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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4489 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ�് വാ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് സ�യംെതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് വാ�
നൽ��തിന് �േത�ക പ�തി നിലവി�േ�ാ;
വാ� നൽ��തി�� മാനദ���ം

പ�തി�െട വിശദാംശ��ം നൽകാേമാ;

(എ) (1) സ�യം െതാഴിൽ സബ് സിഡിപ�തി
വ��ിഗതം:- ഈ പ�തി �കാരം സ�യം െതാഴിൽ
സംരംഭം ആരംഭി��തിനായി വാ�െയ���
�ണേഭാ�ാവിെ� 3 ല�ം �പവെര��
വാ�കൾ�് 1/3 �ക സ�ിഡിയായി നൽ��.
മാനദ��ൾ 1. വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ഏഴാം
�ാ�് 2. �ായപരിധി 18 �ം 50 വയ�ി�ം
മേധ��� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

�വതീ�വാ�ൾ 3. വ�മാന പരിധി ബാധകമ�.
(2) ��കൾ�് സംരംഭ�ൾ �ട��തി��
പ�തി :- പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� പേ�ാ

അതിലധികേമാ അംഗ�ൾ ഉ� സ�യം സഹായ
സംഘ�ൾ, 80% േമാ അതിന് �കളിേലാ
പ�ികജാതി വനിതകൾ അംഗ�ളാ�� വനിതാ
സ�ാ�യ സംഘ�ൾ എ�ിവർ�് വ��മായ

േ�ാജ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ പരമാവധി 15
ല�ം �പവെര �തൽ �ട�� േ�ാജ�കൾ�്
75% �ക (പരമാവധി 10 ല�ം �പ വെര) ജി�ാ
തല�ിൽ േ�ാജ�മായി ബ�െ�� വ��കൾ
പരിേശാധി�  ്സമർ�ി�� റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ നൽകി വ��.
മാനദ��ൾ:- 1. പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ��� പേ�ാ അതിലധികേമാ
വ��ികൾ അംഗ�ൾ ആയി�� സ�യം സഹായ
സംഘ�ൾ�് ആ��ല�ം ലഭി��തിന് അർഹത
ഉ�ായിരി�ം. ഇ�കാരം െതരെ���െ���

സ�ാ�യ സംഘ�ൾ 3 മാസ കാലാവധി��ിൽ
ജി�ാ രജി�ാർ ഓഫീസിൽ ��ംബ�ീയിൽ
രജിേ�ഷൻ നട�ി �ടർ �വർ�ന�ൾ

നടേ��താണ്. 2. 80% േമാ അതിന് �കളിേലാ
പ�ികജാതി�ാർ അംഗ�ളാ�� വനിതാ



2 of 4

സ�ാ�യ സംഘ�ൾ�് േ�ാജ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
�ട��തി�� സാ��ിക സഹായം നൽ�ം.
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��� പേ�ാ

അതിലധികേമാ വ��ികൾ അംഗ�ൾ ആ��

സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ�് ഈ പ�തി
�കാര�� ആ��ല�ം ലഭി��. പരമാവധി 15
ല�ം �പവെര �തൽ �ട�� േ�ാജ�കളാണ്
ഈ പ�തി�ായി പരിഗണി��ത്. 3.
അംഗീകരി�െ��� േ�ാജ�ക�െട സ�ിഡി �ക
(പരമാവധി 10 ല�ം �പവെര) 2 ഗ��ളായി
ബ�െ�� സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ�് ബാ�്
അ�ൗ�ി�െട അ�വദി� നൽ��. 4.
അംഗീകരി�െ��� േ�ാജ�ക�െട
�തൽ�ട�ിെ� 25% വ�� �ക
�ണേഭാ�ാ�ൾ സ��ം നിലയിൽ
കെ��കേയാ ബാ�് േലാൺ �േഖന
സ��പി�കേയാ െചേ��താണ്. 5.
ജി�ാതല�ിൽ േ�ാജ�മായി ബ�െ��

വ��കൾ പരിേശാധി�  ്സമർ�ി��
പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാ ന�ിൽ

ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ /
അസി��് ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസർ
നൽ�� ഫീസിബിലി�ി സർ�ിഫി��ിെ�
അടി�ാന�ിലായിരി�ം േ�ാജ�കൾ
പരിഗണി��ത്. ടി േ�ാജ�് പ�ികജാതി
ജനവിഭാഗ�ൾ�് എ�കാരം �േയാജന
�ദമാ�െമ�ം, ടി േ�ാജ�ിെ� വിജയ സാധ�ത�ം
േമൽ ഫീസിബിലി�ി സർ�ിഫി��ിൽ
നിർബ�മാ�ം ഉൾെ�ാ�ി�ിരിേ��താണ്. 6.
പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ അ�മതി
പ��ൾ ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ / വ��കളിൽ നി�്
�ണേഭാ�ാ�ൾ തെ� ലഭ�മാേ��താണ്. 7.
പ�തി നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ ഓഫീസ്  /
െക�ിട സൗകര�ം സ��ം നിലയിേലാ വാടകേ�ാ
ലഭ�മാെണ�് ഉറ�വ�േ��താണ്. 8. 5 ല�ം
�പവെര �തൽ�ട�� േ�ാജ�കൾ��
ധനസഹായം ഒ�തവണയാ�ം അതിന്
�കളിൽവ�� േ�ാജ�കൾ�� ധനസഹായം 2
ഗ��ളാ�ം ബാ�് അ�ൗ�് �േഖന
നൽ��താണ്. ഇതിൽ ആദ�ഗ� പരമാവധി 5
ല�ം �പയിൽ പരിമിതെ���ി നട�
സാ��ിക വർഷ�ം അവേശഷി�� �ക
�േരാഗതി വിലയി��ിയ േശഷ�ം
നൽ��താണ്. 9. സ�ാ�യ സംഘം �പീകരി�്
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ഏ��ം �റ�ത് 1 വർഷെ� �വർ�ന

പരിചയം ഉ� സ�ാ�യ സംഘ��െട
േ�ാജ�കൾ മാ�േമ പരിഗണി�ക��. 10.
പ�തി�് അംഗീകാരം നൽകി കഴി�ാൽ

പരമാവധി 3 മാസ�ിനകം �വർ�നം

ആരംഭിേ��താണ്. സ�ാ�യ സംഘ�ൾ
ഇതിനായി പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസ�മായി
കരാറിൽ ഏർെ�േട�താണ്. 11. നി�ിത
സമയപരിധി��ിൽ �വർ�നം ആരംഭി�ാ�

സ�ാ�യ സംഘ�ൾ�് നൽകിയ ധനസഹായം
ബ�െ��വരിൽ നി�ം ഉടൻ തിരിെക
ഈടാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി���്.
േ�ാജ�ിെ� 25% �ക ബാ�് േലാൺ ആയി

ലഭി�ി��് എ� കാര�ം വ��് തല�ിൽ

പരിേശാധി�  ്ഉറ�് വ���. 12. സ�ാ�യ
സംഘ�ൾ ഉൽ�ാദി�ി�� സാധന
സാമ�ികൾ�ാ�� വിപണി സംഘ�ൾ സ��ം
നിലയിൽ ക�േ��താണ്. 13. നട�വർഷം
പരമാവധി 100 സ�ാ�യ സംഘ�ൾ�്
ധനസഹായം അ�വദി��താണ്. (3)
�ാർ�്അ�് �ീംസ്  പ�തി:- പ�ികജാതി /
പ�ികവർ� / പി�ാ� വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട

സംരംഭകത� വികസന�ിനായി വ��ിെ�
പ�തിയായ �ാർ�്അ�് �ീംസ്  പ�തി േകരള
�ാർ�്അ�് മിഷൻ �േഖന നട�ാ��. ഈ
പ�തിയി�െട ലഭ�മാ�� സഹായ�ൾ �വെട
േചർ��. 1. നാമമാ�മായ െചലവിൽ
േവഗത�� ഇ�ർെന�് സൗകര�ം ഉൾെ�െട
നിലവാര�� ഓഫീസ്  സൗകര�ം മ��ല
അംേബദ്�ർ ഭവനിൽ ത�ാറാ�ിയ ഇ�േബ�റിൽ
ലഭ�മാ�ം. 2. �േത�കമായി ത�ാറാ�ിയ
ഇ�േബഷൻ പരിപാടിയി�െട െമ�ിംഗ്
ഉൾെ�െട�� സഹായ�ൾ 3. പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ി�� സംരംഭ�ൾ�് പലിശരഹിത
സ�ീഡ്  ഫ�്. 4. ഉൽ��ം, വിപണനം എ�ിവ
െമ�െ����തി�� സഹായം സാേ�തിക
പരി�ാന�� െമ�ർമാ�െട േസവന�ൾ
ഉൾെ�െട മിക� ഉൽ��ം വികസി�ി��തി��
മാർ�നിർേ�ശം, വിവിധ ൈന�ണ� വികസന
പരിശീലന പരിപാടികൾ എ�ിവ ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമാ��വർ�് ലഭ�മാണ്. 5. റിേവാൾവിംഗ്
ഫ�് എ� �േത�ക പലിശരഹിത സ�ീഡ്ഫ�്
പ�തി പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽ ഉ�വർ�് ഈ
പ�തി�െട ഭാഗമായി ലഭ�മാണ്.

(ബി) വ��ികൾ�ം ��കൾ�ം വാ� നൽ��തിന്
വ�വ��േ�ാ; സ�ിഡി നൽ��തിെ�

(ബി) ഉ�്. സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാർ�് വ���േഖന 1 ല�ം
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വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ; �പവെര സ�ിഡിയായി വ��ിഗതയിന�ിൽ

നൽ��. സ�യംെതാഴിൽ സഹായ സംഘ�ൾ�്
(��കൾ�്) 10 ല�ം �പവെര�ം (േ�ാജ�്
േകാ�ിെ� 75%) േ�ാജ�കൾ വിലയി��ിയ

േശഷം സ�ിഡിയായി ബാ�് േലാൺ
അ�വദി���്. �ക ഫല�ദമായി
വിനിേയാഗി�� എ�് ഉറ�വ��ിയ

േശഷമാണ് ��ിെലാ�് സ�ിഡിയായി
നൽ��ത്.

(സി)

വാ�ാ �ക വിനിേയാഗം സംബ�ി�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

(സി) 5 ല�ം �പവെര �തൽ�ട�� േ�ാജ�കൾ�്
ധനസഹായം ഒ�തവണയാ�ം അതി� �കളി��
േ�ാജ�കൾ�് 2 ഗ��ളാ�ം ബാ�് അ�ൗ�്
�േഖന നൽ��. ഒ�ാം ഘ��ിൽ നൽകിയ �ക
ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി�� എ�്
ഉറ�വ��ിയേശഷമാണ് ര�ാം ഘ� �ക
നൽ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


