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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 337 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദമാ��തി�� �തന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

�ീ. പി. രാജീവ്

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദമാ�ി

മാ��തിന് ഈ സർ�ാർ എെ��ാം �തന

പ�തികൾ�ാണ് �പം നൽകിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദ

സം�ാനമാ��തി�ം വ�വസായ

നിേ�പാ�രീ�ം െമ�െ����തി� ല��മി�്

�ൻ സർ�ാറിെ� കാല�് 2018-െല ‘േകരള

നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം

നിയമം നിർ�ി�ക��ായി ഇതി� �റേമ ഈ

സർ�ാറിെ� കാല�് ആവി�രി� പ�തികൾ

�വെട േചർ��,- 

1) K-SWIFT - േകരള�ിൽ സംരംഭം

�ട��തിന് േവ�ി സമർ�ി��

അേപ�യിൻേമൽ പരമാവധി 30
ദിവസ�ി��ിൽ എ�ാ അ�മതിക�ം

ലഭ�മാ�ാൻ K-SWIFT എ� േപരിൽ ഒ�

ഓൺൈലൻ ഏകജാലക സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയി��്. 

2) Investment Facilitation Bureau -
സം�ാന�് 2019-ൽ നട�ിലാ�ിയി�� ‘േകരള

�� - െച�കിട - ഇട�രം വ�വസായ

�ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ 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. 
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മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ� �വ�

കാ�ഗറിയിൽ െപടാ� MSME-ഇതര

വ�വസായ�ൾ�് ഒ� വർഷേ�� സം�ാന

നിയമ�ൾ�് കീഴി�� ചില അ�മതികൾ

ഒഴിവാ�ാനാ�� വിധം േമൽ�ചി�ി� 2019-െല

‘േകരള �� – െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ

�ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ നിയമ�ിൽ േഭദഗതി

വ��ിയി��്. 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�ി��്. 

3) Centralised Inspection System - 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�ി��്. നിലവിൽ അ�്

വ��കെള സംേയാജി�ി�ാണ് ��ത േക�ീ�ത

പരിേശാധനാ സംവിധാനം ഒ��ിയി��ത്.
പ�തി�െട അ�� ഘ��ിൽ ആവശ�മായ മ�

വ��കെള �ടി ഈ േക�ീ�ത പരിേശാധനാ

സംവിധാന�ിൽ സംേയാജി�ി��താണ്.

4) നിയമപി�ണ�� പരാതി പരിഹാര ക�ി�ി

�പീകരണം - 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�മായി

സം�ാനതല�ി�ം, ജി�ാതല�ി�ം

നിയമപി�ണ�� പരാതി പരിഹാര ക�ി�ി

�പീകരി�ി��്. 1999-െല േകരള വ�വസായ

ഏകജാലക േബാർ�ക�ം വ�വസായ നഗര�േദശ

വികസന�ം നിയമ�ിൽ ആവശ�ാ��തമായ

േഭദഗതികൾ വ��ിെ�ാ�ാണ് ��ത ക�ി�ി

�പീകരി�ത്.

5) കാലഹരണെ���ം ��ിരഹിത�മായ

വ�വ�കൾ ഒഴിവാ�ാ��� നടപടികൾ

സം�ാന�് വ�വസായ നട�ി�മായി

ബ�െ�� നിയമ�ളിെല കാലഹരണെ���ം

��ിരഹിത�മായ വ�വ�കൾ ഒഴിവാ�ാ�ം,
��കരമായ നടപടികൾ ല�കരി�ാ���

മാർ��ൾ നിർേദശി�ാ�ം ഒ� എ�്േ�ർണൽ
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ക�ി�ി �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�ം ച���െട�ം �� വിശകലനം

നട�ി, അവയിൽ കാലഹരണെ�� നിബ�നകൾ

ഒഴിവാ�ാ�ം, ��കരമായ നടപടികൾ

ല�കരി�ാ��� മാർ�നിർേദശ�ൾ അട�ിയ

റിേ�ാർ�്, ��ത ക�ി�ി സമർ�ി�ി��്. ആയത്

സർ�ാർ പരിഗണനയിലാണ്

6) എം.എസ് .എം.ഇ �ിനി�്-

ജി�ാ വ�വസായ േക��ൾ േക�ീകരി�

വ�വസായിക�െട സംശയ �രീകരണ�ിനായി

വിദ��െട പാനൽ സ�മാ�ി, എം.എസ് .എം.ഇ
�ിനി�് പ�തി ആരംഭി�ി��്. ഇത് �ടാെത

താ��് വ�വസായ ഓഫീ�കൾ െഫസിലിേ�ഷൻ

െസ��കൾ ആ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി

റിേസാ�് േപ�െന നിയമി� �വർ�നം നട�ി

വ��.

7) സംരംഭക വർഷം - 2022-23 സാ��ിക വർഷം

സംരംഭക വർഷമായി സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി��്.
സംരംഭക വർഷ�ിെ� ഭാഗമായി േകരള�ിൽ

���ിയത് ഒ� ല�ം �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭ�ൾ ആരംഭി� െകാ�് 3 �തൽ 4ല�ം

വെര�� ആ�കൾ�് െതാഴിൽെകാ��വാ��

ഒ� �ഹ�ായ പ�തി�് വിവിധ വ��ക�െട

സഹകരണേ�ാെട വ�വസായ വ��് �ട�മി�.
േകരള�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം സംരംഭം

�ട�ാൻ താ�ര��� ആ�കൾ�് 2022െമയ്-
�ൺ മാസ�ളിൽ െപാ� േബാധവൽ�രണം

നട�ാ�ം �ടർ�് താ�ര�െ�� വ��

ആ�കൾ�് �ൈല-ഓഗ�് മാസ�ളിൽ

ൈലസൻസ് /േലാൺ/സ�ിഡി േമളകൾ

നട�ിെ�ാ�് സംരംഭ�ൾ�് ആവശ���

ൈലസൻ�ം േലാ�ം സ�ിഡി�ം

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക

എ��മാണ് ക�ാ�യി�കൾ വഴി ല��മി��ത്.
േകരള�ിെല എ�ാ തേ�ശ സ�യം

ഭരണ�ാപന�ളി�ം, സംരംഭ�ൾ �ട�ാൻ

ജന�ൾ�് േ�രണ നൽ�വാ�ം സംരംഭ�ൾ�്

ൈക�ാങ്  നൽകാ�ം േവ�ി വ�വസായ

വ��ിെ� േന�ത��ിൽ ഇേ��കെള

നിയമി�ി��്. ഇേ�ൺസിെ� േന�ത��ിൽ

സംരംഭ�ൾ �ട�ാ�ം താ�ര��� എ�ാവെര�ം



4 of 7

സംരംഭകത��ിേല� നയി�ാ�ം,
�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്. വിവിധ വ��ക�െട

ഏേകാപനേ�ാെട നട�ിലാ�� ഈ പ�തി�െട

ഭാഗമായി �റ� പലിശ�് വാ� ലഭ�മാ�ാ�ം

താ�ര��� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ,
ഒ� തേ�ശ�ാപനം ഒ� ഉൽ��ം (One Local
body One Product-OLOP) എ� ആശയം

നട�ിലാ�ാ�ം സംരംഭകർ�് േവ� മാർ��ിങ്

സഹായം ലഭ�മാ�ാ�ം ല��മി�് വിവിധ

�വർ�ന�ൾ വ�വസായ വ��് നട�വാൻ

ഉേ�ശി��. സംരംഭക വർഷ�മായി ബ�െ��്

സം�ാനെ� എ�ാ നിയമസഭ

ജന�തിനിധികേള�ം ഉൾെ���ി ശിൽ�ശാല

സംഘടി�ി�ക�ം മ�ലാടി�ാന�ി��

വിശദവിവര�ൾ ജന�തിനിധികൾ�്

ലഭ�മാ�ിയി��്.

�ടാെത 2022-23 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ MSME
േമഖല�ായി 45.6 േകാടി �പ�െട ഒ� വി�ലമായ

പാേ�ജ്  സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി��്. ഇതിൽ

താെഴ�റ�� 7 �തിയ പ�തികൾ

ഉൾെ���ിയി��്.

1. നിലവി�� എം.എസ് .എം.ഇ കളിൽ ��

സംരംഭ�െള െച�കിട സംരംഭ�ളാ�ം െച�കിട

സംരംഭ�െള ഇട�രം സംരംഭ�ളാ�ം

ഉയർ�ിെ�ാ�വ��തി�� സഹായം

2. നിലവി�� എം.എസ് .എം.ഇ-കൾ�് കയ�മതി

േ�ാ�ാഹന�ി�� സഹായം.

3. സ�കാര� വ�വസായ പാർ�ക�െട

േ�ാ�ാഹനം

4. ഒ� ��ംബം ഒ� സംരംഭം പ�തി

5. എം.എസ് .എം.ഇ ക�െട �ാേദശിക

വിപണികൾ�് പ�ാ�ല സൗകര�െമാ��ൽ

6. �ാർ��കൾ�് മാ�ഫാ�റിംഗ്

�വർ�ന�ൾ�ാ�� സഹായം

7. സം�ാന സഹായേ�ാെട�� ��ർ

വികസന പരിപാടി

(ബി) ��ത ല��ം ൈകവരി��തിന് �ഖ�മ�ി�െട

�േത�ക ധനസഹായ പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;
(ബി) െച�കിട �� വ�വസായ��െട വളർ�െയ

േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി �റ� പലിശ

നിര�ിൽ വാ� നൽ��തിനായി ആവി�രി�
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എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;
�േത�ക ധനസഹായ പ�തിയാണ് �ഖ�മ�ി�െട

�േത�ക ധനസഹായ പ�തി.

�� െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ�ൾ,
�ാർ��കൾ, �വാസി മലയാളികൾ

എ�ിവർ�ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ക.
നിലവിൽ �വർ�ി�� �ാപന�ൾ�്

�വർ�ന �ലധനം വാ��ം ലഭ�മാ�ം. ��ത

�ീമിെന ര�ായി തരം തിരി�ിരി��:

1) �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ,
�ാർ��കൾ, �വാസി മലയാളികൾ

ഇതിെ� ഭാഗമായി 25 ല�ം �തൽ ര�േകാടി

�പവെര വാ�യായി അ�വദി��. ��്

ശതമാനം സർ�ാർ സ�ിഡി നൽ��തിനാൽ

7% പലിശ�് വാ� ലഭി�ം. ��ത വാ�

എം.എസ് .എം.ഇ (ഉദ�ം) രജിേ�ഷൻ ലഭി�ി��

േ�ാൈ��്റർഷിപ് , പാർട്ണർഷിപ് , ലിമി�ഡ്

ക�നി �ട�ിയവ�് ലഭ�മാ��താണ്. ഒ� േകാടി

�പ വെര�� വാ�കൾ�് േസവന നിര�്

(േ�ാസ�ിംഗ്, അ���് ഫീസ്  എ�ിവ) ഇ�.
��ത വാ��െട തിരി�ടവ് കാലാവധി 5
വർഷമാണ് ഒ� വർഷെ� െമാറേ�ാറിയ�ം

ലഭ�മായിരി��താണ്.

2) �� സംരംഭ�ൾ�് �വർ�ന �ലധന വാ� 

നിലവിൽ �വർ�ി�� �ാപന�ൾ�ാണ്

��ത വാ� ലഭ�മാ�ാൻ അർഹത. അവസാന

ര� വർഷെ� വി�വരവിെ� 20
ശതമാനമായിരി�ം വാ�യായി ലഭി�ക.
�റ�ത് അ�് ല�ം �പ�ം പരമാവധി ഒ�

േകാടി �പ�ം എ� നിലയിൽ ടി വാ��െട ലഭ�ത

പരിമിതെ���ിയിരി��. ��ത �ലധന വാ� 8
വർഷെ� തിരി�ടവ് കാലാവധിയിൽ 9.75%
(floating) പലിശ നിര�ിൽ േടം േലാണായി�ാണ്

ലഭ�മാ��ത്.

(സി) ഇ�വഴി ��, െച�കിട, ഇട�രം

സംരംഭ�ൾ�് എെ��ാം സഹായ�ൾ

ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച�കിട �� വ�വസായ��െട വളർ�െയ

േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി �റ� പലിശ

നിര�ിൽ വാ� നൽ��തിനായി ആവി�രി�

�േത�ക ധനസഹായ പ�തിയാണ് �ഖ�മ�ി�െട

�േത�ക ധനസഹായ പ�തി.

�� െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ�ൾ,
�ാർ��കൾ, �വാസി മലയാളികൾ

എ�ിവർ�ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ക.
നിലവിൽ �വർ�ി�� �ാപന�ൾ�്
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�വർ�ന �ലധനം വാ��ം ലഭ�മാ�ം. ��ത

�ീമിെന ര�ായി തരം തിരി�ിരി��:

1) �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ,
�ാർ��കൾ, �വാസി മലയാളികൾ

ഇതിെ� ഭാഗമായി 25 ല�ം �തൽ ര�േകാടി

�പവെര വാ�യായി അ�വദി��. ��്

ശതമാനം സർ�ാർ സ�ിഡി നൽ��തിനാൽ

7% പലിശ�് വാ� ലഭി�ം. ��ത വാ�

എം.എസ് .എം.ഇ (ഉദ�ം) രജിേ�ഷൻ ലഭി�ി��

േ�ാൈ��്റർഷിപ് , പാർട്ണർഷിപ് , ലിമി�ഡ്

ക�നി �ട�ിയവ�് ലഭ�മാ��താണ്. ഒ� േകാടി

�പ വെര�� വാ�കൾ�് േസവന നിര�്

(േ�ാസ�ിംഗ്, അ���് ഫീസ്  എ�ിവ) ഇ�.
��ത വാ��െട തിരി�ടവ് കാലാവധി 5
വർഷമാണ് ഒ� വർഷെ� െമാറേ�ാറിയ�ം

ലഭ�മായിരി��താണ്.

2) �� സംരംഭ�ൾ�് �വർ�ന �ലധന വാ� 

നിലവിൽ �വർ�ി�� �ാപന�ൾ�ാണ്

��ത വാ� ലഭ�മാ�ാൻ അർഹത. അവസാന

ര� വർഷെ� വി�വരവിെ� 20
ശതമാനമായിരി�ം വാ�യായി ലഭി�ക.
�റ�ത് അ�് ല�ം �പ�ം പരമാവധി ഒ�

േകാടി �പ�ം എ� നിലയിൽ ടി വാ��െട ലഭ�ത

പരിമിതെ���ിയിരി��. ��ത �ലധന വാ� 8
വർഷെ� തിരി�ടവ് കാലാവധിയിൽ 9.75%
(floating) പലിശ നിര�ിൽ േടം േലാണായി�ാണ്

ലഭ�മാ��ത്.

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ, ആല�ഴ എ�ിവിട�ളി��

ഇൻഡ�ിയൽ േ�ാ�് െസ��ക�െട

�വ ർ�ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) െക.എസ് .എെ◌.ഡി.സി ഇൻഡ�ിയൽ േ�ാ�്

െസ�ർ, കിനാ�ർ, േകാഴിേ�ാട് , 310.71 ഏ�റിൽ

�ിതി െച��. ഒ�ാം ഘ��ിൽ ഏകേദശം 159
ഏ�റിൽ േഗ�് ഹൗസ് , േറാഡ് , െ�യിേനജ് ,
ൈവദ�തി, ജലവിതരണം, േകാ�ൗ�് ഭി�ി,
ഭരണനിർവഹണ െക�ിടം, െ�ഷ്  െക�ിടം,
േഹാ�ൽ �ട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ഒ��ിയി��്. നിലവിൽ 88 �ണി�കൾ/
�ാപന�ൾ�ാണ് �മി അ�വദി�ിരി��ത്.
അതിൽ 56 �ണി�ക�ം �വർ�ന�മമാണ്.
ബാ�ി �ണി�കൾ നട�ിലാ��തിെ� വിവിധ

ഘ��ളിലാണ്. �ർണേതാതിൽ

�വർ�ന�മമാ�േ�ാൾ പാർ�ിൽ ഏകേദശം

300 േകാടി �പ�െട നിേ�പം ഉ�ാ�െമ�ം.
3000 �ിൽപരം േപർ�് െതാഴിൽ

നൽകെ��െമ� �തീ�ി��. ര�ാം ഘ�
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വികസനെമ� നിലയിൽ ബാ�ി�� 151 ഏ�ർ

�മി, സർ�ാർ നിർേദശ�കാരം ഇേ�ാൾ AIIMS
േ�ാജ�ിന് വി�നൽകി. 

െകഎസ്ഐഡിസി ഇൻഡ�ിയൽ േ�ാ�്

െസ�ർ വലിയെവളി�ം, ക�ർ 250 ഏ�റിൽ

�ിതി െച��. ഒ�ാം ഘ��ിൽ ഏകേദശം 177
ഏ�റിൽ േഗ�് ഹൗസ് , േറാഡ് , െ�യിേനജ് ,
ൈവദ�തി, ജലവിതരണം, േകാ�ൗ�് ഭി�ി,
ഭരണനിർവഹണ െക�ിടം, െ�ഷ്  െക�ിടം,
േഹാ�ൽ �ട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ഒ��ിയി��്. നിലവിൽ 81 �ണി�കൾ/
�ാപന�ൾ�ാണ് �മി അ�വദി�ിരി��ത്.
അതിൽ 47 �ണി�ക�ം �വർ�ന�മമാണ്.
ബാ�ി �ണി�കൾ നട�ിലാ��തിെ� വിവിധ

ഘ��ളിലാണ്. �ർണേതാതിൽ

�വർ�ന�മമാ�േ�ാൾ പാർ�ിൽ ഏകേദശം

350 േകാടി �പ�െട നിേ�പം ഉ�ാ�െമ�ം

3000-�ിൽപരം േപർ�് െതാഴിൽ

നൽകെ��െമ�ം �തീ�ി��. ര�ാം ഘ�

വികസനെമ� നിലയിൽ ബാ�ി�� 73 ഏ�ർ

�മി േറാ�കൾ, െ�യിേനജ്  സി�ം, േകാ�ൗ�്

ഭി�ി, ൈവദ�തി, ജലവിതരണം �ട�ിയ

അടി�ാന സൗകര��േളാെട

വികസി�ി��തിന് െടൻഡർ നടപടികൾ

�ട�ിയി��്.

ഇൻഡ�ിയൽ േ�ാ�് െസ�ർ േചർ�ല,
ആല�ഴ�െട ഒ�ാം ഘ��ിൽ 176 ഏ�റിൽ

േഗ�് ഹൗസ് , േറാഡ് , െ�യിേനജ് , ൈവദ�തി,
ജലവിതരണം, േകാ�ൗ�് ഭി�ി, ഭരണനിർവഹണ

െക�ിടം, െ�ഷ്  െക�ിടം �ട�ിയ അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ��ിയി��്. നിലവിൽ 31
�ണി�കൾ/ �ാപന�ൾ�ാണ് �മി

അ�വദി�ിരി��ത്. അതിൽ 22 �ണി�ക�ം

�വർ�ന�മമാണ്. ബാ�ി �ണി�കൾ

നട�ിലാ��തിെ� വിവിധ ഘ��ളിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


