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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 190 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഭ�� സം�രണ വ�വസായ �ണി�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീ വി ശശി, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

null
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിെ� തനത് കാർഷിക ഉ���ളിൽ

അധി�ിതമായി �വർ�ി�� ഭ�� സം�രണ

വ�വസായ �ണി�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിെ� ഭ�� സം�രണ വ�വസായ

�ണി�ക�െട �ാധാന�ം �ടി കണ�ാ�ി ��ത

േമഖല�െട വികസന�ിനായി വ�വസായ

വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി സംരംഭക സഹായ

പ�തി 2012 �തൽ നട�ിലാ�ി വ���്. �ാരംഭ

സഹായം, നിേ�പ സഹായം, സാേ�തിക

സഹായം എ�ീ ��് ഘ��ളായാണ് സഹായം

ന��ത്. സംരംഭക സഹായ പ�തി �കാരം

ഉൽപാദന സംരംഭ�ൾ�് �ിര �ലധന

നിേ�പ�ിെ� 15 % �തൽ 30 % വെര

പരമാവധി 40 ല�ം �പ വെര ധനസഹായം

നൽ��. േകാവിഡ്  -19 െ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി�

വ�വസായഭ�ത പാേ�ജ്  �കാരം സംരഭകത�

സഹായപ�തി �കാരം �േത�കവിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ�� �വാ�ൾ, വനിതകൾ SC/ST വിഭാഗം

എ�ിവർ�് അധികമായി നൽ�� സ�ിഡി 5 %
എ�ത് 10 % ആയി വർ�ി�ി�ക�ം �േത�ക

വിഭാഗ�ിൽ NRK-െയ �ടി ഉൾെ���ക�ം

െച�ി��്.ഭ�� സം�രണ േമഖലയിൽ 10 %
അധിക സ�ിഡി നൽകി വ��. �ടാെത നാേനാ

ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള പലിശ സ�ിഡി

പ�തി െച�കിട �ണി�കൾ�് നൽ�� മാർജിൻ

മണി �ാ�് പ�തി എ�ിവ�ം നട�ിലാ�ി വ��.
വ�വസായ വ��് വഴി നട�ിലാ�ി വ��,
ഉൽ�ാദന േമഖലയി�ളള സംരംഭ�ൾ�് �ിര

നിേ�പ�ിന് േമൽ സാ��ിക സഹായം

നൽ�� പ�തിയായ സംരംഭക സഹായ പ�തി

(ESS)യിൽ ഭ�� സം�രണ േമഖലെയ �ൻഗണനാ

വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി അധിക സഹായമായി

ആെക �ിര നിേ�പ�ിെ� 10 % പരമാവധി 10
ല�ം �പ അധിക സ�ിഡി ഉൾെ�െട 30 ല�ം
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�പ വെര സ�ിഡിയായി നൽകി വ��.
വ�വസായ വ��് വഴി നട�ിലാ�� േക� ഭ��

വ�വസായ മ�ാലയ�ിെ� പ�തിയായ

PMFME (Prime Ministers Formalization of
Micro Food Processing Enterprises) പ�തി വഴി

�� ഭ�� സം�രണ േമഖലയിെല

വാ�ാബ�ിത പ�തികൾ�് സാ��ിക

സഹായം നൽ��. വ��ിഗത സംരംഭ�ൾ�്

പ�തി െചലവിെ� 35 % പരമാവധി 10 ല�ം �പ

വെരയാണ് സ�ിഡി. ജി�ാ തല�ിൽ

കെ��ിയി�ളള ODOP (One District One
Product) ഉ���ിെ� സം�രണ�ിന് �തിയ

സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�ം, നിലവിൽ

�വർ�ി�� മ� ഭ�� ഉൽ����െട

സം�രണ �ാപന�ൾ�ം ഈ പ�തി

�കാര�ളള സഹായം നൽ��. ജി�ാ വ�വസായ

േക��ൾ വഴി അ�േയാജ�രായ സംരംഭകെര

കെ��ി �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
�ടാെത ഭ�� സം�രണ വ�വസായ �ണി�കെള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് കിൻ� അ�ർ, െന�ാട് ,
കാ�േ�രി എ�ിവിട�ളിൾ �ഡ്  പാർ�ക�ം,
കാ�േ�രിയിൽ ഒ� കാർഷിക അധി�ിത

ഭ��സം�രണ െ�ഷ�ൽ എ�േണാമിക് േസാ�ം

�ാപി�ി��്. പാല�ാട്  ജി�യിൽ കിൻ� െമഗാ

�ഡ്  പാർ�ം േചർ�ലയിൽ

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. െമഗാ �ഡ്  പാർ�ം

�ാപി�ി��്.

(ബി) കർഷക�െട ഉ���ൾ�് മിക� വിപണന

സാധ�തക�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണേമ���

ഭ�ണ പദാർ���ം ലഭ�മാ��തിന് െമഗാ

�ഡ്  പാർ�കൾ ആരംഭി�വാൻ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കർഷക�െട ഉ���ൾ�് മിക� വിപണന

സാധ�തക�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ണേമ��ളള

ഭ�ണ പദാർ���ം ലഭ�മാ��തിന് കിൻ�

അ�ർ, െന�ാട് , കാ�േ�രി എ�ിവിട�ളിൽ

�ഡ്  പാർ�ക�ം, കാ�ാേ�രി ഒ� കാർഷിക

അധി�ിത ഭ��സം�രണ െ�ഷ�ൽ

എ�േണാമിക് േസാ�ം �ാപി�ി��്. �ടാെത

േക� ഭ��സം�രണ മ�ാലയ�ിെ� െമഗ�ഡ്

പാർ�് �ീമിൽ ഉൾെ���ി 50 േകാടി

ധനസഹായേ�ാ��ടി പാല�ാട്  ജി�യിൽ 79
ഏ�ർ �മിയിൽ കിൻ� ഒ� െമഗാ �ഡ്  പാർ�ം

�ാപി�ി��്. ഈ പ�തി�െട ആെക െചലവ്

119.02 േകാടി �പയാണ്. ��ത പാർ�ിൽ

അടി�ാന സൗകര��ളായ ജലം, ൈവദ�തി,
വികസി�ി� േറാ�കൾ എ�ിവ �ടാെത �േത�ക

അടി�ാന സൗകര��ളായ േകാൾഡ്  േ�ാേറജ് ,
റി�നിംഗ് േച�ർ, പാ�് ഹൗസ് , െവയർ ഹൗസ് ,
�ഗ� വ��ന സം�രണ സംവിധാനം,
�ണനിലവാര ലാ�കൾ എ�ീ സൗകര���ം
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വികസി�ി�ി��്. പാർ�ിെ� നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�ക�ം 40 വ�വസായ

സംരംഭകർ�് �മി അേലാ�് െച�ക�ം െച�ി��്.
മ��സം�രണ േമഖലെയ

േപാ�ാഹി�ി��തിനായി ആ��ഴയിെല

േചർ�ലയിെല പളളി�റ�്

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �െട കീഴിൽ 84.03
ഏ�റിൽ െമഗാ �ഡ്  പാർ�് �ാപി�ി��്.

(സി) ഭ��സം�രണ വ�വസായ േമഖലയിൽ

േകരള�ിെ� സാധ�തകൾ

�േയാജനെ����തിനായി ഒ� ഗേവഷണ

ഇൻ�ി���് �ാപി�ണെമ� ആവശ�ം േക�

സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)

ഇ�

(ഡി)
സീേറാ േവ�് എ� കാ��ാേടാെട മ��ം

ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� �ല�വർ�ിത ഉ��

വ�വസായ�ൾ�് ��തൽ �ാധാന�ം നൽകാ�ം 

��തൽ മിനി സീ �ഡ്  േ�ാസ�ിംഗ് പാർ�കൾ

ആരംഭി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ആ��ഴയിെല െമഗാ�ഡ്  പാർ�ിെ�

വിജകരമായ �വർ�നം �ൻനിർ�ി�ം ഈ
േമഖലയിെല സം�ാന�ിെ� �ാഗൽഭ��ം

�ാധാന��ം കണ�ിെല��ം 2-3 െമഗാ സീ �ഡ്

പാർ�കൾ ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�്

േക� ഭ�� സം�രണ വ��് മ�ി�് േനരിൽ

ക�് നിേവദനം സമർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


