Suggestions
1) Include Pharma Industry in the Sunrise/ Priority sector. While Ayurveda, Biotechnology, and Medical devices
are included as a Sunrise Industry, Pharma as such has been omitted. Please correct this anomaly. 2) Include
MSME sector in the SGST reimbursement scheme. The scheme has been proposed specifically for Non- MSME
sector which is against the principles of the Industrial policy followed so far by the government. MSME industry
will be at a great disadvantage if it is given exclusively to the Non- MSME sector. 3) 2% Interest Subvention
Scheme- Include Non Govt lending Institutions also in the proposed scheme for 2% Interest subvention. The
majority of the MSME units are financed by Non-Govt Institutions 4) Promote KERALA GENERICS, as Made in
Kerala brand for affordable Essential Medicines, which may please be sold through Neethi, Karunya outlets, and
also through the discount stores that have come up throughout the state. This could prove to be of great help to
the poor patient, and an effective alternative to Janoushadhi chain stores. 5) Give the much-needed boost to
the Pharma Industry in Kerala by declaring Pharma Industrial park with all modern facilities built in.

1.Include Pharma Industry in the Sunrise Sector 2.Consider some sort of incentive to existing pharma industries,
based on their GST payments
Include Pharma Industry in the Sunrise Sector. Pharma industries are capital intensive and labour intensive with
the requirement of technically qualified persons. Kerala with the large number of Pharmacy colleges will surely
benefit of pharmaceutical industry is given proper importance.
Please Include Pharma Industry in the Sunrise and most Priority Sector and provide maximum SOAPS for its
development for economic growth, self reliance for medicines and to create employment. Start Large Pharma
industrial estates ? cities as all other states are doing Start Pharma city in PPP with central, state and public
participation. Use un viable plation land ad measuring thousands of Acres for Pharma City and Satellite town

Request to include Pharmaceutical Industry in Sunrise sector
1. Most of the new jobs in Kerala will be opening up in the Services Sector ( 8 out of 10 by some estimates ) .
Can a University dedicated to Services Sciences be set up in Kerala to cater to this opportunity and market
demand ? This would be first of its kind in India. 2. As a corollary, given Kerala's rich legacy in Services (
Healthcare, Hospitality, Retail ... ), can we position Kerala as a Talent source for the world in the Services Sector
? With the Services Sciences University acting as the fulcrum.

Include PHARMACEUTICAL sector in Sunrise Sector
Please try to include pharmaceutical companies in this initiative. Pharmaceutical industry is the second largest
industrial sector in the world after IT sector.So Do include pharmaceutical sector and make a Kerala a
production state from consumer state.

Include Pharma Industry in the Sunrise Sector

Kindly include, Pharma Industry in sunrise sector

Include Pharma Industry in the Sunrise sector!

Include Pharma industry in Sun rise sector

Include pharma industry in the sunrise sector

Include Pharma Industry in the sunrise sector.
Per capita modern drugs consumption in India is highest in Kerala. However,presence of Pharma industry is
insignificant. Kerala is ideal for setting up industries for manufacture of basic drugs and drugs formulations. The
draft policy has focused on Ayurveda industry. Setting up private pharma park may be supported by including
the same in the policy
CREDAI Kerala inputs/suggestions on the Draft Industrial Policy,2022 of Kerala: 1.Construction is the initial
activity required for setting up all sort of Industrial as well as trade activities and the sector continues to be the
largest employer. The draft Industrial policy, 2022 has not seen identified Construction sector in it. We request
that adequate consideration be given to Construction sector in the new Industrial Policy. Lots of cost-effective
and technology driven construction methodologies and innovations are taking place in the sector by several
startup projects and for that reason it is of at most importance to include the same also as a Sunrise sector in
the new Industrial policy. 2.Though the draft policy has mentioned K-SWIFT portal of KSIDC as a single window
system for issuing all sort of permits and licenses to the various sectors, it is to be noted that the said portal is
still not available for the licenses related to construction sector. K-SWIFT Portal be allowed and promoted for
use by the Construction sector as well, as a single window clearance system for all construction related activities
by duly incorporating all the relevant departments in it. We request that all buildings above 50000 sq.ft,
irrespective of its occupancy category be permitted to apply through the KSWIFT portal. The new industrial
policy may consider inclusion of the issuing of various licenses related to construction activities through the KSWIFT portal. 3.The policy may incorporate provision for having stakeholders such as CREDAI, Chamber of
Commerce, CII, FICCI etc representatives in to the proposed External Committee and for scrutinizing various
Acts & Rules relevant to business community and citizens. 4.The policy may identify time frame for processing
and issuing various licenses and the officials concerned shall be made responsible and accountable for

1 ഒരു സ്ഥാപനത്തിനനതിനര ഏനതങ്കിലുും ആളുകൾ പരാതി ഉന്നയിച്ചാൽ ദയവായി
പ്പസ്ുത ത പരാതിയുനെ കകാപ്പി സ്ഥാപന ഉെമക്ക് നൽകിയ കേഷും മാപ്തും ഏത്
വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉകദയാഗസ്ഥരായാലുും പരികോധന നെത്താൻ പാെുള്ളു എന്ന്
നിയമകേതഗത്തി അതയാവേയും ആണ് 2 ഏനതങ്കിലുും നാട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകൾ
സ്ഥാപനത്തിനനതിനര വയക്തി വികരാധും തീർക്കാൻ പരാതി നൽകുന്നത്
ഒഴിവാക്കാൻ ദൂരപരിധി നിശ്ചയിക്കണും നിശ്ചിത ദൂരപരിധിയിൽ ഉള്ള വയക്തിയുനെ
പരാതി മാപ്തും പരിഗണിച്ചാൽ മതിനയന്ന് നിയമകേതഗതി നകാണ്ട് വരണും 3
ഒന്നിയിലധികും പരാതികൾ വയാജമാനണന്ന് നതളിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സുംവിധാനും
ദുരുപകയാഗും നെയ്തതിന് പരാതിക്കാരനിൽ നിന്നുും ഫൈൻ ഈൊക്കാൻ അതാത്
വകുപ്പുകൾക്ക്
് അധികാരും
1. Developers are constrained
by lackനൽകണും
of knowledge about IP requirements. They could be infringing an existing
IP / patents. Govt may help by setting up a mechanism for Patent / IP search and checking any infringement
issues. The set up also can help developers / makers to file patent applications. This can also be done by tie up
with Patent Attorneys. Other points discussed during the meet 1. Support for testing and regulatory compliance.
Govt may either facilitate this by creating suitable set up or ie up with agencies like TUV, UL, HCL etc. 2. Financial
support for product development. As suggested during the meet this could be in the firm of a risk fund. 3.
Support for sourcing critical raw material and components as MSMEs find it difficult to source in low volumes. 4.
Marketing and access to Hospital and user agencies of medical devices. KSIDC may help by establishing a forum
for this. 5. Access to user data and patient history for medical devices. Normally hospitals are reluctant to share
this. Govt can create a central mechanism which should make it mandatory for hospital to keep such data and
share it. 6. Lack of a regulatory / Certification agency for some medical devices. 7. Developing medical use
Please add more schemes for expansion of venture- atleast for service/manufacture Give subsidy other than
manufacturing which are started without loan Give instructions to other departments to speedup processes.
Thank you
Suggestions. 1. Lesees, either company or individuals shall be given title of the leased land, provided such
lessees are continuously in business after the lease agreement, with a minimum of 10 years since lease deeds
executed. The lessees in the parks have paid lease premium at market rates prevailed at the time of execution
of lease deeds on the following conditions that:- 1. The leased land shall be used only for industrial purposes. 2.
Right to pledge the land for availing loans and other financial assistances from banks and financials institutions
through bylaterial agreements between the lessees and banks. 3. Options to exit by transfer with all accrued
benefits against a nominal fee, not exceeding 10% of the land value at the time of transfer to Kinfra for
1. പണും മുെക്കുന്നവനര ബൂർഷ ആയി കാണുന്ന സമീപനും കകരള സമൂഹത്തിൽ
നിന്നുും ഒഴിവാക്കാനായി കബാധവൽക്കരണും നതാഴിലാളികൾക്കിെയിൽ നെത്തുക.
ഏനതാരു വയവസായ സുംരേത്തിനലയുും നതാഴിലാളികളുനെ അവസാന ആയുധമായ
നതാഴിൽ നിരസിച്ചു നകാണ്ടുള്ള സമരും അവസാന ആയുധമാക്കി മാറ്റുവാൻ
നതാഴിലാളിക്കിെയിൽ കബാധവൽക്കരണും നെത്തുക, ഓകരാ നെറിയ കാരയത്തിനുും
സമരും എന്നുള്ള സമീപനും ഉകപക്ഷിക്കുക. ജില്ലാ വയവസായ ഓൈീസുകൾക്കുും ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തുകൾക്കുും പുതു സുംരുംേങ്ങളുനെയുും ഉല്ാപ ദനത്തിന്നറയുും ൊർഗറ്റ്
നകാെുക്കുകയുും ഉകദയാഗസ്്ഥർക്ക്് അവരുനെ നപർകൈാമൻസ് കനാക്കി നപ്പാകമാഷനുും
നകാെുക്കുക. പുതിയ MSME കൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് നെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്
അവാർഡ് ജില്ലാ തലത്തിലുും സുംസ്ഥാന തലത്തിലുും ഏർനപ്പെുത്തുക. MSME കളുനെ
കാരയക്ഷമത പരികോദിക്കുകപാൾ നകാെുക്കുന്ന നതാഴിലുും അതിൽ നിന്നുള്ള
എണ്ണവുും പരികോധിക്കുക. മുതലാളിനയ േപ്തൂ ആയി കാണാതിരിക്കുക .

1. പണും മുെക്കുന്നവനര ബൂർഷ ആയി കാണുന്ന സമീപനും കകരള സമൂഹത്തിൽ
നിന്നുും ഒഴിവാക്കാനായി കബാധവൽക്കരണും നതാഴിലാളികൾക്കിെയിൽ നെത്തുക.
ഏനതാരു വയവസായ സുംരേത്തിനലയുും നതാഴിലാളികളുനെ അവസാന ആയുധമായ
നതാഴിൽ നിരസിച്ചു നകാണ്ടുള്ള സമരും അവസാന ആയുധമാക്കി മാറ്റുവാൻ
നതാഴിലാളിക്കിെയിൽ കബാധവൽക്കരണും നെത്തുക, ഓകരാ നെറിയ കാരയത്തിനുും
സമരും എന്നുള്ള സമീപനും ഉകപക്ഷിക്കുക. ജില്ലാ വയവസായ ഓൈീസുകൾക്കുും ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തുകൾക്കുും പുതു സുംരുംേങ്ങളുനെയുും ഉല്ാപ ദനത്തിന്നറയുും ൊർഗറ്റ്
നകാെുക്കുകയുും ഉകദയാഗസ്്ഥർക്ക്് അവരുനെ നപർകൈാമൻസ് കനാക്കി നപ്പാകമാഷനുും
നകാെുക്കുക. പുതിയ MSME കൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് നെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്
അവാർഡ് ജില്ലാ തലത്തിലുും സുംസ്ഥാന തലത്തിലുും ഏർനപ്പെുത്തുക. MSME കളുനെ
കകരളത്തിൽ വയവസായും നെത്തുക വലിയ റിസ്് ക ആണ്.വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പൂട്ടി
കപാകുന്ന വയവസായങ്ങളുനെ എണ്ണും കകരളത്തിൽ വളനര കൂെുതലാണ് . മുതൽ
മുക്കിന് ഇൻഷുറൻസ് ഏർനപ്പെുത്തണും.
കകരളത്തിൽ വയവസായും നെത്തുക വലിയ റിസ്് ക ആണ്.വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പൂട്ടി
കപാകുന്ന വയവസായങ്ങളുനെ എണ്ണും കകരളത്തിൽ വളനര കൂെുതലാണ് . മുതൽ
മുക്കിന് ഇൻഷുറൻസ് ഏർനപ്പെുത്തണും.

We want regular maintenance of our park and also we need the land to be written in our name so that we can
apply for loans..
Language Institute required (Chinese, English, Swiss, etc...) Sustainable goals Fishing ship Consumption vs
production index Re-use of minerals and metals Teak farming industrial support Modern house, flat, buildings
with reusable materials
Congratulations for Kind Attn. Invest Kerala Team I am extremely thankful to you for inviting me for the
important discussion on the Draft Kerala Industrial and Commercial Policy 2022 and the Draft IP strategy for the
state held in Cochin recently. The entire program was well conducted and well explained to the august
audience. Congratulations to the Honourable Minister for Industries Shri P Rajeev, Principal Secretaries Shri
എല്ലാ തകേേ സവയുംേരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുും വയവസായ വികസന ഓൈീസർമാർ
ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു സുംരുംേകൻ ഒരു പദ്ധതിയുമായി വരുകപാൾ അതിനല
ന
കുറവുകൾ ( സാഹെരയങ്ങൾ, മലിനീകരണ പ്പശ്ങ്ങ
ൾ ) പരിഹരിക്കാൻ
സഹായിക്കുക. നെറുകിെ, വൻകിെ വയവസായ പദ്ധതികനള കപ്പാൽസാഹിപ്പിക്കാൻ
തകേേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ൊർജറ്റ് നിശ്ചയിക്കുക. സ്ഥല സൗകരയും വളനര കുറച്ച് മാപ്തും
BRAND KERALA will help to market products in Kerala, India, and foreign countries in our Domain of Coconut Oil,
Virgin Coconut Oil, and other Coconut products. The quality specifications, features, and benefits of BRAND
KERALA in Coconut products should be worked out with inputs from the industrialists of Coconut products to
get the right marketing message. A BRAND KERALA pavilion should be there at every reputed industrial fair and
സർ, കിൻപ്ൈാ ഇൻഡസ്പ്െിയൽ പാർക്കുകളിനല സുംരുംേകർക്ക് മുഴുവൻ പണവുും
അെച്ചവർക്ക് ലാന്റിന്നറ ഉെമസ്ഥാവകാേും നൽകുക.

ALLOW 100% WONERSHIPIN KINFRA LAND

Greetings from Indian Chamber of Commerce & Industry, Cochin. We would like to share the suggestions on the
draft industrial Policy. 1. Encourage existing investors in non IT sector to invest more and be brand ambassadors
for Made In Kerala/Brand Kerala 2. Policy has not covered the growth, infrastructure and technology upgrade
for - Dairy Sector. - Packaging Sector 3. Hi - Tech Farming should also include heterogeneous farming 4. Waste
കിൻപ്ൈാ പാർക്കിനല ലാൻഡിന്നറ മുഴുവൻ പണവുും അെച്ചിട്ടുള്ള
വയവസായികൾക്കു ലാൻഡിന്നറ ഉെമസ്ഥാവകാേും നൽകുക
Sir, 1.Revamping subsidy scheme. I understand that subsidy is being provided to encourage entrepreneurs to
start manufacturing units so that employment generation , income to Govt exchequer by gst, different taxes,
export revenue etc increases .Then why should limit subsidy as on time for a firm ? If it invest after a certain
period say 5 years ,Govt should provide subsidy to it if they fullfill certain conditions.Otherwise entrepreneurs
only possible way by which Kerala can increase the industrial strength is to reduce the Militent trade unionism.
The only way out is the increase of number of industrial estates across the state. By increasing the number of
industrial estates the trade unionism can be stopped to a great extent.other than that in the existing industrial
estates there are lot many close down units.the number of persons who want to start Industries, that to
Very farsighted. A toy park and a Sovenir park like techno park possible. 5 year policy could discourage people
on big investments. Prioritization required-skill training, exploring overseas market etc to be done much early.
Infrastructure and road upkeep may demand much more investment and time than expected. MSMEs be
focused, major industries be taken up later only. Let these MSMEs eventually become big ones once successful.
1. Central Govt has allocated 2 lakh crores for PLI scheme to promote investments in thrust sectors. Tamilnadu
has put almost all these sectors in to thrust sectors and started identifying investors across the globe. Sir, I am
the National president of confederation of Indian Footwear Industries (CIFI), and member in Footwear
Development Council under DPIIT. Central govt has allotted 2600 crores for footwear sector in PLI scheme. As
Each and every department should conduct awareness program and guidelines to industry instead of punishing.
Never serve closure notice and issue only rectification notice to improve. As the industry is running as per the
more than 30 acts and rules so never allow to external interference in the industrial compound especially
loading and unloading worker and public. All complaints of the industry should be addressed through District
Each and every department should conduct awareness program and guidelines to industry instead of punishing.
Never serve closure notice and issue only rectification notice to improve. As the industry is running as per the
more than 30 acts and rules so never allow to external interference in the industrial compound especially
loading and unloading worker and public. All complaints of the industry should be addressed through District

Suggestions will be mailed in the Email address given below. Kindly allow me chance air my suggestions and
concerns.
First of all let me share my sincere gratitude for providing me a platform to share my grievance as a woman
entrepreneur (22 years in this field). Industrial policy meet was exactly a boosting energy when I heard about
Kerala Government plans to stop the flow of intellectual skills of Kerala youth to other states , other countries
and policies to empower them for our Kerala. Secondly, plans to upgrade traditional industries by introducing
The most obvious challenge the industry is facing ; Majority of General Public are not aware for the need of
developing Industries in Kerala. They are clueless about the role and contributions of industries & trade in Sate
GDP and job creation. My submission is; In partnership with industry ,Government may initiate a multi platform
campaign to make people aware of the importance of Industrial Growth. Industry will also be ready to support

I) For All MSME.s the cost of building Under Ground Water Tank, water pumping system, fir hydrants and
Sprinkler systems is now a high cost. for a 40,000 square feet factory the cost will come to 1.4 crores. Under
incentives for responsible industrialisation IN THE TRADE POLICY, please include reimbursement of 25% of
expenses incurred for purchase of: Fire Hydrant & sprinkler systems, underground water sump, pumping

മുഴുവൻ ഫപസ അെച്ച സുംരേകർക്ക് കിൻപ്ൈ പാർക്കിൽ ഉെമസ്ഥാവകാേും നൽകുക

1. Transfer of ownership without fees from one entity to other of the same owners ( from partnership to pvt ltd
company for business expansion) 2. Full ownership on land after paying complete fee to kinfra

Allocate ownership of land in Kinfra Food Food Park to fully paid industrialists
We have paid full amount the kinfra land, invested heavily in this land by mortgaging my own house inorder to
arrangr the loan. Why are we not given full ownership of the land? Units which are running for 5 to 10 years
need better treatment. We need ownership of the land. Collecting full amount and not giving ownership need to
be corrected
Sir,ആദയും ആയിട്ട് ആണ് ഇതുകപാനല ഒനക്ക ഒരു industsupport നെയ്യാൻ കവണ്ടി ഇപ്ത
അധികും initiative എെുക്കുന്നത് . Thanks sir for this. വയവസായും വളരണും എങ്കിൽ govt support
മാപ്തും കപാരാ, ഓകരാ businessinum ബാങ്ക് support ആവേയും ആണ്. ഒരിക്കലുും ബാങ്ക്
support ഇല്ലാനത വയവസായും വളരില്ല. ധാരാളും ആൾക്കാർ നല്ല നല്ല projects ആയി
കിൻപ്ൈാ ൈുഡ്്പാർക്കിനല ലാൻഡിന്നറ മുഴുവൻ പണവുും അെച്ചിട്ടുള്ള
വയവസായികൾക്ക് ലാൻഡിന്നറ ഉെമസ്ഥാവകാേും നൽകുക
കിൻപ്ൈാ ഇൻഡസ്പ്െിയൽ പാർകുകളിനല മുഴുവൻ പണവുും അെച്ച
വയവസായികൾക്ക് ലാൻഡിന്നറ ഉെമസ്ഥാവകാേും നൽകുക
കിൻപ്ൈ ഇൻഡസ്പ്െിയൽ പാർക്കുകളിനല േൂമിക്ക് മുഴുവൻ പണവുും അെച്ച
സുംരുംേകർക്ക് ലാൻഡിൻ്്നറ ഉെമസ്ഥാവകാേും നൽകുക.
കിൻപ്ൈാ വിവസായ പാർക്കിനല സുംരുംേകർക്ക് , മുഴുവൻ പണവുും അെച്ചവർക്ക്
േൂമിയിൽ കമലുള്ള ഉെമസ്ഥാ അവകാേും നൽകുക. Land transfer എളുപ്പത്തിൽ ആക്കുക

1. Allow only 30 days trade transaction which makes our economy strong, industry strong, default will reduce
and more quality product to our market.

Give ownership of allotted land for entrepreneurs who paid full amount

കിൻപ്ൈയിൽ സ്ഥലും എെുത്തവർക്ക്് ഉെമസ്ഥാവകാേും നൽകണും

Give ownership of land for Enterprueners who paid full amount.

Entrepreneurs who have paid the full lease premium shall be given ownership rights to the alloted land
1.കിൻപ്ൈ പാർക്കുകളിനല സുംരുംേകർക്ക് ഉെമസ്ഥാവകാേും നൽകുക, ഇതുവഴി
കൂെുതൽ ഇൻനവസ്റ്റ്നമന്റ് കനണ്ടത്തുവാൻ സുംരുംേകർക്ക് സാധിക്കുും 2. നിലവിലുള്ള
25 ലക്ഷും എന്ന സബ്ിസ ഡി രണ്ടു കകാെിയായി ഉയർത്തുക. ഇതുവഴി കകരളത്തിനല
ഇൻനവസ്റ്റ്നമന്റ് പത്തിരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുും 3.
Include pharma industry in the priority list of industrial plan for Kerala State. I am basically from Kerala left state
for job, reached highest position in industry. Goa has 65 units with an turnover of exports and domestic sales to
a tune ₹22000 crores and export constitutes 80% and giving employments to 250000people directly and
indirectly.
1.create a council which included member from various govt departments, govt agencies and industrial
associations. This council should help govt in creating robust industrial policy, help govt in creating various
initiatives that are good for industries,monitor and evaluate various initiatives taken by govt, act as an interface
between govt and industries. 2. Govt in collaboration with educational institutes in a particular region should
1.create a council which included member from various govt departments, govt agencies and industrial
associations. This council should help govt in creating robust industrial policy, help govt in creating various
initiatives that are good for industries,monitor and evaluate various initiatives taken by govt, act as an interface
between govt and industries. 2. Govt in collaboration with educational institutes in a particular region should
Dear Sir, There are lot of aspiring startups across the state , I agree we are good in supporting startup through
KSUM but there are lot of people are not getting a chance to promote and work on their prototypes because
KSUM only handle selected numbers .. my request we should consider start up promotion in each district so that
startup companies can get local support to build basic system for their districts itself .. also you can assign one
Lot of companies are still using manual labor in repetitive tasks, lot of them are not aware that these tasks can
be automated. They could also use the help of dashboards to make informative decisions based on data. Its is
important to make the process efficient. Microsoft Excel/Tableau/Power BI apps are more than enough to
dashboard. So, it would be great, if the new companies are given information or exposure into how things can
-Requirement of a centralised platform for analysis and testing, combining all the facilities spread across Kerala.
Like, common facilities in Universities (STIC-CUSAT, KU, MG University etc) and academic institutions (Colleges)
and Research Institutes like RGCB, SCTIMST, NIIST, KSCSTE, IAV etc. A single window system would provide ease
of access to facilities thus accelerating RnD. -Availability of Health data, a double-blinded health data protected

Dear Sir While extending our felicitations for an Industrial trendily policy of the Government, we would like to
present a few points that may be helpful while giving a final shape to the policy. We are grouping it under Land,
Law & Labor LAND The State is historically land starved with a total area of 38,863 km² and leaving out Forests,
plantations, Agriculture, Backwaters etc., there is hardly 8000 sq. kilo meters land left for dwellings, Institutions
തമിഴ് നാട്ടിനല ഉകദയാഗസ്ഥർ,കർഷകകരാെുും,വയ
വസായികകളാെുും,കച്ചവെക്കാകരാെുും എങ്ങിനനയാകണാ ഇെനപെുന്നത് എന്ന് കണ്ടു
മനസ്സിലാക്കി അതുകപാനല മുഴുവൻ ആത്മാർത്ഥത ഇനല്ലങ്കിലുും അതിനലാരു കാൽ
ോഗനമങ്കിലുും സഹകരണ മകനാോവകത്താനെ നമ്മുനെ സർക്കാർ കമലാളന്മാർ

I prefer a suggestion to the newly forming industrial policy. To form a organized structure betweeen MSME in
the partical area or an industrial area like responsible tourism.
1. It seems that 21 different sectors including Ayurveda , Tourism/hospitality, Retail etc has been identified in
the draft Industrial policy as Sunrise sectors. However the Construction sector was not seen considered in the
list. Request that since construction is the initial activity required for setting up all sort of Industrial as well as
trade activities and the sector continues to be the largest employer, adequate consideration be given to

വയവസായത്തിന് ഫലസൻസ് നൽകുന്നത് fire, pollution ഉൾനപ്പനെ എല്ലാത്തരും NOC
കളുും ഒറ്റ ഏജൻസി /കമ്മിറ്റി യുനെ കീഴിലാക്കണും. ഇക്കാരയത്തിൽ വയവസായ
വകുപ്പിന്നറ തീരുമാനും അന്തിമമാകണും. ഇകപ്പാഴനത്ത കപാനല പല വാതിലുകളിൽ
അലഞ്ഞു നെകക്കണ്ടിവരുന്നത് ഒഴിവാക്കണും. കകായപത്തൂർ കപാലുള്ള തമിഴ്
വയവസായങ്ങൾ ആവനട്ട... വയവസാകയതര സുംവിധാനങ്ങൾ ആവനട്ട...
ച ിലുും
നമറ്റീരിയൽസുും ൈിനാൻസുും മാപ്തകമ ഇതുവകരയുുള്ള ഏത് ഇന്പ്ൈാസ്പ്െക്റ
പരിഗണിക്കനപ്പെുന്നുള്ളൂ എന്ന സതയവുും... എന്നാൽ ഇതുവനരയുമുള്ള അനുേവങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കുന്നത് ... നഡവലപ്പ്ഡ് ഹയൂമൻ റികസാഴുസ ും ഹയൂമൻ റികസാഴ് സ അക്കൗണ്ടിങ്ങുും...
I started a Small scale bottled water RO plant adjacent to Kakkad river with plenty of water all round in 2013
with a investment of 50Lakh but i can't start operatiinal till now because of unbelievable unacceptable
conditions of Kerala government ground water policy along Kerala pollution control board regulations. This
situation not at all changed and difficult to invest in Kerala. കഴിഞ്ഞ 9 നകാല്ലും കകരളത്തിൽ ഒരു
1-വയവസായ ആവേയങ്ങൾക്ക് പലിേ രഹിത വായ്പ നൽകുക 2-ഓകരാ
വയവസായങ്ങൾക്കുും വിപണനും കനണ്ടത്തുന്നതിന്ന് പ്പകതയക ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കി
കയറ്റുമതിനയ കപ്പാത്സാഹനും നെയ്യുക 3-ഫലസൻസ് , വായ്പ എന്നിവക്ക് വരുന്ന
കാലതാമസും ഒഴിവാക്കാൻ ഗവനെന്റ് േക്തമായ ഇെനപെലുകൾ നെത്തുക
ഉയർന്ന വാെക കാരണും കച്ചവെും നെത്തി നകാണ്ട് കപാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുേവിക്കുന്നു അതു നകാണ്ട് കലാൺ അനുവദിച്ചു നെറിയ അെവിൽ സ്ഥലും
സവന്തും ആക്കാൻ അനുവദിക്കണും
ഒരു സുംരുംേകന് സും രുംേും തുെങ്ങാൻ ആവേയമായ എല്ലാ അനുമതികളുും അെങ്ങിയ
നക സവിൈ്റ്റ് കപാർട്ടൽ ഫകകാരയും നെയ്യാൻ ഓകരാ തകേേ സവയും േരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലുും ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥൻ കവണും - ഈ ഉകദയാഗസ്ഥൻ ൈീറ്റിൽഡ് വിസിറ്റ
ച
നെത്തി ഒരു ആഴക്ക
ുള്ളിൽ മുനിസിപ്പൽ / പഞ്ചായത്ത് ഫലനസൻസ് നകാണ്ട്
Photostat copy Lottery kada നെത്തിവരുകയാണ് പുതുക്കിപണി നെയ്യുന്നതിന് Online CSC center
അക്കുന്നതിന് കലാൺ തരുവൻ ഇതിൽ ഉൾനപ്പെുത്തുവാൻ എന്ത് നെയ്യണും സാർ

Stop head load union workers gundayism We need law support and protection from head load unions Stop
strikes and hartals Need a single window aproval facilities
Please make all the license approvals in a single site.mainly,kseb,panchayath,health formalities in single web
form and provide the progresa through messages,also please provide the
verification(health,kseb,panchayath)have to iniate from the side to the customer and give a timeline to those
procedures,it will reduce corruption.give minimum 15 days for the approval of whole license issue procedure.
1 വീട്ടിൽ നിന്നുും തുെങ്ങാവുന്ന ഈ കകാകമഴ് സ കപാലുള്ള സുംരുംേങ്ങനള
കപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കണും ഗവൺനമൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നപ്െയിനിയായി (internship)
പഠിക്കാനുള്ള നപ്െയിനിങ് കകാഴുസ കൾ അധികരിപ്പിക്കണും അതിനുള്ള എജുകക്കഷൻ
കവാളിൈികക്കഷൻ വളനര സുതാരയമാക്കണും
Kindly consider below on industrial policy 1) Reimbursement of cerfication fee for OEKOTEX Certification which
mandatory for textile exports units especially in Europe. 2) Kindly make goods movement easy between states
and unwanted checking from GST and penalising for small clerical errors should be avoided. Its aginst ease of
doing business and should not be penalised if there is no tax lose to govt. 3) Too much compliance is the biggest
After the land allotment and lease deed registration once the companies start functioning,the sidco authorities
unilaterally increased the land rent by 600%.Now those companies faces problems to operate.This is because
some officials are not willing to bind with the government industrial policies.A committee should be constituted
to punish such officers who are acting against the industrial policies of the government.
ബഹുമാനനപ്പട്ട കകരള വയവസായമപ്ന്തി സമക്ഷത്തികലക്ക് കകാഴികക്കാെ് ജില്ലയിനല
സ്റ്റാർ ഫെൽ വർക്് സ യൂണിയൻ സമർപ്പിക്കുന്ന സങ്കെഹർജി സാർ നൂറ്റാണ്ടുകൾ
പഴക്കവുും പാരപരയവുമുള്ള കകരളത്തിനല ഏറ്റവുും പ്പധാനനപ്പട്ട വയവസായമാണ്
ഓെ് വയവസായും. വയാവസായികമായി ഏനറ മുകന്നറിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുും ഓെ്
കകരളത്തിൽ ഫപ്പവറ്റ് ബസ് വയവസായത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നതാഴിലാളികളുും
ന
ഉെമകളുും ഉപജീവനും നെത്തുന്നുണ്ട് . ഇന്ന് ഈ കമഖല ഒട്ടനവധി പ്പശ്ങ്ങ
ൾ കനരിെുന്നു.
ന
കാലഹാരണനപ്പട്ടതുും പാവനപ്പട്ടവനര ഉപപ്ദവിക്കുന്നതുും ആയ ഒകട്ടനറ പ്പശ്ങ്ങ
ൾഈ
കമഖലയിൽ ഉണ്ട്. കദേസാൽകൃത റൂട്ടുകളുനെ കപരിൽ ഇന്ന് ഫപ്പവറ്റ് ബസ്സുകളുനെ
നമുക്ക് ഇനിയുും ഏറ്റുവുും അതയാവേയും േക്ഷണത്തിന്നറ കാരയത്തിൽ സവയും
ത കനാെുക എന്നുള്ളതാണ് അതുനകാണ്ട് ഏറ്റവുും പ്പധാനും നൽകകണ്ടത്
പരയാപ്ത
കാർഷികകമഹലയ്കുും ഈ കമഖലയിനല വയവസായത്തിനുും ആകണും ഇവർക്ക്
പരമാവധി സഹായങ്ങൾ നൽകുകയാനണങ്കിൽ ഒരുപാെുകപർ ഈ കമവലയിൽ
Please include agriculture sector and the produce from farmers may please be acquired through proper channel
buyers and paid without any middle men. Reasonable price may be given to farmers especially for Rubber and
coconut farmers. Thank you
Please include agriculture sector and the produce from farmers may please be acquired through proper channel
buyers and paid without any middle men. Reasonable price may be given to farmers especially for Rubber and
coconut farmers. Thank you
1) സുംരുംേും തുെങ്ങുന്നതിനു ഫലനസൻസ് ലേിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസും കുറച്ചു
നകാണ്ടുവരണും, കാലതാമസും വരുത്തുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കനണ്ടത്താൻ
പ്േമിക്കുന്നതിനു തെയിെുക 2) നെറുകിെ സുംരുംബങ്ങൾക്കുള്ള നകട്ടിെങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനെപെികൾ ലളിതമാക്കുക
1) സുംരുംേും തുെങ്ങുന്നതിനു ഫലനസൻസ് ലേിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസും കുറച്ചു
നകാണ്ടുവരണും, കാലതാമസും വരുത്തുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കനണ്ടത്താൻ
പ്േമിക്കുന്നതിനു തെയിെുക 2) നെറുകിെ സുംരുംബങ്ങൾക്കുള്ള നകട്ടിെങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനെപെികൾ ലളിതമാക്കുക

സർ, ഈ പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ തുെങ്ങുന്നതിന് സബ്ിസ ഡി സ്ീക മുകൾ നകാെുക്കുന്നതിനു
പകരും നിലവിലുള്ള കകരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള വയവസായ യൂണിറ്റുകൾ ഏകകദേും
80 േതമാനത്തിനുും മുകളിൽ വളനര പ്പയാസനപ്പട്ടാണ് മുകന്നാട്ടുകപാകുന്നത് അവർക്ക്
നിലവിലുള്ള കലാണുകളിൽ പലിേ ഇളവുകൾ നിലവിലുള്ള കലാണുകൾ
നിലവിൽ വയവസായും നെന്നു വരുന്ന േൂമി ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾനപെുത്തിയ കാരണും
ബാങ്ക് കലാൺ അനുവദിക്കുന്നില്ല സ്ഥാപങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാൻ വനര
കാരണമാകുന്നു നിലവിൽ വയവസായും ഉള്ള േൂമി ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ നിന്നുും മാറ്റാൻ
നിയമും കവണും 🙏
Dear Sir, As you may aware that the largest job creator and tax providers of Kerala is footwear industry. Though
Delhi is considered the main hub for the past several decades , now Kozhikode had achieved the coveted post
with major players as well as around 250 Msme providing employment which none of our other industry can
boast. Even FDDI is planning to set up a designing unit at Kozhikode after Delhi, Kolkata and Chennai. Hence
The draft policy mentions 21 sectors as "Sunrise" sectors. While some of these like Artificial Intelligence,
Robotics, 3D Printing, Graphene, etc are 'sunrise', others like Tourism, Ayurveda, etc are not sunrise sectors.
Hence it may be better if the term 'sunrise' is replaced by "thrust/ priority".
necessary restriction on area and proportion of land) should be actively promoted to derive maximum potential
of these lands. we are sitting on the choicest, most beautiful and pristine land parcels, with almost little utility
for the same. Tourism being one of the most potential areas for development of the economy for the State
should employ/promote our plantations and smaller farms to derive maximum value for the state.

