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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 485 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

�ീ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

�ീ. പി. രാജീവ്

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസന�ിനായി

�ീ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �തിയ

പ�തികൾ ആവി�രിേ����് എ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)   ഉ�്. വ��ിെ�, സംരംഭക വർഷം പ�തി�െട

ഭാഗമായ ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ പ�തിയിൽ

43,000 ലധികം വനിതകളാണ് �തിയതായി

സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ത്. ഇത് ആെക �ട�ിയ

സംരംഭ��െട എ��ിെ� 32% വ���്. ഈ
കണ�് �ചി�ി��ത് സംരംഭക രംഗ�് ��തൽ

വനിതകൾ കട� വ���് എ��താണ്. �ീ

സംരംഭകെര സംരംഭകത��ിേല�്

ആകർഷി��തി�� വിവിധ പ�തികൾ

വ�വസായവ��് നട�ിലാ�ി വ���്. �ടാെത

�തിയ പ�തിക�ം പരിഗണനയി��്. ��

െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ��െട

േ�ാ�ാഹന�ിനായി പരിശീലന പരിപാടികൾ,
ധനസഹായ പരിപാടികൾ, �ദർശന വിപണന

േമളകൾ, അടി�ാന സൗകര� വികസനം �തലായ

സഹായ�ൾ വ��് �ഖാ�ിരം നൽകി വ���്.
ഈ പ�തികളിൽ എ�ാം തെ� വനിതാ

സംരംഭകർ�് �ൻഗണന നൽകി വ��.
വ�വസായ വ��് സംരംഭകർ�് നൽ��

അവാർ�കളി�ം �ീ സംരംഭകർ�് ജി�ാ

തല�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം �േത�കം

അവാർഡ്  നൽ��ത്

പരിഗണനയിലാണ്.�ടാെത, താെഴ പറ��

പ�തികളിൽ �ീ സംരംഭകർ�് �േത�ക

പരിഗണന നൽകി സാ��ിക സഹായം നൽകി

വ���്.

സംരംഭക സഹായ പ�തി (ESS)

ഈ പ�തി �കാരം �ിരം �ലധനം

നിേ�പ�ിെ� 25% പരമാവധി 40 ല�ം �പ
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വെര പ�തി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�് വിേധയമായി

വനിതാ സംരംഭകർ�് നൽ��.

െച�കിട �ണി�കൾ�് ന�� മാർജിൻ

മണി�ാ�്പ�തി 

ഈ പ�തി�െട 30% �ണേഭാ�ാ��ം �ീ

സംരംഭകരായിരി�ണെമ�് വിഭാവനം െച�ി��്.
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��� വനിത

സംരംഭകർ�് മാർജിൻ മണി �ാ�് ആെക

േ�ാജ�് െചലവിെ� 40 ശതമാന�ം �ണേഭാ�

വിഹിതം �റ�ത് 20 ശതമാന�ം ബാ�് വായ്  പ
40 ശതമാന�ം ആയിരി�ം. ഈ പ�തിയി�െട

ന�� പരമാവധി സഹായം ജനറൽ വിഭാഗ�ിന്

3 ല�ം �പ�ം �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ��വർ�് 4 ല�ം �പ�ം ആണ്.

നാേനാ ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള പലിശ

സ�ിഡി പ�തി

പ�തി �കാരം �ാപനം ആരംഭി��തിന്

ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം �ിരനിേ�പ

വാ� എ��     ജനറൽ വിഭാഗ�ിൽെ��

സംരംഭകർ�് വാർഷിക പലിശയിൽ 6%
പലിശയിളവ് സ�ിഡിയായി നൽ��. എ�ാൽ

വനിതാ സംരംഭകർ�് ഇത് 8% വെര ലഭി��.
��് വർഷേ��ാണ് ഇ�കാരം റീ-ഇംേബ�് െച�്

നൽ��ത്.    

ഒ� ��ംബം, ഒ� സംരംഭം പ�തി  

ഈ പ�തി�െട 50 ശതമാനം �ണേഭാ�ാ��ം

�ീ സംരംഭകരായിരി�ണെമ�് വിഭാവനം

െച�ി��്. ബാ�ിൽ നി�െമ��� 10 ല�ം

�പ വെര�� സംരംഭക വാ��് പലിശയിളവ്

ധനസഹായം സർ�ാർ നൽ��.

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി വാ�ാ സഹായ പ�തി

നിലവി�� സംരംഭ�ിെ� വി�ലീകരണം,
ആ�നികവത്�രണം, സർ�ിഫിേ�ഷൻ,
അ�ഡിേ�ഷൻ, അ�ബ�

ൈവവിധ�വത്�രണം �തലായവ�് പ�തി

െചലവിെ� 80 ശതമാനേമാ അെ��ിൽ 25 ല�ം

�പേയാ നൽ��.

  അ�� സാ��ിക വർഷം �തൽ ഇത് 50
ല�ം �പയായി വർ�ി�ി��താണ്.
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(ബി)

�ീകൾ�് സംരംഭകത��ി�െട

െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�് സ�ദ്  വ�വ��്

മിക� സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴി�െമ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)      േകരള�ിെ� സ�ദ് വ�വ�യിൽ �ീ

സംരംഭകർ ഉൾെ�െട�� ��- െച�കിട -
ഇട�രം സംരംഭകർ ��ി��

െതാഴിലവസര�ൾ ��ധാന പ�്

വഹി���്.   ഇത് ��ിൽ ക�െകാ�ാണ്

സംരംഭ േമഖലയിൽ ഉദ്പാദന�ം െതാഴി�ം

വർ�ി�ി��തി�� വിവിധ പ�തികൾ

വ�വസായ വ��് ആ��ണം െച�്

നട�ിലാ�ിവ��ത്. സർ�ാർ  പ�തികൾ

വഴി�� സാ��ിക സഹായ�ൾ

നൽ��തി�പരി സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ

വിവിധ േസവന��ം, ഉപേദശ��ം നൽ�� ഒ�

െഫസിലിേ��ർ എ� നിലയി�ം

വ��ിെ�  �വർ�നം മാറിെ�ാ�ിരി��.
സംരംഭകർ�് അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ��ി

നൽകി�ം, വ�വസായം �ട�ാൻ ആവശ�മായ

അ�മതികൾ സമയബ�ിതമായി നൽ�ക�ം

വഴി േകരളെ� മിക� നിേ�പ സൗ�ദ

സം�ാനമാ�ി മാ�ി െകാ�ിരി��.  

                 �തിയ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി��

അ��ല അ�രീ��ൾ ഒ��ി നൽകി�ം

നിലവിൽ സംരംഭ�ൾ നട��വർ�് അത്

വി�ലീകരി��തി�� പ�തികൾ ആവി�രി�ം

അത് വഴി �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ

��ി�ക�ം െച�ക എ� ല��േ�ാെട 2022-
23 സാ��ിക വർഷം സർ�ാർ നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിയാണ് ഒ�ല�ം സംരംഭ�ൾ

പ�തി.   േകരള�ിൽ ���ിയത് ഒ� ല�ം

�� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി�െകാ�് 3 �തൽ 4 ല�ം വെര��

ആ�കൾ�് െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ക എ��താണ്

തേ�ശ സ�യംഭരണം, സഹകരണം, ഫിഷറീസ് ,
�ഗസംര�ണം �തലായ വ��ക�െട

സഹകരണേ�ാെട വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ി

വ�� ഈ പ�തി വഴി ല��മി��ത്. ഈ

പ�തി�െട ഭാഗമായി 2023 മാർ�് 10 വെര��

കണ�് �കാരം 135,290 സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി�ക�ം അത് വഴി 290,085  �തിയ

െതാഴിലവസര��ം 8068.93 േകാടി �പ�െട

നിേ�പ�ം ��ി�െ��ി��്. ഈ പ�തി വഴി

ആരംഭി� സംരംഭ�ളിൽ   32% സംരംഭ��ം

വനിതാ സംരംഭ�ളാണ്.  
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(സി) ഇ�ർെന�് ഉപേയാഗി�് ബിസിന�്

െക�ി����തിനാ�� �ീക�െട കഴി�ം

സംരംഭകത� മിക�ം അംഗീകരി��തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി ആശയ�ൾ

�പെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)       ഇ�ർെന�് ഉപേയാഗി�് ബിസിന�്

െക�ി����തിന്, �ീകൾ ഉൾെ�െട�� ��

െച�കിട ഇട�രം സംരംഭക�െട കഴി�കൾ

�േയാജനെ����തി�ം അത് വഴി അവ�െട

ഉൽ����െട വിപണനം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി Open Network for
Digital Commerce (ONDC)- �മായി േചർ�്

�വർ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്. േക� സർ�ാരിെ� (Directorate
General of Supplies and Goods) ഇ-മാർ��ിംഗ്

േപാർ�ലായ GeM േപാർ�ലിൽ സംരംഭക�െട 
രജിേ�ഷൻ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �തിയ

പ�തി ആവി�രി�ി��്. ഈ രജിേ�ഷൻ

നട��� വഴി �� െച�കിട ഇട�രം

സംരംഭക�െട ഉ���ൾ ഗവെ��്

ഡി�ാർ�്െമ�കൾ�ം െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ�ം സർ�ാർ ഉടമ�തയി�ളള മ�്

ഏജൻസികൾ�ം വിപണനം നട�ാൻ

സാധി��താണ്. സം�ാന�് വ�വസായ

അ��ല അ�രീ�ം ��ി��തിെനാ�ം

അ�ാരാ� വിപണിയിൽ െച�കിട വ�വസായ

�ാപന��െട മ�ര�മത ഉറ�ാ��തി�ം

വിപണന സാധ�ത�ം കയ�മതി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി വിവിധ പ�തികൾ

വ�വസായ വ��് �േഖന നട�ിലാ�ി വ���്.
ബി � ബി െവബ്  േപാർ�ൽ, വാണിജ� മിഷൻ,
വ�ാപാർ (ബി � ബി മീ�്) എ�ിവ ഇതിൽ

ഉൾെ���.

   ബാ�് േലാൺ എ�� ആരംഭി�� ഇ�ർെന�്

അധിഷ്  ഠിത സംരംഭ�ൾ�് നിലവിൽ ഉ� "ഒ�

��ംബം ഒ� സംരംഭം" പ�തി �കാരം ഉ� പലിശ

സബ്  സിഡി ആ��ല��ി� അർഹത ഉ�്. ടി

പ�തിയിൽ ബാ�്  വാ��െട പലിശ നിര�ിൽ 4
% ൽ  അധികരി�� പലിശയിൽ 6% വെര ഇളവ് 
ധന സഹായമായി സർ�ാർ നൽ��.   ഉ�ാദന,
േസവന, വ�ാപാര േമഖലയിൽ �തിയ സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തി� എ��� ബാ�് വാ�യിൽ 10
ല�ം വെര�� ബാ�് വാ��് പ�തി വഴി

പലിശയിളവ് നൽ��.   പ�തി �കാരം �ിര

�ലധന വാ��ം �വർ�ന �ലധന വാ��ം

ആ��ല�ം ലഭി��. 01.04.2022 �തൽ

�വർ�നം ആരംഭി�� �തിയ

�ണി�കൾ�ാണ് സർ�ാരിൽ നി��

പലിശയിളവ്  ലഭ�മാ��ത് . ഈ പ�തി�െട 50
ശതമാനം �ണേഭാ�ാ��ം �ീ
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സംരംഭകരായിരി�ണെമ�് വിഭാവനം െച�ി��്.
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �ാർ��് സഹായ പ�തി

വ�ാപാര േയാഗ�മായ �തന സംരംഭ�ൾ�്

�ലധന�ിെ� 90 ശതമാനേമാ അെ��ിൽ 25
ല�ം �പേയാ �ാഥമിക �ലധന സഹായമായി

നൽ��.

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി െ�യില�് സേ�ാർ�്

പ�തി

 ഉ��ം/േസവനം വിജയകരമായി

വികസി�ി�ക�ം വാണിജ�വത്�രി�ക�ം െച�

�ാർ��കൾ�് 50 ല�ം �പവെര ധനസഹായം

നൽ��.

(ഡി)

സ�ദ്  വ�വ�യിൽ �ീക�െട പ�്

ശ�ിെ����തിന് �ീ സംരംഭകർ�ായി

െച�കിട �ണി�കൾ ആരംഭി��തിനാവശ�മായ

മാർജിൻ മണി �ാ�് അ�വദി�� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; ��ത പ�തി �കാരം

സംരംഭ�ൾ�് �ിര �ലധന നിേ�പ�ിെ�

പ�് ശതമാനം അധിക ധനസഹായമായി

നൽ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)    �ീ സംരംഭകർ�് മാ�മായി െച�കിട

�ണി�കൾ ആരംഭി��തിനാവശ�മായ മാർജിൻ

മണി �ാ�് അ�വദി�� പ�തി നിലവിലി�. 
എ�ാൽ, വാ�ാധി�ിത േ�ാജ�കൾ�് മാർജിൻ

മണി ന�ി െകാ�് അർഹമായ സംരംഭകർ�്

സം�ാന�ിനക�് െച� സംരംഭ�ൾ

�ാപി��ത് േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ�

ല��േ�ാ��ടി െച�കിട �ണി�കൾ�് ന��

മാർജിൻ മണി �ാ�് പ�തി     വ��് നട�ിലാ�ി

വ���്.

     ഉ�� നിർ�ാണം, ഭ�� സം�രണം 
�ല�ാധി�ിത �വർ�ന�ൾ നട�� േസവന

േമഖല  എ�ിവയിൽ ആരംഭി�� �ിര

�ലധന�ം �വർ�ന �ലധന�ം ഉൾെ�െട ആെക

േ�ാജ�് െചലവ് 10 ല�ം �പ വെര�ളള

�ണി�കൾ�് ഈ പ�തി�കാരം ആ��ല��ിന്

അർഹത ഉ�്. ഈ പ�തി�െട 30%
�ണേഭാ�ാ��ം �ീ സംരംഭകരായിരി�ണെമ�്

വിഭാവനം െച�ി��്.
   ജനറൽ വിഭാഗ�ിന് മാർജിൻ മണി �ാ�്

ആെക േ�ാജ�് െചലവിെ� 30 ശതമാന�ം

�ണേഭാ� വിഹിതം �റ�ത് 30 ശതമാന�ം

ബാ�് വായ്  പ 40 ശതമാന�ം ആയിരി�ം.
എ�ാൽ വനിത സംരംഭകർ�് മാർജിൻ മണി

�ാ�് ആെക േ�ാജ�് െചലവിെ� 40 ശതമാന�ം

�ണേഭാ� വിഹിതം �റ�ത് 20 ശതമാന�ം

ബാ�് വായ്  പ 40 ശതമാന�ം ആയിരി�ം.  ഈ

പ�തിയി�െട ന�� പരമാവധി സഹായം

ജനറൽ വിഭാഗ�ിന് 3 ല�ം �പ�ം �ൻഗണന

വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��വർ�് 4 ല�ം �പ�ം

ആണ്.
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