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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4741 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വജന�ൾ�ായി വ�വസായ സംരംഭകത� വികസന പരിപാടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �വജന�ൾ�ായി വ�വസായ
സംരംഭകത� വികസന പരിപാടി
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡിെ�
കീഴിൽ ഇ��ി ജി�ാ �വജനേക��ിെ�

േന�ത��ിൽ ജി�കളിെല ��് േകാ-
ഓർഡിേന�ർമാ�ം, േകരള േവാള�റി ��്

ആ�ൻ േഫാ�് അംഗ��ം േചർ�് എൽ.ഇ.ഡി
ചല�് എ� സംരംഭ�ിന് �ട�മി�. ആയതിെ�
ഭാഗമായി എൽ.ഇ.ഡി ബൾ�കൾ
നിർ�ി��തിന് സം�ാനെ� എ�ാ
ജി�കളിെല�ം തിരെ��� േവാള�ിയർമാർ�്
പരിശീലനം നൽ�ക��ായി. പരിശീലനം
�ർ�ിയാ�ിയവർ േചർ�് എൽ.ഇ.ഡി
ബൾ�കൾ നിർ�ി�ക�ം ഈ ബൾ�കൾ�്
�വ എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് എ�് നാമകരണം
നട�ക�ം െച�. �വ എൽ.ഇ.ഡി ബൾബിെ�
പരിശീലന�ിെ� ഭാഗമായി നിർ�ി� 9 വാ�്
ബൾ�കൾ വിപണിയിെല�ി�ക�ം ഇ�വഴി
സമാഹരി� �ക ബ�.�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ
നിധിയിേല�് നൽ�ക�ം െച�. സം�ാന�്

ആെക 680 േപർ�് ഈ പരിശീലനം നൽ�ക�ം
2,98,415/-�പ സമാഹരി�ാൻ കഴി�ി���്.
�വജന ��ാ�കൾ �പെ���ി �തിയ െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ക�ം അതി�െട വ�മാനം
ആർ�ി�ക�ം െച�ക എ� ല��േ�ാെട

നട�ിലാ�ിയ ടി പ�തി ല��ം
ൈകവരി��തിൽ വിജയി�ി��്. വ�വസായ
വ��ിന് കീഴിൽ സം�ാന�് �വജന�ൾ
ഉൾെ�െട�� സംരംഭകർ�ായി ജി�ാ വ�വസായ
േക���െട േന�ത��ിൽ 15 ദിവസെ�
സംരംഭകത� വികസന പരിപാടി സംഘടി�ി�്
വ���്. സംരംഭകത��ിെല �തന
ആശയ�ൾ, വിവധ വ�വസായ േമഖലകളിെല ��
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സാേ�തിക വിദ�, സംരംഭം �ട��തി�ം �ടർ
�വർ�ന�ി�ം ആവശ�മായ കഴി�കൾ
വികസി��ക, വ�വസായ�മായി ബ�െ��

അറി�കൾ, വ�വസായികൾ�് വിവിധ
�ാപന�ളിൽ നി�� സഹായ�ൾ
�ട�ിയവ സംരംഭകർ�് പകർ�് നൽ�ക വഴി
േകരള�ിെല �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ
േമഖലെയ ശ�ിെ���ി ��തൽ സംരംഭ�ൾ
ഈ േമഖലയിൽ ��ി��തി�ം അത് വഴി
െതാഴിലവസര�ൾ വർ�ി�ി�ക�ം
സം�ാന�് വ�വസായ �േരാഗതി ഉ�ാ�ക�ം
സം�ാന�ിെ� ജി.ഡി.പി-യിൽ വർ�ന
ഉ�ാ�ക�ം െച�ക എ�താണ് വ�വസായ
വ��് �േഖന�� സംരംഭകത� വികസന
പരിപാടി�െട ഉേ�ശ� ല���ൾ.

(ബി) ��ത പരിപാടിയി�െട
ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ി�� ല���ൾ
എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ; ഉേ�ശ�
ല���ൾ ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡിെ�
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ആശയ�ൾ, വിവധ വ�വസായ േമഖലകളിെല ��



3 of 3

സാേ�തിക വിദ�, സംരംഭം �ട��തി�ം �ടർ
�വർ�ന�ി�ം ആവശ�മായ കഴി�കൾ
വികസി��ക, വ�വസായ�മായി ബ�െ��

അറി�കൾ, വ�വസായികൾ�് വിവിധ
�ാപന�ളിൽ നി�� സഹായ�ൾ
�ട�ിയവ സംരംഭകർ�് പകർ�് നൽ�ക വഴി
േകരള�ിെല �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ
േമഖലെയ ശ�ിെ���ി ��തൽ സംരംഭ�ൾ
ഈ േമഖലയിൽ ��ി��തി�ം അത് വഴി
െതാഴിലവസര�ൾ വർ�ി�ി�ക�ം
സം�ാന�് വ�വസായ �േരാഗതി ഉ�ാ�ക�ം
സം�ാന�ിെ� ജി.ഡി.പി-യിൽ വർ�ന
ഉ�ാ�ക�ം െച�ക എ�താണ് വ�വസായ
വ��് �േഖന�� സംരംഭകത� വികസന
പരിപാടി�െട ഉേ�ശ� ല���ൾ.

(സി)

വ�വസായ സംരംഭകത� വികസന പരിപാടി
നട�ാ�ാൻ ഭരണതല�ിൽ എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

(സി) 2022-23 വർഷെ� പ�തികളിൽ െഡലിവറി
ൈമേ�ാ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�ം
എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർ�ാണം
ആരംഭി��തി��� പ�തികൾ േകരള
സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്  �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് സമർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


