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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 498 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ, വാണിജ� നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൻ. െക. അ�ർ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

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

(എ)

�തിയ കരട്  വ�വസായ, വാണിജ� നയം വിഭാവനം
െച�� രീതിയിൽ വ�വസായവൽ�രണം
ത�രിതെ����തിനായി വിവിധ ഏജൻസിക�െട
�വർ�നം ഏേകാപി�ി�െകാ�് കാര��മമായ
ഇടെപടൽ നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ)   ഉ�്. സംരംഭകത� േ�ാ�ാഹനം, അടി�ാന

സൗകര� വികസനം, ൈഹെട�് സേ�തിക

വിദ�യിേല�� മാ�ം, ൈന�ണ�വികസനം,
വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം, േകരളം എ�
�ാൻഡ്  വളർ�ക, �ൻഗണനാ േമഖലകളി��ിയ
വ�വസായവത്കരണം എ�ീ ��ധാന

നയ�ംഭ�ളി��ിയ വ�വസായ വളർ�യാണ്
കരട്  വ�വസായ നയം വിഭാവനം െച�ി��ത്.
ഇതിെ� ഫല�ാ�ി�ായി വ�വസായ വ��ിേ��ം
സർ�ാരിെ� മ�് വ��ക�െട�ം

ഏജൻസിക�െട�ം സം��മായ �വർ�നം

സാധ�മാ�� രീതിയിലാണ് നയം

�പീകരി�ി��ത്

(ബി) സം�ാന�് ��ി�ാൻ കഴി�ി�� മിക�
വ�വസായാ�രീ��ിൽ വിേദശ രാജ��ളിൽ
നി�ൾെ�െട നിേ�പം ആകർഷി��തിന്
നിേ�പ േ�ാ�ാഹന ത��ിന് �പം
നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)         �തിയ സംരംഭ��െട �പീകരണ�ി�ം

നിലവി�� സംരംഭ��െട വളർ��ം

അ�േയാജ�മായ ഒ� മിക� വ�വസായ അ�രീ�ം
(എേ�ാസി�ം) ��ി�ക എ��തിനാണ്

സർ�ാർ �ൻഗണന നൽ��ത്. ഇതി� േവ�
വിവിധ �വർ�ന�ൾ വ�വസായ വ��്

നട�ിലാ�ി വ��.സം�ാനെ� വ�ാവസായിക
അ�രീ�ം െമ�െ����തി�� ഈസ്  ഓഫ്
�യി�് ബിസിനസ്  നയ�ൾ, വിവിധ പരിശീലന
പരിപാടികൾ, വിപണനം ഉറ�ാ��തി��

പ�തികൾ എ�ിവ �ടാെത സംരംഭക

വർഷ�ിെ� ഭാഗമാ�� വിവിധ പ�തിക�ം ഈ
േമഖല�െട വികസന�ിനായി

ആവി�രി�ിരി��.വ�വസായ വികസനം

സാധ�മാ��തിനായി സർ�ാർ നട��

�മ�ൾ�് ഉ�ാ�� തട��ൾ

ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് നിലവിൽ �വർ�നം ആരംഭി�
സംരംഭ��െട ഉ�മനം ല��മാ�ി�� വിവിധ
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പ�തികൾ അ�� സാ��ിക വർഷം

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��.

   േകരള�ിൽ നിർമി�െ��� ഉൽ����െട
�ണേമ� സാ��െ����തി�ം അവ�് േദശീയ
അ�ർേദശീയ വിപണികൾ �ാ�ം ആ��തി�
സഹായി��തി�മായി േകരള �ാൻഡ്

സംവിധാനം ആരംഭി��. സം�ാനെ�

നിലവി�� സംരംഭ�ളിൽ നി�് തിരെ���

1000 സംരംഭ�ൾ, 4  വർഷം െകാ�് 1,00,000
േകാടി �പ വി�വരവ് ൈകവരി�� രീതിയിൽ
ഉ� ഒ� െ�യിൽ അ�് പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
േപാ��. 2022-23-ൽ ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ
പ�തി വളെര മിക� രീതിയിൽ നട�ാ�ാൻ
കഴി�ി��്

(സി) വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�് ആവശ�മായ
അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തിൽ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി., കിൻ� എ�ിവ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

(സി)       വ�ാവസായിക വളർ��് ഉത�� തര�ി��

വ�വസായ പാർ�കൾ �പീകരി��തി�ം

പാർ�കളിൽ അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര�ം
വികസി�ി��തി�ം േ�ാൽസാഹി�ി��തി�ം,
സംര�ി��തി�ം, വ�വസായ സംരംഭകെര

ആകർഷി�് വിജയകരമായ �ണി�കൾ

�ാപി��തി�ം െക..എസ് .ഐ.ഡി.സി-േയ�ം,
കിൻ�േയ�ം �മതലെ���ിയി��്. 

    വ�വസായ േ�ാൽസാഹന�ിനാ�ം അതി�െട
െതാഴിൽ അവസര�ൾ ��ി��തി�ം േവ�ി
േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന

േകാർ�േറഷൻ (KSIDC), ക��ം േകാഴിേ�ാ�ം
േചർ�ലയി�ം വ�വസായ വളർ� േക��ൾ;
തി�വന��ര�് േതാ��ലിൽ ൈലഫ്

സയൻസ്  പാർ�്; േചർ�ലയിെല വ�വസായ
വളർ� േക��ിൽ െമഗാ �ഡ്  പാർ�്;
പാല�ാട്  െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി
ഇൻെവ�്െമൻറ്  േസാൺ �ട�ിയവ

സ�മാ��ത്. �ടാെത �തിയതായി

ആരംഭി�� വ�വസായ പാർ�കളാണ്

കാസർേഗാഡ്  Industrial Space, അ�മാലിയിൽ
Business Park, ��ിയാടിയിൽ Industrial
Park �ട�ിയവ. 

   വ�വസായ വളർ�ാ േക��ളി�ം വ�വസായ
പാർ�കളി�ം KSIDC വ�വസായ

സംരംഭകർ�ായി അടി�ാന പ�ാ�ല

സൗകര��ളായ ആ�രിക േറാ�കൾ,
െ�യിേനജ്  സംവിധാന�ൾ, ൈവദ�തി

വിതരണം, ജലവിതരണം, ��മതി�കൾ, മഴെവ�
നിർമാർ�ന ഓടകൾ, മലിനജല സം�രണ
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ശാലകൾ, േഗ�കൾ, െസക�രി�ി ക�ാബി�കൾ,
ഭരണനിർവഹണ െക�ിട�ൾ, െ�ഷ്  െക�ിട�ൾ,
�ാൻേഡർഡ്  ഡിൈസൻ ഫാ�റികൾ, േകാമൺ
െഫസിലി�ി െസ��കൾ, െവയർ ഹൗ�കൾ
�ട�ിയവ KSIDC ഒ���.

        വ�വസായ വളർ� േക��ളി�ം വ�വസായ
പാർ�കളി�ം െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.യിെല
അേലാ�്െമ�് േപാളിസി �കാരം വ�വസായ

�ണി�കൾ�് പാ�വ�വ�യിൽ അടി�ാന

പ�ാ�ല സൗകര��േളാ� �ടിയ �മി�ം SDF
(�ാൻേഡർഡ്  ഡിൈസൻ ഫാ�റി)-യിൽ
�ല�ം അ�വദി���്.

    വ�വസായ�ൾ ആരംഭി���മായി ബ�െ��്

അടി�ാന സൗകര��ളായ ജലം, ൈവദ�തി,
േറാഡ് , വികസി�ി� േ�ാ�കൾ എ�ിവ ഒ��ി
വ�വസായ പാർ�കൾ �ാപി�് കിൻ�

വ�വസായ നിേ�പ�ൾ ആകർഷി�

െകാ�ിരി��. ഇവ �ടാെത വ�വസായ

സംരംഭകർ�് ഏകജാലക സംവിധാനം വ�വസായ
പാർ�കളിൽ നട�ിലാ�ിയി��്. വ�വസായ

സംരംഭകർ�് സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം

അവ�െട �മി�െട രജിേ�ഷൻ െച�േ�ാൾ
�ാ�് ഡ��ി ഇന�ി�ം ഇളവ് അ�വദി�ി��്. 

      കിൻ� പാർ�ിൽ സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തിനായി �മി അേലാ�് െച�ാൽ
സംരംഭകന് വ�വസായ�ൾ ആരംഭി��തിന് 24
മാസെ� സമയപരിധി നി�യി�ി��്. കിൻ�
പാർ�കളിൽ നി�ിത സമയ�ി��ിൽ

വ�വസായ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാ� പ�ം �മി
തിരിെക എ���തിന് കിൻ��് അധികാര��്.
ഇ�കാരം നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�െകാ�്

�മി തിരിെ���ക�ം അത് �തിയ സംരംഭകർ�്
അേലാ�് െച�ക�ം െച�� രീതിയാണ്

�ടർ�വ��ത്.

     നിലവിൽ 30 വർഷെ� പാ� വ�വ�യിലാണ്

�മി സംരംഭകർ�് അേലാ�് െച��ത്. എ�ാൽ
30 വർഷം കഴി�േ�ാൾ 5000 �പ രജിേ�ഷൻ
ഫീ അട�് അ�� 30 വർഷേ��്

���ാ��താണ്. പരമാവധി 90 വർഷം വെര ഇത്
�ടരാ��താണ്.

    ഇ�മായി ബ�െ��് ഡി�ി�് ഇൻഡ�ിയൽ
ലാൻറ്  അേലാ�്െമൻറ്  ക�ി�ി �പീകരി�ി��്.
ഇ�വഴിയാണ് �മി അേലാ�് െച��ത്. �മി
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��തൽ �താര�മാ�ം േവഗതയി�ം

ലഭ�മാ��തിന് സം�ാന സർ�ാർ ഈസ്  ഓഫ്
�യിംഗ് ബിസിനസ്  (Ease of Doing Business)
നട�ിലാ�ിയി��്. ഇ�വഴി വ�വസായ�ൾ

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ അ�ബ�

ൈലസൻ�കൾ ല�കരി�ക�ം ഓൺൈലൻ
സംവിധാനം വഴി സമയബ�ിതമായി ഇവ

ലഭി��തി�� േപാർ�ൽ ത�ാറാ�ക�ം

െച�ി��്. സം�ാന�് വ�വസായ അ�രീ�ം
��തൽ സൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി

വ�വസായ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി��

അ�മതികൾ സമയബ�ിതമായി

ലഭ�മാ��തിനായി K-SWIFT (Kerala Single
Window Interface for Fast & Transparent)
സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��്.

      �ടാെത, 10 േകാടി �പയിൽ താെഴ നിേ�പം
നട�� സംരംഭകർ�് ഓൺൈലൻ വഴി

അേപ� സമർ�ി��തി�ം െസൽഫ്

ഡി�േറഷൻ സംവിധാനം വഴി വ�വസായ�ൾ
ആരംഭി��തി��� സംവിധാന�ം

നട�ിലാ�ിയി��്. ഇ�കാരം ആരംഭി��

വ�വസായ�ൾ�് അ�ബ� അ�മതികൾ 3
വർഷ�ി��ിൽ േനടിെയ��ാൽ മതിയാ�ം. 

     വ�വസായ സംരംഭകർ�് അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ���തിന് കിൻ��െട

േന�ത��ിൽ െകാ�ി-ബാം�ർ വ�വസായ

ഇടനാഴി,    െപേ�ാെകമി�ൽ പാർ�്, െകാ�ി,
ൈ�സസ്  പാർ�്, െതാ��ഴ, ഡിഫൻസ്  പാർ�്,
ഒ��ാലം, ബ�നില ഫാ�റി െക�ിട സ��യം –
കാ�ാേ�രി, മല�റം, അ�ാരാ� എ�ിബിഷൻ
കം കൺെവൻഷൻ െസൻറർ (IECC) കാ�നാട് ,
െകാ�ി, എ�ീ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


