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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2469 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നവ സംരംഭകർ�് വ�വസായ �ണി�കൾ �ട�ാൻ നൽകിവ�� ആ��ല��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

വ�വസായ��മായി ബ�െ��് വ�വസായ വ��്
മ�ി�െട േന�ത��ിൽ ��ർ ജി�യിൽ
െസപ്�ംബർ മാസ�ിൽ േചർ� േയാഗ�ിെല

തീ�മാന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) 07.09.2021 തീയതിയിൽ ��ർ ജി�യിൽ
നട�ിയ മീ�് ദി മിനി�ർ
പരിപാടിേയാട�ബ�ി�  ്ജി�യിെല എം.എൽ.എ
മാ�മായി ബ�:വ�വസായ വ��് മ�ി നട�ിയ

േയാഗ�ിെല തീ�മാന�ൾ താെഴ�റ��. 1.
ജി�യിെല എം.എൽ എ മാർ വ�വസായ
�േരാഗതി�ായി ഉ�യി� വിവിധ ആവശ��ൾ

സം�� പരി�മ ഫലമായി നട�ിലാ��തിന്
പരിേശാധി� നടപടി എ��വാൻ �മി�ം 2.
�ഴ�ലിെല �മി�െട തരം മാ�ം സംബ�ി�്

�തിയ െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ാൻ കിൻ��്
നിർേ�ശം ന�ി. ടി െ�ാേ�ാസലിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഉ�ത തല േയാഗം നട�ി ��
പരിഹാര�ിന് നടപടി സ�ീകരി��തിെ�
സ��ത പരിേശാധി�ം 3. അ�ാണിയിെല

സിൽ�ിെ� (SILK) �മി വ�വസായ
വികസന�ിന് ഉപേയാഗെ����ത്
സംബ�ി� വിഷയം പരിഗണനയിലാണ്.
ജി�യിൽ ഒഴി�ളള �മി�െട �ാ�സ്  റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയേശഷം വ�വസായ വികസന�ിന്

ഉപേയാഗി�� വിഷയ�ിൽ �ടർ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ��താണ്. 4. എം.എസ് .എം.ഇ
േമഖലയിൽ ജി�യിൽ െപാ�െവ ന� �കടനമാണ്
കഴി� ��് മാസ�ി�ളളിൽ

കാ�വ�ി�ളളെത�ം ആയതിനാൽ ജി�യിൽ ന�
എം.എസ് .എം.ഇ സാ��തകൾ ഉെ��ം
സം��മായ �വർ�ന�ി�െട ജി�െയ
�േരാഗതിയിേല� നയി�ാൻ കഴി�െമ�ം
േയാഗ�ിൽ അഭി�ായം ഉ�ായി .

(ബി) തേ�ശ�ാപന��െട കീഴി�� മിനി വ�വസായ
പാർ�കളിൽ ഒഴി�കിട�� �ല�ൾ

�േയാജനെ���ി വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
�ട�ാൻ നവ സംരംഭകെര കെ���തിനായി

(ബി) തേ�ശ�ാപന��െട ഒഴി�കിട��

�ല�ളിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ
വികസി�ി� വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�് 
വിനിേയാഗി��തിനായി PPP േമാഡൽ
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വ�വസായവ��് പ�തി ത�ാറാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ എെ��ാം;

പ�തികൾ വ�വസായ വ��് ആവി�രി�ി��്.
തേ�ശ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �മിയിൽ
വ�വസായ വ��ം തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ം
യഥാ�മം 50:50 എ� matching grant basis ൽ
അടി�ാന സൗകര��ൾ വികസി�ി� ടി �മി
വ�ാവസായിക ആവശ��ൾ�്

സ�മാ��തിേല�ായി 04/03/17െല
GO(Rt)314/2017/ID ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
ഭരണാ�മതി ന�ിയി��് . �ടാെത ടി പ�തി
�കാരം ��ർ ജി�യിെല വട�ാേ�രി

�നിസി�ാലി�ി�െട �ല� ഒ� Standard
Design Factory �ാപി��തിനായി 0905/18
െല GO(Rt)530/2018/ID ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
2 േകാടി �പ� ഭരണാ�മതി ന�ിയി��്.

(സി) നവ സംരംഭകർ�് വ�വസായ �ണി�കൾ
�ട�ാൻ വ��് നൽകിവ�� ആ��ല��ൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

(സി) നവ സംരംഭകരിൽ സംരംഭകത�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� വിവിധ പ�തികൾ
വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് 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��ി�ം, സാേ�തിക വിദ�യി�ം പരിശീലനം
നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി മാേനെ�ൻറ്
െഡവല�്െമൻറ്  േ�ാ�ാ�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
�തിയതായി ആരംഭി�� മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡിെ� �വ�് വിഭാഗ�ിൽെപടാ� ��
െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�് ��്
വർഷേ��് സം�ാന നിയമ �കാരം ഉ�
ൈലസൻ�കൾ സ�യം സാ��െ���ൽ വഴി
��് വർഷേ��് ഒഴിവാ�ിയി�� ��
െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ

�ഗമമാ�ൽ ആ�് നിലവിൽ വ�ി��്. �ടാെത
നവസംരംഭ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

താെഴ�റ�� ധനസഹായ പ�തിക�ം വ�വസായ
വാണിജ� ഡയറ�േര�് വഴി നട�ിലാ�ി വ���്
സംരംഭക സഹായ പ�തി(ESS) : വ��ിെ�
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��ധാന സാ��ിക സഹായ പ�തിയായ
സംരംഭക സഹായ പ�തിയിൽ ഉ�ാദന
സംരംഭ�ൾ�് �ിര�ലധന നിേ�പ�ിെ�

15% �തൽ 45 % വെര പരമാവധി 30 ല�ം �പ
വെര ധനസഹായം നൽകി വ��. നാേനാ
ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള പലിശ സ�ിഡി
പ�തി : 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�ാണ്,
ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�ക. �ാപനം

ആരംഭി��തിന് ധനകാര� �ാപന�ളിൽ

നി�ം േടം വാ� എ�� സംരംഭകർ�് വാർഷിക
പലിശയിൽ 6% �തല് 8% വെര സ�ിഡിയായി
തിരിെക നൽ��. െച�കിട �ണി�കൾ�്
നൽ�� മാർജിന് മണി�ാ�് പ�തി : �ി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. പ�തിയി�െട ന�� പരമാവധി
സഹായം ജനറൽ വിഭാഗ�ിന് 3 ല�ം �പ�ം
�ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��വർ�് 4 ല�ം
�പ�ം ആണ്. കരകൗശല േമഖല�� ആശ

പ�തി : കരകൗശല േമഖലയി�� സംരംഭ�ൾ�്
�ിരനിേ�പ�ിെ� 40 - 50 % വെര
സബ് സിഡി നൽ�� പ�തിയാണ് ASHA.
�ധാനമ�ി�െട െതാഴിൽദായക പ�തി
(PMEGP) : വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി
നട�ിലാ�� ഒ� േക� സർ�ാർ െതാഴിൽ
സംരഭക സഹായ പ�തിയാണ്
PMEGP.ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി��
വായ്�ാധി�ിത പ�തിയായ PMEGP വഴി 15 %
�തൽ 35 % വെര നഗര, �ാമ, കാ�ഗറി
അടി�ാന�ിൽ സബ് സിഡി അ�വദി��
�� ഭ��സം�രണ േമഖല�ാ�� PMFME
പ�തി : �� ഭ��സം�രണ േമഖല�ാ��
PMFME പ�തി �കാരം ��
േമഖലയിലാരംഭി�� ഭ�� സം�രണ
പ�തികൾ�് �ിരനിേ�പ�ിെ� 35 % ,
പരമാവധി 10 ല�ം �പ വെര സഹായം നൽ��
. സിഡ്േകാ�െട കീഴിെല വ�വസായ
എേ��കളിൽ വ�വസായ �ണി�കൾ
`ആരംഭി��തിന് െഷഡ്  അെ��ിൽ �മി ലഭ�ത�
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വിേധയമായി ജി�ാ തല ലാ�് അെലാ�്െമ�്
ക�ി�ി �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ സൗജന�
നിര�ിൽ വ�വസായികൾ�് �മി ന�� �രിഭാഗം
എേ��ക�ം ഏകജാലക ക്ളിയറൻസ്  ,
േബാർ�ക�ം, ഇൻഡ�ിയൽ ടൗൺഷിപ്െമ�്
ആ�് �കാര�ം വിഞാപനം െച���തിനാൽ
ആ�ിെ� പരിധിയിൽ വ�� എ�ാ
ആ��ല���ം ��ത എേ��കളീെല
സംരംഭകർ�് ലഭ�മാണ് .�ടാെത
സിഡ്േകാ�മായി വ�വസായികൾ െഷ�് /�മി
അ�വദി��ത് സംബ�ി�  ്ഏർെ���
�മാണ�ൾ�് (ആധാരം)GO(p)13/2003ID dated
21.01.2003 �കാരം രജിേ�ഷൻ സമയ�്

�ാംപ് ��ി ഒ�േ��തി� .5.07.94െല
GO(RT)591/94/ID �കാരം �രി ഭാഗം SIDCO
എേ��കളീെല�ം വ�വസായ െക�ിട
നിർ�ാണെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ�
െക�ിട നിർ�ാണ അ�മതിയിൽ നി�ം
ഒഴിവാകിയി��് .ഇവ�് SIDCO യിൽ നി��
നിർ�ാണ അ�മതി മതിയാ�ം. െക എ�് ഐ ഡീ
സി �െട പ�തികൾ അ�ബ�മായി േചർ�� .
കിൻ� വ��സായ പാർ�കളിൽ ലഭ�ത�
വിേധയമായി District Land Allotment Committee
ക്ളിയറൻസി� വിേധയമായി സംരഭകർ�് �മി
ഇള�കേളാെട അ�വദി���് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ






