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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2740 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�വസായ �ണി�കൾ �ട��തി�ം സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി��� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

വ�വസായ �ണി�കൾ �ട��തി�ം

സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി

�േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� �വസംരംഭകർ�്

സംരംഭകത� പരിശീലനം നൽകി �ാർ��്

ഇൻക�േബഷൻ, െമ�ർഷി�്, സേ�ാർ�് എ�ീ

േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ി Scalable Business ഉ�

സംരംഭ�ളായി മാ�ിെയ���തിന് ഉത��

�ാർ��് �ീംസ്  എ� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. റിേവാൾവിംഗ് ഫ�് എ�

�േത�ക പലിശരഹിത സീഡ്  ഫ�് പ�തി�ം

നട�ിലാ���്. സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

�വതീ�വാ�ൾ�് വ�� �േഖന ഒ� ല�ം �പ

വെര�ം (1/3 സ�ിഡി) ��കൾ�് 10 ല�ം �പ

വെര�ം (േ�ാജ�് േകാ�ിെ� (75%) സ�യം

െതാഴിൽ സ�ിഡി അ�വദി�� പ�തി

നട�ിലാ���്. പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ

2016 �തൽ �വർ�ി� വ�� �ാർ��്

�ീംസിൽ ഇ�വെര 36 �ാർ��കൾ�്

ഇൻക�േബഷൻ പി�ണ�ം 55 �ാർ��കൾ�ം

െമ�ർഷി�് പി�ണ�ം നൽകിയി��്. 4
സംരംഭകർ�ായി 20 ല�ം �പ ആദ�ഗ�വായി

�േത�ക സീഡ്  ഫ�ായി �ാർ��കൾ�്

നൽകിയി��്. വ��ിെ� സ�യം െതാഴിൽ പ�തി

�കാരം ആരംഭി� സംരംഭ��െട ജി�തിരി��

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.
പ�ികവർ��ാർ�ിടയിൽ വ��ിഗത വ�വസായ

സംരംഭ�െള�ാൾ ��് അധി�ിത

സംരംഭ�ൾ�ാണ് പ�ികവർ� വികസന വ��്

ധനസഹായം നൽ��ത്. പ�ികവർ� വികസന

വ��് താെഴ�റ�� പ�തികൾ�് �ക

അ�വദി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. 1.േഗാ� ജീവിക:
പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ിൽെ�� �വതീ �വാ�ൾ�്

െതാഴിൽ ൈന�ണ� പരിശീലനം നൽകി �തിയ



2 of 4

െതാഴിൽ േമഖലകൾ കെ��ി െതാഴിൽ

സംരംഭകത�ം ആരംഭി��തിനാ�� പ�തി.
2.അടാ�് (ATAP) അ�ാരൽ പാർ�ിൽ ആ�നിക

പരിശീലനം �ർ�ീകരി� 291 പ�ികവർ�

�വതികൾ�് െതാഴിൽ ഉറ� വ���തിനായി

അ��ാടിയിൽ വ�നിർ�ാണ ഫാ�റി

ആരംഭി�ി��്. വ��ിെ� കീഴി�� േമാഡൽ

റസിഡൻഷ�ൽ �ൾ/േഹാ��കളിെല ��ിക�െട

�ണിഫാം ഉൾെ�െട�� വ���െട

നിർ�ാണ�ിനായി 25 ല�ം �പ െചലവഴി�്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 3.മലയടി ഗിരിജൻ

െസാൈസ�ി ൈക�റി െന�് വ�വസായം

പരിേപാഷി�ി�െകാ�് സംഘ�ിെ�

അംഗ�ളായ ഗിരിജന�ൾ�് െതാഴിൽ ഉ�ാ�ി

െകാ��് അവ�െട സാ��ിക�ിതി

െമ�െ����തി�ം അവെര സ�ഹ�ിെ�

െപാ�ധാരയിൽ െകാ�വ�ക�ം െച�ക എ�

ല��േ�ാ��ടി ആരംഭി� ��ാനമാണിത്.
വ�വസായ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിലാണ് ��ത

പ�തി നട�ിലാ��ത്. ടി �ാപന�ിന് 39.367
ല�ം �പ ജി�ാ വ�വസായ േക�ം വഴി

അ�വദി�ി��്. 4.�ീരവ�വസായ സംരംഭ�ൾ 

പ�ികവർ��ാർ�് �ിരം വ�മാനം ലഭി�ക

എ� ല��ം െവ�  ്മിൽമ�മായി സഹകരി�്

വിവിധ �ീരവ�വസായ �ണി�കൾ ��്

അടി�ാന�ിൽ ആരംഭി�ി��്. തി�വന��രം,
പ�നംതി�, ആല�ഴ, േകാ�യം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട്  , മല�റം, കാസർേഗാഡ്  എ�ീ

ജി�കളിൽ 2016-17 �തൽ 2020-21 13.88 േകാടി

�പ െചലവഴി�ി��്.

(ബി) ��ത പ�തികൾ �കാരം കഴി�

അ�വർഷ�ാലം നൽകിയ സഹായ��െട

വിശദാംശ�ൾ ജി�തിരി�  ്വ��മാ�േമാ?

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� �വസംരംഭകർ�്

സംരംഭകത� പരിശീലനം നൽകി �ാർ��്

ഇൻക�േബഷൻ, െമ�ർഷി�്, സേ�ാർ�് എ�ീ

േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ി Scalable Business ഉ�

സംരംഭ�ളായി മാ�ിെയ���തിന് ഉത��

�ാർ��് �ീംസ്  എ� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. റിേവാൾവിംഗ് ഫ�് എ�

�േത�ക പലിശരഹിത സീഡ്  ഫ�് പ�തി�ം

നട�ിലാ���്. സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

�വതീ- �വാ�ൾ�് വ�� �േഖന ഒ� ല�ം �പ

വെര�ം (1/3 സ�ിഡി) ��കൾ�് 10 ല�ം �പ

വെര�ം (േ�ാജ�് േകാ�ിെ� (75%) സ�യം

െതാഴിൽ സ�ിഡി അ�വദി�� പ�തി

നട�ിലാ���്. പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ

2016 �തൽ �വർ�ി� വ�� �ാർ��്
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�ീംസിൽ ഇ�വെര 36 �ാർ��കൾ�്

ഇൻക�േബഷൻ പി�ണ�ം 55 �ാർ��കൾ�ം

െമ�ർഷി�് പി�ണ�ം നൽകിയി��്. 4 സംരംഭ

കർ�ായി 20 ല�ം �പ ആദ�ഗ�വായി �േത�ക

സീഡ്  ഫ�ായി �ാർ��കൾ�് നൽകിയി��്.
വ��ിെ� സ�യം െതാഴിൽ പ�തി �കാരം

ആരംഭി� സംരംഭ��െട ജി�തിരി��

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.
പ�ികവർ��ാർ�ിടയിൽ വ��ിഗത വ�വസായ

സംരംഭ�െള�ാൾ ��് അധി�ിത

സംരംഭ�ൾ�ാണ് പ�ികവർ� വികസന വ��്

ധനസഹായം നൽ��ത്. പ�ികവർ� വികസന

വ��് താെഴ�റ�� പ�തികൾ�് �ക

അ�വദി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. 1.േഗാ� ജീവിക:
പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ിൽെ�� �വതീ �വാ�ൾ�്

െതാഴിൽ ൈന�ണ� പരിശീലനം നൽകി �തിയ

െതാഴിൽ േമഖലകൾ കെ��ി െതാഴിൽ

സംരംഭകത�ം ആരംഭി��തിനാ�� പ�തി.
2.അടാ�് (ATAP) അ�ാരൽ പാർ�ിൽ ആ�നിക

പരിശീലനം �ർ�ീകരി� 291 പ�ികവർ�

�വതികൾ�് െതാഴിൽ ഉറ� വ���തിനായി

അ��ാടിയിൽ വ�നിർ�ാണ ഫാ�റി

ആരംഭി�ി��്. വ��ിെ� കീഴി�� േമാഡൽ

റസിഡൻഷ�ൽ �ൾ/േഹാ��കളിെല ��ിക�െട

�ണിഫാം ഉൾെ�െട�� വ���െട

നിർ�ാണ�ിനായി 25 ല�ം �പ െചലവഴി�്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 3.മലയടി ഗിരിജൻ

െസാൈസ�ി ൈക�റി െന�് വ�വസായം

പരിേപാ�ി�ി�െകാ�് സംഘ�ിെ�

അംഗ�ളായ ഗിരിജന�ൾ�് െതാഴിൽ ഉ�ാ�ി

െകാ��് അവ�െട സാ��ിക�ിതി

െമ�െ����തി�ം അവെര സ�ഹ�ിെ�

െപാ�ധാരയിൽ െകാ�വ�ക�ം െച�ക എ�

ല��േ�ാ��ടി ആരംഭി� ��ാനമാണിത്.
വ�വസായ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിലാണ് ��ത

പ�തി നട�ിലാ��ത്. ടി �ാപന�ിന് 39.367
ല�ം �പ ജി�ാ വ�വസായ േക�ം വഴി

അ�വദി�ി��്. 4.�ീരവ�വസായ സംരംഭ�ൾ 

പ�ികവർ��ാർ�് �ിരം വ�മാനം ലഭി�ക

എ� ല��ം െവ�  ്മിൽമ�മായി സഹകരി�്

വിവിധ �ീരവ�വസായ �ണി�കൾ ��്

അടി�ാന�ിൽ ആരംഭി�ി��്. തി�വന��രം,
പ�നംതി�, ആല�ഴ, േകാ�യം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട്  , മല�റം, കാസർേഗാഡ്  എ�ീ

ജി�കളിൽ 2016-17 �തൽ 2020-21 13.88 േകാടി

�പ െചലവഴി�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ






