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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 181 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ആേഗാള നിേ�പക സംഗമം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ,
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 
�ീമതി െദലീമ 

null
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് ഇലേ�ാണി�്, ഭ��സം�രണം
�ട�ിയ വ�വസായ�ൾ�ാ�� പാർ�്
അ�വദി�ണെമ�ം അ�െന അ�വദി�േ�ാൾ
സം�ാനെ� �ലഭ�തയിെല �റവ്
കണ�ിെല��് യാഥാർ�� േബാധേ�ാെട��

സമീപനം ഉ�ാകണെമ�ം േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഇലേ�ാണി�്, ഭ��സം�രണം �ട�ിയ
സംരംഭ�ൾ �ാപി��തിന് പര�ാ�മായ �മി
(വ�വസായ വാണിജ� വ��്/
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി/ കിൻ� എ�ീ
�ാപന��െട) പാർ�കളിൽ നിലവിൽ
ലഭ�മാണ്. േകരള�ിെ� സവിേശഷ സാഹചര�ം
പരിഗണി�  ്േക�പ�തികളിൽ �മി സംബ�ി�

മാനദ�ം �നഃപരിേശാധി�ണെമ�്
ആവശ�െ��ി��്.

(ബി) നിേ�പകാ��ല ഘടക�ൾ ��ി�െകാ�്
േദശീയ, അ�ർേദശീയ വ�വസായികെള
സം�ാനേ��് ആകർഷി�ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�ം
െതല�ാനയി�ം �.എ.ഇ.യി�ം �ഖ�മ�ി�െട
േന�ത��ിൽ നട� നിേ�പക സംഗമ�ൾ�്
മിക� �തികരണം ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം
അെസൻഡ്  ആേഗാള നിേ�പക സംഗമ�ിൽ

ലഭി� വാ�ാന�ൾ നിേ�പമാ�ി�ീർ�ാൻ

േവ� �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വ�വസായ നിേ�പ അ�രീ�ം
െമ�െ���ാ�ം വ�വസായികെള
സം�ാനേ��് അകർഷി�വാ�ം ഉത��
ഒ�നവധി പ�തികൾ�് കഴി� സർ�ാരിെ�
കാല�തെ� �ട�ം�റി�ി��. 2018-ൽ
‘േകരള നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം

�ഗമമാ��ം നിയമം’ സർ�ാർ
െകാ�വരിക��ായി. ഈ നിയമ�കാരം
വ�ാവസായിക അ�മതിക�െട കാലാവധി അ�്
വർഷമാ�ി ഉയർ�ക�ം അേപ� സമർ�ി�
നാൾ �തൽ 30 ദിവസ�ി��ിൽ സം�ാന

നിയമ�ൾ�് കീഴി�� അ�മതികൾ അത�
വ��കൾ ലഭ�മാേ���മാണ്. അ�ാ�പ�ം

അേപ��് ഏകജാലക േബാർഡിെ� ക�ിത
അ�മതി ലഭ�മാ��താണ്. േമൽ വിവരി� �കാരം
അേപ�യിൻേമൽ പരമാവധി 30
ദിവസ�ി��ിൽ എ�ാ അ�മതിക�ം
ലഭ�മാ�ാൻ K-SWIFT എ� േപരിൽ ഒ�
ഓൺൈലൻ ഏകജാലക സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി��്. ഇേതാെടാ�ം 2019-ൽ ‘േകരള
�� - െച�കിട - ഇട�രം വ�വസായ
�ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ നിയമം’ സം�ാന
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സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ നിയമ�കാരം
േക� സർ�ാരിെ� എം.എസ് .എം.ഇ
നിർവചനമ�സരി�  ്50 േകാടി �പയിൽ താെഴ
നിേ�പ���ം, മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� �വ� കാ�ഗറിയിൽ
െപടാ��മായ �ാപന�ൾ�് ��വർഷംവെര
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. 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��ി �റെ��വി�ി��്.
ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ ഇ�രം

വ�വസായ�ൾ�് അ�മതി െകാ���തി�
വ�വസായ �ിൻസി�ൽ െസ��റി
അധ��നാ�� ഒ� ഇൻെവ�്െമ�്
െഫസിലിേ�ഷൻ ബ�േറാ �പീകരി�ി��്.
വ�വസായ �ാപന�ളിൽ വിവിധ സർ�ാർ
വ��കൾ നട�� പരിേശാധനകൾ കഴിവ�ം
ഒ�മി� നട�വാ�ം, അനാവശ� പരിേശാധനകൾ
ഒഴിവാ�ാ�ം േവ�ി ഒ� ഓൺൈലൻ ഏകീ�ത
പരിേശാധനാ സംവിധാനം (Centralised
Inspection System) �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��തി�ം േവ�ി
നിയമപി�ണ�� ഒ� പരാതിപരിഹാര ക�ി�ി
�പീകരി�ി��്. 2022-െന സംരംഭക വർഷമായി
ആചരി�ാ�ം, അതിെ� ഭാഗമായി ഒ� ല�ം
��-െച�കിട-ഇട�രം �ാപന�ൾ ഈ
വർഷം സം�ാന�് �വർ�ന

നിരതമാ�വാ�ം സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��്.
സം�ാന�ിെ� വ�വസായ സാധ�തകെള
�റ� കാ��തിനായി ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി
കഴി� മാസം െതല�ാനയിൽ ഒ�
ഇൻെവ�്െമ�് േറാഡ്  േഷാ സംഘടി�ി�ി��.
െതല�ാനയിൽ വിവിധ േമഖലകളിൽ
�വർ�ി�� ക�നിക�െട�ം വാണിജ�-
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വ�വസായ അേ�ാ�ിേയഷ�ക�െട�ം ��േതാളം
�ണി�െ�� �തിനിധികൾ ��ത പരിപാടിയിൽ
പെ���ക��ായി. ��ത ഇൻെവ�്െമ�്
േറാഡ്  േഷായിൽ ഉ��ിരി�വ�

അഭി�ായ��ം മ� വിശദാംശ��ം സർ�ാർ
തല�ിൽ വിലയി��ിവ��. �ബായ്
എ�്േപാ�മായി ബ�െ��് ബ�മാനെ��
�ഖ�മ�ി�ം മ� �തിനിധിക�ം �.എ.ഇ-യിൽ
നട�ിയ നിേ�പ സംഗമ�ിെ� വിശദ
വിവര�ൾ ത�ാറാ�ാൻ വ�വസായ വ��ിെ�
ഏെജൻസിയായ േകരള ബ�േറാ ഓഫ്
ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ (െക-ബിപ്)-െന
സർ�ാർ �മതലെ���ിയി��്. ര� ക�നികൾ
�ലം സ�ർശി�  ്�ടർ നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��്. അെസൻഡ്-2020 ആേഗാള
നിേ�പ സംഗമ�ിൽ സമർ�ി�െ��
പ�തികെള വിലയി��ി അവയിൽ സാധ�മായ
പ�തിക�െട �ടർ�വർ�ന�ൾ�ായി

വ�വസായ വ��ിെല ഏജൻസികളായ െക. എസ് .
ഐ. ഡി. സി, കിൻ�, വ�വസായ വാണിജ�
ഡയറ�േറ�് എ�ിവയിെല ഉേദ�ാഗ�െര

േനാഡൽ ഓഫീസർമാരാ�ി സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��. ��ത പ�തികളിെല
�ടർനടപടികൾ ഏേകാപി�ി�ാൻ വ�വസായ
വ��് �ിൻസി�ൽ െസ��റി�െട േന�ത��ിൽ

േയാഗ�ൾ നട�ിവ���്. ഇവയിൽ 808
േകാടി �പ�െട െമാ�നിേ�പ�� 31
പ�തികൾ ഇ�വെര നട�ാ�ാൻ സാധി�ി��്.
�ടാെത, 9345 േകാടി �പ�െട
െമാ�നിേ�പ�� 53 പ�തിക�െട
�വർ�ന�ൾ വിവിധ ഘ��ളിൽ
�േരാഗമി�വ��. വിവിധ കാരണ�ളാൽ 27
പ�തിനിർേദശ�ൾ ഉേപ�ി�ക�ം, 37
പ�തികളിെല �ടർനടപടികൾ ത�ാലേ��്

നിർ�ിെവ�ക�ം െച�ിരി��.

(സി) നിേ�പക സൗ�ദാ�രീ�ം ��തൽ
െമ�െ����തിന് സഹായകരമാ�ം വിധം
വ�വസായ�മായി ബ�െ�� നിയമ�ളി�ം
ച��ളി�ം വ�േ�� മാ�ം സംബ�ി�  ്വിദ�
സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിെല �ധാന ശിപാർശകൾ
െവളിെ���ാേമാ?

(സി) സം�ാന�് വ�വസായ നട�ി�മായി

ബ�െ�� നിയമ�ളിൽ കാലഹരണെ���ം
��ിരഹിത�മായ ഒേ�െറ വ�വ�കൾ

നിലനിൽ��തായി ��യിൽെപ�ി��. ഇവ
ഒഴിവാ�ാ�ം, ��കരമായ നടപടികൾ
ല�കരി�ാ��� മാർ��ൾ നിർേദശി�ാ�ം
ഒ� വിദ� സമിതി �പവത്�രി�ി��.
വ�വസായ സ�ഹ�ം, വിവിധ വ�വസായ
അേ�ാ�ിേയഷ�ക�മാ�ം �ടിയാേലാചനകൾ
നട�ി അവ�െട പരാതിക�ം നിർേദശ��ം
സ�ീകരി� ,് �സ�മായ എ�ാ നിയമ��െട�ം
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ച���െട�ം �� വിശകലനം നട�ി,
അവയിൽ കാലഹരണെ�� നിബ�നകൾ

ഒഴിവാ�ാ�ം, ��കരമായ നടപടികൾ
ല�കരി�ാ��� മാർ�നിർേദശ�ൾ അട�ിയ
റിേ�ാർ�് ��ത ക�ി�ി സർ�ാരിേല�്
സമർ�ി�ി��്. ��ത റിേ�ാർ�ിെല
ശിപാർശകൾ സർ�ാർ വിലയി��ിവരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


