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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 340 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഇൻെവ�് േകരള െഹൽ�് െഡസ്ക്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ ,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

�ീ. പി. രാജീവ്
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) െകാവിഡ്  തളർ�ിയ വ�വസായ േമഖലെയ
�ന��ീവി�ി��തി�ം �തിയ സംരംഭ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നട�ിയ

�വർ�ന��െട ഫലമായി ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ എ�ിയതി�േശഷം ഇ�വെര
��തായി എ� സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

എ�ിയതി�േശഷം ഇ�വെര�� കണ�കൾ
�കാരം ��തായി 49705 സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി�ി��്.

(ബി) ഇട�രം, െച�കിട, �� വ�വസായ
സംരംഭക�െട ���ൾ പരിഹരി��തി�ം
ഉപേദശം നൽ��തി�മായി എം.എസ് .എം.ഇ.
�ിനിക് ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതിെ�
�വർ�നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സംരംഭക�െട സംശയ�ൾ �രീകരി��തി�ം
അവ�െട ���ൾ പരിഹരി��തിന്
ആവശ�മായ ഉപേദശ�ൾ നൽ��തി�മായി
ജി�ാ വ�വസായ േക��ളിൽ �ാപി�ി�ളള

സംവിധാനമാണ്  എം. എസ്  . എം. ഇ �ിനി�കൾ.
ഇതിനായി വിവിധ േമഖലകളിൽ �ാഗൽഭ�ം
െതളിയി��ം സംരംഭക�െട സംശയ�ൾ
�രീകരി�ാൻ �ാ�രായവ�മായ വിദ��െട ഒ�
പാനൽ ഓേരാ ജി�യി�ം �മീകരി��.  വിവിധ
സംശയ��മായി ജി�ാ വ�വസായ േക��ളിൽ
എ�� സംരംഭകർ�് സംശയം �രീകരി��തിന് 
ഏ��ം അ�േയാജ�നായ പാനലി�മാ��
�ടികാ��ം സംശയ�രീകരണ�ി�ം ജി�ാ
വ�വസായ േക�ം �ഖാ�രം സൗകര�ം െച�
െകാ���താണ് . ഒ� പാനലി�ിെ� േസവനം
��ികരമെ��ിൽ അേത വിഷയ�ിെല മെ�ാ�
പാനലി�മായി സംവദി�ാൻ ഉ� അവസരം
സംരംഭകന് ഉ�ായിരി��താണ് .  �ടാെത
സംരംഭക�െട ഫീഡ്ബാ�്  സ�ീകരി�് 
പാനലി�ക�െട �കടനം വിലയി����ി��

സൗകര��ം ലഭ�മാണ് . ബാ�ിങ്  , ൈലസൻ�ക�ം
അ�മതിക�ം, േ�ാജ�്  റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ�ൽ, 
കയ�മതി,  ജിഎസ്  �ി,  നിയമം,  മാർ��ിംഗ്,
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സാേ�തിക വിദ� എ�ീ വിഷയ�ളിലാണ് 
നിലവിൽ പാനൽ �പീകരി�ി��ത് .  

(സി)

ഇൻെവ�് േകരള െഹൽ�് െഡ�ിെ�
ഉേ�ശ���ം �വർ�ന രീതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

(സി) വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�് േവ� അ�മതികൾ
സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തിന്
സഹായി�� ഓൺൈലൻ ഏകജാലക
സംവിധാനം െക-സ�ിഫ് �്, 2019 െഫ�വരിയിൽ
നിലവിൽ വ�. നിലവിൽ 21 വിവിധ വ��ക�െട
79 അ�മതിക�ം ൈലസൻ�ക�ം ഈ
സംവിധാനം വഴി സംരംഭകന് ലഭ�മാ��. ഇതിെ�
ഭാഗമായി വ�വസായികൾ�� വിവിധ
സംശയ��ം ആ�ലതക�ം �രീകരി��തിന്
വ�വസായ വ��ിന് കീഴിൽ ഒ� �േത�ക േകാൾ
െസ�ർ �വർ�ി� വ��. “1800 890 1030”
എ� േടാൾ-�ീ ന�േറാ��ടിയ ��ത േകാൾ
െസ�ർ ‘ഇൻെവ�് േകരള െഹൽപ്  െഡസ്ക്’
എ�ാണ് അറിയെ���ത്. ഈ േകാൾ െസ�ർ
െഹൽപ്  െഡസ്ക് നിലവിൽ രാവിെല എ�് മണി
�തൽ രാ�ി എ�് മണി വെര �വർ�നനിരതമാണ്.
വിവിധ നിയമ�െള�ം, ച��േള�ം,
നിയ�ണ�െള�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ൽ, വ�വസായികൾ, സംരംഭകർ
�തലായവ�െട സംശയ��ം നിർേ�ശ��ം
െറേ�ാഡ്  െച�ം മ� വിേധന�ം അത� വ��ിെല
ഉേദ�ാഗ��െട ��യിൽെ���ൽ;
സംരംഭ�ൾ�ാവശ�മായ വിവിധ
ൈലസൻ�കൾ, െപർമി�കൾ, �ിയറൻ�കൾ
�തലായവെയ പ�ി�� �ത�മായ വിവര�ൾ
നൽകൽ; നാഷണൽ ഇൻേഫാർമാ�ി�്
െസ��മായി (NIC) സഹകരി�് െക-സ�ി�്
ഓൺൈലൻ ഏകജാലക സംവിധാനെ�പ�ി��

വിവര��ം അതി�െട അേപ�കൾ
സമർ�ി�േ�ാ��ാേയ�ാ�� സംശയ��ം
�രീകരി�ൽ; വ�വസായ വി�ാന േശഖരമായ
‘ഇൻെവ�് േകരള’ എ� െവബ്േപാർ�ൽ വഴി
നിേ�പകർ�ാവശ�മായ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ൽ;
സംരംഭകർ�് വിവിധ സർ�ാർ ഏജൻസികൾ
ലഭ�മാ�� വാ�കെള �റി�� അവേബാധം
നൽകൽ, വ�വസായം ആരംഭി��തി�േവ� �മി
മ� അടി�ാന സൗകര��ൾ
�തലായവെയപ�ി�� വിവരം ലഭ�മാ�ൽ
എ�ിവയാണ് ��ത െഹൽപ്  െഡ�ിെ� �ഖ�
�മതലകൾ. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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