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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2482 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െച�കിട-�� വ�വസായ സംരഭകത� പരിശീലനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) െച�കിട-�� വ�വസായ സംരഭകെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(എ) േകരള�ിെ� സാ��ിക വളർ� ��-െച�കിട
- ഇട�രം സംരംഭ��െട വികസന�മായി
ബ�െ��താണ്. ഈ േമഖലയിൽ ഉദ്പാദന�ം
െതാഴി�ം വർ�ി�ി��തി�� വിവിധ
പ�തികൾ വ�വസായ വ��് ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ി വ��. സർ�ാർ പ�തികൾ
വഴി�� സാ��ിക സഹായ�ൾ
നൽ��തി�പരി സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ

വിവിധ േസവന��ം, ഉപേദശ��ം നൽ�� ഒ�
െഫസിലിേ��ർ എ� നിലയി�ം വ��ിെ�
�വർ�നം മാറിെ�ാ�ിരി��. സംരംഭകർ�്
അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ��ി നൽകി�ം,
വ�വസായം �ട�ാൻ ആവശ�മായ അ�മതികൾ
സമയബ�ിതമായി നൽ�ക�ം വഴി േകരളെ�
മിക� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി

മാ�ിെകാ�ിരി��. വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിേല�ായി�� വിവിധ വ��കളിൽ
നി�� ൈലസൻ�കൾ അതിേവഗം
ലഭി��തിേല�ായി സംരംഭകർ�് ഓൺൈലൻ
�ഖാ�ിരം അേപ�ി��തി�ം ആയത് 30
ദിവസ�ിനകം ലഭി��തിേല�മായി സിംഗിൾ
വിൻേഡാ ഇ�ർെഫയ്സ്  േഫാർ ഫാ�ർ
ഡിേ�ാസൽ ആ�് �ാൻെ�രൻസി (K-SWIFT)
എ� ഏകജാലക സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��്.
2019 -െല േകരള ��-െച�കിട-ഇട�രം

വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ
നിയമ�കാരം, സം�ാന നിയമ�ൾ �കാര��
അ�മതികളിൽ നി�് 10 േകാടി �പ വെര
നിേ�പ��, സം�ാന മലിനീകരണ
േബാർഡിെ� െറഡ്  കാ�ഗറിയിൽ ഉൾെ�ടാ�
വ�വസായ�െള 3 വർഷേ��് ഒഴിവാ��.
നിേ�പം സംബ�ി�  ്സംരംഭകൻ സമർ�ി��
സ�യം സാ��പ�ം ഓൺൈലൻ (െക-സ�ി�്)
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�ഖാ�ിരം സ�ീകരി�  ്ഭൗതിക പരിേശാധന
ഇ�ാെത ഉടൻ തെ� ജി�ാ ഏകജാലക
�ിയറൻസ്  േബാർഡ്  ൈക��് സാ��പ�ം
നൽ��. ലഭി�� ൈക��് സാ��പ��ിന്

��് വർഷം കാലാവധി. ��് വർഷ�ിന് േശഷം 6
മാസ�ിനകം അ�മതികൾ സംരംഭകൻ
കര�മാ�ിയാൽ മതിയാ��താണ്.

(ബി) സംരഭകത��ിന് ത�ാറാ��വർ�ായി
നൽകിവ�� സഹായ പ�തികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് പരമാവധി �� െച�കിട
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ ആരംഭി�്

പരമാവധി െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ക എ� ല��ം
ൈകവരി�ാ�� നടപടികളാണ് വ�വസായ വ��്
സ�ീകരി�  ്വ��ത്. ഇതിേല�ായി സം�ാന

സർ�ാർ �വെട വിവരി�� സഹായ പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വരികയാണ്. സംരംഭക
സഹായ പ�തി വ�വസായ േമഖലയിെല നിേ�പം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സംരംഭക സഹായ
പ�തി 2012 �തൽ നട�ിലാ�ി വ���് .
�വർ�ന സഹായം, നിേ�പ സഹായം,
സാേ�തിക സഹായം എ�ീ ��് 
ഘ��ളിലായാണ്  സഹായം നൽ��ത് . നാേനാ
ഗാർഹിക സംരംഭകർ�� പലിശ സ�ിഡി
പ�തി 5 ല�ം �പ വെര �ിര �ലധന നിേ�പം
ഉ��ം 5 എ�  ്.പി വെര ൈവദ�തി ആവശ����ം

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ�
മാനദ��കാരം ൈവ�് , �ീൻ എ�ീ
വിഭാഗ�ിൽെ�� വീ�ി��േതാ വീടിേനാ�
േചർേ�ാ നട�� ഉ�ാദക, േജാബ്  വർക് 
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� നാേനാ സംരംഭ�ൾ�ാണ് 
ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��ത് . െച�കിട
�ണി�കൾ�്  നൽ�� മാർജിൻ മണി �ാ�് 
വാ�ാധി�ിത േ�ാജ�കൾ�്  മാർജിൻ മണി
നൽകി െകാ�്  അർഹമായ സംരംഭകർ�് 
സം�ാന�ിനക� െച� സംരംഭ�ൾ
�ാപി��ത്  േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ�താണ് 
ഈ പ�തി�െട ല��ം. �വർ�നരഹിതമായ

എം.എസ്  .എം.ഇ �ണി�കൾ സം�ാന സ�ദ് 
വ�വ�യിൽ വഹി�� പ�്  കണ�ിെല��
�ന��ിവി�ി�ക�ം �നരധിവസി�ി�ക�ം
െച��തിേല� a) Revival and Rehablitaton
Scheme for Defunct MSMEs and Cashew
Processing Units b) The Kerala Stressed
MSMEs Revival& Rehabilitation Schemeഎ�ീ
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. വ�വസായ ഭ�ത -
േകാവിഡ്   കാരണം �തി സ�ിയിലായ ��
െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�െള

സഹായി��തിേല�ാണ്  ഈ പ�തി�് 
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സർ�ാർ �പം നൽകിയി��ത് . �ടാെത
േകാവിഡ്   ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�് 
വ�വസായെ� പി�ണ��തി�� �മ��െട
ഭാഗമായി േകാവിഡ്   19 സമാശ�ാസ പ�തി എ�
േപരിൽ ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ��ം ഈ സർ�ാർ
�പീകരി�ി��് . േകരള�ിെല സംരംഭക�െട
�തന�ം വ�ത���മായ ആശയ�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി െക. എസ് .
ഐ.ഡി.സി. ആവി�രി�ിരി�� ധനസഹായ
പ�തിയാണ് �ാരംഭ�ലധന സഹായം. (സീഡ്
ഫ�് സഹായം). സം�ാനെ�

സംരംഭകർ�ിടയിൽ സംരംഭകത�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െതാഴിലേന�ഷകരിൽ
നി�ം അവെര െതാഴിൽ ദാതാ�ളാ�ക
എ�താണ് പ�തി�െട ല��ം.
േമൽ�റ�വയ്  �് �റേമ, ത��െട ഉൽ ��ം/
േസവനം വിജയകരമായി വികസി�ി�ക�ം
വാണിജ�വത്�രി�ക�ം െച� �ാർ��കൾ�്
50 ല�ം �പ വെര നൽ�� "െ�യിൽ അ�്
സേ�ാർ�്" എ� പ�തി�ം െക.
എസ് .ഐ.ഡി.സി. നട�ിലാ�ി വ��.

(സി) സംരഭകത� പരിശീലന�ിനായി

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാണ്;
വിശദമാ�േമാ?

(സി) സ�ഹ�ിൽ സംരംഭകത� സം�ാരം
വികസി�ിെ����തി�� വിവിധ പ�തികൾ
വ��് നട�ിലാ�ി വ���്. �വജന�ളിൽ
സംരംഭക സം�ാരം വികസി�ി��തിനായി
�ൾ,േകാേളജ്  തല�ളിൽ സംരംഭകത� വികസന
��കൾ ആരംഭി��തി�ം അവ�്
സംരംഭകവികസന പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി��തി�� സാ��ികസഹായം

നൽ�ക�ം െച��. �ടാെത �ാർ��കൾ��
േസവന�ൾ നൽ��തി�ം, ജി�ാ വ�വസായ
േക��ളിൽ ബിസിനസ്  ഇൻ�േബഷൻ െസ�ർ
ആരംഭി��തി�ം വ��് �ൻഗണന
നൽകിയി��്.   സംരംഭകത�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

േ�ാ�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 എ�ാ വർഷ�ം നട�ി

വ��. നിലവി�� സംരംഭ��െട
സാേ�തികവിദ� വികസി�ി��തിനായി
െടേ�ാളജി �ിനി�ക�ം; മാേനെ��ി�ം,
സാേ�തിക വിദ�യി�ം പരിശീലനം
നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി മാേനെ��്
െഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി��.
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�ടാെത, എറണാ�ളം, കളമേ�രിയിൽ
�ിതിെച�� േകരളാ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
എ�ർ�ണർഷി�് െഡവല�്െമ�് (KIED) െ�
േന�ത��ിൽ സം�ാന വ�ാപകമായി
സംരംഭകത��ിെ� വിവിധ േമഖലകെള
ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� വിവിധ ഇനം പരിശീലന
പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


