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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4501 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിെല �വജന�ൾ�ളള �ാർ��് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്

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

വ��് മ�ി )

(എ)

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിെല

�വജന�ൾ�ായി �ാർ��് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� �വ സംരംഭകർ�്
സംരംഭകത� പരിശീലനം നൽകി �ാർ��്
ഇൻക�േബഷൻ, െമ�ർഷി�്, സേ�ാർ�് എ�ീ
േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ി Scalable Business ഉ�
സംരംഭ�ളായി മാ�ിെയ���തിന് ഉത��
പ�തിയാണ് �ാർ��് �ീംസ് . ഇതിെ� നട�ി�്

�മതല ഇ�ാര��ിൽ പരിചയ സ����ം,
സംരംഭകത� ആവാസ വ�വ�
�ാപി��തി�� േകരള സർ�ാരിെ�
േനാഡൽ ഏജൻസി�മായ േകരള �ാർ�്അ�്
മിഷനാണ്. പ�തി�െട ഭാഗമായി പ�ികജാതി
വികസന വ��ിെ� തി�വന��രം
മ��ലയി�� അംേബദ്കർ ഭവനിൽ 5000
ച.അടി �ലം ആവശ�മായ സൗകര��േളാെട
ഇൻക�േബഷൻ െസ�ർ �ാപി�  ്�വർ�ി�

വ��. നാമമാ�മായ ൈലസൻസ്  ഫീസ്
മാ�മാണ് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി��വരിൽ

നി�ം ഈടാ��ത്. റിേവാൾവിംഗ് ഫ�് എ�
�േത�ക പലിശരഹിത സീഡ്  ഫ�് പ�തി
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ളി��വർ�ായി ഈ
പ�തി�െട ഭാഗമായി ലഭ�മാണ്. നിലവിൽ 4
സംരംഭകർ�ായി 20 ല�ം �പ ആദ�ഗ�വായി

�േത�ക സീഡ്  ഫ�ായി ലഭ�മാ�ിയി��്. 2016
�തൽ �വർ�ി� വ�� �ാപന�ിൽ ഇ�വെര
36 �ാർ��കൾ�് ഇൻക�േബഷൻ പി�ണ�ം 55
�ാർ�്അ�കൾ�് െമ�ർഷി�് പി�ണ�ം
നൽകിയി��്. പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിെല

�വജന�ൾ�ായി �േത�ക �ാർ��് പ�തി
വ��് ആവി�രി�  ്നട�ിലാ��ി�

(ബി) �ാർ��് �ട��തിനായി പ�ികജാതി
പ�ികവർ� �വജന�ൾ�് പരിശീലനം

(ബി) �ാർ�്അ�് �ീസ്  പ�തിയിൽ സാേ�തിക
പരി�ാന�� െമ�ർമാ�െട േസവനം ഉൾെ�െട
മിക� ഉൽപ�ം വികസി�ി��തി�ം അവ മിക�
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നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

രീതിയിൽ വിപണനം നട��തി��� മാർ�
നിർേ�ശം, വിവിധ ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന
പരിപാടികൾ എ�ിവ ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമാ��വർ�് ലഭ�മാണ്. �തന ആശയേമാ

ഉ��േമാ ഉ�വെരയാണ് േമൽ�റ�
പരിശീലന�ിനായി എ���ത്. േകരള
�ാർ�്അ�് മിഷെ� എ�ാ പ�തിക�െട�ം
ആ��ല�ം �ാർ�് അ�് �ീംസി��വർ�ം

ലഭി�ം. ഓേരാ �ാർ�് അ�ി�മായി അ�വദി��
അടി�ാന സൗകര��ളിൽ അതിേവഗ
ഇ�ർെന�ം, �ഗ് ആൻഡ്  േ�യ്  വർ�് േ�ഷ�ം,
േകാൺഫറൻസ്  �ം, മീ�ിംഗ് �ം ഉൾെ�െട��
േകാമൺ െഫസിലി�ീ�ം �ാർ��് �ീംസിൽ

ലഭ�മാണ്. നിലവിൽ �ാർ�്അ�് �ീംസ്

ഇൻക�േബ�റിൽ നാലാമെ� ബാ�  ്ആയി 11
�ാർ�് അ�കളാണ് ലഭ�മായി��ത്. ഇതിൽ 10
�ാർ�്അ�ക�ം പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ��വരാണ്. �ീ ഇൻക�േബഷൻ
വിഭാഗ�ിൽ 3 �തൽ 6 മാസം കാലയള� വെര�ം
ഇൻക�േബഷൻ വിഭാഗ�ിൽ 11 മാസം
വെര�മാണ് നൽകി വ��ത്. ഇതി�േശഷം
�ാർ�്അ�കൾ ��തൽ സമയപരിധി
ആവശ�െ��� �റ�് വിലയി���കേളാെട

കാലയളവ് ദീർഘി�ി���മാണ്.

(സി)

�ാർ��് �ട�വാൻ പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വനിതകൾ�് �േത�ക ആ��ല��ൾ

നൽ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �ാർ�്അ�് �ീംസ്  പ�തിക�െട ഭാഗമായി
വനിതാ സംരംഭകർ�് മാ�മായി �േത�ക
ആ��ല��െളാ�ം നിലവിലി�. എ�ാൽ േകരള
�ാർ�്അ�് മിഷനി�െട സം�ാന സർ�ാർ
നൽകി വ�� �വ സംരംഭകത� പ�തി�െട എ�ാ
ആ��ല���ം �ാർ�്അ�് �ീംസ്  പ�തി�െട
ഭാഗമാ��വർ�ം ലഭ�മാണ്. പർേ�സ് /വർ�്
ഓർഡ�കൾ�് വിേധയമായി അതിേവഗ സീഡ്
ഫ�്, വനിതാ സംരംഭകർ�ായി �വസംരംഭകത�
പ�തി�െട ഭാഗമായി നിലവി��്. ഈ
ആ��ല�ം �ാർ�്അ�് �ീംസ്  പ�തിയിെല
വനിതാ സംരംഭകർ�് ലഭ�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


