
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5757 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സംരംഭക സഹായ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. എ� .് സലാം, 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ േമഖലയിെല നിേ�പം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�ിലാ�ി വ��
സംരംഭക സഹായ പ�തി�െട �ാരംഭ സഹായം,
നിേ�പ സഹായം, സാേ�തിക സഹായം എ�ീ
��് ഘ��ളിലായി നൽകി വ�� േസവന��െട
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ��-െച�കിട-ഇട�രം 
വ�വസായ��െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി

സർ�ാർ 01/04/2012 �തൽ നട�ിൽ വ��ിയ

പ�തിയാണ് സംരംഭക സഹായ പ�തി
(Entrepreneur Support Scheme). Start up
support, Investment support, Technology
support  എ�ി�െന  ��്  ഘ��ളിൽ   ഈ
പ�തി �കാരം സഹായം നൽകി വ��.
ഉ�ാദനേമഖലയിൽ �വർ�ി��

വ�വസായ�ൾ�ം ഉ�ാദന ��ിയ�് നിേ�പം
നട�ിയി���ം എ�ാൽ േജാബ്  വർ�് െച��
�ണി�കൾ�ം മാ�മാണ് നിേ�പ സഹായം
അ�വദി��ത്. റ�ർ അധി�ിത
വ�വസായ�ൾ, കാർഷിക ഭ�� സം�രണ
വ�വസായ�ൾ, െറഡിെമയ്  ഡ്  വ� ഉത്പാദനം,
പാര�േര�തര ഊർ� നിർ�ാണ�ി��

െമഷിനറി നിർ�ാണം, ബേയാെടേ�ാളജി,
�ർ�മാ�ം കയ�മതി അധി�ിത ബേയാ
ഡിേ�ഡബൾ �ാ�ിക്  വ�വസായം, �ാ�ിക് 
േവ� റീ ൈസ�ിംഗ്, ൈജവവള വ�വസായ�ൾ
�ട�ിയവെയ �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ���ി അധിക സ�ിഡി അ�വദി���്.
വ�വസായ വ��് �പാർശ െച�� െ�ാജ�് 
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ധനകാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം വ�വസായം
ആരംഭി��തിേല�ായി  ദീർഘകാല വാ�
ലഭ�മായ �ണി�കൾ�് അർഹമായ
നിേ�പസഹായ�ിെ� 50% (�� ല�ം �പ
വെര)start up support  ആയി

അ�വദി�ാ��താണ്. ഇ�കാരം സഹായം
ലഭ�മായ �ണി�കൾ സഹായം ലഭി�  ്ഒ�
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വർഷ�ിനകം ഉത്പാദനം ആരംഭിേ����് .
     വ�വസായ �ണി�കൾ ആരംഭി��

സംരംഭകർ�്  വ�ാവസായിക ഉത്പാദനം
ആരംഭി�  ്ഒ� വർഷ കാലയളവി��ിൽ നിേ�പ
സഹായ�ിനായി ബ�െ�� ജി� വ�വസായ
േക��ളിൽ അേപ� സമർ�ി�ാ��താണ്.
നിേ�പ സഹായ�ി�� അേപ�യിേ�ൽ
ബ�െ�� ജി�ാതല സമിതി ആവശ�മായ

പരിേശാധനകൾ നട�ി തീ�മാനം
ൈകെ�ാ��താണ്. �മി,െക�ിടം,�ാ�് &
െമഷിനറി, ഇല�ിഫിേ�ഷൻ, ഓഫീസ്
ഉപകരണ�ൾ �ട�ിയ �ിര നിേ�പ�ളാണ്
നിേ�പ ആ��ല��ിനായി  പരിഗണി��ത്.
ഉത്പാദനം ആരംഭി�തി� േശഷം �ണി�്
നട�ിലാ�� വി�ലീകരണം, ഉത്പാദന
ൈവവിധ�വ�രണം, ആ�നിക വൽ�രണം
എ�ിവ�ം നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി
നിേ�പ സഹായം ലഭി��താണ്. ഉത്പാദനം
ആരംഭി�തി� േശഷം സാേ�തിക വിദ�
കര�മാ��  സംരംഭ�ൾ�് ടി
നിേ�പ�ൾ�് ആ�പാതികമായി Technology
Support നൽകിവ��. �തിയ സാേ�തിക വിദ�
നട�ിലാ�ി 6 മാസ കാലയളവി��ിൽ ഇതിനായി
അേപ�ിേ����് . നിേ�പ സഹായ�ി��

അേപ�യിൽ ജി�ാതല ക�ി�ി�െട
തീ�മാന�ിൽ ആേ�പം ഉ� പ�ം
നിേ�പകർ�് വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�ർ
�ൻപാെക സം�ാനതല ക�ി�ിയിൽ അ�ീൽ
സമർ�ി�ാ��താണ്. നിേ�പ സഹായം
ലഭ�മായ �ണി�കൾ സഹായം ലഭ�മായി,
�റ�ത്  5 വർഷ�ാലം �വർ�ി�ണെമ�്

നിബ�ന��്. അ�ാ�പ�ം, ലഭി� സഹായം
പലിശ സഹിതം സർ�ാരിേല�് തിരിെക
അടവാേ��ി വ���മാണ് .

(ബി) വ�വസായ ആവശ��ിനാ�� �മി�െട ദൗർലഭ�ം
കണ�ിെല��് ആ�നിക വ�വസായ
സ��യ�ൾ നിർ�ി�  ്സംരംഭ�ൾ�്
ൈകമാ�� പ�തി ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്;
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�വസായ �മി�് ദൗർലഭ�ം
േനരി�� സാഹചര��ിൽ ബ�നില വ�വസായ
സ��യ�ൾ (ഗാല) വ�വസായ വ��്
�പീകരി���്. നിലവിൽ എറണാ�ളം
ജി�യിെല എടയാർ വ�വസായ എേ��ിൽ ഗാല
�ർ�ീകരി�  ്സംരംഭകർ�് അ�വദി�്
നൽകിയി��്. ഇ� �ടാെത ��ർ ജി�യിെല
�ഴ�ൽ�ാടം, ആല�ഴ ജി�യിെല ��� എ�ീ
വ�വസായ എേ��കളി�ം ഗാലക�െട നിർ�ാണ
�വർ�നം അ�ിമഘ��ിലാണ്.
തി�വന��രം ജി�യിെല േവളിയിൽ ഗാല�െട
നിർ�ാണം ആരംഭഘ��ിലാണ്.
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(സി)

നിലവി�� വ�വസായ എേ��ക�െട അടി�ാന

സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

(സി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� വ�വസായ
എേ��കളിൽ ജലം, ഗതാഗതം, ൈവദ�തി എ�ീ
അടി�ാന സൗകര��ൾ സംരംഭകർ�ായി
�മീകരി�ി��്. ഇവ�് �റേമ  ഓേരാ സാ��ിക

വർഷ�ിെല�ം ബജ�്  വിഹിത�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ വ�വസായ എേ��ക�െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ി വ���് . ഓേരാ വ�വസായ
എേ��ിെ��ം അടി�ാന സൗകര���െട
അധിക ആവശ�കത പരിേശാധി�  ് അവയിൽ
അ��� പണി/�നഃനിർ�ാണം എ�ിവ�ായി
ഓേരാ സാ��ിക വർഷെ��ം ബജ�് 
വിഹിതമായി �ക വകയിരി�ക�ം,
െപാ�മരാമ� വ��് േപാെല�� സർ�ാർ
അംഗീ�ത �ാപന�ൾ �േഖന എ�ിേമ�് 
ത�ാറാ�ി, നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ സർ�ാർ
അംഗീ�ത �ാപന�ൾ �േഖന  നട�ിലാ�ി
വ��. ഇത്  �ടാെത വ�വസായ പാർ�ക�െട
�ര�ാ ഉറ�ാ�ാനായി ��മതിൽ, േഗ�് 
എ�ിവ�ം, ൈവദ�തി തടസം ഒഴിവാ�ാൻ Power
feeder ക�ം, മാലിന� നിർമാർജന�ിനായി

Common Effluent Treatment Plant എ�ിവ
സ�മാ�ി വ��.          നട� സാ��ിക

വർഷ�ിൽ വ�വസായ പാർ�ക�െട അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി 4851-00-101-86,
2851-00-101-92 എ�ീ ശീർഷക�ളിലായി
ആെക 10 േകാടി �പ വകയി��െ��ക�ം,
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ തി�വന��രം
ജി�യിെല മൺവിള, േവളി എറണാ�ളം  ജി�യിെല
ആ�വ, കളമേ�രി, വാഴ�ളം, ��ർ ജി�യിെല
അ���് , േവളേ�ാട്  , �ഴ�ൽപാടം, വര�ർ
ഏ�ീ വ�വസായ പാർ�ക�െട അടി�ാന

വികസന �വർ�ന�ൾ�ാ�ം, എറണാ�ളം
ജി�യിെല എടയാർ, ആല�ഴ ജി�യിെല അ�ർ
എ�ീ വ�വസായ പാർ�കളിൽ Common Effluent
Treatment Plant (CETP) �ാപി�ാനായി��

DPR  തയാറാ�ി നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��തിന്  നടപടി സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


