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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2466 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വനിതാ സംരംഭകത�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ 
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വനിതാ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് േവ�ി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.
�േഖന എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള�ിെല വ�വസായ േമഖലയിെല
�ഖ�ധാരയിേല�് വനിതാ വ�വസായികെള
ആകർഷി��തി�ം വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
അ�� ഘ��ിേല�് ഉയർ��തി�ം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �േഖന നട�ിലാ��
പ�തിയാണ് വനിതാ സംരഭകത� മിഷൻ അഥവാ
വി മിഷൻ. വനിതാ സംരംഭകർ�് ഉപേദശ നിർേ�ശ
പി�ണ�ം, െന�് വർ�ിങ്  മീ�ി�ക�ം, വ�വസായ
സംരംഭകെര അ�� ഘ��ിേല�് ഉയർ�വാൻ
സഹായി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഈ
വ�വസായ�െള േലാക�ി� �ൻപിൽ
�ദർശി�ി��തി�ം, സംരംഭകെര ത�ിൽ
േകാർ�ിണ�ി �തിയ വിപണന സാധ�തകൾ
കെ���തി��� സാഹചര�െമാ�
�ക�മാണ് വി മിഷൻ വഴി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി
െച�വ��ത്. �ീ സംരംഭക�െട നിർ�ാണ
േമഖലയിേലർെ��ിരി�� (മാ�ഫാ�റിംഗ്) /I.T,
Software/Service ബിസിനസ്  സംരംഭ�െള
അ�� ഘ��ിേല�് ഉയർ��തിെ�
ഭാഗമാ�� ബിസിനസ്  വി�ലീകരണ�ിേനാ

ആ�നികവൽ�രണ�ിേനാ

ൈവവി��വത്�രണ�ിേനാ േവ�ി
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി ഒ� �സ�കാല വാ�ാ
പ�തി ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി) വനിതാ സംരംഭ�ൾ�ായി വ�വസായവ��്
നൽകിവ�� സഹായ പ�തികൾ എെ��ാം;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വിവിധ സഹായ
പ�തികളിൽ �ീകൾ�് �േത�ക �ാധാന�ം നൽകി
വ���്. 1. വ��ിെ� ��ധാന സാ��ിക

സഹായ പ�തിയായ സംരംഭക സഹായ
പ�തിയിൽ ഉ�ാദന സംരംഭ�ൾ�് �ിര�ലധന

നിേ�പ�ിെ� 15% �തൽ 30% വെര പരമാവധി
30 ല�ം �പ വെര ധനസഹായം നൽകി
വ���്. ഇതിൽ വനിതകെള �േത�ക
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി അധികമായി 10 %
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സബ് സിഡി നൽകി വ���്. 2. നാേനാ
ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള പലിശ സ�ിഡി
പ�തിയിൽ 5 ല�ം �പ വെര �ിരം �ലധന
നിേ�പം ഉളള�ം 5 എ� .്പി വെര ൈവദ�തി
ആവശ��ളള�ം, മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� മാനദ� �കാരം ൈവ�്, �ീൻ
എ�ീ വിഭാഗ�ിൽെ�� വീ�ി�ളളേതാ വീടിേനാട്
േചർേ�ാ നട�� ഉ�ാദക േജാബ് വർ�്
വിഭാഗ�ി�ൾെ�� നാേനാ സംരംഭ�ൾ�്
ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം േന�� �ിര

�ലധന വാ��് വാർഷിക പലിശയിൽ പലിശ
സബ് സിഡി അ�വദി�  ്വ���്. ഇതിൽ
വനിതകൾ�് 2% അധിക സബ് സിഡി ഉൾെ�െട
8% വെര സ�ിഡിയായി തിരിെക നൽ��. 3.
െച�കിട �ണി�കൾ�് ന�� മാർജിൻ മണി�ാ�്
പ�തിയി�ം വനിതകൾ�് �േത�ക പരിഗണന
നൽ���്. �ിര �ലധന�ം �വർ�ന

�ലധന�ം ഉൾെ�െട ആെക േ�ാജ�് െചലവ് 10
ല�ം �പ വെര�ളള �ണി�കൾ�ാണ് പ�തി
വഴി സഹായം ലഭ�മാ��ത്. ഈ പ�തി�െട 30%
�ണേഭാ�ാ��ം �ീ സംരംഭകരായിരി�ണം
എ�് വ�വ���്. പ�തിയി�െട ന��
പരമാവധി സഹായം ജനറൽ വിഭാഗ�ിന് 3 ല�ം
�പ�ം �ീകൾ ഉൾെ��� �ൻഗണന
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��വർ�് 4 ല�ം �പ�ം
ആണ്. 4. വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി
നട�ിലാ�ി വ�� േക� പ�തിയായ PMEGP
യിൽ �ിര �ലധന�ി�ം �വർ�ന

�ലധന�ി�ം 15 % �തൽ 35 % വെര നഗര, �ാമ,
കാ�ഗറി അടി�ാന�ിൽ സബ് സിഡി
അ�വദി� വ���്. ടി പ�തിയിൽ വനിതകെള
�േത�ക കാ�ഗറിയിൽ ആണ്

ഉൾെ���ിയിരി��ത്. വനിതകൾ�് �ാമ
�േദശ�ളി�ം നഗര�േദശ�ളി�ം ജനറൽ
കാ�ഗറിെയ അേപ�ി�  ്10 % അധിക
സബ് സിഡി അ�വദി���്.ജനറൽ
കാ�ഗറിയിൽ നഗര �േദശ�് പരമാവധി 3.75
ല�ം �പ�ം , �ാമ �േദശ�് പരമാവധി 6.25
ല�ം �പ�ം സ്  െപഷ�ൽ  കാ�ഗറി�് പരമാവധി
8.75 ല�ം �പ�മാണ് സബ് സിഡി. 5. വ�വസായ
വ��് വഴി നട�ിലാ�� േക� ഭ�� വ�വസായ
മ�ാലയ�ിെ� പ�തിയായ PMFME (Prime
Minsters Formalization of Micro Food
Processing Enterprises) പ�തി വഴി �� ഭ��
സം�രണ േമഖലയിെല വാ�ാ ബ�ിത

പ�തികൾ�് സാ��ിക സഹായം നൽ��.
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വ��ിഗത സംരംഭ�ൾ�്  പ�തി െചലവിെ�
35% പരമാവധി 10 ല�ം �പ വെരയാണ്
സ�ിഡി. ജി�ാ തല�ിൽ കെ��ിയി��

ODOP (One District One Product) ഉ���ിെ�

സം�രണ�ിന് �തിയ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തി�ം, നിലവിൽ �വർ�ി�� മ�
ഭ�� ഉൽ����െട സം�രണ
�ാപന�ൾ�ം ഈ പ�തി �കാര��
സഹായം നൽ��. ഈ പ�തി �കാരം െസൽഫ്
െഹൽപ് ��് അംഗ�ൾ�് ��ംബ�ീ �േഖന
40,000/- �പ സീഡ്  ക�ാ�ി�ൽ സഹായ�ം നൽകി
വ���്. �ടാെത േകരള ഖാദി �ാമവ�വസായ
േബാർഡ്  SEGP-എെ� �ാമം വാ�ാ പ�തി�ായി
സം�ാന സർ�ാർ അ�വദി�� പ�തി
വിഹിത�ിെ� 50% വനിതാ സംരംഭകർ�ായി
വ�വ� െച�ി��്. എെ� �ാമം പ�തി �കാരം
വനിതാ സംരംഭകർ�് ഏ�
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�ായാ�ം പ�തി �ക�െട
30% �ം, SC / ST വിഭാഗ�ിനാെണ�ിൽ 40%�ം
സ�ിഡി നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


