
2022 ൽ 1 ലക്ഷംസംരംഭങ്ങൾ
തുടങ്ങാനുള്ള

ആസൂത്തണം/സടത്ടാറ്റജി

വ്യവ്സായവ്കുപ്പട
കകരളസർക്കാർ



ത്രസനടകേഷൻ 3 
ഭാഗങ്ങളിലായി

•ആസൂത്രണത്തിന്റെഅവരരണം

•നിലവിറല ത്രധാന ത്രവർത്തനങ്ങൾ

•മറ്റുനിർദ്ദേശങ്ങൾ/രദ്ധരികൾ



ഭാഗംഒന്നട

സടത്ടാറ്റജിയുടടഅവ്തരണം



• 1 ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ 2022ൽ രുടങ്ങാൻ എല്ലാ

വകുപ്പുകദ്ദേയും ഏദ്ദകാരിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു സ്ത്ടാറ്റജി

അവരരിപ്പിക്കുന്നു.

3 വ്ഴികൾ

1. 2022 ജനുവരി – റെത്രുവരിയിൽ ഒരു

കയാമ്പയിൻ

2. കയാമ്പയിനുദ്ദശഷംഇന്ദ്ദെൺഷിപ്പ്വഴിരുടർച്ച

3. വകുപ്പുകേുറട രനര് ത്രവർത്തനത്തിലൂറട

സംരംഭങ്ങൾ



1. കയാമ്പയിൻ - 1

1. സംരംഭം രുടങ്ങാൻ രാൽരരയമുേേവരുറട

ഏകദിന ശില്പശാല എല്ലാ രദ്ദേശ

സ്ഥാരനങ്ങേിലും

2. 50 ദ്ദരരടങ്ങുന്നരാച്്ച.ജനുവരി 20നും 31നും

ഇടയിൽശില്പശാലനടത്താം.

3. ഒരു സ്ഥാരനത്തിൽ ഒന്നിലധികം

രാച്ചുകൾആകാം



1. കയാമ്പയിൻ - 2

4. രദ്ദേശ സ്ഥാരനങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകരയം

നൽകും. രാല്പരയമുള്ള സംരംഭകറര

റമമ്പർമാർ വഴി കറെത്തി ശില്പശാലയിൽ

രറെടുപ്പിക്കുന്നരാണ.്

5. വയവസായവകുപ്പ് നയിക്കുന്നശില്പശാലയിൽ 5

റസക്ഷനുകൾആസൂത്രണംറെയ്യുന്നു.



1. കയാമ്പയിൻ - 3

6. ടസഷനുകൾ

1) വയവസായലലസൻസ് (രുസ്തകം 1)

2) എന്തുസംരംഭംരുടങ്ങാം (രുസ്തകം 2)

3) വിജയിച്ചസംരംഭകരുമായിസംവാദം

4) വിവിധസ്ഥാരനങ്ങേുറടസബ്സിഡിസ്കീമുകൾ

(രുസ്തകം 3)

5) സാദ്ദെരികവിദയകൾ (രുസ്തകം 4)



1. കയാമ്പയിൻ - 3
സംരംഭകർക്കുള്ള രദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വ്രുന്ന

വ്ിവ്ിധസ്ഥാരനങ്ങൾ

• വയവസായവാണിജയഡയെക്ടദ്ദെറ്്റ

• ദ്ദകരോെിനാൻഷയൽദ്ദകാർരദ്ദെഷൻ

• റക.എസ.്ഐ.ഡി.സി

• രാെുകേുംഇരരധനകാരയസ്ഥാരനങ്ങേും

• ഖാദി ത്രാമവികസനദ്ദരാർഡ്

• റരാഴിൽവകുപ്പ്

• കുടുംരത്ശീ

• ദ്ദകരോസ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ



1. കയാമ്പയിൻ - 3
സംരംഭകർക്കുള്ള വ്ിവ്ിധ രദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വ്രുന്ന

ഏജൻസികൾ/വ്കുപ്പുകൾ

• ദ്ദകരോരാെ്

• ദ്ദകരോസംസ്ഥാനനയൂനരക്ഷവികസനദ്ദകാർരദ്ദെഷൻ

• ദ്ദനാർക്ക

• ദ്ദകരോസംസ്ഥാനരിദ്ദന്നാക്കവികസനദ്ദകാർരദ്ദെഷൻ

• ദ്ദകരോസംസ്ഥാനവനിരാവികസനദ്ദകാർരദ്ദെഷൻ

• SIDBI

• DPIIT

• NSIC



1. കയാമ്പയിൻ - 4

7. ഒരു ലക്ഷം ദ്ദരറര ഈ

റരാരുദ്ദരാധവൽക്കരണത്തിൽ

രറെടുപ്പിക്കാൻലക്ഷയമിടുന്നു.

8. രുടർന്ന് റെത്രുവരി 1 നും 20 നും

ഇടയിൽ എല്ലാ രദ്ദേശസ്ഥാരനങ്ങേിലും

ദ്വിദ്ിന ലലസൻസട സബ്സിഡി

കയാമ്പുകൾ



1. കയാമ്പയിൻ - 5

9. ആദയ ക്ലാസിൽ വന്നവരിൽ നിന്നും

രാൽരരയമുള്ളവർക്ക്

1. രിസിനസ്ഐഡിയഅവരരണം

2. ലലസൻസ്നൽകൽ (KSWIFTമുദ്ദഖന )

3. സബ്സിഡിനൽകൽ

4. ദ്ദലാൺലഭയമാക്കൽ

എന്നിവഈകയാമ്പിൽനടത്താം.



1. കയാമ്പയിൻ - 6

1. 10,000 ദ്ദരർ മാർച്്ച 1 നകം ലലസൻസ്

എടുക്കുറമന്ന് ത്രരീക്ഷിക്കുന്നു

2. മാർച്ച് 1മുരൽസംരംഭങ്ങൾരുടങ്ങും



2. കയാമ്പയിനടടേതുടർച്ച
ഇനടകേൺഷിപ്പിലൂടട

1. രാലൂക്്ക വയവസായ ഓെീസിറല

ഉദ്ദദയാരസ്ഥരുറട കീഴിൽ ഒരു രദ്ദേശ

സ്ഥാരനത്തിന് ഒന്ന് എന്ന കണക്കിൽ 1155

ഇന്ദ്ദെൺസിറനനിയമിക്കാം.

2. BTech/MBA ദ്ദയാരയരയുള്ളവർക്ക് 1 വർഷറത്ത

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം.

ലസ്റ്ററരന്െ് രുക 20,000/-രൂര

3. റെത്രുവരിയിൽനിയമനംരൂർത്തിയാക്കാം.



2. കയാമ്പയിനടടേതുടർച്ച
ഇനടകേൺഷിപ്പിലൂടട

4. മികച്ച രരിശീലനം നൽകും.

റരാരുദ്ദരാധവൽക്കരണം നൽകാനും, KSWIFT

വഴി License അദ്ദരക്ഷ നൽകാനും,

വകുപ്പുകേുമായി സബ്സിഡിക്കായി ഏദ്ദകാരനം

നടത്താനും ത്രാപ്തരാക്കും.

5. മാർച്ച് മുരൽ ഡിസംരർ വറര one to one

മീറ്റിംരുകേിലൂറടയും റരാരു

ഇടറരടലിലൂറടയും ഇന്ദ്ദെൺസ് വഴി സംരംഭം

രുടങ്ങും.



2. കയാമ്പയിനടടേതുടർച്ച
ഇനടകേൺഷിപ്പിലൂടട

6. 1 മാസം 1 ഇന്ദ്ദെൺ 12 സംരംഭം

രുടങ്ങണംഎന്നടാർജറ്റ് നൽകും

7. കയാമ്പയിനിലൂറട 10,000 സംരംഭകർ,

ഇന്ദ്ദെൺസ് വഴി 1155 x 12 x 10 = 1,30,000

സംരംഭങ്ങൾരുടങ്ങാം.



3. വ്കുപ്പുകളുടടതനതു
ത്രവ്ർത്തനങ്ങളിലൂടടസംരംഭങ്ങൾ

ത്കമ

നം.
വ്കുപ്പട

2020ൽ 100 
ദ്ിവ്സത്തിൽ

തുടങ്ങിയ

സംരംഭങ്ങൾ

വ്ാർഷിക

കണക്കട

(ഏകകദ്ശം)

ടാർജറ്റട -
2022

1 സഹകരണം 7337 26780 27000

2 കുടുംരത്ശീ 4640 16936 17000

3
രിദ്ദന്നാക്ക

വികസനം
1832 6687 7000

4 വനിരാവികസനം 1264 4614 5000

5
രട്ടികജാരി

വികസനം
1157 4223 4000

6 ധനകാരയം 264 964 1000

7
ഇലക്ദ്ദത്ടാണിക്സ് & 
ഐ.ടി

67 245 200

8 െിഷെീസ് 32 117 100



3. വ്കുപ്പുകളുടടതനതു
ത്രവ്ർത്തനങ്ങളിലൂടടസംരംഭങ്ങൾ

1. ഇത്രകാരം രനരുത്രവർത്തനത്തിലൂറട

വകുപ്പുകൾ വഴി 2022 ൽ 60,000 സംരംഭങ്ങൾ

രുടങ്ങാൻസാധിക്കും.

2. 140,000 + 60,000 = 2,00,000സംരംഭങ്ങൾ

3. 50% വിജയിച്ചാൽ 1,00,000 സംരംഭങ്ങൾ

രുടങ്ങാം.



ഭാഗംഒന്നിൽ
ആവ്ശയമായതീരുമാനങ്ങൾ



1. കയാമ്പയിനുംരദ്ധരിക്കുംഅംരീകാരം

2. 2022 സംരംഭകരുറടവർഷമായി ത്രഖയാരിക്കാദ്ദമാ?

3. രദ്ദേശസവയംഭരണ, വയവസായവകുപ്പുകേുറട

ഏദ്ദകാരനം

4. സബ്സിഡിനൽകുന്നവകുപ്പുകേുറടഏദ്ദകാരനം.

ആവ്ശയമായതീരുമാനങ്ങൾ



5. വകുപ്പുകൾ വഴിയുള്ള ടാർജറ്റ് ഉെപ്പിക്കാദ്ദമാ?

അരിന്റെഏദ്ദകാരനം

6. മുഴുവൻരദ്ധരിയും ദ്ദമാണിറ്റർ റെയ്യാൻവയവസായ

വകുപ്പിൽ PMUരുടങ്ങാദ്ദമാ?

7. എല്ലാ വകുപ്പുകേുദ്ദടയും ഡാറ്റാ എൻത്ടി ഒരു software

വഴിറെയ്യാദ്ദമാ?

ആവ്ശയമായതീരുമാനങ്ങൾ



ഭാഗംരണ്ടട

സംരംഭകവ്ർഷം 2022 
കലക്കായിവ്യവ്സായ
വ്കുപ്പിനടടേഅനുബന്ധ

രദ്ധതികൾ



1. സംരംഭകരുറട രരാരി രരിഹാരത്തിനായി

ജില്ലാരലത്തിൽമീറ്്റ ദി മിനിസ്റ്റർദ്ദത്രാത്രാം

2. നിദ്ദക്ഷരകരുമായി സംവദിക്കുന്നരിന് മീറ്റ്

ദിഇൻറവസ്റ്റർദ്ദത്രാത്രാം

3. സംരംഭകരുറട സംശയ നിവാരണത്തിനായി

MSME Call Centre – 1800 890 1030

വ്യവ്സായവ്കുപ്പിനടടേഅനുബന്ധ
രദ്ധതികൾ - 2022



4. സംരംഭകർക്കു സാദ്ദെരിക-നിയമ-സാമ്പത്തിക

ഉരദ്ദദശങ്ങൾ നൽകുന്നരിനായി ജില്ലാ രലത്തിൽ MSME

Clinicകൾ

5. സവകാരയ വയക്തികേുറട ഉരദ്ദയാരരഹിരമായ ഭൂമി

സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഉരദ്ദയാരത്രദമാക്കുന്നരിനായി ലത്രവറ്റ്

വയവസായരാർക്്കനയം

6. വയവസായവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ളവിവിധസ്ഥാരനങ്ങേുറട

വയവസായ രാർക്കുകേിറല ഭൂമിയുറട അദ്ദലാട്ട്റമന്െും

അനുരന്ധ നടരടിത്കമങ്ങേും ഏകീകരിക്കുന്നരിനായി

രുരിയലാന്െ് ദ്ദരാേിസി

വ്യവ്സായവ്കുപ്പിനടടേഅനുബന്ധ
രദ്ധതികൾ - 2022



7. രാലൂക്ക്തല വയവസായ റെസിലിദ്ദറ്റഷൻ

ദ്ദകത്രങ്ങൾ

8. M-S-M-4%വായ്പ സബ്സിഡിനൽകുന്നരദ്ധരി

9. ക്ലസ്റ്റെുകൾക്ക്സംസ്ഥാനരലരദ്ധരി

10.ഉദ്ദദയാരസ്ഥർക്്കമികച്ചരരിശീലനം

വ്യവ്സായവ്കുപ്പിനടടേഅനുബന്ധ
രദ്ധതികൾ - 2022



11. 3രുരിയMSMEറെസിലിദ്ദറ്റഷൻകൗൺസിലുകൾ

12. OPOPഎന്നആശയം (Booklet 7)

13.സംരംഭകരുറട രരാരി രരിഹാരത്തിനായി ജില്ലാ

സംസ്ഥാനരല Grievance Redressal Committeeകൾ

14. ഉര്രന്നങ്ങേുറട വിരണനം

സാധയമാക്കുന്നരിനായി BECKN foundation-

മാർക്കറ്റിംര് ദ്ദരാർട്ടൽ

വ്യവ്സായവ്കുപ്പിനടടേഅനുബന്ധ
രദ്ധതികൾ - 2022



15. PSU ഉര്രന്നങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംര് ദ്ദരാർട്ടൽ

16. മികച്ചസംരംഭകർക്ക്്MSMEഅവാർഡ്

17. വിദയാർത്ഥികേിൽ സംരംഭകരവം വികസിപ്പിക്കുന്നരിനായി

വിദയാഭയാസസ്ഥാരനങ്ങേിൽ EDക്ലബ്ബുകൾ

18. വാണിജയ ദ്ദമഖലയുറട സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും ദ്ദകരേത്തിൽ

നിന്നുള്ള സൂക്ഷമ റെെുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങേുറട

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ദ്ദദശീയ അന്തർ ദ്ദദശീയ മാർക്കറ്റുകൾ

കറെത്തുന്നരിനും Commerce Mission

വ്യവ്സായവ്കുപ്പിനടടേഅനുബന്ധ
രദ്ധതികൾ - 2022



• സദ്ഭരണസൂെിക (Good Governance Index-GGI) ൊെിംരിൽ ദ്ദകരേത്തിന്

അഞ്ാംസ്ഥാനം (10 റസക്ടെും 58 ഇൻഡിദ്ദക്കറ്റെും ഉൾറപ്പടുത്തിയ

ൊെിങ്്)

• GGI 2019 നു ദ്ദശഷം വയവസായ വാണിജയ ദ്ദമഖലയിൽ സംസ്ഥാനം

മികവ് രുലർത്തി

• ഈസ് ഓെ് ഡൂയിങ് രിസിനസ് (EoDB) സ്ദ്ദകാർ 44.82 ൽ നിന്ന് 85.00

ആയിഉയർന്നു.

• സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വയവസായ വേർച്ച 1.00 ൽ നിന്ന് 7.91 ദ്ദലക്ക്

ഉയർന്നു

സദ്ടഭരണസൂചിക (Good Governance Index-GGI) -
2021



ഭാഗംമൂന്നട

മറ്റടനിർകേശങ്ങൾ



1. വകുപ്പുകൾ കൂടുരൽ സംരംഭസാധയരയുള്ള

റസക്ടെുകൾ കറെത്തി സ്ത്ടാറ്റജി

ആവിഷ്കരിക്കാദ്ദമാ?

2. രൂർണമായും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങേിൽ നിന്നും

import റെയ്യുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ രദ്ദേശീയമായി

നിർമ്മിക്കുന്നരിന് സംരംഭകറര വിവിധ

വകുപ്പുകൾവഴി ദ്ദത്രാത്സാഹിപ്പിക്കാദ്ദമാ?

3. സംരംഭവായ്പയക്്കായി KSIDC, KFC, KSFE രുടങ്ങിയ

ധനകാരയസ്ഥാരനങ്ങേുറടഏദ്ദകാരനം.

മറ്റടനിർകേശങ്ങൾ



4. രദ്ദേശസ്ഥാരനങ്ങേിൽ വയവസായത്തിന്

ലഭയമായസ്ഥലം/ റകട്ടിടം ഉരദ്ദയാരിക്കാൻ

നിർദ്ദേശം (Booklet 6)

5. സംരംഭ ദ്ദമഖലയ്ക്കായി

രദ്ദേശസ്ഥാരനങ്ങൾ കൂടുരൽ projectകൾ

വയ്ക്കാൻനിർദ്ദേശം

മറ്റടനിർകേശങ്ങൾ



6. സ്കിൽ റത്ടയിനിങ് ദ്ദകാഴ്സു കൾ സംരംഭ സാധയരയുള്ള

ദ്ദമഖലകേിൽനൽകാൻവകുപ്പുകൾ ത്ശദ്ധിക്കണം.

7. സംരംഭകരവം സ്കൂ ൾ കരിക്കുലത്തിൽ

ഉൾറപ്പടുത്തുന്നരിനുള്ളനിർദ്ദേശം

8. നിലവിറല ഇൻകയൂദ്ദരഷൻ റസന്െെുകൾ കൂടുരൽ

ത്രദ്ദയാജനറപ്പടുത്തുക (Booklet 5)

9. രുരിയഇൻകയൂദ്ദരഷൻറസന്െെുകൾആരംഭിക്കുക

മറ്റടനിർകേശങ്ങൾ



9. Manufacturing startup കൾക്ക് കൂടുരൽ

ഇേവുകൾനൽകാദ്ദമാ?

10.PRDവഴികാമ്പയിൻനടത്താദ്ദമാ?

11.സർക്കാർസംഭരണത്തിൽ MSMEകൾക്കുള്ള

Procurement Policy

12.Stressed MSMEകൾക്കായി ത്രദ്ദരയകരാദ്ദക്കജ്

മറ്റടനിർകേശങ്ങൾ



13.Made in Kerala, Kerala GI - ത്രാൻഡ് ദ്ദത്രാത്സാഹനം

14.കൂടുരൽ B2B – B2C ദ്ദമേകേുറടസംഘാടനം

15.വലിയ വയവസായങ്ങൾക്ക് അനുരന്ധമായി

സാധയരയുള്ള മറ്റു സംരംഭങ്ങേുറട

ദ്ദത്രാത്സാഹനം

16.വിരണനത്തിനും, ദ്ദലാജിസ്റ്റിക്്സിനുമുള്ള

സഹായം

മറ്റടനിർകേശങ്ങൾ



17.ജില്ലകേിൽ സംരംഭ സാധയരയുള്ള ത്രധാന

ദ്ദമഖലകേിൽ റരാരു ദ്ദസവന ദ്ദകത്രങ്ങൾ

ആരംഭിക്കൽ

18.സംരംഭ ദ്ദത്രാത്സാഹനത്തിനുള്ള ദ്ദകത്രാവിഷ്്കൃര

രദ്ധരികൾ ത്രദ്ദയാജനറപ്പടുത്തൽ

19. റരരറെടുത്ത ദ്ദമഖലകേിറല സംരംഭങ്ങൾക്ക്

ജില്ലാ വയവസായദ്ദകത്രങ്ങൾ വഴി ലലറസൻസ്

നൽകൽ

മറ്റടനിർകേശങ്ങൾ



നരി
വ്യവ്സായവ്കുപ്പട
കകരളസർക്കാർ


