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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 355 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സംരംഭകത� േ�ാ�ാഹനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് 

�ീ. പി. രാജീവ്
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സംരംഭകർ�് േ�ാ�ാഹനം

നൽ��തി�ം ജന�ൾ�് െതാഴി�ം വ�മാന�ം
ലഭ�മാ��തി�ം കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്

സ�ീകരി� നടപടികൾ �ലം �ാർ��കൾ
��തലായി ആരംഭി�ത് സം�ാനെ� നിേ�പ
സൗ�ദമാ��തിൽ എ�മാ�ം
�േയാജനകരമായി��െവ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്. 

(ബി)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
��ത േമഖലയിൽ ൈകവരി� േന��ൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
600 ഓളം �ാർ��കൾ ആരംഭി�ി��്. ഈ
കാലഘ��ിൽ �ാർ��് േമഖലയിേല�് 1000
േകാടിേയാളം �പ നിേ�പമായി ലഭി�ക�ം
െച�. ഓ�ൺ ഫിനാൻഷ�ൽ െടേ�ാളജീസ്  എ�
�ാർ��് 1000 േകാടി േഡാളറിെ� �ല�ം തിക�്
�ണീേകാണായി മാറിയത് ഈ

കാലഘ��ിലാണ്. 2022 �ൈല 4ന് േക�
സർ�ാർ �ഖ�ാപി� 2021 െല സം�ാന��െട

�ാർ��് റാ�ിംഗിൽ േകരളം േടാപ്  െപർേഫാർമർ
ആയി െതരെ���െ��ി��്. 

(സി) ഐ.ടി. അധി�ിത �ാർ��കൾ�് �റെമ
ഏെത�ാം േമഖലയിെല �ാർ��കൾ �ടി
സംരംഭകത� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��്;

(സി)
പ�ിക അ�ബ�മായി േചർ��.

(ഡി) കാർഷിക, വ�ാവസായിക, സഹകരണ
േമഖലകളിെല �ാർ��ക�ം സംരംഭകത�
പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �തന�ം സാ�ഹിക �തിബ�ത��ളള

സാേ�തിക �ാർ��കെളയാണ് �ാർ��് മിഷൻ 
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം സഹായി�ക�ം

െച�വ��ത്. കാർഷിക, വ�ാവസായിക

സഹകരണ േമഖലകളിൽ �തനത�ം സാ�ഹിക
�തിബ�ത��ളള �ാർ��കെള �വ സംരംഭകത�
പ�തിയി�െട സഹായി�ാൻ കഴി�ം. 
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കാർഷിക, വ�വസായ സഹകരണ േമഖലയിെല
നവീന ആശയ��മായി വ�� സംരംഭകർ�് 
KSIDC �ാർ��് �ീം വഴി സാ��ിക സഹായം
നൽകിവ���്. ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്

ക�നികൾ�ാണ് ഈ സഹായം അ�വദി��ത്.

(ഇ) �തിയ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��വർ�്

എെ��ാം സാേ�തിക, സാ��ിക

സഹായമാണ് നൽകിവ��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) �തിയ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി�� സംരംഭകർ�് ക�നി രജിേ�ഷൻ
�തലായ കാര��ളിൽ ഉപേദശ�ം സഹായ�ം
േകരള �ാർ��് മിഷൻ നൽകി വ��.
െതരെ���� �തനത�ളള ആശയ�ൾ�്

അത് ആദ�മാ�കയാ�ി മാ��തിന് 2 ല�ം �പ
വെര�ളള ഐഡിയ �ാ�് നൽകി വ��. 

െക എസ്  ഐ ഡി സി �െട േന�ത��ിൽ 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. േ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�റിൽ എ�ാവിധ

സൗകര���ം ഒ��ിയി��്. ��ത �ാർ��്
സംരഭ�ൾെ��ാം അവ�െട ആവശ�ാ�സരണം

�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ മാർഗനിർേ�ശ��ം

െസമിനാ�ക�ം ചർ� േയാഗ��ം നട�ി വ��.
േമൽ�റ� പ�തികൾ �േഖന �ാർ��കൾ�
വളെരയധികം േന�ം ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി��്.
ധനസഹായം നൽകിയതിൽ ചില� �ാരംഭ

ഘ��ി�ം ചില� വളർ�ാ ഘ��ി�മാണ്.
ആേരാഗ� പരിര�, �ഷി, െവബ്  െഡവലപ്െമ�്,
ഇ-േകാേമഴ്  സ്  �ാ�്േഫാ�കൾ, എൻജിനീയറിങ് ,
ആ�ർേവദ, ഫിനാൻഷ�ൽ െസർ�ീസ് , മീഡിയ,
പരസ�ം, വിദ�ാഭ�ാസ േസവന�ൾ, ഭ��

സം�രണ, മാനവ വിഭവ പരിശീലനം,
ബേയാെടേ�ാളജി, �തിേരാധസാേ�തികവിദ�
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�തലായ േമഖലകളിൽ �വർ�ി�� ഈ

സംരംഭ�ൾ ആയിര�ിൽപരം

െതാഴിലവസര�ൾ സം�ാന� ��ി�ക�ം
െച�ി��്. �ടാെത േകരള �ാർ��് മിഷൻ വഴി
ഫ�് ഓഫ് ഫ�് പ�തി, സീഡ്  േലാൺ പ�തി,
ഇ�േവഷൻ �ാ�് എ�ീ പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി
വ���്. മിക��ം �തന ആശയ��മായി

സമീപി��വർ�് ഭൗതികമായ ഇൻ�േബഷ�ം
െവർ��ലായ ഇൻ�േബഷ�ം നൽ��തി��
സംവിധാനം േകരള �ാർ��് മിഷനി�െട ലഭ�മാണ്

 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


