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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5760 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വ സംരംഭകർ�് സർ�ാർ േ�ാ�ാഹനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) �വ സംരംഭകർ�് എെ��ാം േ�ാ�ാഹനമാണ്

നൽ��െത�് വിശദമാ�േമാ;
(എ) െതാഴിലേന�ഷകെര െതാഴിൽദാതാ�ളാ�ക എ�

സർ�ാർ നയ�ിന് ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�് �വ
സംരംഭകർ ഉൾ�െട സം�ാന�് വ�വസായം
ആരംഭി��തിനായി �േ�ാ�് വ��
സംരംഭകർ�് േ�ാൽസാഹനമാ�� നിരവധി
പ�തിക�ം �വർ�ന��ം നിലവിൽ നട�ിലാ�ി
വ���്. 2019-െല േകരള ��–െച�കിട-
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ �ഗമമാ�ൽ
ആ�് �കാരം സം�ാന നിയമ�ൾ �കാര��
അ�മതികളിൽ നി�്, സം�ാന മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡിെ� െറഡ്  കാ�ഗറിയിൽ
ഉൾെ�ടാ� ��–െച�കിട-ഇട�രം

സംരംഭ�െള 3 വർഷേ��് ഒഴിവാ�ിയി��്.
ജി�ാ വ�വസായ േക��ളിൽ
�വസംരംഭകർ�� േസവന�ൾ
നൽ��തിനായി ബിസിനസ്  ഇൻ�േബഷൻ
െസ��കൾ �വർ�ി���്. �വജന�ളിൽ
സംരംഭക സം�ാരം വികസി�ി��തിനായി �ൾ,
േകാേളജ്  തല�ളിൽ സംരംഭകത� വികസന
��കൾ ആരംഭി��തി�ം അവ�് സാ��ിക

സഹായം നൽ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി���്.
സംരംഭകത�ം േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി
േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത�
േബാധവൽകരണ െസമിനാ�കൾ, താ��് -ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ നിേ�പ സംഗമ�ൾ, ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത� വികസന
പരിശീലന�ൾ എ�ിവ എ�ാ വർഷ�ം നട�ി

വ��. നിലവി�� സംരംഭ��െട സാേ�തിക
വിദ� വികസി�ി��തിനായി െടേ�ാളജി
�ിനി�ക�ം മാേനെ��ി�ം, സാേ�തിക വിദ�യി�ം
പരിശീലനം നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി
മാേനെ��് ഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാ�ക�ം
സംഘടി�ി��. ഈസ്  ഓഫ് �യിങ്  ബിസിന�്
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േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി

സംരംഭ�ിനാവശ�മായ എ�ാ ൈലസൻ�ക�ം
�ിയറൻ�ക�ം ലഭി��തി�� ഏകജാലക
സംവിധാനമായി K-Swift േപാർ�ൽ നിലവി��്.
��ിര സംരംഭകത��ി�� അേ�ാ
ബിസിന�് ഇൻ�േബഷൻ (ARISE) എ� പ�തി
വഴി കാർഷിക ഭ�� സം�രണ േമഖലയിൽ
സംരംഭ�ൾ �ട��വെര Kerala Institute of
Entrepreneurship Development (KIED) �േഖന
ഗേവഷണ �ാപന��മായി ബ�െ���ക�ം

അവർ�ാവശ�മായ incubation support ��ത
�ാപന�ളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ക�ം െച��
പ�തി നട�ിലാ�ി വ���്. േകരള�ിെല �വ
സംരംഭക�െട �തന�ം വ�ത���മായ
ആശയ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. ആവി�രി�ിരി��

ധനസഹായ പ�തിയാണ് �ാരംഭ�ലധന
സഹായം.(സീഡ്  ഫ�് സഹായം).
സം�ാനെ� �വാ�ൾ�ിടയിൽ സംരംഭകത�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െതാഴിലേന�ഷകരിൽ നി�ം
െതാഴിൽ ദാതാ�ളാ�ക�ം െച�ക എ�താണ്
പ�തി�െട ല��ം. ��ത പ�തിയിൽ എ�ാ
േമഖലയിൽനി��� �തന�ം
വ�ാപാരേയാഗ�മായ�മായ �വ സംരംഭ�ൾ�
ഇ�പ�� ല�ം �പ വെര �ലധന സഹായം
നൽകി വ��. സംരംഭം �ട��തിനാവശ�മായ
െമാ�ം �ക�െട െതാ�� ശതമാനേമാ
അെ��ിൽ ഇ�പ�� ല�ം �പേയാ ആണ്

�ാഥമിക �ലധന സഹായം ആയി നൽകി
വ��ത്. ��ത പ�തിയിൽ ഇത് വെര 117 �വ
സംരംഭ�ൾ�് �ലധന സഹായം
അ�വദി�ക��ായി. േമൽ�റ�വയ്  �് �റേമ,
ത��െട ഉൽ ��ം/േസവനം വിജയകരമായി
വികസി�ി�ക�ം വാണിജ�വത്�രി�ക�ം െച�
�ാർ��കൾ�് 50 ല�ം �പ വെര നൽ��
"െ�യിൽ അ�് സേ�ാർ�്" എ� പ�തി�ം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. നട�ിലാ�ി വ��.
സംരംഭകർ�് അവ�െട ആശയ��െട

�ർ�ീകരണ�ിനായി െക.എസ് . ഐ.ഡി.സി.
�െട േകാഴിേ�ാട്  �വർ�ി�� ബിസിനസ്
ഇൻ�േബഷൻ െസ�ർ എ�ാവിധ സൗകര���ം
ഒ��ിയി��്. ��ത �ാർ��്
സംരംഭ�ൾെ��ാം അവ�െട ആവശ�ാ�സരണം

�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ മാർഗനിർേ�ശ
െസമിനാ�ക�ം ചർ�ാ േയാഗ��ം നട�ി വ��.

(ബി) �വസംരംഭകർ�് പലിശ രഹിത വാ� (ബി) �വസംരംഭക�െട വാ��െട പലിശ നിലവിെല
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ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ആർ.ബി.ഐ ബാ�് നിര�ായ 4.25% ആണ്. ഇത്
താരതേമ�ന വളെര �റ� പലിശനിര�ാണ്.

(സി)
�ാേദശിക ഉൽപ� വ�വസായം
േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േമൽ പരാമർശി� എ�ാ പ�തിക�ം �വ
സംരംഭക�െട �തന�ം വ�ത���മായ �ാേദശിക
ഉൽ����ം വ�വസായ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �ടി േവ�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


