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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2497 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വജന�ൾ�� െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� �വജന�ൾ�്
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിനായി
വി�ാനാധി�ിത സാേ�തിക സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) ന�െട സം�ാന�് അഭ��വിദ�രായ
�വജനത�് െതാഴിൽ ��ി��തിന്
എറണാ�ളം ജി�യിൽ കാ�നാട്  കിൻ�
പാർ�ിെല ഇലേ�ാണി�് മാ�ഫാ�റിങ്  ��റിൽ
ഇ�േവഷൻ പാർ�് �ാപി��തി� േവ�ി �ാ�
കൺസൾ�സി സർവീസസ്  എ� �ാപന�ിന്

36 ഏ�ർ �മി�ം �ാ� എല�ി എ�
�ാപന�ിന് തി�വന��രം ജി�യിൽ കഴ��ം
കിൻ� ഫിലിം ആൻഡ്  വീഡിേയാ പാർ�ിെല
ഐടി/ഐ.ടി അധി�ിത സാ��ിക േമഖലയിൽ
2.17ല�ം ച�ര�യടി ഐ.ടി െക�ിട�ം
അ�വദി� നൽകിയി��്. േക� സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട നിയ�ണ�ിൽ സം�ാന�്

�വർ�ി�� വിവിധ ഗേവഷണ
�ാപന��മായി േചർ�് സം�ാന തല�ി�ം

ജി�ാ തല�ി�ം െടേ�ാളജി �ിനി�കൾ
വ�വസായ വാണിജ� വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

നട� വ��. ഇ�വഴി സംരംഭകർ�് �തിയ
സാേ�തിക വിദ� പകർ� നൽകാ�ം ഈ
േമഖലയിൽ �തിയ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാ�ം
കഴി��. ഇ�ർ നാഷണൽ േലബർ
ഓർഗൈനേസഷൻ അംഗീകരി�ി�� പരിശീലന
മാ�കകൾ ഉപേയാഗെ���ിെകാ�്

മാേനെ�ൻറി�ം സാേ�തിക വിദ�യി�ം പരിശീലനം
നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി മാേനെ�ൻറ്
ഡവല�്െമൻറ്  േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി�
വ��. വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�ിെ�
കീഴിൽ എറണാ�ള�് �വർ�ി�� േകരള
ഇൻ�ി���് ഓഫ് എൻറർ�ണർഷി�്
െഡവല�്െമ�ിെ� േന�ത��ിൽ സം�ാന

വ�ാപകമായി സംരംഭകത��ിെ� വിവിധ
േമഖലകെള ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�് സേ�തിക
�ാപന��െട സഹായേ�ാെട വിവിധയിനം
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പരിശീലന പരിപാടികൾ നട�ി വ���്.
�വജനതയിൽ സംരംഭകത� സം�ാരം
വളർ�ിെയ���തിന് �ൾ-േകാേളജ്
തല�ളിൽ സംരംഭകത� വികസന ��കൾ
�പീകരി��തി�ം അവ�് സംരംഭ വികസന
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തി��
സാ��ിക സഹായ�ം നൽകി വ��.
�വസംരംഭക�െട സംരംഭ ആശയ�ൾ��
സഹായ�ൾ നൽ��തിന് എ�ാ ജി�ാ
വ�വസായ േക��ളി�ം മിനി ബിസിനസ്
ഇൻ�േബഷൻ െസ��ക�ം �വർ�ി���്.
േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന
േകാർ�േറഷൻ വഴി �വസംരംഭക�െട �തന�ം
വ�ത���മായ ആശയ�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �ാരംഭ �ലധന
സഹായം(സീഡ്  ഫ�് സഹായം) നൽകി
വ���്. ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തി�േശഷം വ�വസായ േമഖലയിൽ
�വജന�െള സഹായി��തിന് 2021-22
വർഷ�ിൽ ഇ�േവഷൻ ആ�ിലേറഷൻ �ീമിൽ
ഉൾെ���ി �തന സംരംഭ�ൾ
ആവി�രി��തിന് 1100 ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ
വകയി��ിയി��്.

(ബി) ��തല�റ െതാഴിൽദാതാ�െള ��ി��തി�ം
�ാേദശിക വിഭവ��െട ഉപേയാഗം
േ�ാൽസാഹി�ി�� സംരംഭകെര
സഹായി��തി�മായി സ�ീകരി� വ��
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തല�റ സംരംഭകെര �പെ����തി�
േവ�ി ജി�ാ വ�വസായ േക��ൾ വഴി
േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത�
േബാധവത്കരണ െസമിനാ�കൾ, താ��്/
ജി�ാടി�ാന�ിൽ നിേ�പക സംഗമ�ൾ,
ജി�ാടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത� വികസന
പരിശീലന�ൾ എ�ിവ നട�ി വ��.
നിലവി�� സംരംഭ��െട സാേ�തികവിദ�
വികസി�ി�ി��തിനായി െടേ�ാളജി �ിനി�ക�ം
മാേനെ�ൻറി�ം സാേ�തിക വിദ�യി�ം പരിശീലനം
നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി ഡവല�്െമ�്
േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി��. �ാേദശിക
വിഭവ��െട ഉത്പാദനെ�
േ�ാ�ാഹി�ി��തി� േവ�ി നട�ിലാ�ി
വ�� 'ഒ� ജി�ാ ഒ� ഉത്പ�ം' എ� പ�തി�്
േക� ഭ�� വ�വസായ മ�ാലയ�ിെ� ൈ�ം
മിനിേ��് േഫാർമൈലേസഷൻ ഓഫ് ൈമേ�ാ
�ഡ്  േ�ാസസിങ്  എൻറർൈ�സസ്  എ�
�ീമി�െട സഹായം നൽകി വ���്. �ടാെത
െപാ� സ�ഭാവ�� വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�
േവ�ി ��ർ അടി�ാന�ിൽ െപാ�േസവന
േക���ം അടി�ാനസൗകര� വികസന�ം
സാധ�മാ�� എം.എസ് .ഇ-സി.ഡി.പി പ�തി
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�േഖന സഹായം നൽകി വ���്. െകൽേ�ാൺ
ഐ.ടി. ബിസിനസ്  ��ിന് �തിയ
സാേ�തികവിദ�കളായ Artificial Intelligence,
IoT, Geographical information system എ�ീ
േമഖലകളിൽ �വർ�ി��തിന് �ാർ�് അ�്
ക�നികെള ഉപേയാഗെ���വാൻ �മി���്.
ഈ േമഖലയിൽ ��തല�റ
െതാഴിൽദാതാ�െള�ം ഉൾെ���ി

സംേയാജിതമായ പ�തി നിർവഹണം
സാധ�മാ�ാനാണ് െകൽേ�ാൺ ല��മി��ത്.

(സി)

ഭ��-കാർഷിക അധി�ിത വ�വസായം
േ�ാൽസാഹി�ി��തി�� സർ�ാർ
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) േക� ഭ�� സം�രണ മ�ാലയ�ിെ�

െമഗാ�ഡ്  പാർ�് പ�തിയി�ൾെ���ി ഭ��
കാർഷിക വ�വസായ�ിെ�

േ�ാ�ാഹന�ിനായി പാല�ാട്  ജി�യിൽ 79
ഏ�ർ �ല�് എ�ാ അടി�ാന സൗകര���ം
ഏർെ���ി കിൻ� ഒ� െമഗാ�ഡ്  പാർ�്
�ാപി�ി��്. �ഗ�വ��ന വ���െട �ല�
വർ�ന ല��മാ�ി െതാ��ഴയിെല ���് 15
ഏ�ർ �ല�് ഒ� ൈ�സസ്  പാർ�്
(ഒ�ാംഘ�ം) �ാപി��തി�� നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��്. വ�വസായ വ�� വഴി ��-
െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയിൽ
നട�ിലാ�� സംരംഭകത� സഹായ പ�തിയിൽ
ഭ�� സം�രണ േമഖലെയ �ൻഗണനാ
വിഭാഗ�ി�ൾെ���ി അധിക ധന
സഹായമായി ആെക �ിര നിേ�പ�ിെ� 10
ശതമാനം പരമാവധി 10 ല�ം �പ അധിക സബ്-
സിഡി ഉൾെ�െട പരമാവധി 30 ല�ം �പ വെര
സബ്.സിഡിയായി നൽകി വ��. �ാേദശിക
വിഭവ��െട ഉത്പാദനെ� േ�ാ�ാഹി�ി��

തി� േവ�ി നട�ിലാ�ി വ�� "ഒ� ജി�ാ ഒ�
ഉത്പ�ം" എ� പ�തി�് േക� ഭ�� വ�വസായ
മ�ാലയ�ിെ� ൈ�ം മിനിേ��്
േഫാർമൈലേസഷൻ ഓഫ് ൈമേ�ാ �ഡ്
േ�ാസസിങ്  എ�ർൈ�സസ്  എ� �ീമി�െട
സഹായം നൽകി വ���്. ��ിര സംരംഭകത�
�ി�� അേ�ാ ബിസിനസ്  ഇൻ�േബഷൻ
(ARISE) എ� പ�തി വഴി കാർഷിക ഭ��
സം�രണ േമഖലയിൽ സംരംഭ�ൾ
�ട��വെര േകരള ഇൻ�ി���് ഓഫ്
എ�ർ�ണർഷി�് ഡവല�്െമ�് �േഖന ഗേവഷണ
�ാപന��മായി ബ�െ���ക�ം

അവർ�ാവശ�മായ ഇൻ�േബഷൻ സേ�ാർ�്
��ത �ാപന�ളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ക�ം
െച��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


