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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 171 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള �ാർ��് മിഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 

�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് അഭ��വിദ�രായ �വാ��െട

സംരംഭകേശഷി യാഥാർ��മാ��തിനായി

േകരള �ാർ��് മിഷൻ നട�� ഇടെപട�കൾ

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) �ൾ, േകാേളജ്  തലം �തൽ സംരംഭകത��ി�ം

സാേ�തികതയി�ം താത്പര�ം ജനി�ി���

�തൽ അവെര മിക� സംരംഭകരാ�ി മാ���

വെര�ളള താെഴപറ�� വിവിധ ഘടക�ൾ

ഉൾെ�� �വ സംരംഭകത� വികസന പ�തിയാണ്

സം�ാന സർ�ാർ േകരള �ാർ��് മിഷനി�െട

നട�ിലാ�ി വ��ത്. 1. ഇവാ�ൈലേസഷൻ

സേ�ാർ�്. �ൾ തലം �തൽ സാേ�തികതയി�ം

സംരംഭകത��ി�ം താത്പര�ം ജനി�ി��തി�ം

പരീ�ണ�ൾ�ം പരിശീലന�ി�ം അവസരം

നൽ�� പ�തിയാണിത്. 2. ഇൻക�േബ��കൾ.
ഇൻക�േബ��കൾ �ാപി� �വർ�ി�ി�ക,
ഇൻക�േബ��കൾ �ാപി� �വർ�ി�ി�ാൻ

മ��വെര േ�ാ�ാഹി�ി�ക, �വർ�ി� വ��

ഇൻക�േബ��കെള സഹായി�ക

�ട�ിയവയാണ് ഈ പ�തിയി�െട

ല��മി�ി��ത്. 3. വി�ാന / ൈന�ണ�

വികസനം. തി�വന��രം, െകാ�ി

എ�ിവിട�ളിൽ MIT �മായി ബ�െ�� ഫാബ്

ലാ�ക�ം േകരള െടേ�ാേളാജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി

�മായി ബ�െ��്  20 എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളിൽ മിനി ഫാബ് ലാ�ക�ം

�ാപി�ി��്. �ടാെത െടേ�ാളജി ഇ�േവഷൻ

േസാണിൽ MIT �െട സഹായേ�ാെട ��ർ

ഫാബ് ലാ�ം �ാപി�  ്�വർ�നമാരംഭി�ി��്.
ഭാവി സാേ�തികതയിൽ ഗേവഷണ വികസന

�വർ�ന�ൾ�ായി ഒ� ഫ��ർ ലാ�ം

�ാപി�ി��്. 4. ആ�ിലേറ��കൾ. വിവിധ

േമഖലകളിൽ ആ�ിലേറ��കൾ �ട��തി��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി� വ��. C-DAC
മായി സഹകരി�  ്ഇലേ�ാണി�് ആ�ിലേറ�ർ
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�ാപി�  ്�വർ�നമാരംഭി�ി��്. 5. ഫ�ിംഗ് &
എ�ർൈ�സ്  െഡവലപ്െമ�്

േകരളമടി�ാനമായി �വർ�ി��

�ാർ��കൾ�് ��തൽ ആദ�കാല നിേ�പം

ലഭ�മാ��തിനായി െസബി അംഗീകാര��

ഫ�കളിൽ നിേ�പി�  ്അതിെ� ഇര�ിയിൽ

�റയാ� �ക ലഭ�മാ�� േകരള െ�സിഫിക്

ഏയ്�ൽ ഫ�് പ�തി, ആദ�കാല സീഡ്  ഫ�്

സഹായം നൽ�� പ�തി, േപ��കൾ�്

ചിലവാ�� �ക തിരിെക ന�� പ�തി,
സ�ി�കൾ േകാൺെഫറൻ�കൾ, െഡേമാേഡ,
കണ�ിവി�ി �ട�ിയവ ഈ പ�തിയിൻ കീഴിൽ

നട�ിലാ�ി വ��. 6. െ�ാഡക് ൈ�േസഷൻ /
മാർ��ിംഗ്. ഉത്പ�ം വിപണിയിൽ

എ�ി��തി�� സഹായം, ഗേവഷണ

വികസന �വർ�ന�ൾ, െടേ�ാളജി

േകാേമഴ്ഷ�ൈലേസഷൻ, �ാ�് േഫാം

വികസി�ി�ൽ, വിപണന�ി�� സഹായം

എ�ിവയാണ് ഈ ഘടക�ി�െട

നിർവഹി��ത്. 7. എ�്േച�സ്  & േ�ാബൽ

ഇേമർഷൻ. ആേഗാള തല�ിൽ ലാൻഡിംഗ്

പാ�കൾ �ാപി�ക, വിദ�ാർ�ികൾ�ം

�ാർ��കൾ�ം അ�ർേദശീയ സ�ർശന�ൾ

�ട�ിയവ ഈ ഘടക�ി�െട നട�ിലാ�ി

വ��. 8. റിസർ�  ്& ഇ�േവഷൻ േ�ാ�ാം.
ഗേവഷണ വികസന �ാപന�ൾ, ശാ��ർ,
ഇ�േവ�ർമാർ, വിദ�ാർ�ികൾ, അ��ാപകർ,
�ാർ��കൾ �ട�ിയവെര ബ�ി�ി�  ്ഗേവഷണ

വികസന �വർ�ന�ളി�െട കെ���

ആശയ�െള ഉൽ��മാ�ി

വിപണിയിെല�ി��തിന് ല��മി�ാണ് ഈ
പ�തി ആവി�രി�ി�ളളത്. 9. വനിതാ

സംരംഭകത��ം �ാർ��് പരിപാടിക�ം.
സംരംഭകത� സാേ�തിക പരി�ാന േശഷി

വികസി�ി�  ്വനിതകെള സംരംഭകത��ിേല�്

നയി��തി� േ�ശി�ളള പ�തിയാണിത്.

(ബി) ��ത മിഷന് കീഴിൽ കളമേ�രിയിൽ

�ാപിതമായ രാജ�െ� ഏ��ം വലിയ ഡിജി�ൽ

ഉ�� വ�വസായ േക�ം വഴി എെ��ാം േന��ൾ

�തീ�ി��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േസാ�് െവയർ, ഹാർഡ്  െവയർ വിഭാഗ�ളിെല

ഉത്പ� �പകൽ�ന, വികസനം എ�ിവയ�ളള

ഏകീ�ത മികവിെ� േക�മായി

�വർ�ി��തിനാണ് കളമേ�രി െടേ�ാളജി

ഇ�േവഷൻ േസാണിെല ഡിജി�ൽ ഹ�ിെന

വിഭാവനം െച�ി�ളളത്. നിർ�ിത ��ി,
േറാേബാ�ി�്, ഓെ�� ഡ്  റിയാലി�ി, ഇ�ർെന�്

ഓഫ് തിംഗ്സ് , ലാംേഗ�ജ്  േ�ാസ�ിംഗ് �ട�ിയ

അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളിൽ

അധി�ിതമായാണ് ഡിജി�ൽ ഹബിെ�
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�വർ�നം. �ർ�മായി �വർ�ന

സ�മാ�േ�ൾ 2500 ഓളം േപർ�് േനരി�്

െതാഴിലവസരം ലഭി�� 200 ഓളം

�ാർ��കൾ�് ഇവിെട �വർ�ി�ാൻ

സാധി�ം.

(സി)

�തന സംരംഭ��െട ��ിര വളർ��ം

സംരംഭക�െട ആശയ�ൾ സാ�ാൽ�രി�്

വിപണിവൽ�രി��തി���

ഏേകാപന�ിനായി ഏർെ���ിയി��

സംവിധാനെ��റി�  ്അറിയി�ാേമാ?

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ സാേ�തിക, ആർട്സ്  &
സയൻസ് , േപാളിെട�ിക്, �ഫഷണൽ

േകാേള�കളിൽ ഇ�േവഷൻ &
എ�ർെ�ണർഷി�് െഡവെലപ്െമ�് െസ��

(IEDC) കൾ �ാപി�� �വർ�നം േകരള

�ാർ��് മിഷൻ �േഖന നട�ി വ��. 283 IEDC
കളാണ് നിലവി��ത്. മിനി ഇ�േബ��കളായി

�വർ�ി�� ഇവയി�െട വിദ�ാർ�ികെള

സംരംഭകരാ�ി മാ��തി�ളള �വർ�ന�ളാണ്

സ�ീകരി� വ��ത്. IEDC യി�െട ലഭ�മാ��

മിക� ആശയ�െള �ീ ഇ�േബഷൻ

പരിപാടിയി�െട വികസി�ി��തി�ളള

�വർ�ന��ം സ�ീകരി�വ��. ആശയ�ൾ

വികസി�ി�  ്ഉൽ��മായി വിപണിയിെല�ി

��തിന് നാല് ഘ��ളാ�ളള സഹായ �ളാണ്

നൽകിവ��ത്.  �ീ ഇൻ�േബഷൻ  േ�ാഡ�്

െഡവലപ്െമ�്  ൈപല�ിംഗ്  െ�യിലിംഗ്

അപ് വിപണി ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി െഡേമാ േഡ,
ഡിമാ�് േഡ, റിേവ�് പി� ,് േകാർ�േറ�്

ഇ�േവഷൻ �ിഫറൻസ് , ഗവൺെമ�് ആസ്  എ
മാർ��് േ�സ്  എ�ീ പരിപാടികളി�െട

�ാർ��കെള സഹായി� വ��. business.
startupmission.in എ� �ാ�്േഫാമി�െടയാണ്

ഇത് �ാവർ�ികമാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


