസ്പീങ്ങമക്കഴെമഞമട്ടുണബ. 

ശസ്പീ  .   രചമശബ ചചന്നമതല: സര, Ease of Doing Business (EoDB)-ല്

21-ാം  സഒാനമഒായമരുന്ന  ചകരളദ്യം  അങ്ങയുചട  അഞബ  വരഷക്കഒാലചത
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ഭരണദ്യംചകഒാണബ 28 ആയമ.  ഇതഒാചണഒാ വദവസഒായ രദ്യംഗചത ചനടദ്യം?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  ബഹുമഒാനചപ്പെട  പ്രതമപകചനതഒാവബ

മഹഒാ അബദ്ധദ്യം ധരമചവചബ പറയുന്നതഒാണബ. അതമനുമുമ്പബ എത്രയഒായമരുന്നു. 21

ആയമരുന്നുചയന്നുള്ളതബ  ശരമയഒാണബ.  ഇചപ്പെഒാള്  എവമചടചയതമ

എന്നറമയുചമഒാ?  8-ല് എതമ. ആകന് ചപഒായമന്റെബ വഴെമ നമുക്കബ ലഭമച മഒാരക്കബ

2016-17-ല്  26  ശതമഒാനവുദ്യം  2017-18-ല്  47.79  ശതമഒാനവുദ്യം  2018-19-ല്

85.52  ശതമഒാനവുമഒാണബ.  ബഹുമഒാനചപ്പെട  പ്രതമപകചനതഒാവബ

പറഞമരമക്കുന്നതബ  2017-18  കഒാലഘടതമചലതഒാണബ.   Ease  of  Doing

Business  അനുസരമചബ  2018-19-ല്  നമ്മുചട  റഒാങബ  8-ല്

എതമയമരമക്കുകയഒാണബ.  Ease of Doing Business-ചന്റെ ഭഒാഗമഒായമ ഇചപ്പെഒാള്

മഒാറമവന്നമരമക്കുകയഒാണബ. നമങ്ങള് പറയുന്നചതഒാന്നുമല്ല ശരമ. (.....ബഹളദ്യം.....)

ശസ്പീ  .   രചമശബ ചചന്നമതല:  സര, ബഹുമഒാനചപ്പെട ധനകഒാരദ വകുപ്പുമനമ

ബഡ്ജറമല് പറഞതബ എനഒാണബ; 21 എന്നഒാണബ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  ബഹുമഒാനചപ്പെട  പ്രതമപകചനതഒാചവ

അതബ ബഡ്ജറമലല്ല പറചയണതബ. 2018-ല്  21  ആണബ.  ഇചപ്പെഒാള് അതമചന്റെ

റഒാങബ 8-ചലയബ എതമക്കഴെമഞമട്ടുണബ. അതഒാണബ നമങ്ങള് മനസമലഒാചക്കണതബ.
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നമങ്ങള്ക്കബ  ഇഡൗ  വളരചചയഒാന്നുദ്യം  ഇഷചപ്പെടുന്നമല്ല.  അതുചകഒാണബ

നമങ്ങള്ക്കമതബ  കുറചകഒാണണദ്യം.  ചകരളദ്യം  വമകസമക്കുന്നമല്ല,

വദഒാവസഒായമകമഒായമ  നശമക്കണചമന്ന  ചമനയഒാണബ  നമങ്ങള്ക്കുള്ളതബ.

ക്രമചയറസ്പീവഒായമ  ചമനമക്കഒാന്  കഴെമയഒാതതഒാണബ  നമങ്ങളുചട  പഒാപ്പെരതശദ്യം.

(.....ബഹളദ്യം.....)

ശസ്പീ  .    രചമശബ  ചചന്നമതല:  സര,  ഇനദയമചല  എല്ലഒാ

സദ്യംസഒാനങ്ങളുചടയുദ്യം  റഒാങമദ്യംഗബ  പുറത്തുവന്നതഒാണബ.  ബഹുമഒാനചപ്പെട

വദവസഒായ  വകുപ്പുമനമ  ധനകഒാരദ  വകുപ്പുമനമചയഒാടബ  ചചഒാദമക.  21

എന്നുള്ളതബ  28  ആയമ  മഒാറമ.  അങ്ങതബ  ചറക്ടമചചഫ  ചചയ്യേഒാനഒാണബ

ചനഒാചക്കണതബ.  അല്ലഒാചത രഒാഷസ്പീയ ആചരഒാപണദ്യം പറയുന്നതബ  എനമനഒാണബ?

വസ്തുതകള്  വസ്തുതകളഒായമക്കണബ  അതബ  തമരുതഒാന്  നടപടമ

സശസ്പീകരമക്കുകയചല്ല  ചവണതബ?  നഒാഷണല്  ചലവലമല്  പുറതമറങ്ങമയ

ചഡറയഒാണബ  ഞഒാന്  പറയുന്നതബ.  ബഹുമഒാനചപ്പെട  ധനകഒാരദ  വകുപ്പുമനമ

ബഡ്ജറബ പ്രസദ്യംഗതമല് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളമതബ മഒാറഒാന് ചനഒാക്കുചമന്നബ. നമങ്ങള്

അതബ ചനഒാക.  ചകരളതമചല വദവസഒായതമല് അനമവഒാരദമഒായ  Ease of

Doing Business-ല് നഒാലുവരഷമഒായമ ചകരളദ്യം പുറചകഒാടബ ചപഒാകുകയഒാണബ. 
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്: സര, ബഹുമഒാനചപ്പെട പ്രതമപകചനതഒാവബ  21

എന്നബ പറഞമരമക്കുന്നതബ 2018-ചല കണക്കഒാണബ. ഇചപ്പെഒാള് അതബ മഒാറമ, രണബ

ചകഒാല്ലദ്യം പമന്നമട്ടു. പുതമയ വളരചചയക്കുറമചള്ളതബ അടുത കണക്കമല് വരുദ്യം.

ഇചപ്പെഒാള്  ചകന ഗവണ്ചമന്റെമചന്റെ നസ്പീതമ  ആചയഒാഗബ  ഇതുസദ്യംബനമചള്ള

പുതമയ കണക്കുകള് പ്രസമദ്ധസ്പീകരമചമടമല്ല. 

മമ  .    ചഡപന്യൂടമ  സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  ചറഒാജമ  എദ്യം.  ചജഒാണ്,  ചചഒാദദദ്യം  ചുരുക്കമ

ചചഒാദമക.

ശസ്പീ  .    ചറഒാജമ  എദ്യം  .    ചജഒാണ്:  സര,   Ease  of  Doing  Business

സദ്യംബനമചള്ള ഒഡൗചദദഒാഗമക ചരഖേ ബഹുമഒാനചപ്പെട വദവസഒായ വകുപ്പുമനമ

സഭയുചട  ചമശപ്പുറതബ  വയണചമന്നബ  അഭദരതമക്കുകയഒാണബ.  വദവസഒായ

വകുപ്പുമഒായമ  ബനചപ്പെട്ടുള്ള  എചന്റെ  ചചഒാദദദ്യം,  അങമഒാലമ

നമചയഒാജകമണ്ഡലതമല്  സരക്കഒാര  പുതുതഒായമ  ആരദ്യംഭമക്കഒാനുചദ്ദേശമക്കുന്ന

GIFT  (Global  Industrial  Finance  and  Trade)  സമറമയുമഒായമ

ബനചപ്പെട്ടുചകഒാണഒാണബ.   അതമചന  സദ്യംബനമചബ  ജനങ്ങളുചടയമടയമല്

വലമയ  ആശങ  ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണബ.  ബഹുമഒാനചപ്പെട  വകുപ്പുമനമചയ

പ്രതമനമധമ  സദ്യംഘദ്യം  ചനരമല്  കണബ  ഇഡൗ  വമഷയദ്യം  സൂചമപ്പെമചമട്ടുള്ളതഒാണബ.
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ഏകചദശദ്യം  500  ഏക്കര  ഭൂമമ,  ജനവഒാസ  ചമഖേല  ഇതമനഒായമ

ഏചറടുക്കുചമന്നതഒാണബ  ജനങ്ങളുചടയമടയമല്  നമലനമല്ക്കുന്ന  ആശങ.

ഏക്കറുകണക്കമനബ ഭൂമമ സരക്കഒാര പുറചമ്പഒാക്കുള്ചപ്പെചട അതമചനഒാടബ  ചചരന്നബ

അവമചട ലഭദമഒായമരമചക്ക ആളുകചള കുടമയമറക്കമ ഭൂമമ ഏചറടുതബ മുചന്നഒാടബ

ചപഒാകുന്ന  പദ്ധതമ  സരക്കഒാര  ഏതബ  തരതമലഒാണബ  വമഭഒാവനദ്യം

ചചയമരമക്കുന്നചതന്നബ  വദക്തമഒാക്കണദ്യം.  ഇവമചട  ആരുദ്യം  വമകസനതമനുദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കുദ്യം  എതമരല്ല.  പരമസമതമക്കബ  ഇണങ്ങുന്നതുദ്യം  ജനങ്ങചള

കുടമയമറക്കഒാതതുമഒായ പദ്ധതമകള് നമ്മുചട നഒാടമനബ ആവശദദ്യം തചന്നയഒാണബ.

ഇഡൗ  പറഞ  പ്രസ്തുത  പ്രചദശതബ  ആളുകചള  കുടമയമറക്കഒാചത  സരക്കഒാര

പുറചമ്പഒാക്കുള്ചപ്പെചട  ഭൂമമ  ലഭദമഒായമരമചക്ക  അതമനബ  മുതമരഒാചത  ആളുകചള

കുടമയമറക്കുന്ന  പദ്ധതമയുമഒായമ  മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകഒാന്  സരക്കഒാര

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണഒാ;  അചല്ലങമല്  ആ  പദ്ധതമയുചട  ഇചപ്പെഒാള്

നമരചദ്ദേശമചമരമക്കുന്നതുപ്രകഒാരദ്യം  ആള്തഒാമസമമല്ലഒാത  പ്രചദശങ്ങള്

ഏചറടുത്തുചകഒാണബ  ജനങ്ങള്ക്കബ  ബദ്ധമമുടമല്ലഒാതതുദ്യം  പരമസമതമക്കബ

ഇണങ്ങുന്ന  തരതമലുമുള്ള  ഒരു  പദ്ധതമയഒായമ  അതബ  നടപ്പെമലഒാക്കഒാന്

സരക്കഒാര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണഒാ?
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    പമ  .    ജയരഒാജന്:  സര,  ഇഡൗ  നമചവദനദ്യം  ലഭമചമട്ടുണബ.  അതബ

സദ്യംബനമചബ  വമശദമഒായമ  പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.  ഗവണ്ചമന്റെബ  ചകരളതമചന്റെ

സമഗ്ര  വമകസനതമനുള്ള  പദ്ധതമയഒാണബ  ആവമഷരമക്കുന്നതബ.  ഒരഒാചളയുദ്യം

കുടമയമറക്കുകചയഒാ,  ബദ്ധമമുടമക്കുകചയഒാ  ചചയ്യേഒാചത  ചകരളതമചന്റെ  സമഗ്ര

വമകസനതമനബ  പുതമയ  വമകസന  ചകനങ്ങളുദ്യം  മഒാരക്കറമദ്യംഗബ  ചകനങ്ങളുദ്യം

ഉണഒാകണദ്യം.  പുതമയ  സമറമകള്  ചഡവലപബ  ചചയവരണദ്യം.

ഇതമനുചവണമയുള്ള  നടപടമയുചട  ഭഒാഗമഒായമട്ടുള്ള  ചകഒാറമചഡഒാറമല് പുതമയ

വദവസഒായ  ശദ്യംഖേലയുദ്യം  സമുച്ഛയവുദ്യം  സൃഷമചചടുക്കഒാനുദ്യം  അതുവഴെമ  ചലഒാക

രദ്യംഗതബ  ചഎ.ടമ.  ചമഖേലയമല്  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  വരണദ്യം.  അതമനുള്ള

സഒാധദതകള്  ഒരുക്കമചക്കഒാടുക്കണദ്യം.  ഇതമചനല്ലഒാദ്യം  ചവണ  നടപടമയുചട

ഭഒാഗമഒായമടഒാണബ  ഇതരതമലുള്ള  സദ്യംവമധഒാനങ്ങള്  ഗവണ്ചമന്റെബ  ഏരപ്പെഒാടബ

ചചയമട്ടുള്ളതബ.  ഇഡൗ കഒാരദങ്ങള് വമശദമഒായമ പരമചശഒാധമക്കുദ്യം.  ഇന്നചലയഒാണബ

അവരുചട  നമചവദനദ്യം  ലഭമചതബ.  പരമചശഒാധമചതമനുചശഷദ്യം  അതബ

സദ്യംബനമചള്ള നടപടമകള് സശസ്പീകരമക്കഒാദ്യം. 

(ചചഒാചദദഒാതര സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞു)


