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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 546 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാമീണ േമഖലയിൽ െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) �ാമീണ േമഖലയിൽ െച�കിട വ�വസായ

സംരംഭ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് സംരംഭകത�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� വിവിധ പ�തികൾ

വ�വസായ വാണിജ� വ��് �േഖന നട�ിലാ�ി

വ���്. േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത�

േബാധവത്കരണ െസമിനാ�കൾ, താ��് -
ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ നിേ�പ സംഗമ�ൾ,
ജി�ാഅടി�ാന�ി�� സംരംഭകത� വികസന

പരിശീലന�ൾ എ�ിവ അതിൽ ഉൾെ���.
നിലവി�� സംരംഭ��െട സാേ�തികവിദ�

വികസി�ി��തിനായി െടേ�ാളജി �ിനി�ക�ം,
മാേനെ�ൻറി�ം, സാേ�തിക വിദ�യി�ം

പരിശീലനം നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി

മാേനെ��് െഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാ�ക�ം

സംഘടി�ി��. �ടാെത എറണാ�ളം,
കളമേ�രിയിൽ �ിതിെച�� േകരളാ

ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ർെ�ണർഷി�്

െഡവലപ്െമ�് (KIED) െ� േന�ത��ിൽ

സം�ാന വ�ാപകമായി സംരംഭകത��ിെ�

വിവിധ േമഖലകെള ഉൾെ�ാ�ി�െകാ��

വിവിധ ഇനം പരിശീലന പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ി

വ��.                 �ടാെത, സം�ാനെ�

�ാമീണ േമഖലയി�ൾെ�െട �തിയ െച�കിട

വ�വസായ സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ

താെഴ�റ�� ധനസഹായ പ�തിക�ം

വ�വസായ വാണിജ� വ��് �േഖന

നട�ിലാ���്. 1.സംരംഭക സഹായ

പ�തി(ESS) 2.നാേനാ ഗാർഹിക

സംരംഭകർ�� പലിശ സ�ിഡി പ�തി

3.െച�കിട �ണി�കൾ�് നൽ�� മാർജിൻ

മണി�ാ�് 4.�വർ�നരഹിതമായ�ം

ന��ിൽ �വർ�ി���മായ

എം.എസ് .എം.ഇ. സംരംഭ�ൾ�� പ�തികൾ

a.Revival and rehabilitation scheme for
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defunct MSMEs and cashew processing units
b.The Kerala stressed MSMEs Revival &
Rehabilitation Scheme 5.േകാവിഡ്  19 കാരണം

�തി സ�ിയിലായ �� െച�കിട ഇട�രം

വ�വസായ �ാപന�െള

സഹായി��തിേല�ായി നട�ിലാ�ിയ

വ�വസായ ഭ�ത Scheme for Interest
Subvention on Term Loan and working capital
loan 6.കരകൗശല േമഖല�� ആശ പ�തി

7.�� െച�കിട സംരംഭ�ൾ�� ��ർ

വികസന പ�തി 8.�ധാനമ�ി�െട

െതാഴിൽദായക പ�തി (PMEGP) 9.��

ഭ��സം�രണ േമഖല�ാ�� PMFME പ�തി

(ബി) സം�ാന�് ��ി�ിട�� വ�വസായ

സംരംഭ�ൾ �നരാരംഭി��തിനായി

സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ി�ിട�� വ�വസായ

സംരംഭ�ൾ �നരാരംഭി��തിന് സാ��ിക

സഹായം നൽ��തിനായി വ�വസായ വ��്

�േഖന �വെട വിവരി�� പ�തി നട�ിലാ�ി

വ���്. Revival and rehabilitation scheme
for defunct MSMEs and cashew-processing
units                ക�വ�ി സം�രണ �ണി�കൾ

ഉൾെ�െട�� �വർ�ന രഹിതമായ ��

െച�കിട ഇട�രം േമഖലയിെല സംരംഭ�െള

�ിര നിേ�പ�ി�ം �വർ�ന �ലധന�ി�ം

സഹായം നൽകി �ന��രി��തി��

പ�തിയാണ്  Revival and rehabilitation
scheme for defunct MSMEs and cashew
processing units. പ�തിയിൽ താെഴ�റ�ം

�കാരം സാ��ിക സഹായം അ�വദി��.
െക�ിട നവീകരണം : െമാ�ം �ന��ാരണ

പ�തി െചലവിെ� 25%, 2 ല�ം �പയായി

നിജെ���ി അ�വദി��. �ാ�ം െമഷിനറി�ം

ൈവദ�തീകരണ�ം: െമാ�ം �ന��ാരണ

പ�തി െചലവിെ� 40%, 8 ല�ം �പയായി

നിജെ���ി അ�വദി��. �വർ�ന �ലധനം

(മാർജിൻ) : ധനകാര� �ാപനം അ�വദി��

�വർ�ന �ലധന വായ്��െട മാർജിെ� 50%,
�വർ�ന രഹിതമായ MSME കൾ�്  2
ല�മാ�ം, ക�വ�ി േമഖലയിെല

സംരംഭ�ൾ�്  5 ല�മാ�ം നിജെ���ി

അ�വദി��. പ�തിയി�െട�� ആെക

ധനസഹായം �വർ�ന രഹിതമായ MSME
കൾ�്  12 ല�മാ�ം ക�വ�ി േമഖലയിെല

സംരംഭ�ൾ�്  15 ല�മാ�ം

നിജെ���ിയി��് . �ടാെത സംരംഭക സഹായ

പ�തി (ESS) �കാരം നിലവി�� സംരംഭ�ൾ

ആ�നിക വൽ�രണം, ൈവവിധ�വത്കരണം,
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വി�ലീകരണം എ�ിവ�െട ഭാഗമായി നട��

�ിരനിേ�പ�ിേ�ൽ നിബ�നകൾ�് 
വിേധയമായി പരമാവധി 30 ല�ം �പ വെര

സ�ിഡിയായി അ�വദി���് .

(സി) ഈ സർ�ാർ നിലവിൽ വ�േശഷം വ�വസായ

�േരാഗതി�് സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ വ��കളിെല വ�വസായ�മായി

ബ�െ�� നിയമ�ൾ �ഗമാ��തി�ം

��തരമ�ാ� പിഴ�കൾ�് ശി� നടപടികൾ

ഒഴിവാ��തി�മാ�� േഭദഗതികൾ

വ��വാൻ ഉ� നടപടികൾ വ��് തല�ളിൽ

സ�ീകരി�  ്വ���്. �ടാെത വിവിധ

വ��ക�െട േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ

ആ��തി�ം അവെയ െകസ�ി�് ഏകജാലക

സംവിധാന�മായി ഏേകാപി�ി��തി�ം ഉ�

നടപടികൾ ത�രിതഗതിയിൽ സ�ീകരി�്

വ���്. ജി�ാ സം�ാന തല�ളിൽ

ഏകജാലക േബാർ�ക�െട �വർ�നം

കാര��മമാ�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്. �ടാെത േസവന��ം മ� വിവര��ം

സംരംഭകരിൽ എ�ി��തിനായി വ�വസായ

വ��് േസാഷ�ൽ മീഡിയ ചാന�കളായ േഫസ്

��് , ഇൻ��ാം, ��ബ് എ�ിവ

ആരംഭി�ി��്. സംരംഭ�ളിൽ വിവിധ വ��കൾ

നട�� പരിേശാധന ഏകീകരി��തിനായി

ഒ� േക�ീ�ത  പരിേശാധന സംവിധാനം (K-
CIS) നിലവിൽ വ�ി��്. നിേ�പക�െട

പരാതി പരിഹരി��തി�� നിയമ സംവിധാനം

എ� നില�് '2021 െല േകരള വ�വസായ

ഏകജാലക �ിയറൻസ്  േബാർ�ക�ം വ�വസായ

നഗര�േദശ വികസന�ം (േഭദഗതി)
ഓർഡിനൻസ് ' നിലവിൽ വ�ി��്.  വിവിധ

സം�ാന നിയമ�ൾ �കാര�� വിവിധ

േസവന��ം അ�മതിക�ം ന��തിൽ

ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�് മതിയായ

കാരണ�ൾ �ടാെത കാലതാമസം

ഉ�ാ�കേയാ  വീ� വ��കേയാ െച��

ഉേദ�ാഗ�െനതിെര  നടപടികൾ

സ�ീകരി��തി� ഈ ഓർഡിനൻസ്   �കാരം

�പീകരി�ി�� ജി�ാ/സം�ാന പരാതി

പരിഹാര ക�ി�ികൾ�് അധികാരം

നൽ��തിന് വ�വ� െച�ി��്. �ടാെത

േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ MSME േമഖലെയ

സഹായി��തിനായി േകാവിഡ്  സമാശ�ാസ

പ�തി എ� േപരിൽ ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ�ജ്

�ഖ�ാപി�ക�ം ആയതിൽ സംരംഭക സഹായ

പ�തി(ESS),നാേനാ ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള

പലിശ സ�ിഡി പ�തി,െച�കിട �ണി�കൾ�്
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ന�� മാർജിൻ മണി�ാ�്,വ�വസായ ഭ�ത

പലിശ ഇളവ് പ�തി എ�ിവയിൽ ��തൽ

ഇള�കൾ �ഖ�ാപി�ക�ം െച�ി��്.

(ഡി) �ാർ��കൾ�് മാ�മായി �േത�ക വ�വസായ

പാർ�് എ� ആശയം പരിഗണനയി�േ�ാ;
(ഡി)

നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�.

(ഇ)

ബേയാ-െമഡി�ൽ ഉപകരണ��െട ഉത്പാദനം

തേ�ശീയമായി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െമഡി�ൽ ഉല്���ൾ നിർ�ി��

സംരംഭ�െള  വ�വസായ വാണിജ� വ��് വഴി

നട�ിലാ�� സംരംഭക സഹായ പ�തി (ESS)
�െട �ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ���ി 10 %
അധിക സബ് സിഡി നൽകി വ���്.
ഡിേ�ാസബിൾ സിറി�് ഉ�ാ��തി��

ഒ� വ�വസായ �ാപന�ിന് ധനസഹായം

ന��തി�� ഒ� �ണി�ിെ� അേപ�

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. പരിഗണി� വ��.
�ടാെത, IV Fluid മാ�ഫാ�റി�ിനാ�� ഒ�

�ണി�് �ട��തി�� ധനസഹായം

അ�വദി�ി��്.   തി�വന��രെ�

േതാ��ലിൽ െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി

�ാപി�� ൈലഫ് സയൻസ്  പാർ�ിൽ

ബേയാ െമഡി�ൽ ഉപകരണ��െട ഉൽ�ാദനം

ല��മാ�ി Sree Chithra Thirunal Institute for
Medical Sciences and Technology (SCTIMST)
�മായി േചർ�് ഒ� െമഡി�ൽ ഡിൈവസ്

പർ�് �ാപി�ാൻ ഉേ�ശി�ി��്. ��ത

പാർ�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി� വ��. ��ത െമഡി�ൽ

ഡിൈവസ്  പാർ�ിൽ �വർ�നം

ആരംഭി�വാൻ �േ�ാ�വ�� ക�നിക�െട

താൽപര��ൾ�് അ�സരി�  ്പ�തികൾ�്

ആവശ�മായ �ല�ം അ�ബ� സൗകര���ം

നൽ��താണ്. െമഡി�ൽ ഡിൈവസ്

പാർ�ിൽ �വർ�നം ആരംഭി��

ക�നികൾ�് നിരവധി ഇള�ക�ം

ആ��ല���ം സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി��്.

(എഫ്) സം�ാന�് വ�വസായ േമഖലയിൽ

�വർ�ി�� റിസർ�  ്�ാപന�െള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�രം �ാപന��െട

വികസന�ിന് നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��

പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) വ�വസായ�മായി ബ�െ�� േമഖലകളിൽ

�വർ�ി�� വിവിധ ഗേവഷണ

�ാപന��െട വിവര�ൾ താെഴ േചർ��. 1.
നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇ�ർ ഡിസി�ിനറി

സയൻസ്  ആൻഡ്  െടേ�ാളജി (NIIST),
തി�വന��രം 2. ൈറസ്  റിസർ�  ്േ�ഷൻ,
മെ�ാ�്, ആല�ഴ 3. മഷ്�ം റിസർ�  ്ആൻഡ്

െഡെവല�്െമ�് ഓർഗൈനേസഷൻ, ആല�ഴ 4.
ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ൈ�സസ്  റിസർ� ,്
േകാഴിേ�ാട്  5. െസൻ�ൽ �ാേ�ഷൻ േ�ാ�്
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റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്, കായം�ളം 6. െസൻ�ൽ

�ാേ�ഷൻ േ�ാ�് റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്,
കാസർേഗാഡ്  7. െസൻ�ൽ ട�ബർ േ�ാ�്

റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്, തി�വന��രം 8.
റീജിയനൽ അ�ികൾ�റൽ റിസർ�  ്േ�ഷൻ ,
കായം�ളം 9. ഇ�േ��ഡ്  �റൽ െടേ�ാളജി

െസ�ർ , ��ർ 10. െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്

ഫിഷറീസ്  െടേ�ാളജി, െകാ�ി 11. റീജിയനൽ

അ�ികൾ�റൽ റിസർ�  ്േ�ഷൻ,
അ�ലവയൽ 12. േകരള �ണിേവ�ി�ി ഓഫ്

ഫിഷറീസ്  & ഓഷ�ൻ സയൻസ് ,  െകാ�ി 13.
േകരളാ കാർഷിക സർവകലാശാല, ��ർ 14.
െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് �ാ�ി�്

എ�ിനിയറി�് ആൻഡ്  െടേ�ാളജി (CIPET),
െകാ�ി 15. ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇൻ�ാ��്ചർ &
കൺ��ൻ 16. വിവിധ ജി�കളിെല �ഷി

വി�ാന േക��ൾ ഗേവഷണ �ാപന�ൾ

ആവശ�െ���  �റ�് അവർ�് ആവശ�മായ

സഹായ�ൾ സർ�ാർ നൽകി വ���്.
െസൻ�ൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് �ാ�ി�്

എ�ിനിയറി�് ആൻഡ്  െടേ�ാളജി,
െകാ�ി�െട വികസന�ിനായി േക�

സം�ാന സർ�ാ�കൾ േചർ��  30 േകാടി

�പ�െട പ�തി െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ

അംഗീകരി�ക�ം നട�ിലാ�ി വ�ക�ം

െച���്.

(ജി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം

വ�വസായ രംഗ��ായ മാ��ൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ജി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം

നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തികളി�െട�ം

ഇടെപട�കളി�െട�ം വ�വസായ േമഖലയിൽ

�േ�യമായ �േ��ം ൈകവരി�ാൻ

കഴി�ി��്. വ��് വഴി നട�ിലാ�� എ�ാ

േസവന��ം ഓൺൈലൻ ആ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�ി��്. േസവന��ം മ�

വിവര��ം സംരംഭകരിൽ എ�ി��തിനായി

വ�വസായ വാണിജ� വ��് േസാഷ�ൽ മീഡിയ

ചാന�കളായ േഫ�ു�് , ഇൻ�ാ�ാം,� �ബ്

എ�ിവ ആരംഭി�ി��്.ഇതി�െട വ��ിെ�

എ�ാ �വർ�ന��ം പ�തിക�ം ��തൽ

ജന�ളിേല�് എ�ി�വാൻ കഴി�ി��്. ഇത്

�ടാെത സംരംഭ�ളിൽ വിവിധ വ��കൾ

നട�� പരിേശാധന ഏകീകരി��തിനായി

ഒ� േക�ീ�ത പരിേശാധന സംവിധാനം (K-CIS)
നിലവിൽ വ�ി��്.നിേ�പക�െട പരാതി

പരിഹരി��തി�� നിയമ സംവിധാനം എ�

നില�് ജി�ാ/സം�ാന പരാതി പരിഹാര

ക�ി�ികൾ�് �പം നൽ��തി�� നടപടി
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സ�ീകരി�ി��്. കാലഹരണെ�� നിയമ��ം

ച���ം നിലവി�െ��ിൽ ആയത്

പരിേശാധി�  ്കാലാ�സ ൃതമായ മാ�ം

വ���തിൽ ��ംഗ വിദഗ്ധ സമിതിെയ

നിയമി�ക�ം ��ത സമിതി പഠനം നട�ി

വ�ക�ം െച��. അേതാെടാ�ം വ�വസായ

േമഖലയി�� പരാതികൾ പരിഹരി��തിനായി

സംരംഭക�മായി സംവദി�� 'മീ�് ദ മിനി�ർ'
പരിപാടി സംഘടി�ി�തി�െട മ�്

വ��കളി�ൾെ�െട തീർ�ാ�ാെത

അവേശഷി�ി�� പല പരാതിക�ം

തീർ�ാ�ാ�ം സംരംഭക�െട ആ�വിശ�ാസം

വർധി�ി��തി�ം സാധി�ി��്. നിേ�പകർ

അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ ചർ� െച��തി�ം

പരിഹരി��തി�മായി നിേ�പക�മായി 'മീ�് ദ
ഇൻെവ�ർ' എ� പരിപാടി�ം

നട�ിലാ�ിവ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


