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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2993 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വജന��െട സംരംഭകത�േശഷി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) �വജന�ൾ െതാഴിൽ ദാതാ�ളാകണം എ�
കാ��ാേടാെട �വജന��െട
സംരംഭകത�േശഷിെയ പരമാവധി
ഉപേയാഗെ���ി സ�ദ് വ�വ��്

അ�േയാജ�മായ െതാഴിൽ സം�ാരം
�പെ���ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �വജന ��ാ�കൾ �പെ���ി �തിയ െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ക എ� ല��േ�ാെട

േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്  2022-23
വർഷെ� �ാൻ െ�ാേ�ാസലിൽ എൽ.ഇ.ഡി
ബൾബ് നിർ�ാണം, െഡലിവറി ൈമേ�ാ
സംരംഭ�ൾ, ഹാർബർ െസക�രി�ി സർ�ീസ് ,
േവ�് മാേനെ��് എ�ീ പ�തികൾ �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് സമർ�ി�ി��്. േകരള സം�ാന

�വജന ക�ീഷൻ �വജന�െള െതാഴിൽ
ദാതാ�ളാ��തി�ം സ�ദ് വ�വ��്

അ�േയാജ�മായ െതാഴിൽ സം�ാരം
�പെ����തിേല�മായി 'വിർച�ൽ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�്' എ� പ�തി�് �പം
നൽകിയി��്. ടി പ�തി�െട ഭാഗമായി
െകൽേ�ാൺ �േഖന േജാബ് േപാർ�ൽ എ�
േപരിൽ െതാഴിൽ ദാതാ�ൾ�ം
െതാഴിലേന�ഷകർ�ം ടി േപാർ�ൽ വഴി രജി�ർ
െച��തി�ം സംവിധാനെമാ��ിയി��്.
ആയതിേല�ായി േജാബ് െഫ�് വി�ലമായ
രീതിയിൽ, പ�തി�െട ഭാഗമായി സംഘടി�ി�
വ��. �� െച�കിട ഇട�രം േമഖലയിൽ
�തന വ�വസായ സംരംഭ�ൾ �ട�ാൻ എ��
�വസംരംഭകർ�് േവ�ി വ�വസായ വാണിജ�
വ��് �േഖന േ�ാ�്, താ��്, ജി�ാ തല�ളിൽ
ജി�ാ വ�വസായ േക���െട ആഭി�ഖ��ി�ം

എറണാ�ളം കളമേ�രിയിെല േകരള ഇൻ�ി���്
ഓഫ് എൻ��ണർഷി�് െഡവലപ്െമ�ിെ�
(കീഡ്) േന�ത��ി�ം സംരംഭകത��ിെ� വിവിധ
േമഖലകൾ ഉൾെ���ി പരിശീലന പരിപാടികൾ
നട�ി വ���്. െക. എസ് . ഐ.ഡി.സി.
�ാരംഭ�ലധന സഹായം (സീഡ്  ഫ�് സഹായം),
"െ�യിൽ അ�് സേ�ാർ�്" എ�ീ പ�തിക�ം
നട�ിലാ�ി വ���്. ഈ സർ�ാർ
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അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം വ�വസായ
േമഖലയിൽ �വജന�െള സഹായി��തി�
2021-22 വർഷ�ിേല�ായി Innovation
Acceleration Scheme ൽ ഉൾെ���ി �തന
സംരംഭ�ൾ ആവി�രി��തിന് സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ 1,100 ല�ം �പ െചലവിടാൻ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �് അ�വാദം
നൽകിയി��്. വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ി
വ�� സംരംഭക സഹായ പ�തി, നാേനാ
ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള പലിശ സ�ിഡി
പ�തി, െച�കിട �ണി�കൾ�് ന�� മാർജിൻ
മണി�ാ�്, കരകൗശല േമഖലയിൽ ��
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�� പ�തി
എ�ിവയി�െട�ം �വ സംരംഭകർ�്
േ�ാൽസാഹന�ം സഹായ�ം അ�വദി���്.

(ബി) സംരംഭകരാകാൻ താൽപര��� �വജന�ൾ�്
േവ� പരിശീലന�ം സഹായ�ം നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �വജന ��ാ�കൾ �പെ���ി �തിയ െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ക എ� ല��േ�ാെട

േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്  2022-23
വർഷെ� �ാൻ െ�ാേ�ാസലിൽ എൽ.ഇ.ഡി
ബൾബ് നിർ�ാണം, െഡലിവറി ൈമേ�ാ
സംരംഭ�ൾ, ഹാർബർ െസക�രി�ി സർ�ീസ് ,
േവ�് മാേനെ��് എ�ീ പ�തികൾ �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് സമർ�ി�ി��്. േകരള സം�ാന

�വജന ക�ീഷൻ �വജന�െള െതാഴിൽ
ദാതാ�ളാ��തി�ം സ�ദ് വ�വ��്

അ�േയാജ�മായ െതാഴിൽ സം�ാരം
�പെ����തിേല�മായി 'വിർച�ൽ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�്' എ� പ�തി�് �പം
നൽകിയി��്. ടി പ�തി�െട ഭാഗമായി
െകൽേ�ാൺ �േഖന േജാബ് േപാർ�ൽ എ�
േപരിൽ െതാഴിൽ ദാതാ�ൾ�ം
െതാഴിലേന�ഷകർ�ം ടി േപാർ�ൽ വഴി രജി�ർ
െച��തി�ം സംവിധാനെമാ��ിയി��്.
ആയതിേല�ായി േജാബ് െഫ�് വി�ലമായ
രീതിയിൽ, പ�തി�െട ഭാഗമായി സംഘടി�ി�
വ��. �� െച�കിട ഇട�രം േമഖലയിൽ
�തന വ�വസായ സംരംഭ�ൾ �ട�ാൻ എ��
�വസംരംഭകർ�് േവ�ി വ�വസായ വാണിജ�
വ��് �േഖന േ�ാ�്, താ��്, ജി�ാ തല�ളിൽ
ജി�ാ വ�വസായ േക���െട ആഭി�ഖ��ി�ം

എറണാ�ളം കളമേ�രിയിെല േകരള ഇൻ�ി���്
ഓഫ് എൻ��ണർഷി�് െഡവലപ്െമ�ിെ�
(കീഡ്) േന�ത��ി�ം സംരംഭകത��ിെ� വിവിധ
േമഖലകൾ ഉൾെ���ി പരിശീലന പരിപാടികൾ
നട�ി വ���്. െക. എസ് . ഐ.ഡി.സി.
�ാരംഭ�ലധന സഹായം (സീഡ്  ഫ�് സഹായം),
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"െ�യിൽ അ�് സേ�ാർ�്" എ�ീ പ�തിക�ം
നട�ിലാ�ി വ���്. ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം വ�വസായ
േമഖലയിൽ �വജന�െള സഹായി��തി�
2021-22 വർഷ�ിേല�ായി Innovation
Acceleration Scheme ൽ ഉൾെ���ി �തന
സംരംഭ�ൾ ആവി�രി��തിന് സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ 1,100 ല�ം �പ െചലവിടാൻ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �് അ�വാദം
നൽകിയി��്. വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ി
വ�� സംരംഭക സഹായ പ�തി, നാേനാ
ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള പലിശ സ�ിഡി
പ�തി, െച�കിട �ണി�കൾ�് ന�� മാർജിൻ
മണി�ാ�്, കരകൗശല േമഖലയിൽ ��
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�� പ�തി
എ�ിവയി�െട�ം �വ സംരംഭകർ�്
േ�ാൽസാഹന�ം സഹായ�ം അ�വദി���്.

(സി) പ��റി�ഷി, മൽസ��ഷി, �ഗസംര�ണം എ�ീ
േമഖലകളിൽ താൽ�ര��� �വസംരംഭകെര
കെ���തിന് സർ�ാർ ��് സർേ�
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ിൽ 50 ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ഓർഗൈനേസഷ�കൾ �ാൾ
ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിന�് കൺേസാർഷ�ം വഴി
��തായി �പീകരി���ം നിലവി�� 50
കർഷക ഉത്പാദന സംഘടനകെള
ശാ�ീകരി�ക�ം െച��. ഇതിൽ �വാ�ൾ�്
ഭാഗമാകാ��താണ്. �ടാെത സംരംഭക
േ�ാ�ാഹന�ിനാ�ം �വാ�െള ഈ
േമഖലയിേല�് ആകർഷി��തിനാ�ം, കാർഷിക
ഉത്പ���െട സം�രണം, �ല� വർ�നവ്
എ�ിവ�മായി ബ�െ�� �ഷി വ��ിെ��ം
സഹകരണ വ��ിെ��ം സം��
ആഭി�ഖ��ിൽ സംഭരണ സം�രണ �ണി�കൾ
ആരംഭി��. �ാൾ ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിന�്
കൺേസാർഷ�ം �േഖന കാർഷിക േമഖലയിെല
�� െച�കിട ഇട�രം �ല�വർ�ന
സംരംഭ�ൾ, ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷ�കൾ �പീകരി�ൽ എ�ിവ
നട�ിലാ��. മ���ഷിയിൽ താ�ര���
�വസംരംഭകെര കെ���തിന് ഫിഷറീസ്
വ��് �േഖന ��് സർേ� സംഘടി�ി�ി�ി�.
എ�ാൽ നിലവിൽ ഉപേയാഗ��ന�മായി കിട��
െപാ�ജലാശയ�ൾ കെ��ി

�വസംരംഭക�െട േന�ത��ിൽ ��ീകരി�്
മ���ഷി�ായി ഉപ��മാ��തി��

പ�തികൾ നട�ിലാ��തി�� സാധ�തകൾ
�േയാജനെ����തിന് തീ�മാനി�ി��്.
�ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ താ�ര���
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�വസംരംഭകെര കെ���തിന് �ഗസംര�ണ
വ��ിൽ നി�ം ��് സർേ� സംഘടി�ി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


