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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 492 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ. സി. എ�്. ���, 

�ീ വി േജായി, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

�ീ. പി. രാജീവ്

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

രാജ�െ� മിക� സംരംഭക സൗ�ദ

സം�ാനമായി േകരളെ�

പരിവർ�നെ����തി�ം �വർ�ന

വിജയ�ി�െട വ�വസായ സൗ�ദ

സം�ാനമാ��തി�മായി നട�ിയി��

ഇടെപട�കൾ ല���ിേലെ��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഉ�്.

�� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ��െട

വികസനം ല��മാ�ിെ�ാ�് േകരള

ഇൻെവ�്െമ�് െ�ാേമാഷൻ ആ�്

െഫസിലിേ�ഷൻ ആ�് 2018, എം.എസ് .എം.ഇ-
കെള സം�ാന നിയമ�ൾ �കാര��

ൈലസൻ�കളിൽ നി�ം/�ിയറൻ�കളിൽ

നി�ം ഒഴിവാ��തിനായി േകരള �� െച�കിട

ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ

ആ�് 2019-�ട�ിയ നിയമനിർ�ാണ�ൾ

നട�ിയി��്. സംരംഭക�െട പരാതി

പരിഹാര�ിനായി 1999-െല േകരള

ഇൻഡ�ിയൽ സിംഗിൾ വിൻ േഡാ �ിയറൻസ്

േബാർഡ്സ്  ആ�് ഇൻ ഡ�ിയൽ ടൗൺഷി�്

ആ�ിൽ 2021-ൽ വ��ിയ നിയമേഭദഗതികൾ

�കാര�� ജി�ാ സം�ാന തല�ളിെല പരാതി

പരിഹാര സംവിധാനം; വിവധവ��കളിെല

പരിേശാധന ഏേകാപി�ി� �ഗമമാ��തിനായി

െക-സിസ്  സംവിധാനം; കാലഹരണെ���ം

��ിരഹിത�മായ വ�വ�കൾ

ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ; ജി�ാ വ�വസായ

േക��ൾ േക�ീകരി�് എം.എസ് .എം.ഇ
�ിനി�കൾ, �ട�ിയ സംവിധാന�ളി�െട

സം�ാനം വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഇതിെ� ഫലമായി

വ�വസായ�രീ�ം െമ�െ��ക�ം തദ�ാരാ ഈസ്

ഓഫ് �യി�് ബിസിന�് റാ�ിൽ രാജ��്

സം�ാന�ിെ� റാ�് 28-ാം �ാന� നി�ം

15-ാം �ാനേ�െ��വാൻ സാധി�ി��്.

(ബി) സം�ാന�് ഒ� സംരംഭക സം�ാരം (ബി) ഉ�്. സ�ഹ�ിൽ സംരംഭകത� സം�ാരം
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വളർ�ിെയ���തി�ം വിദ�ാർ�ി സ�ഹ�ിന്

ഇത് സംബ�ി�് അവേബാധം

��ി��തി�മായി നട�ി വ��

�വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

വികസി�ിെ����തി�� വിവിധ പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ���്. �വജന�ളിൽ സംരംഭക

സം�ാരം വികസി�ി��തിനായി �ൾ, േകാേളജ്

തല�ളിൽ സംരംഭകത� വികസന ��കൾ

ആരംഭി��തി�ം അവ�് സംരംഭക വികസന

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തി��

സാ��ിക സഹായം നൽ��തി�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ�� മാ�മ� �ാർ��കൾ��

േസവന�ൾ നൽ��തി�ം, ജി�ാ വ�വസായ

േക��ളിൽ ബിസിനസ്  ഇൻ�േബഷൻ െസ�ർ

ആരംഭി��തി�ം �ൻഗണന നൽകിയി��്.
�ൾ, േകാേളജ്  തല�ിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ

സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ജി�കളിൽ ഇ.ഡി ��കൾ (Entrepreneur
Development Club) �പീകരി�ി��്.
എ�ിനീയറിങ്  േകാേള�കൾ, േപാളിെട�ി�കൾ

ഉൾെ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപ�ളിൽ

സംരംഭകത� വികസന ��കൾ

ആരംഭി��തി�ം ��ത ��കൾ�്

സംരംഭകത� പരിശീലനം നൽ��തി�ം ജി�ാ

വ�വസായ േക�ം വഴി നിലവിൽ സംവിധാന��്.
ബ�െ�� വ�വസായ വികസന ഓഫീസർമാർ വഴി

��കൾ�് ആവശ�മായ മാർഗനിർേ�ശ�ൾ

നൽകിവ���്. സം�ാന� നിലവിൽ

ഏകേദശം 850 വിദ�ാഭ�ാസ �ാപ�ളിൽ

സംരംഭകത� വികസന ��കൾ

�വർ�ി���്. ഈ സാ��ിക വർഷം

��ക�െട എ�ം 1000 ആ��തി�

ല��മി�ി��്. രജി�ർ െച�െ��ി�� ഇ.ഡി

��കൾ�് ര�് ഗ�കളായി 20000/- �പ

അ�വദി� വ��. 

വിദ�ാ�ികളട��� �വസംരംഭക�െട �തന�ം

വ�ാപാരേയാഗ�മായ സംരംഭ�ൾ�്

ഇ�പ��ല�ം �പവെര �ലധനസഹായം

നൽകിവ��. സംരംഭം �ട��തിനാവശ�മായ

െമാ�ം �ക�െട െതാ��ശതമാനേമാ

അെ��ിൽ ഇ�പ��ല�ം �പേയാ

ആ��ാഥമിക �ലധനസഹായം ആയി നൽകി

വ��ത്.

േമൽ�റ�വയ്  �് �റേമ, ത��െട ഉൽ ��ം/
േസവനം വിജയകരമായി വികസി�ി�ക�ം

വാണിജ�വത്�രി�ക�ം െച� �ാർ��കൾ�്

50 ല�ം �പവെര നൽ�� "െ�യിൽ അ�്

സേ�ാർ�്" എ� പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��.
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�ടാെത സംരംഭകർ�് അവ�െട ആശയ��െട

�ർ�ീകരണ�ിനായി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി-
�െട േകാഴിേ�ാട്  �വർ�ി�� ബിസിനസ്

ഇൻ�േബഷൻ െസ�റിൽ എ�ാവിധ

സൗകര���ം ഒ��ിയി��്. ��ത �ാർ��്

സംരഭ�ൾെ��ാം ആവശ�ാ�സരണം

മാർഗനിർേ�ശ��ം നൽകിവ��. നാളി�വെര

57-ഓളം �ാർ��് �ാപന�ൾ�്  ബിസിനസ്

ഇൻ�േബഷൻ െസ�ർ, േകാഴിേ�ാട്  �േഖന

സൗകര��ൾ ഒ��ി നൽകിയി��്.

(സി) സംരംഭകെര സഹായി��തി�ം അവ�െട

പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി��തി��� സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. വിവിധ വ��കൾ സംരംഭകർ�്

ലഭ�മാേ�� അ�മതികൾ�ാ�� അേപ�കൾ

സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ിയിെ��ിൽ

അ�രം പരാതികൾ പരിഗണി��തി�ം

സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തി�ം േവ�ി

നിയമപി�ണ�� പരാതിപരിഹാര ക�ി�ികൾ

�പീകരി�ി��്. 1999-െല േകരള വ�വസായ

ഏകജാലക േബാർ�ക�ം വ�വസായ നഗര�േദശ

വികസന�ം നിയമ�ിൽ ആവശ�ാ��തമായ

േഭദഗതികൾ വ��ിെ�ാ�ാണ്

ജി�ാതല�ളി�ം സം�ാനതല�ി�ം പരാതി

പരിഹാര ക�ി�ികൾ �പീകരി�ത്. 

സംരംഭക�െട പരാതികളിൽ 30 ദിവസ�ിനകം

തീർ�കൽ�ി�� വിധം ഓൺൈലൻ പരാതി

പരിഹാര സംവിധാനമാണ് നിലവിൽവ�ത്

രാജ��്  ആദ�മായാണ്  ഇ�ര�ിൽ ഒ�

സംവിധാനം നട�ിലാ��ത്. 10 േകാടി �പവെര

നിേ�പ�� വ�വസായ �ാപന��മായി

ബ�െ�� പരാതി കല�ർ അധ���ം ജി�ാ

വ�വസായ േക�ം ജനറൽ മാേനജർ

കൺവീന�മായ ജി�ാതല സമിതി പരിേശാധി�ം.
10 േകാടി� �കളിൽ നിേ�പ��

�ാപന��മായി ബ�െ�� പരാതിക�ം ജി�ാ

ക�ി�ി�െട തീ�മാന�ിേ��� അ�ീ�ം

സം�ാന സമിതി പരിേശാധി�ം. സം�ാന

സമിതിയിൽ വ�വസായ �ിൻസി�ൽ െസ��റി

അധ���ം വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�ർ

കൺവീന�മാണ്. പരാതി�െട വിചാരണ േവളയിൽ

ജി�ാ, സം�ാന സമിതികൾ�്  സിവിൽ

േകാടതി�് �ല�മായ അധികാരം ഉ�ാ�ം.
േസവനം നൽകാൻ നി��നായ ഉേദ�ാഗ�ൻ

മതിയായ കാരണം �ടാെത കാലതാമസേമാ

വീഴ്  ചേയാ വ��ിയാൽ പിഴ �മ�ാ�ം

വ��തല നടപടി�്  �പാർശ െച�ാ�ം ഈ

സമിതികൾ�്  അധികാര��്. പരിഹാരം
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നിർേദശി� േശഷം 15 ദിവസ�ിനകം

നടപടി��ായിെ��ിൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

ഒ� ദിവസ�ിന്  250 �പ എ� നിലയിൽ പിഴ

ഒ��ണം. പരമാവധി 10,000 �പവെര

ഇ�ര�ിൽ പിഴ ഈടാ�ാനാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


