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സംസ്ഥാനത്തെ ബിസിനസ് സൗഹഥാർദ്ദപരമഥായ അന്തരീക്ം ത്മ
ച്ചത്പെടുതെുന്നതിനം നിക്ക്പകർക്് അനകൂലമഥായ സഥാഹചര്ം 
സൃഷ്ിക്ഥാനം ക്കരള സർക്ഥാർ മഥാതൃകഥാരപമഥായ നടപടികൾ സ്ീ
കരിച്ചു വരുന്നുണ്്. ഇക്പെഥാൾ ക്കരളതെിൽ സംരംഭം തുടങ്ഥാൻ 
ആഗ്രഹിക്ുന്നവർക്് പലവിധ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ഥാത്ത 
ഏകീകൃത പ്ഥാറ്ക്ഫഥാം ആയ ത്ക-സ്ിഫ്റ് വഴി വിവിധ വകുപെുകളു
ത്ട അനമതികൾക്ുള്ള അക്പക്കൾ സമർപെിക്ുന്നതിനം അനമ
തികൾ ലഭ്മഥാക്ഥാനം കഴിയുന്നതഥാണ്. സംസ്ഥാന സർക്ഥാരിത്റെ 
സംരംഭ സൗഹൃദ നടപടികൾ ത്മച്ചത്പെടുതെുന്നതിനഥായി സംരംഭക
രും സർക്ഥാരും തമ്ിലുള്ള ആശയ വിനിമയം ത്മച്ചത്പെടുതെുന്നതി
നഥായി 1800 890 1030 എന്ന ക്ടഥാൾ ഫ്ീ കഥാൾ ക്സവനവും സജ്ീ
കരിച്ചിട്ുണ്്. 2022-23 സഥാമ്പതെിക വർഷം സംരംഭക വർഷമഥായി 
ആചരിച്ചുത്കഥാണ്് വിവിധ വകുപെുകളുത്ട സംക്യഥാജനക്തെഥാത്ട ഒരു 
ലക്ം സംരംഭങ്ൾ ആരംഭിക്ുക എന്ന ലഷ്ക്തെഥാത്ട വ്വസഥായ 
വകുപെ് മുക്ന്നഥാട്് ക്പഥാവുകയഥാണ്. ഇതിത്റെ ഭഥാഗമഥായി വ്വസഥായ 
വകുപെ് തയ്ഥാറഥാക്ിയിരിക്ുന്നതഥാണ് ഈ കകപെുസ്തകം    

“നിങ്ൾക്ും സംരംഭകരഥാകഥാം” എന്ന കകപെുസ്തകം സംസ്ഥാനത്തെ 
അഭ്സ്തവിദ്രഥായ, സഥാക്ഥാത്ക്രിയ്ക്കത്പെടഥാതെ ആശയങ്ൾ മന
സ്ിൽ സൂക്ിയ്ക്കുന്ന എല്ഥാവർക്ും പ്രക്യഥാജനത്പെടുന്ന ഒരു പ്രസി
ദ്ീകരണമഥാണ് എന്ന് ആദ്ക്മ പറയത്ട്. വ്വസഥായ സംരംഭകർക്് 
വളത്ര നല് ഒരു അന്തരീക്മഥാണ് സംസ്ഥാനതെിക്പെഥാൾ ഉളളത്. 
ഒരു സംരംഭകന് പുതിത്യഥാരു പ്രസ്ഥാനതെിക്ലക്് വലതുകഥാൽ 
ത്വച്ചിറങ്ഥാൻ എത്ന്തഥാത്ക് അനിവഥാര്മഥാക്ണഥാ അവത്യഥാത്ക് ഒരു 
കുടക്ീഴിൽ ഒതുക്ഥാൻ സംസ്ഥാന വ്വസഥായ വകുപെിന കഴിഞ്ി
ട്ുണ്്. പ്രഥമഥാക്പക് മുതൽ വിപണന സംവിധഥാനങ്ൾ വത്രയുള്ള 

സന്ദേശം

സുമൻ ബില് ഐ.എ.എസ്
പ്രിൻസിപെൽ ത്സക്രട്റി
വ്വസഥായ വകുപെ്
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ക്സവനങ്ൾ ഓക്രഥാ സംരംഭകനം  പ്രദഥാനം ത്ചയ്ഥാൻ  കഴിയുന്ന 
രീതിയിലുള്ള പദ്തികൾ നടപെിലഥാക്ുന്നതിനള്ള നടപടികൾ വ്
വസഥായ വകുപെ് സ്ീകരിച്ചു വരുന്നുണ്്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ 
ജില്കളിത്ല  സംരംഭക അന്തരീക്ത്തെപെറി വ്ക്തമഥായി നിരീക്ി
ക്ുകയും അതിലൂത്ട ലഭിച്ച വിവരങ്ത്ള വളത്ര ശഥാസ്സ്തീയമഥായി 
തരംതിരിക്ുകയും വ്ക്തമഥായതും വ്ത്സ്മഥായതുമഥായ തലത്ക്
ട്ുകള്ക്ു തഥാത്ഴയഥായി അവത്യ ക്ക്രഥാഡീകരിയ്ക്കുകയുമഥാണ് ഈ പു
സ്തകതെിലൂത്ട നിര്വ്വഹിച്ചിട്ുളളത്. ഇത്തഥാരു വലിയ ക്നട്മഥാണ്.

സംസ്ഥാനതെിത്റെ വികസിതമഥായ സമ്പദ് വ്വസ്യ്ക്ക് ഏത്റ സം
രംഭങ്ൾ ഉയർന്നു വരണം അതിന് സംരംഭകത്ം വളർതെിത്യടു
ക്ണം, സംരംഭകത്ര ക്പ്രഥാത്ഥാഹിപെിയ്ക്കണം. ഈ മഹതെഥായ ലക്്
മഥാണ് ഇതെരത്മഥാരു പുസ്തകരചനയിക്ലക്ു നയിച്ചത്. പതിനഥാലു 
ജില്കളിത്ലയും വ്വസഥായ വഥാണിജ് വകുപെിത്ല വിദഗ്ധർ ഈ 
സദ്സംരംഭതെിത്റെ പിന്നിൽ പണിത്യടുതെിട്ുണ്്. അവർ തീർച്ചയഥാ
യും അഭിനന്ദനം  അർഹിക്ുന്നു. ഉപക്ഭഥാക്തൃ ക്കരളം വ്വസഥായ 
ക്കരളമഥായും ഉല്ഥാദകരുത്ട “ഹബ്് ” ആയും മഥാറുവഥാൻ ഈ ഒരു 
പുസ്തകം ഒരു നിമിതെമഥായി മഥാറത്ട്. ആശംസകൾ.
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സംരംഭകത്ം പ്രോത്രോഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികള് വ്യ

വസരോയ വരോണിജ്യ വകകുപ്പ് നടപ്ിലരോക്ി വരകുന്നകു. ഗ്രോമ പഞ്രോയത്ി

ലല വിവിധ വരോർഡകുകളിൽ നിന്നകും സംരംഭകലര കലടെത്കുന്നതിൽ  

ജന്തിനിധികൾക്പ് വലിലയരോരകു പങ്പ് വഹിക്രോനുടെപ്. ഈലയരോരകു 

ലക്്യപത്രോലട എല്രോ തപദേശ സ്യം ഭരണ സ്രോപനങ്ങളിലകും വ്യ

വസരോയ വികസന ഓഫീസർമരോരകുലട പനതൃത്ത്ിൽ വകകുപ്ിലറെ 

പദ്ധതികലള സംബന്ിച്കുള്ള പബരോധവൽക്രണ പരിപരോടി നടത്ി 

വരകുന്നകു. ഇതകുവഴി കലടെത്കുന്ന സംരംഭകർക്കു സംരംഭകത് പബരോധ

വതപ്കരണ ലസമിനരോറകുകൾ, ജില്രോ അടിസ്രോനത്ിലകുള്ള സംരംഭകത് 

വികസന പരിശീലനങ്ങള്, ലടപ്രോളജി ക്ിനിക്കുകൾ, മരോപനലമെറെിലകും, 

സരോപങ്തിക വിദ്യയിലകും പരിശീലനം നല്കുപരോന്നതിനരോയി ലടപ്രോളജി 

മരോപനലമെറെപ്റ ലഡവലപ്പ്ലമറെപ് പ്രോഗ്രോമകുകൾ മകുതലരോയവ സംഘടി

പ്ിക്കുന്നകു. കൂടരോലത എറണരോകകുളം, കളമപശേരിയിൽ സ്ിതിലെയ്കുന്ന 

പകരളരോ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്പ് ഓഫപ് എറെർല്ണർഷിപ്പ് ലഡവലപപ്ലമറെപ് (KIED) 

ലറെ പനതൃത്ത്ിൽ സംസ്രോന വ്യരോപകമരോയി സംരംഭകത്ത്ിലറെ 

വിവിധ പമഖലകലള ഉൾലക്രോള്ളിച്കുലകരോടെകുള്ള വിവിധ  ഇനംപരി

ശീലന പരിപരോടികളകും നടപ്ിലരോക്ി വരകുന്നകുടെപ്. 

സൂക്ഷ്മ-ലെറകുകിട-ഇടത്രം സംരംഭ പമഖലയിൽ  ഉൽപ്രോദനവകും 

ലതരോഴിലകും വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളകും വ്യവസരോയ 

വകകുപ്പ് ആസൂത്രണം ലെയ്പ് നടപ്ിലരോക്ി വരകുന്നകുടെപ്. സർക്രോർ  

പദ്ധതികൾ വഴിയകുള്ള സരോമ്പത്ിക സഹരോയങ്ങൾ നല്കുന്നതിലകുപരി 

         സപദേശം        

ശ്ീ. എപിഎം മകുഹമ്മദപ് ഹനീഷപ് ഐഎഎസപ്

്ിൻസിപ്ൽ ലസക്രട്റി (വ്യവസരോയം)
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സംരംഭകർക്പ് ആവശ്യമരോയ വിവിധ പസവനങ്ങളകും, ഉപപദശങ്ങളകും 

നല്കുന്ന ഒരകു ലഫസിലിപറ്റ്ർ എന്ന നിലയിലകും വകകുപ്ിൻലറ ് വർത്

നം മരോറിലക്രോടെിരിക്കുന്നകു. സംരംഭകർക്പ് അടിസ്രോന സൗകര്യങ്ങൾ 

ഒരകുക്ി നല്ിയകും, വ്യവസരോയം തകുടങ്ങരോനപ് ആവശ്യമരോയ അനുമതികൾ 

സമയബന്ിതമരോയി നല്കുകയകും വഴി പകരളലത് മികച് നിപക്പ 

സൗഹൃദ സംസ്രോനമരോക്ി മരോറ്ിലകരോടെിരിക്കുന്നകു. വിവിധ വകകുപ്കു

കലള ഏപകരോപിപ്ിച്പ് ഒരകു സംരംഭത്ിനരോവശ്യമരോയ എല്രോ ലലസൻ

സകുകളകും ക്ിയറൻസകുകളകും  ഓൺലലൻ ഏക ജരോലക സംവിധരോന

ത്ിലൂലട ലഭ്യമരോക്കുന്നതിനപ് പകുതിയ പസരോഫ്റപ് ലവയർ K-SWIFT  

്വർത്നമരോരംഭിച്ിട്കുടെപ്. യകുവജനങ്ങളിൽ  സംരംഭക സംസ്കരോരം 

വികസിപ്ിക്കുന്നതിനരോയി സ്ൂൾ, പകരോപളജപ് തലങ്ങളിൽ  സംരംഭകത് 

വികസന ക്ബ്കുകൾ  ആരംഭിക്കുന്നതിനും അവയ്കപ് സംരംഭകവികസന 

പരിപരോടികൾ  സംഘടിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സരോമ്പത്ികസഹരോയം നല്കു

കയകും ലെയ്കുന്നകു.

2022-23 സരോമ്പത്ിക വർഷം സംരംഭക വർഷമരോയി സർക്രോർ ് ഖ്യരോ

പിച്ിട്കുടെപ്. ഇതിലറെ ഭരോഗമരോയി തപദേശസ്യംഭരണം, സഹകരണം, 

കൃഷി, മൃഗസംരക്ണം, ഫിഷറീസപ്, ടൂറിസം, പനരോർക് മകുതലരോയ 

വകകുപ്കുകളകുലട സംപയരോജനപത്രോലട ഒരകു ലക്ം സംരംഭങ്ങൾ ആരം

ഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ കർമ്മ പദ്ധതികൾ വ്യവസരോയ വകകുപ്ിലറെ 

പനതൃത്ത്ിൽ ആവിഷ്കരിച്പ് വരകുന്നകുടെപ്. സംസ്രോനലത് തപദേശ 

സ്യം ഭരണ സ്രോപനങ്ങളിൽ നടത്കുന്ന ക്യരോമ്പയിലറെ ഭരോഗമരോയി 

തയ്രോറരോക്കുന്ന   “നിങ്ങൾക്കും സംരംഭകരരോകരോം” എന്ന ഈ ലകപ്കുസ്തകം 

സംസ്രോനലത് പകുതിയ സംരംഭകർക്പ്  തികച്കും ് പയരോജനലപ്ടകുന്ന 

ഒരകു ്സിദ്ധീകരണമരോണപ്. സംരംഭകലര പ്രോത്രോഹിപ്ിയ്കകുന്നതിലറെ 

ഭരോഗമരോയി തയ്രോറരോക്ിയിരിക്കുന്ന ഈ ലകപ്കുസ്തകത്ിലറെ രെനയ്കപ് 

പിന്നിൽ ് വർത്ിച്ിട്കുള്ള എല്രോ ഉപദ്യരോഗസ്ലരയകും അഭിനദേിക്കുന്ന

പതരോലടരോപ്ം സംരംഭക വർഷത്ിലറെ ഭരോഗമരോയി പകുതിയ സംരംഭങ്ങൾ 

ആരംഭിക്രോൻ മകുപന്നരോട്കു വരകുന്ന സംരംഭകർക്പ്  എല്രോ വിധ ആശംസ

കളകും പനരകുന്നകു.
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പരിസ്ിതിത്യ സംരക്ിച്ചു ത്കഥാണ്് ക്കരളത്തെ മികച്ച നിക്ക്പ 
സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമഥാക്ി മഥാറഥാനള്ള പ്രയഥാണതെിലഥാണ് ക്കരളഥാ വ്വ
സഥായ വഥാണിജ് ഡയറക്ടക്ററ്. ത്തഥാഴിൽ സഥാധ്തകൾ വർദ്ിപെിക്ുകയും 
പ്രഥാക്ദശിക വിഭവങ്ളുത്ട ഉപക്യഥാഗക്മത ഉറപെു വരുതെുകയും ത്ചയ്ു
ത്കഥാണ്് സൂക്ഷ്മ ത്ചറുകിട ഇടതെരം സംരംഭങ്ൾ ക്പ്രഥാത്ഥാഹിപെിക്ുക 
എന്ന നയതെിലൂന്നിയഥാണ് വ്വസഥായ വകുപെ്  പ്രവർതെിക്ുന്നത്. വ്
വസഥായ വകുപെ് വഴി നടപെിലഥാക്ി വരുന്ന വിവിധ പദ്തികളഥായ സംരംഭ 
സഹഥായ പദ്തി (ESS), ക്കന്ദ്ര ഭക്് വ്വസഥായ മന്തഥാലയതെിത്റെ 
പദ്തിയഥായ PMFME (Prime Minsters Formalization ഓഫ് Micro Food 
Processing Enterprises), മഥാർജിൻ മണി ഗ്രഥാറെ് പദ്തി തുടങ്ിയവത്യല്ഥാം 
തത്ന്ന ഈ ലക് ഷ്ം നിറക്വറുന്നതിനള്ളവയഥാണ്. 

സംരംഭകത്ം ക്പ്രഥാത്ഥാഹിപെിക്ുന്നതിനള്ള വിവിധ പദ്തികള് വ്വ
സഥായ വഥാണിജ് ഡയറക്ടക്ററ് നടപെിലഥാക്ി വരുന്നുണ്്. ക്്ഥാക്ടിസ്ഥാന
തെില് സംരംഭകത് ക്ബഥാധവത്കരണ ത്സമിനഥാറുകൾ, തഥാലൂക്് - ജില്ഥാ 
അടിസ്ഥാനതെില് നിക്ക്പ സംഗമങ്ൾ, ജില്ഥാഅടിസ്ഥാനതെിലുള്ള 
സംരംഭകത് വികസന പരിശീലനങ്ള് എന്നിവ അതില്   ഉൾത്പെടുന്നു. 
നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ളുത്ട സഥാക്കേതികവിദ് വികസിപെിക്ുന്നതിനഥായി 
ത്ടക്്ഥാളജി ക്ിനിക്ുകളും, മഥാക്നത്മെനറിലും, സഥാക്കേതിക വിദ്യിലും 
പരിശീലനം നല്കുന്നതിനഥായി ത്ടക്്ഥാളജി മഥാക്നത്മെനറ് ത്ഡവലപെ്ത്മ
നറ് ക്പ്രഥാഗ്രഥാമുകളും സംഘടിപെിക്ുന്നു. 

ബഥാകേിങ്, കലസന്സുകളും അനമതികളും, ക്പ്രഥാജക്ട് റിക്പെഥാർട്് തയ്ഥാറഥാ
ക്ൽ, കയറുമതി, ജി എസ ടി, നിയമം, മഥാർക്റിങ്്, സഥാക്കേതിക വിദ് 
തുടങ്ിയ ക്മഖലകളിൽ സംരംഭകരുത്ട സംശയങ്ൾ ദൂരീകരിക്ുന്നതി
നം അവരുത്ട പ്രശ്നങ്ൾ പരിഹരിക്ുന്നതിന് ആവശ്മഥായ ഉപക്ദശങ്ൾ 

സന്ദേശം

എസ്. ഹരികിക്ഷഥാർ  ഐ.എ.എസ്
ഡയറക്ടർ
വ്വസഥായ വഥാണിജ് ഡയറക്റ്റക്ററ്
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നൽകുന്നതിനമഥായി ജില്ഥാ വ്വസഥായ  ക്കന്ദ്രങ്ളിൽ എം. എസ്. 
എം. ഇ ക്ിനിക്ുകൾ എന്ന സംവിധഥാനം ആരംഭച്ചിട്ുണ്്.  ഇതിനഥായി 
ഓക്രഥാ ജില്കളിലും വിവിധ ക്മഖലകളിൽ പ്രഥാഗൽഭ്ം ത്തളിയിച്ച
തും സംരംഭകരുത്ട സംശയങ്ൾ ദൂരീകരിക്ഥാൻ പ്രഥാപ്തരഥായവരുമഥായ 
വിദഗ് തരുത്ട ഒരു പഥാനൽ രൂപീകരിക്ുകയും ത്ചയ്ിട്ുണ്്. വിവിധ 
സംശയങ്ളുമഥായി ജില്ഥാ വ്വസഥായ ക്കന്ദ്രങ്ളിൽ എതെുന്ന സം
രംഭകത്ര സംശയം ദുരീകരിക്ുന്നതിന് ഏറവും അനക്യഥാജ്നഥായ 
പഥാനലിസ്റുമഥായി കൂടികഥാഴ്ചയ്ക്കും സംശയദുരീകരണതെിനം ജില്ഥാ വ്
വസഥായ ക്കന്ദ്രം മുഖഥാന്തിരം സൗകര്ം ത്ചയ്ു ത്കഥാടുക്ുന്നതഥാണ്.

എല്ഥാ തഥാലൂക്് വ്വസഥായ ഓഫീസുകളിലും റിക്സഥാഴ്് ക്പഴ്ത്ണ 
നിയമിച്ചു ത്കഥാണ്് MSME ത്ഫസിലിക്റഷൻ ത്സറെറുകളഥാക്ി മഥാ
റുന്ന നടപടികൾ സ്ീകരിച്ചു വരുന്നു. കൂടഥാത്ത  2022-23 സഥാമ്പ
തെിക വർഷം സംരംഭക വര്ഷമഥായി പ്രഖ്ഥാപിച്ചുത്കഥാണ്്  വിവിധ 
വകുപെുകളുത്ട സംക്യഥാജിച്ചുള്ള പ്രവർതെനതെിലൂത്ട സംസ്ഥാന
തെ് ഒരു ലക്ം സംരംഭങ്ൾ സ്ഥാപിക്ുന്നതിനള്ള  പ്രവർതെന
ങ്ൾ  ആരംഭിച്ചിട്ുണ്്. ഇതിത്റെ ഭഥാഗമഥായി വിവിധ വകുപെുകളുത്ട 
സംക്യഥാജിച്ചുള്ള പ്രവർതെനതെിലൂത്ട പ്രസ്തുത സഥാമ്പതെിക വർഷം 
സംസ്ഥാനതെ് ഒരു ലക്ം സംരംഭങ്ൾ ആരംഭിക്ുന്നതിനഥായുള്ള 
പ്രവർതെനങ്ൾ  ആരംഭിച്ചിട്ുണ്്. തക്ദ്ദശസ്യംഭരണസ്ഥാപന 
തലതെിൽ പദ്തിയുത്ട സുഗമമഥായ  നടതെിപെിനഥായി 1155 ഇക്റെ
ണുകത്ള നിയമിക്ുന്നതഥാണ്. കൂടഥാത്ത സംരംഭം ആരംഭിക്ുന്നവർ
ക്് ക്കരളഥാ ബഥാകേ് വഴി കുറഞ് പലിശ നിരക്ിൽ വഥായ്പ ലഭ്മഥാക്ു
ന്നതിനള്ള പദ്തിയും  ആവിഷ് ക്രിക്ുന്നതഥാണ്. 

സംരംഭകത്തെിലൂന്നി സമ്പദ് വ്വസ്യുത്ട വളര്ച്ച എന്ന ലക്്
ക്തെഥാത്ട മുക്ന്നഥാട്ുളള പ്രയഥാണതെിലഥാണ് സംസ്ഥാന വ്വസഥായ 
വകുപെ്. ആയതിക്ലക്ുളള ഒരു കഥാൽവയ്പ്പഥായി ക്വണം “നിങ്
ള്ക്ും സംരംഭകരഥാകഥാം” എന്ന ഈ കകപെുസ്തകത്തെ കഥാണുവഥാൻ. 
ത്രിതഗതിയിലുളള വ്വസഥായ വികസനമഥാണ് സംസ്ഥാനതെിന് 
ആവശ്ം. ക്ദശീയ വരുമഥാനതെിലും പ്രതിശീര്ഷ വരുമഥാനതെിലുമു
ളള വളര്ച്ചയഥാണക്ല്ഥാ വികസതെിത്റെ സൂചികകളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാന
തെു നിൽക്ുന്നത്. വ്ക്തിഗത വരുമഥാനം വര്ദ്ിച്ചഥാൽ മഥാത്രക്മ സഥാ
മൂഹ്വരുമഥാനം ഉയരുകയുളളൂ. ഇതിലൂത്ട ഉപക്ഭഥാഗം വര്ദ്ിക്ും. 
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കൂടുതൽ പണം വിപണിയിത്ലതെുക്മ്പഥാള് അതു ഉൽപെഥാദന പ്രക്രി
യയുത്ട ഗതിയും ക്വഗതെിലഥാക്ും ഇതിലൂത്ട ക്ദശീയ വരുമഥാനവും 
ഉയരും ധനതത്ശഥാസ്സ്തതെിത്ല ഈ പഥാഠങ്ള്ത്ക്ഥാപെം സംരംഭത് 
വികസനം ലക്മഥാക്ിയഥാണ് നഥാം നീങ്ുന്നത് ഇതിത്നഥാരു വഴികഥാ
ട്ിയഥാണ് ഈ കകപെുസ്തകം.

വളത്ര ആഴതെിൽ പഠിച്ച ക്ശഷം തയ്ഥാറഥാക്ത്പെട് ഒരു പുസ്തകമഥായി 
ക്വണം ഇതിത്ന  കഥാണഥാൻ. വ്വസഥായ വികസനം ലക്്മിട്ുളള 
സര്ക്ഥാരിത്റെ പദ്തിത്ളപറി ഈ കകപെുസ്തകം വഥായനക്ഥാര്ക്് 
അവക്ബഥാധം ഉണ്ഥാക്ുന്നു. ഈ പുസ്തകതെിത്റെ അവതരണകശലി 
ഏത്റ ആകര്ഷണീയമഥാണ്. വളത്ര ലളിതമഥായ തയ്ഥാറഥാക്ത്പെട് ഈ 
പുസ്തകം നഥാളത്തെ വ്വസഥായ കുതിപെിന് ചഥാലകശക്തിയഥായി മഥാറു
ത്മന്ന കഥാര്തെിൽ യഥാത്തഥാരു സംശയവുമില്.

ഈത്യഥാരു സംരംഭതെിന പിന്നിൽ പ്രവര്തെിച്ച ഊര്ജ് സ്ലരുത്ട 
ടീമിത്ന അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നു. ഒപെം ആശംസകളും ക്നരുന്നു.
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ഉള്ളടക്ഷം

ക്രമ 

നം.

ഭരോഗങ്ങൾ
പപജപ് നം.

I ആമകുഖം 19

II ജില്യിലല സംരംഭക സരോധ്യതരോ പമഖലകൾ 25

III ലലസൻസപ്/അനുമതികൾക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ 31

IV
ലലസൻസകുമരോയി ബന്ലപ്ട്കു സംരംഭകര്ക്പ് ഉടെരോകരോവകുന്ന  

സംശയങ്ങള്
44

V വിവിധ വകകുപ്കുകൾ/ ഏജൻസികൾ വഴിയകുള്ള പദ്ധതികൾ 47

VI
നിങ്ങളകുലട സംരംഭത്ിനു അനുപയരോജ്യമരോയ പദ്ധതികൾ 

ലതരലഞെടകുക്കുന്നതിനുള്ള സൂെകം
49

VII സംരംഭർക്കുള്ള ്ധരോനലപ്ട് സഹരോയ പദ്ധതികൾ 51

VIII ബന്ലപ്പടടെ ്ധരോന പഫരോൺ നമ്പറകുകൾ 75
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വിവിധ വകകുപ്കുകൾ/ ഏജൻസികൾ വഴിയകുള്ള പദ്ധതികൾ - ഉള്ളടക്ം

ക്രമ 

നം.

വകകുപ്പ്/

ഏജൻസിയകുലട  

പപരപ്

പദ്ധതിയകുലട പപരപ്
പദ്ധതിയകുലട 

ക്രമ നം.

പപജപ് 

നം.

1
വ്യവസരോയ 

വരോണിജ്യ വകകുപ്പ്

നരോപനരോ യൂണിറ്കുകൾക്കുള്ള 

മരോർജിൻ മരോണി ഗ്രോറെപ്
1 51

്ധരോനമന്തിയകുലട ലതരോഴിൽ 

ദരോയക പദ്ധതി (PMEGP)
2 51

സംരംഭകസഹരോയ പദ്ധതി 

(ഇ.എസപ്.എസപ്)
3 52

ആശ (ASHA- Assistant 
Scheme For Handicraft 
Artisans)

4 53

നരോപനരോ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള 

പലിശ സഹരോയ പദ്ധതി
5 53

പി.എം.എഫപ്.എം.ഇ 

(PMFME-PM Formalization 
of Micro Food Processing 
Enterprises)

6 53

2

ഖരോദി ആൻഡപ്  

വിപല്ജപ് ഇൻഡ

സ്ട്ീസപ് പബരോർഡപ് 

(KVIB)

എലറെ ഗ്രോമം പദ്ധതി 7 54

3 കകുടകുംബശ്ീ

റൂറല് ലമപക്രരോ എറെർല്

സസപ്
8 54

യകുവശ്ി 9 54

4

ടൗൺ 

എംപപ്പളരോലമെറെപ് 

എകപ്പെഞ്പ്

ലകസ്കു (KESRU) 10 55

മൾട്ി പർപ്സപ്  പജരോബപ് ക്ബ്പ് 11 55

ശരണ്യ പദ്ധതി 12 55

ലകവല്യ പദ്ധതി 13 55

നവ ജീവന് പദ്ധതി 14 56



2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം സഷംരഷംഭങ്ങൾ 
ആരഷംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ക്ാമ്പയതിന്റെ ഭാഗമായതി തയ്ാറാക്തിയ കകപ്പുസ്തകഷം

2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം സഷംരഷംഭങ്ങൾ 
ആരഷംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ക്ാമ്പയതിന്റെ ഭാഗമായതി തയ്ാറാക്തിയ കകപ്പുസ്തകഷം

1514

5

പകരള പിന്നരോക് 

വിഭരോഗ വികസന 

പകരോർപപറഷൻ

പദശീയ പിന്നരോക് വിഭരോഗ 

വികസന പകരോർപപറഷലറെ

യകും പദശീയ ന്യകുന പക്  

വികസന പകരോർപപറഷലറെ

യകും  സഹരോയപത്രോലടയകുള്ള 

വരോയ്രോ പദ്ധതി

15 56

്വർത്ന മൂലധന വരോയ് 16 57

ബിസിനസപ് ഡവലപപ്ലമറെപ്റപ് 

പലരോണപ്
17 57

ല്രോഫഷണലകുകൾക്കുള്ള 

സ്റരോർട്പ്അപ്പ് വരോയ്
18 57

6

പകരള സംസ്രോന 

ന്യകുന പക് 

വികസന പകരോർപ്

പറഷൻ

ന്യൂനപക്ങ്ങൾക്കുളള സ്യം 

ലതരോഴിൽ  വരോയ്രോ
19 58

ലക്രഡിറ്പ് ലലന് 1 20 58

ക്രഡിറ്പ് ലലന് 2 21 58

ബിസിനസപ് 

ഡവലപപ്ലമൻറപ് പലരോണ്
22 59

7

പനരോർക് 

(NORKA-NON 
RESIDENT 
KERALITES 
AFFAIRS 
DEPARTMENT)

്വരോസികളകുലട പകുനരധിവരോ

സത്ിനരോയി പനരോർക് നടപ്ി

ലരോക്കുന്ന  സ്യം ലതരോഴിൽ 

പദ്ധതികൾ.

23 59

8
പട്ിക ജരോതി 

വികസന വകകുപ്പ്
സ്യം ലതരോഴിൽ പദ്ധതി 24 61

9

പട്ിക ജരോതി 

പട്ിക വർഗ്ഗ  

വികസന പകരോർപ്

പറഷൻ

സ്യം ലതരോഴിൽ പദ്ധതി 25 61

സ്യം ലതരോഴിലിനു വരോഹനം 

വരോങ്ങകുന്ന പദ്ധതി
26 61

മൾട്ി  പരപ്പ്സപ് യകുണിറ്പ് 

പലരോൺ
27 62

ലഘകു വ്യവസരോയ പയരോജന 28 62

പലരോണ് പഫരോര് ലരൈബല് 

എറെർ്ണർ
29 62

പലരോണപ് പഫരോർ സ്റരോർട്പ് അപ്പ് 

എറെർ്ണർ
30 62
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10

പകരളരോ 

ഫിനരോൻഷ്യൽ 

പകരോർപ്പറഷന് 

(KFC)

പടം പലരോണ് 31 62

വർക്ിങ്ങപ് ക്യരോപ്ിറ്ല് പലരോണ് 32 62

പമരോപഡലണപസഷൻ സ്ീം 33 62

പഷരോർട്പ് പടം പലരോണ് 34 63

സ്റരോർട്പ്പ്  പലരോണ് 35 63

വ്യവസരോയ എപസ്ററ്പ്  

ലപെഷ്യല് സ്ീം
36 63

Chief Ministers 
Entrepreneurship 
Development Programme 
(CMEDP)

37 63

11

പകരളരോ പസ്ററ്പ് 

ഇൻഡസ്ട്ിയൽ 

ലഡവലപ്പ്ലമൻറപ് 

പകരോർപ്പറഷന് 

(KSIDC)

മകുഖ്യ മന്തിയകുലട ്പത്യക 

സഹരോയ പദ്ധതി
38 63

വി മിഷന് 39 63

സീഡപ് ഫടെിങ്ങപ് 40

12

സ്രോൾ  

ഇൻഡസ്ട്ീസപ് 

ലഡവലപപ്ലമറെപ് 

ബരോങ്പ് ഓഫപ് 

ഇന്്യ(SIDBI)

യന്തങ്ങൾ വരോങ്ങകുന്നതിനുള്ള 

സഹരോയം
41 64

13
പകരളരോ സ്റരോർട്പ്പ് 

മിഷന്

ഇപന്നരോപവഷന് ഗ്രോറെപ് 42 64

സീഡപ് ഫടെപ് 43 64

14
വരോണിജ്യ ബരോങ്കു

കൾ

സ്റരോൻഡപ് അപപ് ഇന്്യ 44 64

മകുദ്ര പലരോൺ 45 64

PM Street Vendor’s 
AtmaNirbhar Nidhi (PM 
SVANidhi)

46 65

Deendayal Antyodaya 
Yojana-National Urban 
Livelihoods Mission (DAY 
NULM)

47 65

Agri-Clinics and Agri 
Business Centres’ Scheme 
(ACABC)

48 65

Agriculture Marketing 
Infrastructure 49 66

Agriculture Infrastructure 
Fund 50 66
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15

Department for 

Promotion of 

Industry and 

Internal Trade 

(DPIIT)

സ്റരോർട്പ് അപ്പ് ഇന്്യ 51 67

16 KERALA BANK

ലക.ബി മിത്ര എം.എസപ്.

എം.ഇ പലരോണ്
52 67

ലക.ബി സകുവിധ എം.എസപ്.

എം.ഇപലരോണ്
53 67

17

നരോഷണൽ സ്രോൾ 

ഇൻഡസ്ട്ീസപ് 

പകരോർപപറഷൻ 

(എന്.എസപ്.ഐ

.സി)

അസംസ്ൃത വസ്തകുക്ള് 

വരോങ്ങകുന്നതിനുള്ള ലക്രഡിറ്പ്  

ലഫസിലിറ്ി

54 67

18
വനിതരോ വികസന 

പകരോരപ്പ്പ്പറഷന്

സ്യം സഹരോയ സംഘങ്ങൾ

ക്കുള്ള ലമപക്രരോ  ഫിനരോൻസി

ങപ് പദ്ധതി

55 67

മകുന്നരോക് വിഭരോഗങ്ങൾക്കുള്ള  

പദ്ധതി
56 67

19
ക്ീര വികസന 

വകകുപ്പ്

തീറ്പ്കുല്  കൃഷിക്കുള്ള ധന

സഹരോയം
57 68

കറവപ്ശകു യകുണിറ്പ് 58 68

കിടരോരി വളരപ്ത് ല് യകുണിറ്ി

നു ധനസഹരോയം
59 68

20
സംസ്രോനപഹരോർ

ട്ികൾച്ർമിഷൻ

വിവിധവരോയ്രോബന്ിതപദ്ധ

തികൾ
60 68

21 മൃഗസംരക്ണ 

വകകുപ്പ്

സംസ്രോന മൃഗ സംരക്ണ 

വകകുപ്പ് വഴി നടപ്ിലരോക്ി 

വരകുന്ന ്ധരോന പദ്ധതികൾ

61 71

22 ഫിഷറീസപ് വകകുപ്പ്

സംസ്രോന ഫിഷറീസപ് വകകുപ്പ് 

വഴി നടപ്ിലരോക്ി വരകുന്ന 

്ധരോന പദ്ധതികൾ 

62 72

ലസരോലസറ്ി പഫരോർ അസി

സ്റൻസപ് ടകു ഫിഷൻവിലമൻ 

(സരോഫപ്) വഴി നടപ്ിലരോക്ി 

വരകുന്ന ്ധരോന പദ്ധതികൾ

63 72
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ആമുഖഷം

ജീവിതം എന്നതപ് ലതരലഞെടകുപ്കുകളകുലട റിസൾട്പ് ആണപ്.  ഇന്നപ് 

നമ്മൾ എടകുക്കുന്ന തീരകുമരോനങ്ങളരോണപ് നരോലളയകുലട നരോളകുകളില് 

നമ്മൾ എവിലട ആയിരിക്കുലമന്നപ് നിശ്ചയിക്കുന്നതപ്.  മനുഷ്യർക്പ് 

പിറന്നപ് വീണ കകുടകുംബപമരോ, മരോതരോ പിതരോക്ലളപയരോ സ്ന്ം പപപരരോ 

പപരോലകും സ്ന്മരോയി ലതരലഞെടകുക്കുവരോന് അവകരോശമില്രോത് ഈ 

പലരോകത്പ് പപക് സ്ന്ം കരിയർ സ്ന്മരോയി ലതരലഞെടകുക്കുവരോന് 

കഴിയകും.  പകരളത്ില് ഭൂരിഭരോഗവകും ഈ കരിയർ ഏലതങ്ിലകുലമരോരകു 

പജരോലിയരോവണലമന്നരോഗ്ഹിക്കുപമ്പരോൾ െിലരരോവലട് അലതരോരകു സം

രംഭമരോവണം എന്നരോഗ്ഹിക്കുന്നകു.  സ്ന്മരോയി സ്ിര വരകുമരോനമകുള്ള 

ഒരകു പജരോലിലയന്ന പരമ്പരരോഗത കരിയർ സ്പ്നങ്ങളില് നിന്നകും ഇന്നപ് 

പകരളീയ യകുവത്ം സ്ന്മരോയി ഒരകു സംരംഭം ആരംഭിക്ണലമന്ന 

തലത്ിപലക്പ് തങ്ങളകുലട കരോഴ്ചപ്രോടകുകൾ മരോറ്ിയിരിക്കുന്നകുലവന്നതപ് 

പകരളലത് സംബന്ിച്പ് ആശരോവഹമരോണപ്.  

ഇന്്യയില് നരോം ഉപപയരോഗിക്കുന്ന ഉല്പ്ന്നങ്ങളില് ആറരോയിരത്ിലധി

കവകും ഇവിടകുലത് ലെറകുകിട വ്യവസരോയ പമഖലയകുലട സംഭരോവനയരോണപ്.  

സഷംരഷംഭകത്വത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ാണപ്

സ്ിര വരകുമരോനമകുള്ള ഒരകു പജരോലി എന്നതിലപ്കുറം സ്ന്മരോയി ഒരകു 

സംരംഭം എന്നതിനപ് ്സക്ി ഏലറയരോണപ്. എന്നരോല് ഭൂരിഭരോഗം 

മലയരോളികൾക്കും എല്രോ പരിപരോടിയകും നഷ്ടലപ്ടകുപമ്പരോഴകുള്ള അവസ

നരോലത് അത്രോണിയരോണപ് സംരംഭകത്ം. എന്നരോല് അതിലകുലമത്രപയരോ 

മൂല്യമകുള്ളലയരോന്നരോണപ് സംരംഭകത്ം. ഒരരോൾ ഒരകു സംരംഭകനരോയി 

മരോപറടെതിനപ് ്സക്മരോയ 3 കരോരണങ്ങൾ ഉടെപ്. 

1. വ്യക്ിപരമരോയ സരോമ്പത്ിക ഉന്നമനത്ം. – ഒരിക്ലകും സർക്രോർ 

തലത്ിപലരോ ഒരകു സ്കരോര്യ സ്രോപനത്ിപലരോ ഉള്ള പജരോലി ലകരോടെപ് 

ആർക്കും തലന്ന ഉയർന്ന ഒരകു സരോമ്പത്ിക നിലവരോരത്ിപലക്പ് 

എത്കുവരോന് കഴിയകുകയില്. മകുന്ിയ വരോഹനപമരോ, ഉയർന്ന നിലവരോ

രത്ിലകുള്ള വീപടരോ ഉന്നതമരോയ ജീവിത സരോഹെര്യങ്ങപളരോ  ആണപ് 

ലക്്യലമങ്ില് പപരോപകടെകുന്ന പരോത സംരംഭകത്ത്ിപറെതരോണപ്. 
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2. തലമകുറകൾക്രോയകുള്ള നിപക്പം – എത്ര വലിയ ഉയർന്ന ഉപദ്യരോ

ഗസ്നരോയരോലകും അവർ വിരമിക്കുപമ്പരോൾ തങ്ങളകുലട മക്ലള 

തല്സ്രോനത്പ് ഇരകുത്കുവരോന് സരോധ്യമല്.  എന്നരോല് അതപ് ബി

സിനസ്കുകരോർക്പ് മരോത്രം സരോധിക്കുന്ന കരോര്യമരോണപ്.  തങ്ങളകുലട 

മരോതരോ പിതരോക്ൾ തകുടങ്ങിയതരോയ ബിസിനസ്പ് സരോമ്രോജ്യം വിജ

യകരരോയി നടത്ിലക്രോടെപ് പപരോകകുന്ന എത്രപയരോ സംരംഭകരകുടെി

വിലട.  നമ്മകുലട മക്ൾക്രോയകുള്ള നല്ലയരോരകു ഇൻലവസ്റപ്ലമറെരോണപ് 

സംരംഭകത്ം എന്നതപ്.

3. നരോടിലറെ വികസനം – ഒരകു വ്യക്ി സംരംഭകനരോയി മരോറകുപമ്പരോൾ 

ഒന്നിലധികം പപർക്പ് ലതരോഴിൽ  നല്കകുന്നകുലവന്നതിനപ്കുറം സം

ഭവിക്കുന്ന മലറ്രോന്നകുടെപ്, ഒരകു സംരംഭത്ിലന അധികരിച്പ് െകുറ്ം 

നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവരോനുള്ള സരോധ്യതയരോണതപ്.  

ഇങ്ങലനയകുള്ള അനുബന് വ്യവസരോയ സ്രോപനങ്ങൾ ആരംഭി

ക്ലപ്ടകുന്നതപ് ലകരോടെപ് ഒരകു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്ന വ്യക്ി ഒരകു 

നരോടിലറെ മകുഖഛരോയയരോണപ് മരോറ്കുന്നതപ്.

പകരളത്ില് ഒരകു സംരംഭം ആരംഭിക്കുവരോന് സരോധ്യതയകുള്ള പമഖ

ലകൾ നിരവധിയരോണപ്.  ഭക്്യസംസംസ്രണവകും, ഗരോർലമന്റപ് മരോനു

ഫരോകപ്െ്റിങ്ങകും ഇവയില് മകുന്നിട്പ് നില്ക്കുന്നകു.  ടൂറിസം രംഗംത്കും 

സരോധ്യതകൾ ഏലറയരോണപ്.  

എങ്ങന്െ ഒരു സഷംരഷംഭഷം ആരഷംഭതിക്ാഷം

സ്ന്മരോയി ഒരകു സംരംഭം ആരംഭിക്കുവരോന് ആദ്യമരോയി പവടെതപ് ആത്മ 

വിശ്രോസം ആണപ്.  സരോഹെര്യങ്ങലള മനസ്ിലരോക്കുവരോനും അതിനനു

സരിച്പ് മരോറകുവരോനും കഴിവകുള്ളവർപക് ഇവിലട വിജയിക്കുവരോനരോകൂ.  

കരോലഘട്ത്ിലറെ മരോറ്ങ്ങപളരോടപ് എത്ര പവഗത്ില് ് തികരിക്കുന്നകുലവ

ന്നതരോണപ് ് ധരോനം. അനുകൂല സരോഹെര്യവകും മൂലധനവകുമകുലടെങ്ിലകും 

ആത്മ വിശ്രോസം ഇല്രോലയങ്ില് പരരോജയം ആയിരിക്കും ഫലം.  

എവിലട നിന്നരോണപ് ഒരകു സംരംഭം ആരംഭിക്കുക.  ഈലയരോരകു പെരോദ്യത്ി

നപ് ഉത്രം പതടകുപമ്പരോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്ിലരോപക്ടെതപ് സംരംഭം 

എത്ര തരം ഉടെപ് എന്നരോണപ്.  പലരോകത്ിലല ഏലതരോരകു സംരംഭലത്യകും 

നമകുക്പ് 3 ഗ്കുപ്കുകളരോയി തിരിക്കുവരോന് കഴിയകും.   ഒന്നപ് ഉല്പ്രോദന 
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വ്യവസരോയം.  അതരോയതപ് ഒരകു അസംസ്ൃത വസ്തകു ഒരകു ഉല്പ്ന്നമരോയി 

മരോറകുന്നകു.  െപ്രോത്ി ഉടെരോക്കുന്നപതരോ, ഷർട്പ് ഉടെരോക്കുന്നപതരോ ഒലക് 

ഇതിനപ് ഉദരോഹരണമരോണപ്.  മലറ്രോന്നപ് പസവന സംരംഭങ്ങൾ ആണപ്.  

അതരോയതപ് മലറ്രോരരോൾക്പ് അറിയില്രോത് ഒരകു പജരോലി അവർക്രോയി 

ലെയ്കുന്നതരോണതപ്.  ബ്യൂട്ിപരോർലപറരോ, തയ്ല്ക്ടപയരോ ഒലക് ഉദരോ

ഹരണമരോലയടകുക്രോം.  എന്നരോല് ഒരകു പലഡീസപ് പസ്റരോപറരോ പലെരക്പ് 

കടപയരോ ഒലക് വരകുന്നതപ് പരൈഡിങ്ങപ് എന്ന വിഭരോഗത്ിലരോണപ്.  സംരംഭം 

ആരംഭിക്കുവരോന് ആഗ്ഹിക്കുന്ന  വ്യക്ി ആദ്യം ഉത്രം കലടെപത്

ടെതപ് തലറെ സംരംഭം ഇതിപലതിലരോണപ് വരകുന്നതപ് എന്നതരോണപ്.  

ഒരകു സംരംഭം ആരംഭിക്കുവരോന് ആദ്യം പവടെതപ് എന്രോണപ് എന്ന 

പെരോദ്യത്ിനപ് ബഹകു ഭൂരിപക്ത്ിപറെയകും ഉത്രം പണം എന്നതരോയി

രിക്കും.  എന്നരോല് ഒരകു സംരംഭത്ിനപ് ്ധരോനമരോയകും 5 M കൾ ഉടെപ്. 

Men, Money, Machine, Material and Market എന്നിവയരോണവ.  Men 

എന്നരോല് സംരംഭകനും തലറെ ജീവനക്രോരകും ആണപ്.  Machine, Raw 

Material എന്നിവയകും ്ധരോനലപ്ട്തരോണപ്.  എന്നരോല് തലറെ ഉല്പ്ന്നം 

അലല്ങ്ില് പസവനം വിറ്ഴിക്ലപ്പടടെ വിപണി എതരോണപ് എന്നതപ് 

പരമ ്ധരോനമരോയ ഒന്നരോണപ്.  എത്ര പണം ഉലടെങ്ിലകും വിപണി 

ഇല്രോലയങ്ില് നരോം പരരോജയലപ്ട്പ് പപരോകകും.  ആയതിനരോല്ത്ലന്ന 

ഒരകു സംരംഭത്ിനപ് പരമ ്ധരോനമരോയി പവടെകുന്നതപ് മരോർക്റ്പ് ആണപ്.  

നമകുക്പ് മരോർക്റ്പ് െൂടെിക്രോണിക്കുവരോന് കഴിഞെരോല് പണം നല്കകു

വരോന് ധനകരോര്യ സ്രോപനങ്ങളകുടെപ്. സത്യത്ില് മരോർക്റ്പ് എന്നരോല് 

സംരംഭകരോശയം എന്നതരോണപ്.  

എന്ന്ാന്ക് കടമ്പകൾ
സഷംരഷംഭത്തിന്റെ ആരഷംഭത്തിെപ് െതിരവധതി കടമ്പകൾ ഉണ്പ്.  

1. സംരംഭകരോശയ രൂപവല്ക്രണമരോണപ് ആദ്യപത്തപ്. ഒരകു സംരംഭകരോ

ശയം എവിലട നിന്നകുമകുടെരോകരോം. ഒരകു വസ്തകുവിലന ഉദരോഹരണമരോയി 

എടകുത്കു ലകരോടെപ് നിരവധി ആശയങ്ങൾ രൂപലപ്ടകുത്കുവരോന് 

കഴിയകും.  ഉദരോഹരണമരോയി തകുണി എടകുത്രോല് അതകുപപയരോ

ഗിച്പ് നിരവധി ഉല്പ്ന്നങ്ങൾ ഉടെരോക്കുവരോന് കഴിയകും.  ഒപ്ം 

തയ്ല്ക്ട പപരോലകുള്ള പസവന സംരംഭങ്ങപളരോ, ലടകലറ്ലകുകൾ 

പപരോലകുള്ള പരൈഡിങ്ങപ് സ്രോപനങ്ങപളരോ ആരംഭിക്കുവരോന് കഴിയകും.  
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ഇനി സമൂഹത്ിലല ് ശ്നങ്ങളിലൂലട കടന്നപ് ലെന്നരോല് നിരവധി 

ആശയങ്ങൾ പിറവിലയടകുക്കുന്നതപ് കരോണകുവരോന് കഴിയകും.  ഇന്നപ് 

നമ്മൾ ഉപപയരോഗിക്കുന്ന ഏലതരോരകു ഉല്പ്ന്നവകും ഏലതങ്ിലകും 

ഒരകു ് ശ്നത്ിലറെ പരിഹരോരമരോണപ് എന്നതരോണപ് വസ്തകുത.  നമ്മകുലട 

അസംസ്ൃത വസ്തകുക്ലള മൂല്യ വർദ്ധിത ഉല്പ്ന്നങ്ങളരോക്ി മരോറ്കു

വരോന് കഴിയകും.  ഇങ്ങലന വ്യത്യസ്ത മരോർഗ്ഗങ്ങളിലൂലട ആശയം 

രൂപവല്ക്രിക്കുക എന്നതരോണപ് ആദ്യമരോയി ലെപയ്ടെതപ്. 

2. നിരവധി ആശയങ്ങൾ ഉരകുത്ിരിഞെപ് വപന്നക്രോം.  ഇവലയലയ

ല്രോം ഒന്നപ് പഷരോർട്പ് ലിസ്റപ് ലെയ്കുകലയന്നതരോണപ് അടകുത്തരോയി 

ലെപയ്ടെതപ്.  ്രോപയരോഗികമരോയതപ് മരോത്രം ലതരലഞെടകുക്കുക 

എന്ന സമീപനം നടത്കുക.  

3. ലതരലഞെടകുത് ആശയങ്ങളില് ഒരകു ് രോഥമിക ഗപവഷണം നട

ത്കുകയരോണപ് ഇനി ലെപയ്ടെതപ്.  ലകയ്ിലകുള്ള ഓപരരോ ആശയ

ത്ിനും അനുപയരോജ്യമരോയ വിദഗപ്ധലര കലടെത്കുകയകും അവപരരോടപ് 

അഭി്രോയങ്ങൾ ആരരോയകുകയകും ലെപയ്ടെതകുടെപ്.  ഓപരരോന്നിലന

പ്റ്ിയകും വിപണി പഠനം നടത്കുക, ആവശ്യം പവടെതരോയ യന്ത 

സരോമഗ്ികലളപ്റ്ി മനസ്ിലരോക്കുക, അസംസ്ൃത വസ്തകുക്ലളപ്റ്ി 

അറിയകുക, എത്രമരോത്രം മൂലധനം ആവശ്യമകുലടെന്നപ് പഠിക്കുക 

സരോപങ്തിക വിദ്യ ആവശ്യമരോയ സംരംഭങ്ങൾ ആലണങ്ില് അതി

ലനപ്റ്ി മനസ്ിലരോക്കുക തകുടങ്ങിയവലയല്രോം ലെപയ്ടെതരോണപ്. 

4. പിന്നീടരോണപ് ഈ ഓപരരോ ആശയലത്യകും സൂക്ഷ്മമരോയ വിലയിരകുപത്

ടെതപ്.  ഇതിലറെ ആവശ്യം സമൂഹത്ിലകുപടെരോ, ഇതപ് സരോമ്പത്ികമരോയി  

വിജയിക്കുപമരോ, പരിസ്ിതിക്പ് ഹരോനികരമരോപണരോ എന്നലതരോലക്  

െിന്ിപക്ടെതകുടെപ്.  

5. വ്യക്മരോയ പഠനത്ിനപ് പശഷം ഏറ്വകും അനുപയരോജ്യമരോയ ഒന്നപ് 

ലതരലഞെടകുക്കുക എന്നതരോണപ് ഇനി ലെപയ്ടെതപ്.  

6. അതിനപ് പശഷം ഒരകു ബിസിനസപ് പ്രോന് തയ്രോറരോപക്ടെതകുടെപ്.  

അതില് ബിസിനസപ് ആരംഭിക്കുവരോനുള്ള കരോരണം, അതിനപ് കരോ

രണമരോയ ് ശ്നം, അതിലറെ പരിഹരോരം നമ്മൾ മകുന്പില് കരോണകുന്ന 

വിപണി, മൂലധനം കലടെത്കുവരോനുള്ള മരോർഗ്ഗം, മരോർക്റ്ിങ്ങപ് 
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സ്ട്രോറ്ജി, റവന്യകു പമരോഡല് തകുടങ്ങിയവലയല്രോം ഉടെരോവണം.

7. ഇനി അറിപയടെതപ് സബപ്സിഡി സ്ീമകുകലളക്കുറിച്രോണപ്.  പകന്ദ്ര, 

സംസ്രോന സർക്രോരകുകൾ വിവിധങ്ങളരോയ സബപ്സിഡി സ്ീമകുകൾ 

ആവിഷ്കരിച്പ് നടപ്ിലരോക്കുന്നകുടെപ്.  ഇതിലനക്കുറിച്പ് ഈ പകുസ്ത

കത്ില് വിശദമരോയി ്തിപരോദിക്കുന്നകുടെപ്. 

8. ലതരലഞെടകുത് ആശയവകുമരോയി വിദഗ്ദരകുമരോയി െർച് നടത്കുക 

എന്നകുള്ളതരോണപ് ഇനി ലെപയ്ടെതപ്. യന്തസരോമഗ്ികൾ നല്കകുന്ന

വരകുമരോപയരോ, പറരോ ലമറ്ീരിയലകുകൾ നല്കകുന്നവരകുമരോപയരോ ഒലക് 

വിശദമരോയ െർച്യരോവരോം.  

9. തലറെ സംരംഭത്ിനപ് എത്ര മരോത്രം മൂലധനം  ആവശ്യമകുലടെന്നകുള്ള 

കലടെത്ലരോണപ് ഇനി പവടെകുന്നതപ്.  ് വർത്ന മൂലധനം എത്ര 

പവണം, ക്യരോഷപ് പ്രോ എങ്ങലനയരോണപ് എന്നിങ്ങലനയകുള്ളലതല്രോം 

ഈ പസ്റജില് പ്രോന് ലെപയ്ടെതകുടെപ്. 

10. ഒരകു സംരംഭകന് പനപടടെതരോയ വിവിധങ്ങളരോയ ലലസന്സകു

കളകും രജിസപ് പരൈഷനുകളകുമകുടെപ്.  വിവിധ ഡിപ്രോർട്പ്ലമന്റകുകൾ 

അതിനരോയി സദേർശിപക്ടെതകുടെപ്.  അതപ് ഏലതരോലക്ലയന്നപ് 

മനസ്ിലരോക്കുക എന്നതപ് ഏലറ ് രോധരോന്യമർഹിക്കുന്നലയരോന്നരോണപ്. 

11. ഒരകു സംരംഭത്ിനപ് വിവിധങ്ങളരോയ ഉടമസ്തരോ രൂപങ്ങളകുടെപ്.  

തലറെ സംരംഭത്ിനപ് അനുപയരോജ്യമരോയതപ് ഏലതന്നപ് സംരംഭകന് 

മനസ്ിലരോപക്ടെതരോണപ്.  ഒരരോൾ മരോത്രമകുള്ള സംരംഭം എന്നതപ് 

ല്രോല്റ്റി ആണപ്. അതപ് രജിസ്റർ ലെപയ്ടെതപ് തപദേശ സ്യം 

ഭരണ സ്രോപനത്ിലരോണപ്.  സംരംഭകനപ് തലറെ സ്രോപനം ഏകരോംഗ 

കമ്പനിയരോയിപട്രോ, പരോർടപ്ണർഷിപപ് പഫം ആയിപട്രോ, ലിമിറ്ഡപ് 

ലയബിലിറ്ി പരോർടപ്ണർഷിപ്രോപയരോ, ല്വറ്പ് അലല്ങ്ില് പബ്ികപ് 

ലിമിറ്ഡപ് കമ്പിനിയരോപയരോ ഒലക് രജിസ്റർ ലെയ്രോവകുന്നതരോണപ്. 

12. അടകുത്തരോയി സംരംഭത്ിലനരോരകു പപരകു നല്കകുക എന്നതരോണപ് 

ലെപയ്ടെതപ്. സംരംഭത്ിനപ് മരോത്രമല്, ഉല്പ്ന്നത്ിനും, സർവ്ീസി

നുലമരോലക് ജന മനസ്കുകളില് ഇടം പിടിക്കുന്ന തരത്ിലകുള്ളലയരോ

രകു പപരകു നല്പകടെതരോണപ്. ഒപ്ം അതപ് ല്രോട്ക്പ് ലെപയ്ടെതകും 

അത്യരോവശ്യമരോണപ്. ഈ ഘട്ത്ില് പപറ്ന്റിലനക്കുറിച്കും പരൈഡപ് 
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മരോർക്ിലനക്കുറിച്കുലമല്രോം അത്യരോവശ്യ ധരോരണ ഉടെരോപക്ടെതപ് 

അത്യന്രോപപക്ിതമരോണപ്.  

13. തലറെ സംരംഭത്ിനരോയിട്കുള്ള ഒരകു സ്ലം കലടെത്കുകലയന്ന

തരോണപ് അടകുത് പടി. ഉല്പ്രോദന വ്യവസരോയങ്ങൾക്കും, പസവന, 

പരൈഡിങ്ങപ് സംരംഭങ്ങൾക്കും ആവശ്യമകുള്ള സ്ലത്ിനപ് വ്യത്യ

സ്തമരോയ ്പത്യകതകളരോണകുള്ളതപ്.  ആയതപ് തിരിച്റിയകുകയകും 

അനുപയരോജ്യമരോയ സ്ലം ലതരലഞെടകുക്കുകയകും പവണം. 

14. ആവശ്യമരോയ ലലസന്സകുകളകും രജിസപ് പരൈഷനുകളകും പൂർത്ിയരോ

ക്ി സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയരോണപ് അവസരോനമരോയി ലെപയ്ടെതപ്. 
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പകരളത്ിലല വ്യവസരോയ സംരംഭങ്ങളിൽ അധികവകും ഭക്്യ സം

സ്രണം, എഞ്ിനീയറിംഗപ്, റബ്ർ, ലറഡിലമയപ്ഡപ് വസ്സ്ത നിർമരോണം, 

ആയകുർപവദം, ഐ ടി, പസവന സംരംഭങ്ങൾ മകുതലരോയ പമഖലകളിലരോണപ് 

കരോണലപ്ടകുന്നതപ്. ലപരോതകുപമഖലരോ സ്രോപനങ്ങളകുലട സരോന്നിദ്ധ്യവകും 

നിലവരോരമകുള്ള മരോനവവിഭവപശഷിയകുലട ലഭ്യതയകും പകരളത്ിൽ 

പകുതകു തലമകുറ നൂതന സംരംഭങ്ങൾ ധരോരരോളം ആരംഭിക്കുവരോനുള്ള 

സരോധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നകു. പകരളത്ിലല ഈ ്പത്യക സരോഹെര്യം 

കണക്ിലലടകുത്കു പകന്ദ്ര സംസ്രോന സർക്രോരകുകളകുപടതരോയ വിവിധ 

സംരംഭകത് പ്രോത്രോഹന പദ്ധതികളരോണപ് സംസ്രോനത്പ് ഇപപ്രോൾ 

നടന്നകുവരകുന്നതപ്. ഭക്്യസംസ്രണ പമഖലയിൽ ഓപരരോ ജില്കൾക്കും 

സരോധ്യത ഉള്ള ഉതപ്പന്നങ്ങൾക്പ് ഒരകു ജില് ഒരകു ഉൽപ്ന്നം (One District 
One Product - ODOP) എന്ന ആശയത്ിലറെ അടിസ്രോനത്ിൽ 

പകന്ദ്രസംസ്രോന സർക്രോരകുകൾ സബപ് സിഡിയകും നൽകി വരകുന്നകു. 

െരിത്രപരമരോയ ലപരകുമ ലകരോടെകും, കടലകും കരോയലകും മലപയരോരവകും ഇട

കലർന്ന ്കൃതിഭംഗി ലകരോടെകും എന്നകും തലലയടകുപ്കുള്ള ജില്യരോണപ് 

ലകരോല്ം. പടിഞെരോറകു ഭരോഗത്പ് അറബിക്ടലകും, കിഴക്പ് തമിഴ്രോടകും, 

വടക്പ് ആലപ്കുഴ-പത്നംതിട് ജില്കളകും ലതക്പ് തിരകുവനന്പകുരം 

ജില്യകും  ലകരോല്വകുമരോയി  അതിരകുകള് പങ്ിടകുന്നകു. ലകരോല്ം, പകുനലൂര് 

എന്നിങ്ങലന രടെപ് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളരോയി പത്നരോപകുരം, പകുനലൂര്, 

കകുന്നത്ൂര്, ലകരോട്രോരക്ര, കരകുനരോഗപ്ള്ളി, ലകരോല്ം എന്നിങ്ങലന 

ആലക ആറകു തരോലൂക്കുകള് ജില്യിലകുടെപ്.തീര്പദശം, ഇടനരോടപ് , 

മലനരോടപ് എന്നിങ്ങലന പവര്തിരിക്രോന് കഴിയകുന്ന ഭൂ്കൃതിയരോലകും  

ലജവ ലവവിധ്യങ്ങളരോലകും  സമ്പന്നമരോയ   ലകരോല്ം   കൃഷിപയരോ

ഗ്യവകും ലെമ്മണ്പ് നിറഞെതകും വനസമൃദ്ധവകുമരോണപ്. ശക്ികകുളങ്ങര, 

നീടെകര, അഴീക്ല് എന്നീ മത്്യബന്ന തകുറമകുഖങ്ങളകുലട സരോ

ന്നിദ്ധ്യം ലകരോല്ലത് നിരവധി പപര്ക്പ് ലതരോഴില് നല്കകുന്ന ഒരകു 

്മകുഖ മത്്യവ്യവസരോയ പകന്ദ്രമരോക്ിത്ീര്ക്കുന്നകു.പകുരരോതന ലകരോല്ം 

തകുറമകുഖം ലെനയകും, അപറബ്യയകുമരോയിലട്രോലക് വ്യരോപരോരബന്ം പകു

ലർത്ിയിരകുന്നതകും, നിരവധി വൻകിട വ്യവസരോയ സ്രോപനങ്ങൾക്പ് 

കൂലടരോരകുക്ിയിരകുന്ന ജില്യകുമരോണപ് ലകരോല്ം.

മത്്യ സമ്പത്പ്, കരോർഷിക വിഭവങ്ങളകുലട ലഭ്യത, ലകരോല്ം തകുറമകുഖ

ത്ിലറെ സരോന്നിദ്ധ്യം, വിവിധ ധരോതകുക്ളരോൽ സമ്പകുഷ്ടമരോയ കടൽത്ീ
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രം, സമീകൃതമരോയ കരോലരോവസ്, അഭ്യസ് വിദ്യരരോയ യകുവതലമകുറ, 

വനിതകളകുലട സരോമൂഹ്യ പകുപരരോഗതി എന്നിവ ജില്യകുലട വ്യവസരോയ 

പകുപരരോഗതിയ്കപ് പിന്കുണപയകകുന്ന  ഘടകങ്ങളരോണപ്.പപരോര്ച്കുഗീസപ് കരോലം 

മകുതല്  കശകുവടെി വ്യവസരോയത്ിലറെ സിരരോപകന്ദ്രമരോയ ലകരോല്ത്പ്   

നൂറകുകണത്ിനു കശകുവടെി സംസ്രണ ഫരോക്റികള് ് വര്ത്ിക്കുന്നകു. 

രരോജ്യലത് ആലക സംസ്ൃത കശകുവടെി കയറ്കുമതിയകുലട 75 ശതമരോന

വകും കയ്രോളകുന്ന ലകരോല്ം ഇന്നകും ഇന്്യയിലല ഏറ്വകും വലിയ സംസ്രിച് 

കശകുവടെി കയറ്കുമതി പകന്ദ്രമരോയി തകുടരകുന്നകു. മത്്യസമ്പത്പ്ലകരോടെകും 

അനുഗ്ഹീതമരോണപ് ലകരോല്ം. നഗരത്ിലറെ ് രോന് ് പദശത്പ് സ്ിതി 

ലെയ്കുന്ന; പകരളത്ിലല തലന്ന ഏറ്വകും ്ധരോനലപ്ട് മത്്യബന്ന 

തകുറമകുഖങ്ങളില് ഒന്നരോയ നീടെകരയില് ഇന്പഡരോ പനരോര്വ്ീജിയന് 

പദ്ധതിയകുലട ഭരോഗമരോയി   നടത്ിയ ്വര്ത്നങ്ങള് മത്്യബന്ന

പമഖലയിലകും  അനുബന് പമഖലയിലകും നിരവധിപപര്ക്പ് ലതരോഴില

വസരം ്ദരോനം ലെയ്കുന്നകു. 

തടരോകങ്ങളകും കരോയലകുകളകും മലപയരോരങ്ങളകും ഒരകുക്കുന്ന നരോളിതകുവ

ലര പൂർണ്മരോയി െൂഷണം ലെയ്ിട്ില്രോത് ്കൃതിഭംഗി ജില്യകുലട 

ടൂറിസം സരോധ്യതകൾ വരോപനരോളമകുയർത്കുന്നകു. ഉൽപ്രോദന വ്യവസരോ

യങ്ങൾക്രോവശ്യമരോയ അടിസ്രോന സൗകര്യങ്ങളകും നിലവരോരമകുള്ള 

ഭൂമിയകുലട ലഭ്യതയകും പറരോഡകുകളകും, വൻകിട ലെറകുകിട വ്യവസരോയ 

യൂണിറ്കുകൾക്പ് ജില്യിൽ അനുകൂല സരോഹെര്യലമരോരകുക്കുന്നകുടെപ്.

അടതിസ്ാെ സൗകര്ഷം

നരോഷണൽലഹപവ, മികച് മറ്കു പറരോഡകുകൾ, ലപരോതകുഗതരോഗതം. ലറ

യിൽപവകണക്റിവിറ്ി, ഉൾനരോടൻ ജലഗതരോഗതം, അസംസ്ൃത വസ്തകു

ക്ളകുലട ലഭ്യത, അഭ്യസ്തവിദ്യരരോയ യകുവതലമകുറ മകുതലരോയവ ലകരോല്ം 

ജില്യിൽ വ്യവസരോയ അനുകൂല ഘടകങ്ങളരോണപ്.

അസഷംസപ് കൃത വസ്തുക്ളുന്ട ലഭ്ത

കരോർഷിക ഉതപ്പന്നങ്ങൾ, കന്നകുകരോലിവളർത്ൽ, കടൽവിഭവങ്ങൾ, 

റബ്ർ, കശകുവടെി, കിഴങ്ങകു വിളകള് എന്നിവ ധരോരരോളമരോയി ഉള്ള 

ജില്യരോയതിനരോൽ ഇത്രം വിഭവങ്ങൾ അസംസപ് കൃതവസ്തകുക്ളരോയ 

സംരംഭങ്ങൾക്പ് വളലര നല് സരോധ്യതയരോണകുള്ളതപ്.

പരിശീലന സ്രോപനങ്ങൾ
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1. DIC, ആശ്രോമം, ലകരോല്ം

2. KVK, സദരോനദേപകുരം, ലകരോട്രോരക്ര

3. Indian Institute of Infrastructure and Construction (IIIC), െവറ

4. TKMIT, കരോരകുപവലിൽ, ലകരോട്രോരക്ര

5. RSETI , ലകരോട്ിയം

6. ATDC, DIC യ്കപ് സമീപം, ആശ്രോമം, ലകരോല്ം

7. അമൃതവിശ്വിദ്യപീഠം, വള്ളിക്രോവപ്, ഓച്ിറ

8. Community Skill Park, കകുളക്ട, ലകരോട്രോരക്ര

9. Milk Products Training & Development Centre, ഓച്ിറ

10. ്ധരോനമന്തി കൗശൽ വികസന പരിശീലന പകന്ദ്രം, കലയപകുരം, 

ലകരോട്രോരക്ര 

ന്�ാതുകമഖലാ സ്ാ�െങ്ങൾ

Indian Rare Earths(Central PSU), Kerala Ceramics Ltd, Kerala 
Electrical and Allied Engineering Company, Kerala Minerals and 
Metals Limited, United Electrical Industries Kollam, Oil Palm 
India Ltd, RPL, Kerala Agro-Fruit Products, CAPEX, KSCDC, 
Kerala Feeds Karunagappally, KeraFed Kulasekharapuram മകുതലരോയ 

ലപരോതകുപമഖലരോസ്രോപനങ്ങളകും കൂടരോലത മറ്കുവൻകിട ഇടത്രം 

സ്കരോര്യസ്രോപനങ്ങളകും ജില്യില് ഉള്ളതിനരോൽ അനുബന്സ്രോപ

നങ്ങൾക്പ് സരോധ്യത കൂടകുതലരോണപ്.

ധെകാര് സ്ാ�െങ്ങൾ

ജില്യിൽ ലപരോതകുപമഖലയിലകും സ്കരോര്യപമഖലയിലകുമരോയി 473 ബരോങ്പ് 

ബ്രോഞ്കുകൾ നിലവിൽ ്വർത്ിക്കുന്നകു. കൂടരോലത എല്രോ പഞ്രോയ

ത്കുകളിലകും  ് രോഥമിക സഹകരണബരോങ്കുകളകും ് വർത്ിച്കുവരകുന്നകു. 

പകരള ബരോങ്ിലറെ 65 ശരോഖകളകും ജില്യിലകുടെപ്.

ജില്യിലലസംരംഭകസരോധ്യതകൾ

ഉല്ാദെകമഖല

1. ഭക്്യസംസ്രണം

2. കശകുവടെി സംസ്രണം

3. സമകുദ്ര വിഭവങ്ങൾ
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4. ലറഡിലമയപ്ഡപ് വസ്സ്തനിർമ്മരോണം

5. എഞ്ിനീയറിംഗപ് വർപക്രോപ്കുകൾ

6. മരരോധിഷപ് ഠിതവ്യവസരോയം

7. ്ിൻറിംഗപ്

8. ലകത്റിഉതപ്പന്നങ്ങൾ

9. കയർഉതപ്പന്നങ്ങൾ

10. കരകൗശലഉതപ്പന്നങ്ങൾ(തഴപ്രോ , ലവപക്രോൽ െിത്രം)

11. ്തിപരരോധ–ബഹിരരോകരോശവരോർത്വിനിമയഉതപ്പന്നങ്ങൾ

12. ഇലപസ്ക്രോണികപ്

13. ഫരോബ്ിപക്ഷൻ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ

14. പരോലകുല്പന്നങ്ങൾ

15. റബ്ർ ഉതപ്പന്നങ്ങൾ

16. ബിൽഡിംഗപ് ലമറ്ീരിയൽസപ്

17. ബിൽഡിംഗപ്ഇറെീരിയർഡിലസൻ

18. ടയർ റീലരൈഡിങപ് യൂണിറ്കുകൾ

19. കകുപ്ിലവള്ളം / പസരോഡരോനിർമ്മരോണയൂണിറ്കുകൾ

20. ഓപട്രോലമരോലബൽ വർപക്രോപ്കുകൾ

21. വനവിഭവങ്ങൾ

22. ഹൗസപ് പബരോട്പ്, മത്്യ ബന്ന പബരോട്പ് നിർമരോണം

കസവെകമഖല

1. ടൂറിസം&അനുബന്പമഖല

2. DTP & ഓൺലലൻ സർവീസപ് ലസറെറകുകൾ

3. ലമരോലബൽ പഫരോൺ സർവീസപ് ലസറെറകുകൾ

4. ബ്യൂട്ി പരോർലറകുകൾ

5. പലരോജിസ്റികപ്  സലപ് ലെയിൻ മരോപനജപ് മറെപ്

6. പകരോൾഡപ് പസ്റരോപറജപ് പഗരോഡൗണകുകൾ

7. ഇലസ്ക്ിക്ൽ & ഇലപസ്ക്രോണികപ് റിപ്യർ പഷരോപ്കുകൾ
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കലസൻസുകൾ/
അനുമതതികൾ
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സ്യം ലതരോഴിൽ  സംരംഭങ്ങള്, അവ ഉതപ് പരോദന, പസവന സംരംഭങ്ങ

പളരോ, കച്വട സ്രോപനങ്ങപളരോ ഏതരോയരോലകും അവ ആരംഭിക്കുപമ്പരോള് 

സർക്രോർ നിഷ്ക്കർഷിച്ിരിക്കുന്ന ആവശ്യമരോയ അനുമതികള് കൂടി കര

സ്മരോക്ി മരോത്രപമ ് വർത്നം ആരംഭിക്കുവരോന് സരോധിക്കുകയകുള്ളൂ. 

ആരംഭിക്കുവരോന് ഉപദേശിക്കുന്ന സംരംഭത്ിലറെ സ്ഭരോവം അനുസരിച്പ് 

വിവിധ പകന്ദ്ര സംസ്രോന സർക്രോർ വകകുപ്കുകള് നൽകകുന്ന 15 ഓളം 

ലലസൻസകുകൾ  സംരംഭം പനപടടെതകുടെപ്. 

നടത്കുന്ന ്വർത്നം അനുസരിച്പ് സംരംഭങ്ങലള ഉതപ്പ്രോദനം, 

പസവനം, കച്വടം എന്നിങ്ങലന മൂന്നരോയി തരം തിരിച്ിരിക്കുന്നകു. 

ഇവയില് ഉതപ്പരോദന-പസവന സംരംഭങ്ങലള അവയകുലട സ്ിര മൂ

ലധനത്ിലറെയകും വിറ്കുവരവിപറെയകും  അടിസ്രോനത്ില് സൂക്ഷ്മ 

(Micro), ലെറകുകിട (Small), ഇടത്രം (Medium) സംരംഭങ്ങള് എന്നപ് 

തരം തിരിച്ിരിക്കുന്നകു. 

1. ഉദ്ഷം രജതിസപ് കരേഷൻ  

സംരംഭങ്ങള് ആരംഭികകുന്നതിനു മകുപന്നരോടിയരോയി പകന്ദ്ര സര്കരോര് MSME 

വകകുപ്ിലറെ “ഉദ്യം രജിസപ് പരൈഷൻ” കരസ്തമരോക്ിയിരിക്ണം. കച്വട 

സംരംഭങ്ങള്ക്കും നിലവില് “ഉദ്യം രജിസപ് പരൈഷൻ” എടകുക്രോവകുന്നതരോണപ്. 

https://udyamregistration.gov.in/. എന്ന ലവബപ് ലസറ്പ് മകുപഖലന ലസൗജ

ന്യമരോയി രജിസപ് പരൈഷൻ ലെയ്രോവകുന്നതരോണപ്. കൃഷി, മൃഗസംരക്ണം 

എന്നിവയകുമരോയി ബന്ലപ്ട് ് വർത്നങ്ങള്ക്പ് ഉദ്യം രജിസപ് പരൈഷൻ 

ബരോധകമല്. ആധരോര് കരോര്ഡപ് , ഉടമസ്ലറെ/സ്രോപനത്ിലറെ പരോന് 

കരോര്ഡപ് , ബരോങ്പ് അക്ൗടെപ് , സ്രോപനം സംബന്ിച് വിവരങ്ങള് 

എന്നിവയകുമരോയി അടകുത്കുള്ള തരോലകുക്പ് വ്യവസരോയ ഓഫീസില് സമീ

പിച്രോല് രജിസപ് പരൈഷൻ എടകുക്രോവകുന്നതരോണപ്.

ബാധകമായ വ്വസായങ്ങൾ

ഉതപ്പരോദന പസവന പമഖലയില് ് വര്ത്ിക്കുന്ന എല്രോ സംരംഭങ്ങളകും, 

കച്വട സ്രോപനങ്ങളകും 

2. തകദേശസ്വയഷംഭരണ സ്ാ�െങ്ങളതിൽ െതിന്നുമുള്ള കലസൻസപ് 

്ധരോനമരോയകും ലകട്ിട നിർമ്മരോണത്ിനരോവശ്യമരോയ അനുമതി, ലമഷിനറി 

സ്രോപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി, ്വർത്നരോനുമതി എന്നിവയരോണപ് 
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തപദേശ സ്യംഭരണ സ്രോപനങ്ങളിൽ നിന്നകും എടകുപക്ടെതപ്. വ്യവ

സരോയങ്ങളകും ഫരോക്റികളകും വ്യരോപരോരങ്ങളകും സംരംഭക ് വർത്നങ്ങളകും 

മറ്പ് പസവനങ്ങളകും എന്ന അനുമതിയരോണപ് തപദേശസ്യംഭരണസ്രോപ

നങ്ങളിൽ നിന്നകും ലഭിക്കുന്നതപ്. 

ലകട്ിടങ്ങലള A മകുതൽ J വലരയരോയി 12 വിഭരോഗങ്ങളരോയി തിരിച്ിരിക്കു

ന്നകു. ഇതിൽ G1, G2 വിഭരോഗങ്ങളരോണപ് വ്യവസരോയ ആവശ്യത്ിനരോയകുള്ള 

ലകട്ിടങ്ങൾ. Group F വിഭരോഗത്ിലകുള്ള ലകട്ിടങ്ങൾ വരോണിജ്യ ആവ

ശ്യത്ിനുള്ള ലകട്ിടങ്ങളരോണപ്. വരോണിജ്യരോവശ്യത്ിനരോയകുള്ള ലകട്ിടങ്ങ

ളിൽ 50 സപ് ക്യർ മീറ്ർ വിസ്തൃതിയകുള്ള 3 എെപ് പി വലരയകുള്ള ഏതകു 

സംരംഭങ്ങളകും ആരംഭിക്രോം.അതിനു മകുകളിലകുള്ള വ്യവസരോയങ്ങൾക്പ് 

വ്യവസരോയങ്ങളകുലട തരം ലകട്ിടങ്ങളകുലട വിസ്തീർണ്ം എന്നിവയ്കപ് അനു

സരിച്കു G1, G2 വിഭരോഗത്ിലകുള്ള ലകട്ിടങ്ങൾ നിർമിപക്ടെതരോണപ്. 

വ്യവസരോയതിനരോവശ്യമരോയ ലകട്ിടം നിർമിക്കുപമ്പരോൾ അവ പകരള 

പഞ്രോയത്പ് ബിൽഡിങപ് റൂൾ / പകരള മകുനിസിപ്ൽ ബിൽഡിങപ് 

റൂൾ എന്നിവ ്കരോരമരോണപ് നിർമിക്കുന്നതപ് എന്നപ് ഉറപ്പ് വരകുത്ണം.

ലകട്ിട നിർമ്മരോണത്ിനരോവശ്യമരോയ അനുമതിക്രോയി  ് മരോണത്ിലറെ 

പകർപ്പ്, കരമടച് രസീതപ്, ലപരോസഷന് സരപ്ട്ിഫിക്റ്പ്, പ്രോനിലറെ പകരോപ്ി 

എന്നിവ ഓൺലലനരോയി ആയി www.buildingpermit.lsgkerala.gov.in എന്ന 

ലവബപ്  ലസറ്ിലൂലട അംഗീകൃത ലലസൻസി മകുപഖന സമർപ്ിക്ണം. 

നിർമ്മരോണം പൂർത്ിയരോയരോല് ഉടലന നമ്പര് ഇടകുന്നതിനുള്ള അപപക് 

ബന്ലപ്ട് തപദേശസ്യംഭരണസ്രോപനത്ില് നൽകണം. ലമഷിനറി 

സ്രോപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി, ്വർത്നരോനുമതി എന്നിവയ്കകുള്ള 

അപപക് സമർപ്ിക്കുപമ്പരോള് വരോടകലകെങ്ില് വരോടക കരരോര്, മലി

നീകരണ നിയന്തണ പബരോർഡില് നിന്നകുമകുള്ള അനുമതി, 100 മീറ്ര് 

െകുറ്ളവിലകുള്ള ലസറ്പ് പ്രോന് (പകുതിയ ലകട്ിടത്ിനു മരോത്രം), എന്നിവ 

നിശ്ചിത മരോത്രികയിലകുള്ള അപപക്പയരോലടരോപ്ം  സമർപ്ിക്ണം. 

3. മലതിെീകരണ െതിയന്ത്രണ കബാർഡപ്

മലിനീകരണത്ിലറെ അടിസ്രോനത്ിൽ വ്യവസരോയങ്ങലള നരോലരോയി 

തരം തിരിച്ിരിക്കുന്നകു. ലവറ്പ് - ഗ്ീൻ - ഓറഞ്പ് - ലറഡപ് കരോറ്ഗറി,  

മലിനീകരണ പതരോതപ് തീലര കകുറഞെവലയ  ലവറ്പ് ആയകും ഏറ്വകും 

കൂടിയവലയ ലറഡപ് ആയകും ക്രമമരോയി തരം തിരിച്ിരിക്കുന്നകു.
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മലിനീകരണ നിയന്തണ പബരോര്ഡപ്  2 തരം അനുമതികള് നല്കി 

വരകുന്നകു. കൺലസറെപ് ടകു എസ്റരോബ്ിഷപ് , കൺലസറെപ് ടകു ഓപ്പററ്പ് 

എന്നിവയരോണപ് അവ. സ്രോപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് മകുപന്നരോടിയരോയി  

ലകട്ിടം നിർമ്മിപക്ടെ ആവശ്യമകുലടെങ്ില് സംരംഭകന് ഓണ്ലലന് 

ആയി “കൺലസറെപ് ടകു എസ്റരോബ്ിഷപ് ” എന്ന അനുമതിക്പ് അപപക്ിപക്

ടെതരോണപ്. മലിനീകരണ നിയന്തണ പബരോര്ഡിലറെ െട്ങ്ങള് ് കരോരം 

ആവശ്യമരോയ ദൂരപരിധികള് പരോലിക്കുന്ന പക്ം 5 വര്ഷലത് ഫീസപ്  

ഒടകുക്ി അനുമതി പത്രം കരസ്മരോക്രോവകുന്നതരോണപ്. ലകട്ിടനിർമ്മരോണം 

പൂര്ത്ിയരോക്ിയരോൽ യന്ത സരോമഗ്ികൾ സ്രോപിച്തിനു പശഷം “കൺ

ലസറെപ് ടകു ഓപ്പററ്പ്” അനുമതിക്രോയി അപപക്ിക്രോവകുന്നതരോണപ്. ഈ 

അനുമതി ലഭിച്രോല് തപദശ സ്യംഭരണ സ്രോപനത്ിലറെ അനുമതി 

കരസ്മരോക്ി സ്രോപനം ്വർത്നം ആരംഭിക്രോവകുന്നതരോണപ്. 

കരോറ്ഗറിഅനുസരിച്പ്  ഗ്ീൻ, ഓറഞ്പ്, ലറഡപ് വിഭരോഗത്ില് ലപടകുന്ന 

സംരംഭങ്ങള്ക്പ്  15, 10, 5 വർഷ കരോലയളവിപലക്കു അനുമതി ലഭി

ക്കുന്നതരോണപ്. ലവറ്പ് സംരംഭങ്ങള്ക്പ് അപപക്യിപമേല് ഒറ്ത്ണ 

അനുമതി ലഭിക്കുന്നതരോണപ്. 

എങ്ങന്െ അക�ക്തിക്ാഷം 

• ഓൺലലൻ ആയിമരോത്രം keralapcb.nic.in/www.kswift.kerala.gov.in

• ലവറ്പ് വിഭരോഗത്ില് വരകുന്ന സംരംഭങ്ങള്ക്പ്  500 രൂപ ഫീസപ്  

മരോത്രം.

• മറ്കു വിഭരോഗത്ില് ലപടകുന്ന സംരംഭങ്ങള്ക്പ്  മൂലധന നിപക്പ

ത്ിനപ് അനുസൃതമരോയി ഫീസപ്  കണക്രോകകുന്നകു.

• തിരിച്റിയൽകരോർഡപ്, സ്ലത്ിലറെ നികകുതി ലറസിപപ്റ്പ്, സ്യം 

സരോക്്യലപ്ടകുത്ിയ ലസറ്പ് പ്രോൻ , 100 മീറ്ർ പറഡിയസപ് പ്രോൻ, 

200 രൂപയകുലട സ്റരോമ്പപ് പപപ്റിൽ അഫിഡവിറ്, ലമഷിനറി പകരോ

പട്ഷൻ, കമ്പനിയകുലട ആർട്ിക്ിൾ ഓഫപ് അപസരോസിപയഷൻ, 

പങ്രോളിത് സ്രോപനം ആലണങ്ിൽ പരോർടപ്ണർ ഷിപപ് ഡീഡപ് 

എന്നീ പരഖകള് ഓണ്ലലന് ആയി അപപ് പലരോഡപ്  ലെയ്ണം. 

ബാധകമായ വ്വസായങ്ങൾ

കവറ്പ്: പസരോഡരോ നിർമ്മരോണം, അക്യ ലസറെര്, വസ്സ്ത നിർമ്മരോണം, 
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പഫരോപട്രോസ്റരോറ്പ്, LED നിർമ്മരോണം തകുടങ്ങിയവ.

ഗ്ീൻ: ആയകുർപവദ ഉൽപ്ന്ന നിർമ്മരോണം, പബക്റി ഉതപ്പ്ന്നങ്ങൾ, 

ബ്യൂട്ി പരോർലർ, പ്രോർ മില്, പൗൾട്റി ഫരോം, എഞ്ിനീയറിംഗപ് വർക്പ്  

പഷരോപ്പ് തകുടങ്ങിയവ.

ഓറഞ്പ്: പസ്പെ ലപയിറെിംഗപ്, ആയകുർപവദ മരകുന്നപ്, െിക്ന് സ്റരോൾ, പരോല് 

ഉതപ്പന്നങ്ങള്, മത്്യ സംസ്രണം, ഐസപ് ക്രീം നിർമ്മരോണം, എം-സരോൻ

ഡപ്, ്ിറെിംഗപ് ്സപ്  തകുടങ്ങിയവ.

ന്റഡപ്: പകരോഴി മരോലിന്യ സംസ്രണം, ലപയിറെപ് നിർമ്മരോണം, കശരോപ്പ് 

ശരോല തകുടങ്ങിയവ.

4. ഭക്് സുരക്ാ ഗുണെതിലവാര  െതിയമഷം

ഭക്്യ വസ്തകുക്ളകുലട ഗകുണനിലവരോരവകും സകുരക്യകും ഉറപ്പ് വരകുത്കു

ന്നതിനപ് ഇവയകുലട നിർമ്മരോണം, സംഭരണം, വിതരണം, വില്പന, ഇറ

ക്കുമതി എന്നിവയകുമരോയി ബന്ലപ്ട്കു പരോലിപക്ടെ നിയമമരോണിതപ് 

.ഈ നിയമ്കരോരം, ഭക്്യ വ്യരോപരോരികൾക്കും ഭക്്യ ഉൽപരോദകർക്കും 

വിതരണക്രോർക്കും ഇറക്കുമതിക്രോർക്കും നിർബന്ിത രജിസപ് പരൈ

ഷൻ/ലലസൻസപ്  ആവശ്യമരോണപ് . പകക്പ്, പലഹരോരങ്ങള്, പരോയസം 

അച്രോര് പപരോലകുള്ള ഭക്ണ സരോധനങ്ങള് വീടകുകളില് വരോണിജ്യ 

അടിസ്രോനത്ില് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും വകകുപ്ിലറെ 

രജിസപ് പരൈഷൻ നിര്ബന്ം ആണപ്. 

വരോർഷികവിറ്കുവരവപ് 12 ലക്ംരൂപ വലര വിറ്കുവരവകുള്ള സ്രോപനങ്ങള് 

രജിസപ് പരൈഷൻ എടകുപക്ടെതരോണപ്.  വരോർഷികവിറ്കുവരവപ് 12 ലക്ം രൂപ 

മകുതൽ 20 പകരോടിരൂപ വലര ഉള്ള സ്രോപനങ്ങള്, സംസ്രോനത്ിനക

ത്പ്  മരോത്രം വിപണനം നടത്കുന്ന സ്രോപനങ്ങള്, ് തിദിനഉതപ്പരോദനം 

100 കിപലരോ അഥവരോ 100 ലിറ്ർ അധികരിച്രോല്, പരോലരോലണങ്ിൽ 500 

ലിറ്ർ ് തിദിനഉതപ്പരോദനം/ സംഭരണംകവിഞെവർ, കരോറ്റിങപ് യൂണി

റ്കുകള് എന്നിവര് പസ്ററ്പ് ലലസൻസപ് എടകുപക്ടെതകുടെപ് .

20 പകരോടിക്പ് മകുകളിൽ വിറ്കുവരവപ് ഉള്ളവരകും, കയറ്കുമതി ഇറക്കു

മതി സ്രോപനങ്ങൾ, ഇ-ലകരോപമഴ്പ്സ്രോപനങ്ങൾ, സംസ്രോനരോന്ര 

വിപണനം നടത്കുന്നതകുമരോയ സ്രോപനങ്ങള് എന്നിവർ ലസൻരൈൽ 

ലലസൻസപ് എടകുക്ണം.
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എങ്ങന്െഅക�ക്തിക്ാഷം 

• ഓൺലലൻ ആയി മരോത്രം - foscos.fssai.gov.in / www.kswift.kerala.
gov.in

• രജിസപ് പരൈഷൻ വരോർഷിക ഫീസപ് 100 രൂപ 

• പസ്ററ്പ് ലലസൻസപ് വരോർഷിക ഫീസപ് 2000 രൂപ മകുതൽ 5000 

രൂപവലര 

• ലസൻരൈൽ ലലസൻസപ് വരോർഷിക ഫീസപ് 7500 രൂപ

• പഫരോപട്രോ, തിരിച്റിയൽ കരോർഡപ്, സ്രോപനത്ിലറെ പമൽവിലരോസം 

ലതളിയിക്കുന്ന പരഖ എന്നിവയകുലട സ്യം സരോക്ലയ്ടകുത്ിയ 

പകര്പ്പ്.

• ലലസൻസിനു തപദേശസ്രോപനത്ിൽ നിന്നകുള്ള ലലസൻസപ്, 

ലമഡിക്ൽ ഫിറ്പ്നസപ് എന്നിവ കൂടി അധികമരോയി നല്കണം.

• പരിപശരോധന ആവശ്യം ഇല്രോത് സ്രോപനങ്ങൾക്പ്  7 ദിവസ

ത്ിനുള്ളിലകും പരിപശരോധന പവടെവ  30 ദിവസം ലകരോടെകും 

ലഭ്യമരോക്ണം.

ബാധകമായ വ്വസായങ്ങൾ

• കകുടിലവള്ള നിർമ്മരോണം,  പലഹരോര നിർമ്മരോണം, ക്യരോറെീൻ, 

പഹരോട്ല്, ഭക്്യ സംസ്രണം, പ്രോർ മില്, ഓയില് മില്, ഐസപ് 

പ്രോന്റപ്, ലറസപ് മില്, ഭക്്യ ഉതപ്പന്നങ്ങള് റീ പരോയ്കപ് ലെയ്കുന്ന 

സംരംഭങ്ങള് തകുടങ്ങിയവ.

5. ചരക്കു കസവെ െതികുതതി വകുപ്പ്

20 ലക്ം രൂപയ്കപ് മകുകളില് വരോർഷിക  വിറ്കുവരവകുള്ള  പസവന പമഖ

ലയില് ്വർത്ിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളകും, 40 ലക്ം രൂപയ്കപ് മകുകളില് 

വരോർഷിക  വിറ്കുവരവകുള്ള  ഉതപ്പരോദന, കച്വട പമഖലയില് ്വർ

ത്ിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളകും GST രജിസപ് പരൈഷൻ എടകുത്ിരിക്ണം. 

എന്നരോല് സംരംഭകരകുലട ആവശ്യ്കരോരം ്സ്തകുത തകുകയില് കകുറവപ് 

വിറ്കുവരവകുള്ള സ്രോപനങ്ങൾക്കും GST എടകുക്രോവകുന്നതരോണപ്. എല്രോ 

സംസ്രോനരോന്ര കച്വടം നടത്കുന്നവരകും, ഇ പകരോപമഴപ് സപ് സ്രോപന

ങ്ങളകും  ഈ പരിധി പരിഗണിക്രോലത തലന്ന നിർബന്മരോയകും  GST 

രജിസപ് പരൈഷൻ എടകുത്ിരിക്ണം. 
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പനരോര്മല്, പകരോപമ്പരോസിഷന് എന്നിങ്ങലന 2 തരം രജിസപ് പരൈഷൻ 

നല്കിവരകുന്നകു. 

എങ്ങന്െഅക�ക്തിക്ാഷം 

• ഓൺലലൻ ആയി www.gst.gov.in ലവബപ്ലസറ്പ് മകുപഖലന 

സൗജന്യമരോയി അപപക് സമര്പ്ിക്രോം.

• ലമരോലബല് നമ്പര്, ഇലമയില് അഡ്രസപ് , പരോന് കരോര്ഡപ് , ആധരോര് 

കരോര്ഡപ് , ലകട്ിടത്ിലറെ ഉടമസ്രോവകരോശ പരഖ,  സ്രോപനത്ി

ലറെ പമൽവിലരോസം ലതളിയിക്കുന്ന പരഖ എന്നിവയകുലട സ്യം 

സരോക്്യലപ്ടകുത്ിയ പകര്പ്പ് എന്നിവ അപപ് പലരോഡപ്  ലെയ്ണം.

6. ലീഗൽ ന്മകരോളജതി വകുപ്പ്

അളവകുകൾ, അളലവടകുക്ൽ ഉപകരണങ്ങൾ, അളലവടകുക്ൽ രീതി 

എന്നിവലയല്രോം നിർപദശിക്കുകയകും അവ കൃത്യമരോയി നടപ്ിൽ വരകു

ത്കുന്നകു എന്നപ് ഉറപ്പ് വരകുത്കുകയകും ലെയ്കുന്നകു. 

ഉതപ്പന്നം പരോക്പ് ലെയ്കു വിൽക്കുന്നവലരല്രോം. ഉതപ്പരോദനം തകുടങ്ങി 

90 ദിവസങ്ങൾക്കം അപപക്ിക്ണം

എങ്ങന്െ അക�ക്തിക്ാഷം 

ഓൺലലൻ ആയി മരോത്രം lmoms.kerala.gov.in/www.kswift.kerala.gov.in 

തിരിച്റിയൽകരോർഡപ്, പഫരോപട്രോ, സ്രോപനത്ിലറെ പമൽവിലരോസം 

ലതളിയിക്കുന്ന പരഖ, തപദേശസ്രോപനത്ിൽ നിന്നകുള്ള ലലസൻസപ്, 

സ്യം സരോക്്യ ലപടകുത്ിയ ്സ്തരോവന, ലകട്ിട നികകുതി ലറസിപപ്റ്പ്, 

ഉല്പന്നത്ിലറെ വിശദരോശംങ്ങൾ, കമ്പനി ആലണങ്ില് ആർട്ിക്ിൾ ഓഫപ് 

അപസരോസിപയഷൻ, പങ്രോളിത് സ്രോപനം ആലണങ്ിൽ പരോർടപ്ണർ

ഷിപപ് ഡീഡപ്  എന്നീ പരഖകളകുലട സരോക്്യലപടകുത്ിയ പകർപ്കുകള് 

സഹിതം ഓൺലലനരോയി ആയി അപപക് സമർപ്ിക്ണം.

7. ജതില്ാ ടൗൺ പ്ാെറുന്ട അനുമതതി

1500 സപ് ക്യർ മീറ്റിലധികമകുള്ള ലകട്ിടങ്ങൾക്കു ജില്രോ ടൗൺ പ്രോ

നറകുലട അനുമതി ആവശ്യമരോണപ്. ബന്ലപ്ട് തപദേശ സ്യം ഭരണ 

സ്രോപനത്ില് കൂടി പവണം ഇവിപടയ്കപ് അപപക്  സമര്പ്ിപക്ടെതപ്.
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8. ജതില്ാ ന്മഡതിക്ൽ ഓഫീസറുന്ട അനുമതതി

ആശകുപത്രികൾ, പരോരരോലമഡിക്ൽ സ്രോപങ്ങൾ, ലരോബകുകൾ എന്നി

വയ്കകുമരോത്രപമ  DMO യകുലട അനുമതി ആവശ്യമകുള്ളൂ. നിശ്ചിത മരോതൃ

കയിലകുള്ള അപപക് ബന്ലപ്ട് ജില്രോ ഓഫീസില് സമർപ്ിക്ണം. 

ബരോധകമരോയ സംരംഭങ്ങൾ

ആശകുപത്രികള്, സ്രോനിംഗപ് ലസറെർ, നഴ്ിംഗപ് പഹരോം, ് കൃതി െികിത് 

പകന്ദ്രങ്ങള്, മറ്കു ആപരരോഗ്യ പകന്ദ്രങ്ങള്, ലരോബകുകള് തകുടങ്ങിയവ.

9. ഫാക്ടറീസപ് ആൻഡപ് കബായപ് കലഴപ് സപ് വകുപ്തിൽ െതിന്നുള്ള അനുമതതികൾ

്ീ എസ്റരോബ്ിഷപ് ലമറെപ് അനുമതിയകും ലലസൻസകും സ്ന്മരോയി ലകട്ിടം 

നിർമ്മിക്കുന്നവർ എടകുക്ണം, വരോടകലകട്ിടമരോലണങ്ിൽ ലസ്റബിലിറ്ി 

സർട്ിഫിക്റ്കും ലലസൻസകും എടകുക്ണം. ലവദ്യകുതി ഉപപയരോഗിക്കുന്ന 

സംരംഭങ്ങളിൽ പത്ിലധികം ലതരോഴിലരോളികൾ ഉലടെങ്ിലകും,  ലവദ്യകുതി 

ഉപപയരോഗിക്രോത് സംരംഭങ്ങളിൽ ഇരകുപതിലധികം ലതരോഴിലരോളികൾ 

ഉലടെങ്ിലകും ലലസൻസപ് എടകുക്ണം.  25 L മകുകളിൽ അളവകുള്ള പബരോ

യിലറകുകള് ഉപപയരോഗിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളകും ലലസൻസപ് എടകുക്ണം. 

10. അഗ്തിക്ൾച്ചർ വകുപ്തിൽ െതിന്നുഷം എടുകക്ണ് അനുമതതികൾ 

വളം, കീടനരോശിനിയകുലട നിർമ്മരോണവകും സംഭരണവകും വിതരണവകും 

നടത്കുന്നവർ ലലസൻസപ് എടകുക്ണം. ഇതിനരോയി തപദേശ സ്

യംഭരണസ്രോപനത്ില് നിന്നകുമകുള്ള ലലസൻസപ്, ലകട്ിടത്ിലറെ 

ഉടമസ്രോവകരോശ സർട്ിഫിക്റ്പ്, കമ്പനി നല്കു ന്ന ഉല്പന്നങ്ങളകുലട 

ലിസ്റപ് എന്നിവയകുമരോയി ബി.എസപ്. സി ലകമിസ്ട്ി അഥവരോ പകരള 

അഗ്ികൾെർ യൂണിപവഴ്ിറ്ിയകുലട ഹ്രസ്കരോല ്പത്യക പകരോഴ്പ് പൂർ

ത്ിയരോക്ിയവര്, റിട്യർ ലെയ് കൃഷി ഓഫീസർമരോർ എന്നിവർക്പ്  

അടകുത്കുള്ള കൃഷിഭവനില് 1250 രൂപ ഫീസപ്  അടച്കു അപപക്ിക്രോം. 

www.kswift.kerala.gov.in വഴിയകും അപപക് സമർപ്ിക്രോം.

11. എകസൈസപ്  വകുപ്തിൽ െതിന്നുഷം എടുകക്ണ് അനുമതതികൾ 

പെിരിറ്കുമരോയി ബന്ലപ്ട് നിർമ്മരോണവകും സംഭരണവകും വിതരണവകും 

നടത്കുന്നവർ ലലസൻസപ് എടകുക്ണം. മദ്യ നിർമ്മരോണം, ആയകുര്പവദ 

ആസവ അരിഷ്ട നിർമ്മരോണം, സരോനിലറ്സർ നിർമ്മരോണം മകുതലരോയ 
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സംരംഭങ്ങള് ബന്ലപ്ട് എലകസപ് സര്ക്ിള് ഓഫീസില് ഫീസപ്  

അടച്കു അപപക് സമര്പ്ിക്ണം.

12. കമെതിങപ് ആൻഡപ് ജതികയാളജതി വകു�പ് 

മണ്പ്, പരോറ അധിഷ്ിത ഖനനവകും സംഭരണവകും വിതരണവകും നടത്കു

ന്നവർ ലലസൻസപ് എടകുക്ണം. കരിങ്ല്പ്, ലവട്കുകല്പ് എന്നിവയകും 

അവയകുലട ഉല്പന്നങ്ങളകും നിർമ്മിക്കുന്നവരരോണപ് കൂടകുതലരോയി ഇതിലറെ 

പരിധിയില് വരകുന്നതപ്. വില്ജപ് ഓഫീസില് നിന്നകുമകുള്ള ഉടമസ്രോവ

കരോശ സർട്ിഫിക്റ്പ്, സർപവ് മരോപ്പ് മകുതലരോവപയരോലടരോപ്ം അപപക് 

ബന്ലപ്ട് ജില് ഓഫീസില് സമർപ്ിക്ണം.ലകട്ിട നിർമ്മരോണത്ി

ലറെ ഭരോഗമരോയി സ്ലം ഒരകുക്കുന്നതിനുപവടെി മണ്പ്, പരോറ മകുതലരോയവ 

സ്ലത്കുനിന്നകും നീക്ം ലെപയ്ടെ സരോഹെര്യത്ിലകും അനുമതി 

ആവശ്യമരോയി വരരോം

13. ഇലക്ടതിക്ൽ ഇൻന്പെക്ടകററ്പ് 

10 ലക വി എ ക്കു മകുകളിൽ ലവദ്യകുതി ഉതപ്പ്രോദിപ്ിക്കുന്ന എല്രോത

രം സംവിധരോനങ്ങളകും സ്രോപിക്കുന്നതിനപ് മകുമ്പകും (ഉദരോ: ജനപററ്ർ, 

പസരോളരോര് പപ്ളരോൻറപ് മകുതലരോയവ ) കൂടരോലത ്പത്യകം  രൈരോൻപ്രോർ

മറകുകൾ  എന്നിവ സ്രോപിക്കുന്നതിനും മകുൻ കൂർ അനുമതി പനടണം. 

15 മീറ്റില് അധികം ഉയരമകുള്ള ലകട്ിടങ്ങൾക്പ് സകുരക്രോ  അനുമതി 

ആവശ്യമരോണപ്. ഇലസ്ക്ികല് പകരോണ്ടരോക്റകുലട കമ്പപ്ീഷന് റിപപ്രോർട്പ്, 

പഡ്രരോയിംഗപ്, അഫിഡവിറ്പ് എന്നിവപയരോലടരോപ്ം അപപക് ബന്ലപ്ട് 

ജില് ഓഫീസില് സമർപ്ിക്ണം. ് രോഥമിക പരിപശരോധനയകും അന്ിമ 

പരിപശരോധനയകും നടത്ി മരോത്രമരോണപ് അനുമതി നല്കു ന്നതപ്.

14. എകപ്സപ് കപ്ാസീവപ് വകുപ്പ് 

50 കിപലരോ വലര  സപ് പഫരോടക വസ്തകുക്ൾ ഉപപയരോഗിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്   

ബന്ലപ്ട് ജില്രോ കളക്റിൽ നിപന്നരോ,  അതിനു മകുകളിലകുള്ളവ െീഫപ് 

കപണ്ടരോളര് ഓഫപ് എകപ് പപ്രോസീവപ്, ലെലന്നയിൽ നിപന്നരോ അനുമതി 

പനടണം, ആധരോര് കരോർഡപ്, പഫരോപട്രോ, പപരോലിസപ് ലവരിഫിപകഷന് 

റിപപ്രോരപ്ട്പ് , ഫയര് ആൻഡപ് ലറസ്്യൂ വകകുപ്പ്, തപദേശ സ്യം ഭരണ 

സ്രോപനത്ില് നിന്നകുമകുള്ള  എന് ഓ സി,  സപ് പഫരോടക വസ്തകുക്ൾ 

സൂക്ിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം സംബന്ിച് വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

അപപക്പയരോലടരോപ്ം സമർപ്ിക്ണം. ഒരകു വർഷ കരോലരോവധിക്രോണപ് 
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ഇതപ് ലഭിക്കുന്നതപ്. തരോൽക്രോലിക ലലസൻസകും  ലെറിയ കരോലയള

വിപലക്പ് ലഭിക്കും.

15. ഫയർ ആൻഡപ് ന്റസ്ക്യൂ സർവതിസസപ് 

300 സപ് ക്യർ മീറ്ർ വലര വിസ്തൃതിയകുള്ള ലകട്ിടങ്ങൾക്കു അനുമതി 

ആവശ്യമില്. 300 സപ് ക്യർ മീറ്ർ മകുതൽ 1000 സപ് ക്യർ മീറ്ർ വലര

യകുള്ള 15 മീറ്റിൽ അധികരിക്രോത് ലകട്ിടങ്ങൾക്കു ലസൽഫപ് ഡിക്പറ

ഷനും ഫയർ എഞ്ിനീയർ/ ആർക്ിലടക്ിൻലറ സർട്ിഫിക്പറ്രോടകു കൂടി 

അപപക്ിക്ണം. 1000 ലധികം സപ് ക്യർ മീറ്ർ വിസ്തൃതിയകുള്ളതകും 15 

മീറ്റിലധികം ലപരോക്മകുള്ളതകുമരോയ ലകട്ിടങ്ങൾക്പ് മകുൻ കൂർ അനുമതി 

വരോങ്ങിയിരിക്ണം. ഫയര് പ്രോന്, ലസറ്പ് പ്രോന് എന്നിവ അപപക്

പയരോലടരോപ്ം നിശ്ചിത ഫീസപ്  അടച്കുലകട്ിടം നിര്മിക്രോനുപദേശിക്കുന്ന 

സ്ലപരിധിയിലല പസ്റഷന് ഓഫീസിര്ക്പ് അപപക് സമര്പ്ിക്ണം.

ബഹകുനില ലകട്ിടങ്ങള്ക്പ്  KMBR / KPBR ്കരോരം Fire and 
Rescue Department ല് നിന്നകും NOC ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപപക് 

തപദേശ സ്യംഭരണ സ്രോപനങ്ങള് മകുപഖന നല്പകടെതില്. ലകട്ിട 

ഉടമയ്കപ് ്സ്തകുത അപപക് ബന്ലപ്ട് പസ്റഷന് ഓഫീസര്മരോര്ക്പ് 

പനരിട്പ് നല്കരോവകുന്നതരോണപ്.  ഫയര് പസഫ്റി ക്ിയറന്സപ് പഫരോര് 

ലസറ്പ്, സർട്ിഫിക്റ്പ് ഓഫപ് അ്ൂവല് എന്നിവ പിന്വലിക്കുകയകും 
NOC (for Building Permit), NOC(Completion) എന്നിവഏര്ലപ്

ടകുത്കുകയകും ലെയ്കു.

Ref:-Standing Order No 9/2020 ( F2-5772/2020 dtd 09/09/2020) 
of Kerala Fire and Rescue Department.

16. ഡ്രഗപ്സപ്  കൺകരോൾ ഡതിപ്ാർടപ്ന്മറെതിൽ െതിന്നുള്ള അനുമതതി 

മരകുന്നപ്,  ആയകുര്പവദ മരകുന്നകുകള്, സൗദേര്യ വർദ്ധക വസ്തകുക്ൾ, 

ലമഡിക്ല് ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവയകുലട നിർമ്മരോണ, സംഭരണ, 

വിതരണ  സ്രോപനങ്ങൾക്കുള്ള അനുമതി ഇവിലട നിന്നകും ലഭിക്കു

ന്നകു. നിർമ്മരോണ അനുമതി സംസ്രോന തല ഓഫീസില് നിന്നകും മറ്പ് 

അനുമതികള് അതതകു പമഖല ഓഫീസില് നിന്നകും ലഭിക്കും.

17. വെഷം വകുപ്പ് 
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ലെറകുകിട മര അധിഷ്ിത വ്യവസരോയങ്ങൾ, ഇറക്കുമതി തടി ഉപപയരോ

ഗിച്പ്്വര്ത്ിക്കുന്ന യൂണിറ്കുകള്, ആശരോരിപ്ണി, തടി പ്രോസിസ്ിംഗപ് 

ലതങ്ങപ്/പന അധിഷ്ിത വ്യവസരോയങ്ങള് എന്നിവയ്കപ് വനം വകകുപ്ിലറെ 

ലലസൻസപ് ആവശ്യമരോണപ്

അക�ക് എങ്ങന്െ സമർപ്തിക്ാഷം

തപദേശസ്രോപനങ്ങളില് നിന്നകുള്ള ലലസന്സിലറെ സരോക്്യലപ്ടകു

ത്ിയ പകര്പ്പ്, ഫരോക്റീസപ് ആന്ഡപ്  പബരോയിപലഴ്ിലറെ അനുമതി 

എന്നിവ നിശ്ചിത പഫരോറത്ിലകുള്ള അപപക്പയരോലടരോപ്ം മതിയരോയ 

ഫീസപ്  സഹിതം ഡിവിഷനല് പഫരോറസ്റപ് ഓഫീസര്ക്പ് സമര്പ്ിക്ണം.

ലലസൻസപ് പകുതകുക്കുന്നതിനും ലകമരോറകുന്നതിനും നിശ്ചിത മരോതൃക

യിലകുള്ള അപപക് ജില് വനം വകകുപ്പ് ഓഫീസിര്ക്പ് സമര്പ്ിക്ണം.

ലലസൻസപ് പകുതകുക്കുന്നതിനപ് കരോലരോവധി പൂര്ത്ിയരോകകുന്നതിനു 3 

മരോസം മകുന്പപ് അപപക്ിക്ണം. മര അധിഷ്ിത സ്രോപനങ്ങളകുലട 

ജില്രോന്രമരോറ്ത്ിനു സംസ്രോന തല കമ്മിറ്ിയകുലട മകുന് കൂര് അനുമതി 

ആവശ്യമരോണപ്. കൂടകുതല് വിവരങ്ങള്ക്പ് www.forest.kerala.gov.in  
എന്ന ലവബപ്ലസറ്പ് സദേര്ശിക്രോവകുന്നതരോണപ്. നിലവില് പകുതിയതരോയി  

തടി മില്കുകള്ക്പ് അനുമതിനല്കകുന്നില്
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കലസൻസുമായതി ബന്ധന്പ്ട്ടു സഷംരഷംഭകർക്പ് ഉണ്ാകാവുന്ന  
സഷംശയങ്ങൾ ചുവന്ട കചർക്കുന്നു.

1. സഷംരഷംഭങ്ങൾ ആരഷംഭതിക്കുന്നതതിനു കലസൻസപ് ആവശ്മാകണാ?.

സംരംഭത്ിലറെ സ്ഭരോവം അനുസരിച്കു പകന്ദ്ര സംസ്രോന വകകു
പ്കുകളകുലട വിവിധ ലലസൻസകുകൾ എടകുപക്ടെതകുടെപ് . എന്നി
രികിലകും ഈസപ് ഓഫപ് ദൂയിംഗപ് ബിസിനസ്ിലറെ ഭരോഗമരോയി െില 
സംരംഭങ്ങള്ക്പ്  ഇളവകു നല്കിയിട്കുടെപ്.

2. കലസൻസപ് ആവശ്മതില്ാത് സഷംരഷംഭങ്ങൾ ഏന്താന്ക്?

5 HP യിൽ  തരോലഴ ലവദ്യകുതി ഉപപയരോഗിക്കുന്നതകും വ്യവസരോയ 
വകകുപ്ിലറെയകും മലിനീകരണ നിയന്തണ പബരോർഡിലറെയകും 
അംഗീകരോരമകുള്ളതകുമരോയ നരോപനരോ/ഗരോർഹിക സംരംഭങ്ങലള തപദേ
ശസ്യംഭരണ സ്രോപനങ്ങൾ നൽകകുന്ന ലലസൻസിൽ നിന്നകും 
ഒഴിവരോക്ിയിട്കുടെപ്. Ref. GO(Rt)No 160/2020/LSGD dated 
21/01/2020. സംരംഭത്ിലറെ സ്ഭരോവം അനുസരിച്പ് ആവശ്യമരോയ 
മറ്കു ലലസൻസകുകള് എടകുക്ണം. ഉദരോഹരണം: മലിനികരണ 
നിയന്തണ പബരോർഡപ്, ഫകുഡപ്  പസഫ്ി തകുടങ്ങിയ പകന്ദ്ര നിയമ 
്കരോരം ആവശ്യമരോയ ലലസൻസകുകള്.

3. �ഞ്ായത്പ് കലസൻസപ് എടുക്ാന്ത ഒരു സഷംരഷംഭഷം ആരഷംഭതിക്ാൻ സാധതി
ക്കുകമാ? 

നരോപനരോ/ ഗരോർഹിക സംരംഭങ്ങലള തപദശ സ്യംഭരണ സ്രോപ
നങ്ങള് നല്കുപ്ന്ന 10 ഓളം ലലസൻസകുകളില് നിന്നകും ഒഴിവരോക്ി
യിട്കുടെപ്. മറ്കു അർഹതയകുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്പ്  www.kswift.kerala.
gov.in എന്ന ലവബപ് ലസറ്പ് മകുപഖന സ്യം സരോക്്യലപ്ടകുത്ി 
Acknowledgement എടകുത്കു സംരംഭം ആരംഭിക്രോവകുന്നതരോണപ് 
. ഇതിനു 3 വർഷ കരോലരോവധി ഉള്ളതകും അതിനു പശഷം ആറകു 
മരോസത്ിനുള്ളിൽ ബന്ലപ്ട് തപദേശ സ്രോപനത്ിൽ നിന്നകും 
ലലസൻസപ് എടകുപക്ടെതകുമരോണപ്.

4. വീടുകളതിൽ സഷംരഷംഭഷം ആരഷംഭതിക്കുന്നതതിെപ് എന്ന്ാന്ക് കലസൻസപ് ആവ
ശ്മാണപ്?

HP യില് തരോലഴ ലവദ്യകുതി ഉപപയരോഗിക്കുന്ന സംരംഭമരോലണങ്ില് 
പഞ്രോയത്പ്  ലലസൻസപ് ആവശ്യമില്. എങ്ിലകും മലിനീകരണ 
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നിയന്തണ പബരോര്ഡിലറെ അനുമതി പത്രം ആവശ്യമരോണപ്. MSME 
വകകുപ്ിലറെ ഉദ്യം രജിപസ്ട്ഷനും സംരംഭം എടകുത്ിരിക്ണം. ഭക്്യ 
ഉതപ്പന്നങ്ങള് ഉടെരോക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്ക്പ്   FSSAI രജിപസ്ട്
ഷന് ആവശ്യമരോണപ്.

5. ന്ക സ്വതിഫപ്റ്പ് അകപ് കൊളഡപ്ജപ് ന്മറെപ് ആർന്ക്ാന്ക് എടുക്ാഷം?

പകുതകുതരോയി ആരംഭിക്കുന്നതകും, മലിനീകരണ നിയന്തണ പബരോർ
ഡിലറെ ലറഡപ് വിഭരോഗത്ിൽ ഉൾലപടരോത്തകുമരോയ സൂക്ഷ്മ-ലെറകു
കിട-ഇടത്ര സംരംഭങ്ങൾക്പ് ലകസ്ിഫ്പ് വഴി അകപ് പനരോളഡപ്ജപ് ലമ
റെപ്  എടകുക്രോം.

6. ന്ക സ്വതിഫപ്റ്പ് അകപ് കൊളഡപ്ജപ് ന്മറെപ്  വഴതിയുള്ള ആനുകൂല്ഷം ലഭതികാത് 
സഷംരഷംഭങ്ങൾ ഏന്താന്ക്?

സംസ്രോന മലിനീകരണ നിയന്തണ പബരോർഡിൻലറ  “െകുവപ്പ്” 
വിഭരോഗത്ില് ഉൾലപ്ടകുത്ിയിട്കുള്ള  സംരംഭങ്ങള്, സൂക്ഷ്മ–ലെറകു
കിട-ഇടത്രം ആല്രോത്സംരംഭങ്ങള്,  ലനൽവയൽ/തണ്ീർതടനി
യമ ് കരോരം തടസമകുള്ള സ്ലത്പ് ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ. 

കൂടരോലത 2016-ലല പകരള  നഗര-ഗ്രോമരോസൂത്രണ ആക്റിൻ (2016-
ലല 9) കീഴിൽ വിജ്രോപനം ലെയ് ് കരോരമകുള്ള  മരോസ്റർപ്രോനിൽ, 
അ്കരോരമകുള്ള പ്രോൻ ്രോബല്യത്ിലകുള്ളിടത്പ്, വ്യക്മരോക്ിയി
ട്കുള്ള ഭൂവിനിപയരോഗത്ിൽ നിന്നകും വ്യതിെലിച്കുലകരോടെപ് ഒരരോലള  
്സ്തകുത ഭൂമി ഉപപയരോഗിക്കുന്നതിനപ്  അർഹനരോക്കുന്നതല്രോത്
തകുമരോകകുന്നകു.

7. ന്കസ്വതിഫപ്ടപ് മുഖാന്തിരഷം അകപ് കൊന്ലഡപ്ജപ്ന്മറെപ് എടുക്കുന്നതതിനു ഫീസപ് ഉകണ്ാ?

ഉടെപ്. നിപക്പ തകുകയകുലട 0.01 ശതമരോനം ഫീസപ് ഓണ്ലലന് 
ആയി  ഒടകുക്ണം.

8. സഷംരഷംഭഷം തുടങ്ങുന്നതതിനു ആവശ്മായ ഓകരാ കലസൻസുഷം എടുക്ാൻ 
പ്രകത്കഷം ഓഫീസുകളതിൽ ക�ാകകണ്തുകണ്ാ?

ഇല്, ലക സ്ിഫ്റപ് പപരോർട്ൽ മകുപഖലന ആവശ്യമരോയ പരഖകൾ 
അപപ് പലരോഡപ് ലെയ്പ് ഓപരരോ വകകുപ്കുകളിപലക്കും ് പത്യകം അപപക് 
സമർപ്ിക്രോവകുന്നതരോണപ്. 280 രൂപയരോണപ് അപപക് ഫീസപ് . 
വിവിധ ലലസൻസകുകളകുലട അപപക് ഫീസപ്  ്പത്യകമരോയി 
ഒടകുപക്ടെതരോണപ്.
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9. ഉദ്ഷം രജതിസപ് കരേഷൻ എന്നാൽ എന്ാണപ്? 

പകന്ദ്ര സർക്രോറിലറെ സൂക്ഷ്മ ലെറകുകിട ഇടത്രം സംരംഭങ്ങൾ
ക്രോയകുള്ള രജിസപ് പരൈഷൻ ആണിതപ് (01/07/2020 മകുതല്)

10. ഉദ്ഷം രജതിസപ് കരേഷൻ ആർന്ക്ാന്ക്എടുക്ാഷം

ഉതപ്പരോദന- പസവന- പമഖലയിലലസൂക്ഷ്മ–ലെറകുകിട-ഇടത്രം 
ആയ എല്രോ  സംരംഭങ്ങള്ക്കും, കൂടരോലത കച്വട സംരംഭങ്ങൾ
ക്കും എടകുക്രോം(02/07/2021 മകുതല് രജിസപ് പരൈഷൻ എടകുക്രോം)

11. ഉദ്ഷം രജതിസപ് കരേഷൻ എങ്ങന്െ എടുക്ാഷം

www.udyamregistration.gov.in എന്ന ലവബപ്ലസറ്പ് മകുപഖന സൗ
ജന്യമരോയി എടകുക്രോം.
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െതിങ്ങൾക്കുഷം
സഷംരഷംഭകൊകാഷം
സഹായതിക്ാൻ

സർക്ാർ �ദ്ധതതികൾ
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നിങ്ങള് സ്ന്മരോയി സംരംഭം തകുടങ്ങരോന് ആഗ്ഹിക്കുന്ന ആളരോപണരോ? 

നിങ്ങലള സഹരോയിക്രോന് പകരള സര്ക്രോരിലറെ വിവിധ വകകുപ്കുകളകു

ലടയകും  മറ്പ് ഏജന്സികളകുലടയകുംനിരവധി പദ്ധതികള് നിലവിലകുടെപ്.

സംരംഭം തകുടങ്ങരോന് ആഗ്ഹിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള ഒരകു മരോര്ഗദര്ശിയരോണപ് 

ഈ ലകപകുസ്തകം. 

ഏലതരോരകു സംരംഭം തകുടങ്ങകുന്നതിനും മൂലധനംആവശ്യമരോണപ് മൂലധനം 

സ്രൂപിക്കുന്നതപ് ്ധരോനമരോയകുംമൂന്നകു തരത്ിലരോണപ് 

1. സംരംഭകലറെ സ്ന്ം വിഹിതം 

2. വരോയ്

3. സര്ക്രോര് വകകുപ്കുകളില്/ഏജൻസികളിൽനിന്നകുമകുള്ള ഗ്രോന്റപ്, 

സബപ്സിഡി തകുടങ്ങിയവ 

സംരംഭകർക്പ്  മൂലധനം സ്രൂപിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികലള 

കകുറിച്പ്  മനസ്ിലരോക്കുന്നതിനും നിലവിലകുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്നകും 

തനിക്പ് ഏറ്വകും അനുപയരോജ്യമരോയ പദ്ധതി ഏലതന്നപ്   തിരലഞെടകു

ക്കുന്നതിനും   ഈ പകുസ്തകം  സഹരോയിക്കുന്നകു. 



2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം സഷംരഷംഭങ്ങൾ 
ആരഷംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ക്ാമ്പയതിന്റെ ഭാഗമായതി തയ്ാറാക്തിയ കകപ്പുസ്തകഷം 49

െതിങ്ങളുന്ട സഷംരഷംഭത്തിനു അനുകയാജ്മായ �ദ്ധതതികൾ 
ന്തരന്ഞെടുക്കുന്നതതിനുള്ള സൂചകഷം

സംരംഭത്ിലറെ 

തരം
വിഭരോഗം

അനുപയരോജ്യമരോയ പദ്ധതികള്
പദ്ധതികളകുലട 

ക്രമ നമ്പര്വരോയ്രോ ബന്ിതം
വരോയ് നിര്ബ

ന്മല്രോ ത്വ

ഉതപ്പരോദനം, 

പസവനം, 

പരൈഡിംഗപ്  

പട്ിക ജരോതി /

വര്ഗം മരോത്രം 

പട്ിക ജരോതി/

വര്ഗ  വികസന 

വകകുപ്പ്, പകരോര്പ

പറഷന് എന്നിവ

യകുലട പദ്ധതികള്  

24,30 

OBC, മത ന്യകുന 

പക്ം മരോത്രം 

പിന്നരോക് വിഭരോഗ  

വികസന പകരോര്പ

പറഷന്  പദ്ധതി

കള് 

15,16

ല്രോഫഷണലകു

കള്ക്പ് 

പിന്നരോക് വിഭരോഗ  

വികസന പകരോര്പ

പറഷന്  പദ്ധതി

കള്

18 

മത ന്യകുന 

പക്ം മരോത്രം

ന്യകുന പക് 

വികസന പകരോര്പ

പറഷന്  പദ്ധതി

15,16,,19,20

വനിതകള്ക്പ് 

മരോത്രം 

വനിത വികസന 

പകരോര്പപറഷന്, 

കകുടകുംബശ്ീ  

കകുടകുംബശ്ീ

8,9,55,56

മകുതിര്ന്ന  

പൗരമേരോർക്പ് 

മരോത്രം 

എംപപ്പളരോലമെറെപ് 

എകപ്പെഞ്പ് നവ

ജീവന് 

14

വിധവകള്, 

വികലരോംഗര്, 

അവിവരോഹിത

രരോയ അമ്മമരോര്, 

അവിവരോഹിതര് 

എംപപ്പളരോലമെറെപ് 

എകപ്പെഞ്പ് 

ലകവല്യ, 

ശരണ്യ 

12,13
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ഉതപ്പരോദനം എല്രോ വിഭരോഗ

ങ്ങള്ക്കും 

മരോര്ജിന് മണി 

ഗ്രോന്റപ് ടകു 

നരോപനരോ യകുണിറ്പ്, 

PMEGP, 
PMFME, KFC, 
KSIDC, എലറെ 

ഗ്രോമം 

ESS 

1,2,3,6,7,31-

37,38-40

ഉതപ്പരോദനം കര കൗശല 

വിദഗപ്ധര്

ആശ 
4

പസവനം എല്രോ വിഭരോഗ

ങ്ങള്ക്കും

PMEGP, 

മരോര്ജിന് മണി 

ഗ്രോന്റപ് ടകു നരോപനരോ 

യകുണിറ്പ്, KFC, 
KSIDC, എലറെ 

ഗ്രോമം

1,2,3,6,7,31-

37, 38-40

പരൈഡിംഗപ് എല്രോ വിഭരോഗ

ങ്ങള്ക്കും

KFC, NORKA, 

എംപപ്രോ ലമെറെപ് 

എകപ്പെഞ്പ് 

10,11,23,31-

37,

ഉതപ്പരോദനം, 

പസവനം, 

പരൈഡിംഗപ്  

്വരോസികള്ക്പ് 

മരോത്രം 

്വരോസി 

ഭദ്രത ’PEARL 
MEGA, MICRO, 
NDPREM 

23

ഉതപ്പരോദനം, 

പസവനം, 

പരൈഡിംഗപ് പമഖ

ലയിലല സ്റരോര്ട്പ്  

അപ്കുകള്ക്പ് 

എല്രോ വിഭരോഗ

ങ്ങള്ക്കും

പകരള സ്റരോര്ട്പ്  

അപ്പ് മിഷന്, 

DPIIT

പകരള സ്റരോര്ട്പ്  

അപ്പ് മിഷന്, 

DPIIT 42,43,46

പശകു വളർ

ത്ൽ  സംരംഭം 

എല്രോ വിഭരോഗ

ങ്ങള്ക്കും

ക്ീര 

വികസന 

വകകുപ്പ്

57 -59
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സഷംരഷംഭർക്കുള്ള പ്രധാെന്പ്ട്ട 
സഹായ �ദ്ധതതികൾ ചുവന്ട കചർക്കുന്നു

വ്വസായ വാണതിജ് വകുപ്പ്
1. ൊകൊ യൂണതിറ്റുകൾക്കുള്ള മാർജതിൻ മാണതി ഗ്ാറെപ്

ഉല്പരോദനപമഖലയിലകും, പസവനപമഖലയിലകുംആലകമകുതൽമകുടക്പ് 10  

ലക്ംരൂപവലരയകുള്ളസംരംഭങ്ങൾക്പ്ഈപദ്ധതിയകുലടസഹരോയംലഭി

ക്കും.വരോയ്രോബന്ിതപദ്ധതിയരോണിതപ്.

ഗകുണപഭരോക്രോവിലറെ വിഭരോഗം
സ്ന്ം 

മകുതൽ മകുടക്പ്

ബരോങ്പ് 

വരോയ്

സബപ്സിഡി

നിരക്പ്  

ലപരോതകുവിഭരോഗം 30% 40% 30%

മകുൻഗണനവിഭരോഗം (സ്സ്തീകൾ, ഭിന്ന

പശഷിക്രോർ, പട്ികജരോതി,  

പട്ികവർഗ്ഗം, വിമകുക്ഭടമേരോർ  

യകുവസംരംഭകർ (40  വയസ്പ് വലര))

20% 40% 40%

2. പ്രധാെമന്ത്രതിയുന്ട ന്താഴതിൽ ദായക �ദ്ധതതി (PMEGP) 

ലതരോഴിലകും ഉതപ് പരോദനവകും വർദ്ധിപ്പ്ക്രോന് ഉപദേശിച്കുലകരോടെകുള്ള 

പകന്ദ്രസര്ക്രോര് പദ്ധതിയരോണിതപ്. ഉല്പ്രോദന പമഖലയില് 25 ലക്ം 

രൂപ വലരയകും പസവനപമഖലയില് 10 ലക്ംരൂപവലരയകും പരമരോവധി 

പദ്ധതി ലെലവപ് വരകുന്ന പകുതിയ സംരംഭങ്ങള് ഈ പദ്ധതിയിലൂലട 

വരോയ്രോ ബന്ിതമരോയി ആരംഭിക്രോവകുന്നതരോണപ്. 10 ലക്ത്ില് കൂ

ടകുതലകുള്ള ഉല്പ്രോദന സംരംഭങ്ങള്ക്കും 5 ലക്ത്ില് കൂടകുതലകുള്ള 

പസവന സംരംഭങ്ങള്ക്കും സംരംഭകന് എട്രോം ക്രോസ്പ്  പരോസ്രോയിരിക്ണം. 

അപപക്യകും അനുബന് പരഖകളകും www.kviconline.gov.in എന്ന 

ലവബപ്ലസറ്ിലൂലട അയക്രോവകുന്നതരോണപ്. ജില് വ്യവസരോയപകന്ദ്രം

,KVIC, KVIB എന്നിവ മകുപഖന ഈ പദ്ധതി നടപ്ിലരോക്രോവകുന്നതരോണപ്.



2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം സഷംരഷംഭങ്ങൾ 
ആരഷംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ക്ാമ്പയതിന്റെ ഭാഗമായതി തയ്ാറാക്തിയ കകപ്പുസ്തകഷം

52

ഗകുണപഭരോക്രോവി

ലറെ വിഭരോഗം

സ്ന്ം 

മകുതൽ 

മകുടക്പ്

ബരോങ്പ് 

വരോയ്

സബപ്സിഡി നിരക്പ്

നഗരം ഗ്രോമം

ലപരോതകുവിഭരോഗം 10% 90% 15% 25%

മകുൻഗണനവിഭരോഗം 

(സ്സ്തീകൾ, ഭിന്നപശ

ഷിക്രോർ, പട്ികജരോ

തി, പട്ികവർഗ്ഗം, 

ഒബിസി,  ന്യൂന

പക് വിഭരോഗം, 

വിമകുക്ഭടമേരോർ)

5% 95% 25% 35%

3. സഷംരഷംഭകസഹായ �ദ്ധതതി (ഇ.എസപ്.എസപ്)

ഉല്പ്രോദന പമഖലയില് സൂക്ഷ്മ –ലെറകുകിട–ഇടത്രംവ്യവസരോയസം

രംഭങ്ങള്ക്പ്മൂന്നപ് ഘട്ങ്ങളിലരോയിസരോമ്പത്ികസഹരോയം നല്കകുന്നകു.

i)സ്റരോര്ട്പ്പ് സപപ്രോര്ട്പ്–ധനകരോര്യസ്രോപനങ്ങളില്നിന്നകുംവരോയ്എടകു

ത്പ്ആരംഭിക്കുന്നസ്രോപനങ്ങള്ക്പ്നിപക്പസഹരോയത്ിലറെ50% പര

മരോവധി (മൂന്നപ്  ലക്ം രൂപ) സ്രോപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് മകുന്പരോയി 

ധനസഹരോയം നല്കകുന്നകു.

ii)നിപക്പ സഹരോയം - സ്ിര നിപക്പങ്ങള്ക്പ് തരോലഴ പറയകുന്ന 

രീതിയില് ധനസഹരോയം നല്കകുന്നതരോണപ്.

ക്രമ നമ്പര് വിഭരോഗം സഹരോയം

1 ജനറല് 15% (പരമരോവധി 30 ലക്ം 

രൂപ)

2 വനിത/എസപ്.സി/എസപ്.ടി/

യകുവസംരംഭകര്/NRK

25% (പരമരോവധി 40 ലക്ം 

രൂപ)

3 മകുന്ഗണനരോ വിഭരോഗത്ി

ല്ലപ്ടകുന്ന വ്യവസരോയങ്ങള് 

10% (പരമരോവധി 10 ലക്ം 

രൂപ) അധിക ധന സഹരോയം 

നല്കകുന്നകു 

4 പിപന്നരോക് ജില്കളിലല സം

രംഭങ്ങള് 

10% (പരമരോവധി 10 ലക്ം 

രൂപ) അധിക ധന സഹരോയം 

നല്കകുന്നകു
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iii).സരോപങ്തിക വിദ്യരോ സഹരോയം –സര്ക്രോര്അംഗീകൃതസ്രോപനങ്ങ

ളില്നിന്നപ് സരോപങ്തികവിദ്യകരസ്മരോക്ിയിട്കുള്ള സ്രോപനങ്ങള്ക്പ് 

സ്ിര മൂലധന നിപക്പത്ിലറെ 10% അധിക സബപ്സിഡി നല്കകുന്നകു 

(പരമരോവധി 10 ലക്ം രൂപ).

4. ആശ (ASHA- Assistant Scheme For Handicraft Artisans)

കരകൗശല പമഖലയിലകുള്ള വിദഗപ്ധ ലതരോഴിലരോളികള്ക്പ് ഈ പമഖ

ലയില് സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള്ക്പ് സരോമ്പത്ിക സഹരോയം നല്കകുന്നകു.

ഗകുണ പഭരോക്രോവിലറെ വിഭരോഗം സഹരോയം (സ്ിര നിപക്പത്ിലറെ)

ജനറല് 40% പരമരോവധി 2 ലക്ം

യകുവരോക്ൾ (18-45 വയസ്കുള്ളവർ), 

സ്സ്തീകൾ, പട്ികജരോതി/പട്ിക വർഗ്ഗ 

വിഭരോഗം

50% പരമരോവധി 3 ലക്ം

**അപപക്കന് കരകൗശല വിദഗപ്ധ ലതരോഴിലരോളിയരോയി രജിസ്റര് 

ലെയ്ിരിക്ണം.

5. ൊകൊ സഷംരഷംഭങ്ങൾക്കുള്ള സഹായ �ദ്ധതതി--

സ്ിര മൂലധന നിപക്പം 10 ലക്ത്ില് തരോലഴയകുള്ളതകും ലവദ്യകുതി 

പലരോഡപ് 5HP വലരയകുള്ളതകും, മലിനീകരണ നിയന്തണ പബരോര്ഡിലറെ 

ലവറ്പ് , ഗ്ീന് കരോറ്ഗറിയില് വരകുന്നതകുമരോയ ഉല്പ്രോദന/പസവന 

സംരംഭങ്ങള്.

• നരോപനരോ സംരംഭങ്ങളകുലട സ്ിര മൂലധന വരോയ്യിലല അടച്  പലി

ശയകുലട6% മകുതല് 8% വലര തരോങ്ങപ് പലിശയരോയി തകുടര്ച്യരോയി 

3 വര്ഷം തിരിലക നല്കകുന്നകു.

• ലപരോതകു വിഭരോഗത്ിനപ് 6%, വനിത, എസപ്.സി/എസപ്.ടി വിഭരോഗ

ത്ിനപ് 8% പലിശ തിരിലക നല്കകുന്നകു.

6. �തി എഷം എഫപ് എഷം ഇ (PMFME – PM Formalisation of Micro Food 
Processing Enterprises)

പകന്ദ്ര ഫകുഡപ്  പ്രോസസ്ിംഗപ് മന്തരോലയത്ിലറെ പകന്ദ്രരോവിഷ്കൃത പദ്ധ

തിയരോണിതപ്.

• പദ്ധതി ഒരകു ജില് ഒരകു ഉല്പ്ന്നം എന്ന സമീപനമരോണപ് സ്ീകരി

ക്കുന്നതപ്(ODOP)
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ഖാദതി ആൻഡപ്  വതികല്ജപ്  ഇൻഡസ്ടീസപ് കബാർഡപ്
7. എന്റെ ഗ്ാമഷം�ദ്ധതതി

• KVIB വഴിയരോണപ് ഈ പദ്ധതി നടപ്ിലരോക്കുന്നതപ്.

• പരമരോവധി പദ്ധതി തകുക 5 ലക്ം.

• ഗ്രോമ ്പദശത്രോണപ് ഈ പദ്ധതി നടപ്ിലരോക്കുന്നതപ്.

ഗകുണപഭരോക്രോവിലറെ

വിഭരോഗം

സ്ന്ം

മകുതൽമകുടക്പ്

ബരോങ്പ് വരോയ് സബപ് ഡി

നിരക്പ്

ലപരോതകുവിഭരോഗം 10% 90% 25%

പിന്നരോക് വിഭരോഗം / വനിത 5% 95% 30%

എസപ്.സി/എസപ്.ടി 5% 95% 40%

കുടുഷംബശ്ീ
8. റൂറൽ കമക്ാ എൻറർകപ്രസസപ് 

കകുടകുംബശ്ീയിലകുള്ള ഗ്ൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്പ് ആലക പദ്ധതിച്ിലവിലറെ 
50 ശതമരോനപമരോ ഒരകു അംഗത്ിനപ് പരമരോവധി 10000 രൂപപയരോ ഈ 
സ്ീം വഴി സബപ്സിഡിയരോയി ലഭിക്കും.   50000 രൂപ വലര മകുടക്കു 
മകുതലകുള്ള വ്യക്ിഗത സംരംഭങ്ങൾക്പ് പദ്ധതി െിലവിലറെ 30 ശതമരോനം 
പരമരോവധി 7500 രൂപ വലര സബപ്സിഡിയരോയി ലഭിക്കുന്നകു.

9. യുവശ്തി 

വ്യക്ിഗത സംരംഭങ്ങൾക്പ് പദ്ധതി െിലവിലറെ മൂന്നിലലരോന്നപ് 
പരമരോവധി 7500 രൂപ വലര സബപ്സിഡിയരോയി ലഭിക്കുന്നകു.  കകു
ടകുംബശ്ീയിലകുള്ള ഗ്ൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്പ് ആലക പദ്ധതിച്ിലവിലറെ 
50 ശതമരോനപമരോ ഒരകു അംഗത്ിനപ് പരമരോവധി 10000 രൂപപയരോ ഈ 
സ്ീം വഴി സബപ്സിഡിയരോയി ലഭിക്കും.  

• സ്ിര മൂലധന നിപക്പത്ിലറെ 35% പരമരോവധി 10 ലക്ം രൂപ 

വലര ധനസഹരോയം നല്കകുന്നവരോയ്രോബന്ിതപദ്ധതിയരോണിതപ്.
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ടൗൺ എഷം�പ്കളാന്മെറെപ് എകപ്സപ്കചഞ്പ്
10. ന്കസ്രു(KESRU)

എംപപ്പളരോലമെറെപ് എകപ്പെഞ്ില് പപരപ് രജിസ്റർ ലെയ്വര്ക്കുള്ള സ്യം 

ലതരോഴിൽ  പദ്ധതിയരോണിതപ്.

• 100000 രൂപ വലര മകുടക്പ് മകുതലകുള്ള സംരംഭങ്ങള്ക്പ് 20 ശതമരോനം 

സബപ്സിഡി ലഭിക്കും .

• അപപക്കലറെ കകുടകുംബ വരോര്ഷിക വരകുമരോനം 1 ലക്ം രൂപ വലര

• ഗകുണപഭരോക്ൃ വിഹിതം നിര്ബന്മില്

11. മൾട്ടതി �ർപ്സപ്  കജാബപ്  ക്ലബ്പ്  

21 നും 45 നും ഇടയില് ് രോയമകുള്ള രടെകു മകുതല് അഞ്കു  വലര അംഗങ്ങളകുള്ള 

ഗ്ൂപകുകള്ക്കുള്ള പദ്ധതിയരോണിതപ്. 

• പരമരോവധി പദ്ധതി തകുക 10 ലക്ം രൂപ വലര 

• സബപ്സിഡി നിരക്പ് 25 ശതമരോനം പരമരോവധി 2 ലക്ം 

• അംഗങ്ങള് വ്യത്യസ്ത കകുടകുംബങ്ങളിൽലപ്ട്വരരോയിരിക്ണം  

• അപപക്കലറെ കകുടകുംബ വരോര്ഷിക വരകുമരോനം 1 ലക്ം രൂപ വലര

• ഗകുണപഭരോക്ൃ വിഹിതം 10 ശതമരോനം 

• മള്ട്ി പര്പസപ് പജരോബപ്  ക്ബ്പ്  പദ്ധതിയകുലട ആനുകൂല്യം ലഭിച്ിട്കുള്ളവലര 

പിന്നീടപ് എംപപ്പളരോലമെറെപ് എകപ്പെഞ്പ് മകുപഖനയകുള്ള നിയമനങ്ങള്ക്പ് 

പരിഗണിക്കുന്നതല് 

12. ശരണ് �ദ്ധതതി 

18 നും 55 നും ഇടയില് ് രോയമകുള്ള വിധവകള്, അവിവരോഹിതരരോയ അമ്മമരോര്/ 

സ്സ്തീകള് എന്നിവർക്പ് 50,000 രൂപ വലര പലിശ രഹിത വരോയ് നല്കകുന്ന  

സ്യം ലതരോഴിൽ  പദ്ധതിയരോണിതപ് 

• അപപക്കലറെ കകുടകുംബ വരോര്ഷിക വരകുമരോനം 1 ലക്ം രൂപ വലര

• വരോയ് 60 മരോസലത് തകുല്യ ഗഡകുക്ളരോയി തിരിച്ടക്ണം 

• സബപ്സിഡി 50 ശതമരോനം പരമരോവധി 25000 രൂപ 

13. കകവല് �ദ്ധതതി

21 നും 55 നും ഇടയില് ് രോയമകുള്ള ഭിന്ന പശഷിക്രോരകുലട പകുനരധിവരോസത്ിനു

ള്ള ഒരകു സമഗ് പദ്ധതിയരോണിതപ് പ്രോജക്ിലറെ  ് രോപയരോഗികത പരിഗണിച്പ്.  

50000 രൂപ മകുതല് ഒരകു ലക്ം രൂപ വലര പലിശ രഹിത വരോയ് നല്കകുന്നകു 
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• അപപക്കലറെ കകുടകുംബ വരോര്ഷിക വരകുമരോനം 2  ലക്ം രൂപ വലര

• സബപ്സിഡി 50 ശതമരോനം

14. െവ ജീവൻ �ദ്ധതതി

50  നും  65 നും മപദ്ധ്യ ്രോയമകുള്ള എംപപ്പളരോലമെറെപ് എകപ്പെഞ്ില് രജിസ്റര് 

ലെയ് മകുതിര്ന്ന പൗരമേരോര്ക്കുള്ള  സ്യം ലതരോഴിൽ  പദ്ധതിയരോണിതപ്  

• അപപക്കലറെ വ്യക്ിഗത  വരോര്ഷിക വരകുമരോനം 1 ലക്ം രൂപ വലര

• വ്യക്ിഗത വരോയ്  തകുക പരമരോവധി 50000 രൂപയരോണപ്

• സബപ്സിഡി 25  ശതമരോനം

• ഗ്ൂപ്പ്  സംരംഭങ്ങളകും ആരംഭിക്രോം 

കകരള �തിന്നാക് വതിഭാഗ വതികസെ കകാർ�കറഷൻ
15. കകരള �തിന്നാക് വതിഭാഗ വതികസെ കകാർ�കറഷൻ (കദശീയ �തിന്നാക് വതിഭാഗ 
വതികസെ കകാർ�കറഷന്റെയുഷം കദശീയ െയുെ �ക്  വതികസെ കകാർ�കറഷന്റെയുഷം  
സഹായകത്ാന്ട)

പട്ിക ജരോതി/വര്ഗം ഒഴിലകയകുള്ള പിന്നരോക് വിഭരോഗത്ില് ലപട്വര്ക്കും 

മത ന്യകുന പക് വിഭരോഗത്ില് ലപട്വര്ക്കും പവടെിയകുള്ള സ്യം 

ലതരോഴിൽ  ആരംഭിക്കുന്നതിനു പലിശ ഇളവകു നല്കകുന്ന പദ്ധതിയരോണിതപ് 

പരമരോവധി വരോയ് 

തകുക 

ഒബിസി വിഭരോഗം
മത ന്യകുന പക്ം

പദ്ധതി 1 പദ്ധതി 2 

15 ലക്ം 20 ലക്ം 30 ലക്ം 

കകുടകുംബ വരോര്ഷിക 

വരകുമരോനം

3   ലക്ം 

രൂപ വലര

ഗ്രോ മ വ രോ സ ി 

98000 രൂപ വലര 

നഗരവരോസി 120000 

രൂപ വലര 

8 ലക്ം 

രൂപ വലര

്രോയ പരിധി 
18 മകുതല് 55 

വലര  

18 മകുതല് 55 

വലര  

18 മകുതല് 55 

വലര  

പലിശ നിരക്പ് 

5  ലക്ം രൂപ 

വലര 6 ശതമരോനം

5  ലക്ം രൂപക്പ് 

മകുകളില് 

7 ശതമരോനം  

6 ശതമരോനം

സ്സ്തീകള്

6 ശതമരോനം

പകുരകുഷമേരോര്

8 ശതമരോനം
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തിരിച്ടവപ് 

കരോലരോവധി 

2 ലക്ം രൂപ 

വലര 5 വര്ഷം

2-5 ലക്ം രൂപ 

വലര 6 വര്ഷം

5 ലക്ത്ിനു 

മകുകളില് 7വര്ഷം

5 വര്ഷം 5 വര്ഷം

പകരള പിന്നരോക് വിഭരോഗ വികസന പകരോര്പപറഷന് (തനതപ് പദ്ധതികള് )

16. പ്രവർത്െ മൂലധെ വായ്പ:

നിലവിലകുള്ള സ്രോപനങ്ങള്പകരള പിന്നരോക് വിഭരോഗ വികസന പകരോ

ര്പപറഷനില് നിന്നകും സ്യം ലതരോഴിൽ  വരോയ് എടകുത്പ് സംരംഭം ആരം

ഭിച്വർക്പ് തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധികഴിഞെതിനപ് പശഷം ്വർത്ന 

മൂലധനമരോയി  3 ലക്ം രൂപ വലര വരോയ് അനുവദിക്കുന്നകു 

• വരോര്ഷിക പലിശ നിരക്പ് 7 %

• വരോയ് തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി 6 വര്ഷം 

• ്രോയപരിധി 18 -55 

• കകുടകുംബ വരോര്ഷിക വരകുമരോനം 3 ലക്ം രൂപയില് തരോലഴ 

17. ബതിസതിെസപ്  ഡവല�പ്ന്മറെപ്റപ് കലാൺ

നിലവിലകുള്ള സ്രോപനങ്ങള് വികസിപ്ിക്കുന്നതിനു  5  ലക്ം രൂപ 

വലര വരോയ് അനുവദിക്കുന്നകു 

• വരോര്ഷിക പലിശ നിരക്പ് 8  %

• വരോയ് തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി 6 വര്ഷം 

• ്രോയപരിധി 18 -60  

• കകുടകുംബ വരോര്ഷിക വരകുമരോനം 8  ലക്ം രൂപയില് തരോലഴ 

18. ന്പ്രാഫഷണലുകൾക്കുള്ള സപ്റ്ാർട്ടപ്അപ്പ് വായ്പ:

ഒ.ബി.സി വിഭരോഗത്ില് ലപട് 40 വയസ്ില് കവിയരോത് ല്രോഫഷ

ണലകുകള്ക്പ് (MBBS, BDS, BAMS, MSMS, B-TECH, BHMS, B ARCH,BIO 
TECHNOLOGY, BCA, LLB, FOOD TECHNOLOGY, VETERNARY SCIENCE, 

BSC AGRICULTURE, B PHAM, FINE ARTS, DIARY SCIENCE, etc വിജ
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യിച്വര് ആയിരിക്ണം) സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള വരോയ് പദ്ധ

തിയരോണിതപ് പരമരോവധി വരോയ് തകുക 20 ലക്ം. വരോയ് തകുകയകുലട 20 

% (പരമരോവധി 2 ലക്ം രൂപ) സബപ്സിഡി ലഭിക്കും.

പദ്ധതിയകുലട 

പപരപ് 

പരമരോവധി 

വരോയ് തകുക 
പലിശ നിരക്പ് *

തിരിച്ടവപ് 

കരോലരോവധി

സ്റരോര്ട്പ്  

അപ്പ് വരോയ് 

20 ലക്ം 5 ലക്ം വലര 6 %

5-10 ലക്ം വലര 7 %

10 ലക്ത്ിനു 

മകുകളില് 8 %

2 ലക്ം രൂപ 

വലര 5 വര്ഷം

2-5 ലക്ം രൂപ 

വലര 6വര്ഷം

5 ലക്ത്ി

നു മകുകളില് 

7വര്ഷം

*വരോയ് കൃത്യമരോയി തിതിരിച്ടക്കുന്നവർക്പ് പലിശയിനത്ില് ലമരോത്ം 

തിരിച്ടച് തകുകയകുലട 5% ഇളവപ് നല്കകുന്നതരോണപ്.

കകരള സഷംസ്ാെ െയുെ �ക് വതികസെ കകാർ�കറഷൻ
19. െ്യൂെ�ക്ങ്ങൾക്കുളള സ്വയഷം ന്താഴതിൽ  വായ്പാ 

15 ലക്ത്ില് കകുറവപ് വരോർഷിക വരകുമരോനമകുള്ള ന്യൂനപക് വിഭരോഗ

ത്ില്ലപ്ടകുന്ന 18 നും 58 വയസ്ിനുമിടയില് ് രോയ പരിധിയകുള്ളവർക്പ് 

കകുറഞെ പലിശ നിരക്ില് 20 ലക്ം രൂപ വലര വരോയ് ലഭിക്കും. 

20. ന്്ഡതിറ്പ് കലൻ 1 

ന്യൂനപക് വിഭരോഗത്ില്ലപ്ടകുന്നവർക്പ് പദ്ധതി െിലവിലറെ 95 

ശതമരോനം പരമരോവധി 20 ലക്ം രൂപ വപരയകും  വരോയ് ലഭ്യമരോകകും. 

ഗ്രോമ ്പദശത്പ് 980000 രൂപയകും നഗര ്പദശത്പ് 120000 രൂപ 

വപരയകും ആണപ് കൂടിയ കൂടകുംബ  വരോർഷിക വരകുമരോനം.  

21. ്ഡതിറ്പ് കലൻ 2 

ന്യൂനപക് വിഭരോഗത്ില്ലപ്ടകുന്നവർക്പ് പദ്ധതി െിലവിലറെ 95 

ശതമരോനം പരമരോവധി 30 ലക്ം രൂപ വപരയകും  വരോയ് ലഭ്യമരോ

കകും. കകുടകുംബ വരോർഷിക വരകുമരോനം ആറപ് ലക്ം രൂപയില് തരോലഴ 

ആവണം. 
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22. ബതിസതിെസപ് ഡവല�പ്ന്മൻ കലാൺ   

ന്യൂനപക് വിഭരോഗത്ില്ലപ്ടകുന്നവർക്പ് പദ്ധതി െിലവിലറെ 95 

ശതമരോനം പരമരോവധി 5 ലക്ം രൂപ വപരയകും  വരോയ് ലഭ്യമരോകകും..  

കൂടകുംബ വരോർഷിക വരകുമരോനം 15 ലക്ത്ില് തരോലഴയകുള്ള 18 നും 55 

നും മപദ്ധ്യ ്രോയമകുള്ളവർക്രോണപ് അവസരം.

കൊർക് (NORKA-NON RESIDENT  
KERALITES AFFAIRS DEPARTMENT)

23. പ്രവാസതികളുന്ട പുെരധതിവാസത്തിൊയതി കൊർക്െടപ്തിലാക്കുന്ന  സ്വയഷം 
ന്താഴതിൽ  �ദ്ധതതികൾ.

പദ്ധതിയകു

ലട പപരപ് 

വരോയപ്രോ 

തകുക 

പലിശ 

നിരക്പ് 

തിരിച്ടവപ് 

കരോലരോവധി

നടപ്ിലരോ

ക്കുന്ന 

ഏജന്സി 

ഗകുണപഭരോക്രോവപ്

്വരോസി 

ഭദ്രത –

PEARL

ല്രോജക്റപ്  

തകുകയകുലട 

75% 

പരമരോവധി 

2 ലക്ം 

രൂപ 

പലിശ 

ഇല് 
2 വര്ഷം 

കകുടകുംബ

ശ്ീ

പകരോവിഡപ്  

കരോരണം പജരോലി 

നഷ്ട ലപ്ട്പ് തിരി

ച്കുവന്ന ്വരോസി

കള്, കകുടകുംബശ്ീ 

കകുടകുംബരോംഗം, 

രടെപ് വര്ഷലമ

ങ്ിലകും വിപദശ

ത്പ്പജരോലി ലെയ്പ് 

തിരിച്കുവന്ന 

്വരോസി.
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്വരോസി 

ഭദ്രത –

MEGA

25 ലക്ം 

മകുതല് 

2 പകരോടി 

വലര 

8.25 – 

8.75, ആദ്യ 

4 വര്ഷം 

3.25 

മകുതല് 

3.75 വലര 

പലിശ 

ഇളവപ് 

NORKA 
ROOTS 

നല്കകും  

KSIDC NRI/NRK

്വരോസി 

ഭദ്രത – 

MICRO

5 ലക്ം 

വലര , 

മൂലധന 

വരോയ്യകുലട 

25 % പര

മരോവധി 1 

ലക്ം രൂപ 

സബപ്സിഡി 

ലഭിക്കും ` 

ആദ്യ 4 

വര്ഷം 

3ശതമരോനം  

പലിശ 

ഇളവപ് 

NORKA 
ROOTS 

നല്കകും

KSFE തിരിച്കുവന്ന 

്വരോസികള് 

NDPREM 30 ലക്ം 

രൂപ വലര  

കൃത്യമരോയി 

തിരിച്

ടക്കുന്ന

വർക്പ് 

മൂലധന 

വരോയ്യകുലട 

15% പര

മരോവധി 1 

ലക്ം രൂപ 

സബപ്സിഡി 

ലഭിക്കും  

ആദ്യ 4 

വര്ഷം 

3ശതമരോനം  

പലിശ 

ഇളവപ് 

NORKA 
ROOTS 

നല്കകും. 

തിരലഞെ

ടകുത് 

ബരോങ്കുകള് 

മകുപഖന 

വ്യവസരോയം 

,കൃഷി ,കച്വടം, 

പസവനം തകുട

ങ്ങിയ സംരംഭങ്ങ

ള് ആരംഭിക്കുന്ന 

്വരോസികള്ക്പ് 
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�ട്ടതിക ജാതതി വതികസെ വകുപ്പ്
24. സ്വയഷം ന്താഴതിൽ  �ദ്ധതതി

വ്യക്ികള്ക്കും സ്യം സഹരോയ സംഘങ്ങള്ക്കും സ്യം ലതരോഴിൽ  

സംരംഭം ആരംഭിക്രോന് സഹരോയിക്കുന്ന പദ്ധതിയരോണിതപ് 

• വരോയ്രോ തകുകയകുലട 1/3 പരമരോവധി 1 ലക്ം രൂപ വ്യക്ികള്ക്കും 

3.5 ലക്ം രൂപ ഗ്ൂപ്കുകള്ക്കും സബപ്സിഡി ആയി നല്കകുന്നകു

• എഴരോം ക്രോസപ് പരോസപ്  ആയിരിക്ണം 

• വരകുമരോന പരിധിയില് 

�ട്ടതിക ജാതതി �ട്ടതിക വർഗ  വതികസെ കകാർപ്കറഷൻ
25. സ്വയഷം ന്താഴതിൽ  �ദ്ധതതി

വ്യക്ികള്ക്പ് മൂന്നപ് ലക്ം രൂപ വലരയകും ഗ്ൂപ്കുകള്ക്പ് 50 ലക്ം 

രൂപ വലരയകും ല്രോജക്റപ്  തകുക വരകുന്ന സംരംഭങ്ങള്ക്പ് സരോമ്പത്ിക 

സഹരോയം നല്കകുന്ന പദ്ധതിയരോണിതപ് 

• 5 ലക്ം രൂപ വലര 6% പലിശ  അതിനു മകുകളില് 8%

• തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി പരമരോവധി 7 വര്ഷം 

• ്രോയം 18 മകുതല് . 55 വലര  

• മൂന്നിലലരോന്നപ്  സബപ്സിഡി 

• വരകുമരോന പരിധി 3.5 ലക്ം രൂപ വലര

26. സ്വയഷം ന്താഴതിലതിനു വാഹെഷം വാങ്ങുന്ന �ദ്ധതതി

വ്യക്ികള്ക്പ് സ്യം  ലതരോഴിലിനരോയി വരോഹനം വരോങ്ങകുന്നതിനപ് 10 

ലക്ം രൂപ വലര വരോയ് നല്കകുന്ന പദ്ധതിയരോണിതപ് 

• പലിശ -5 ലക്ം വലര 7%, 5 ലക്ത്ിനപ് മകുകളില് 9%വലര

• തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി പരമരോവധി 5  വര്ഷം 

• ്രോയം 18 മകുതല് . 55 വലര  

• വരകുമരോന പരിധി 3.5 ലക്ം രൂപ വലര

27. മൾട്ടതി �ർപ്സപ് യുണതിറ്പ് കലാൺ

• പദ്ധതി ലെലവപ് 50 ലക്ം കവിയരകുതപ്
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• വ്യവസരോയം, വരോണിജ്യം,കച്വടം, കൃഷി എന്നീ പമഖലകളില് 

സംരംഭങ്ങള്  ആരംഭിക്രോം

• ്രോയ പരിധി 18-55

• വരകുമരോന പരിധി 15 ലക്ം രൂപ വലര 

• തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി പരമരോവധി 5  വര്ഷം 

• പലിശ - 5 ലക്ം വലര 7%, 5 ലക്ത്ിനപ് മകുകളില് 9%വലര

28. ലഘു വ്വസായ കയാജെ

• പദ്ധതി ലെലവപ് 4 ലക്ം കവിയരകുതപ്

• പലിശ  6 %

• തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി പരമരോവധി 5  വര്ഷം 

29. കലാൺ കഫാർ കരേബൽ എൻരേപ്രെർ 

• പദ്ധതി ലെലവപ് 3 ലക്ം കവിയരകുതപ്

• പലിശ  6 %

• തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി പരമരോവധി 5  വര്ഷം 

30. കലാൺ കഫാർ സപ്റ്ാർട്ടപ്  അപ്പ് എൻരേപ്രണർ

• പദ്ധതി ലെലവപ് 50 ലക്ം കവിയരകുതപ്

• ്രോയ പരിധി 18-55

• വരകുമരോന പരിധി 15 ലക്ം രൂപ വലര 

• തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി പരമരോവധി 5  വര്ഷം

• പലിശ  7%വലര

കകരളാ ഫതിൊൻഷ്ൽ കകാർപ്കറഷൻ (KFC)
31. കടഷം കലാൺ - പകരളരോ ഫിനരോന്ഷ്യല് പകരോർപ്പറഷന് വഴി പകുതിയതകും 

നിലവിലകുള്ളതകുമരോയ സംരംഭങ്ങൾക്പ് വരോയ് നല്കകുന്നകുടെപ്.  വ്യക്ി

കൾക്പ് 8 പകരോടി വലരയകും പകരോർപ്പററ്പ് കമ്പനികൾക്പ് 20 പകരോടി 

വപരയകും ആണപ് വരോയ് നല്കകുന്നതപ്.  

32. വർക്തിങ്ങപ് ക്ാപ്തിറ്ൽ കലാൺ - സ്രോപനങ്ങളകുലട ്വർത്ന മൂലധ

നത്ിലറെ 80 ശതമരോനം വപരയകും വരോയ് നല്കകുന്നകുടെപ്. 

33. കമാകഡകണകസണൻ സ്കീഷം. - ഉല്പ്രോദന യൂണിറ്കുകൾക്കും, ആശകു
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പത്രികൾ, റിപസരോട്കുകൾ, പഹരോട്ലകുകൾ, മൾട്ിപ്കകുകൾ എന്നിവയ്കകും 

അവയകുലട പകുനരകുജ്ിവനത്ിനും, വിപകുലീകരണത്ിനും പദ്ധതി 

തകുകയകുലട 90 ശതമരോനം വലര വരോയ് കിട്കുന്നകു.

34. കഷാർട്ടപ് കടഷം കലാൺ - പകുതിയതകും നിലവിലകുള്ളതകുമരോയ സംരംഭങ്ങൾ

ക്പ് പരമരോവധി നരോലകു വർഷം വലര തിരിച്ടവകുള്ള ഹ്രസ്കരോല വരോയ് 

നല്കകുന്നകുടെപ്.

35. സപ്റ്ാർട്ടപ്പ്  കലാൺ - സ്റരോർട്പ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്പ് സർക്രോരില് നിപന്നരോ 

ലപരോതകു പമഖലരോ സ്രോപനങ്ങളില് നിപന്നരോ പർപച്സകുകൾ നടത്കു

ന്നതിനപ് 10 പകരോടി വലര വരോയ് നല്കകുന്നകുടെപ്.  UNO നിർപദേശിക്കുന്ന 

സരോമൂഹിക ്സ്പ്തമരോയ ഉല്പ്ന്നങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കുന്നതിനപ് ഒരകു 

പകരോടി രൂപ വലരസീഡപ് വരോയ് നല്കകുന്നകുടെപ്. 

36. വ്വസായ എസപ്കറ്റ്പ് ന്പെഷ്ൽ സ്കീഷം - വ്യവസരോയിക എപസ്ററ്കുകളില് 

പകുതകുതരോയി സ്രോപിക്ലപ്ടകുന്ന എം എസപ് എം ഇ സ്രോപനങ്ങൾക്പ് 

പദ്ധതിച്ിലവിലറെ 75 ശതമരോനം വലര വരോയ് നല്കകുന്നകു.  വ്യവസരോയിക 

എപസ്ററ്കുകളില് നിലവിലകുള്ള എം എസപ് എം ഇ സ്രോപനങ്ങളകുലട 

നവീകരണം,വിപകുലീകരണം, ലവവിധ്യവല്ക്രണം എന്നിവയ്കപ് പദ്ധ

തിച്ിലവിലറെ 90 ശതമരോനം വലര വരോയ് നല്കകുന്നകു. 

37. CMEDP – ഒരകു പകരോടി വലര പദ്ധതിലെലവപ് വരകുന്ന സംരംഭങ്ങൾ

ക്പ് 5 ശതമരോനം പലിശയില് ഒരകു പകരോടി രൂപ വലര വരോയ്.  പദ്ധതി

ച്ിലവിലറെ 90 ശതമരോനം വലര വരോയ് ലഭിക്കും. തിരലഞെടകുക്കുന്ന 

സംരംഭകർക്പ് പരിശീലനവകും ലഭ്യമരോക്കും.  

കകരളാ സപ്കറ്റ്പ് ഇൻഡസ്ടതിയൽ  
ഡവല�പ്ന്മൻറപ് കകാർപ്കറഷൻ (KSIDC)

38. മുഖ് മന്ത്രതിയുന്ട പ്രകത്ക സഹായ �ദ്ധതതി – 25 ലക്ം രൂപ മകുതല് 2 

പകരോടി രൂപ വലര 10 ശതമരോനം പലിശയില് പടം പലരോണ് സഹരോയമരോയി 

ലഭിക്കും.  ് പത്യക സരോഹെര്യങ്ങളില് അതപ് 5 പകരോടിരൂപവലരയരോകരോം.

39. വതി മതിഷൻ - ആലക പദ്ധതിച്ിലവിലറെ 80 ശതമരോനം പരമരോവധി 25 

ലക്ം രൂപ വലര വനിതകൾക്പ് പലരോണ് ആയി ലഭിക്കും.

40. സീഡപ് ഫണ്തിങ്ങപ് – യകുവ സംരംഭകർക്പ്അവരകുലട ഇപന്നരോപവറ്ീവപ് 
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ആയ ല്രോജക്കുകൾക്പ് പദ്ധതി ലെലവിലറെ 90 ശതമരോനം, പരമരോവധി 

25 ലക്ം രൂപ വലര സീഡപ് ഫടെപ് ആയി ലഭിക്കും. 

സ്ാൾ ഇൻഡസ്ടീസപ് ന്ഡവല�പ്ന്മറെപ് 
ബാങ്പ് ഓഫപ് ഇന്്(SIDBI)

41. യന്തങ്ങൾ വരോങ്ങകുന്നതിനുള്ള സഹരോയം –5 വർഷം ്വർത്ന 

പരിെയമകുള്ള, കഴിഞെ മൂന്നകുവർഷം കകുറഞെതപ് 5 പകരോടി രൂപവലര 

വില്പ്ന ഉള്ള യൂണിറ്കുകൾക്പ് യപന്തരോപകരണങ്ങൾ വരോങ്ങകുവരോന് 

100 ശതമരോനം  പലരോണ് നല്കകുന്നകു.  

കകരളാ സപ്റ്ാർട്ടപ്പ് മതിഷൻ
42. ഇകന്നാകവഷൻ ഗ്ാൻറപ് – പ്രോപട്രോ ലടപ്പ് തയ്രോറരോക്ിയിട്കുള്ള സ്റരോർ

ട്പ്കുകൾക്പ് 2 ലക്ം രൂപ വലര ധന സഹരോയം.  ഉല്പ്ന്ന നിർമ്മരോ

ണത്ിപലക്പ് വന്നിട്കുള്ള സ്റരോർട്പ്കുകൾക്പ് പരമരോവധി 7 ലക്ം വലര 

ധന സഹരോയം.  സ്റരോർട്പ്കുകൾക്പ് അവരകുലട ഉല്പ്ന്നം വിപണിയിലല

ത്ിക്കുവരോന് പവടെി 12 ലക്ം രൂപ വലര ധന സഹരോയം.

43. സീഡപ് ഫണ്പ് –6 ശതമരോനം പലിശപയരോടപ്കൂടി 15 ലക്ം രൂപ വലര 

ധന സഹരോയം.  ഇതിനപ് 12 മരോസം വലര ലമരോറപട്രോറിയം ഉടെരോകകും.

വാണതിജ് ബാങ്കുകൾ
44. സപ്റ്ാൻഡപ് അ�പ് ഇൻഡ് – 10 ലക്ം മകുതല് 1 പകരോടി വലര പകുതിയ 

സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനപ് പലരോണ് നല്കകുന്നകു.  വനിതകൾ, 

എസപ് സി, എസപ് ടി വിഭരോഗങ്ങളില്ലപ്ടകുന്നവർക്രോണപ് ഈ പലരോണ് 

ലഭ്യമരോവകുക. 

45. മുദ്ര –ലമപക്രരോയൂണിറ്പ് ഡവലപപ്ലമന്റപ്   & റി ഫിനരോൻസിങപ് 

ഏജന്സി എന്ന മകുദ്രയിൽ  (MUDRA) പത്പ് ലക്ം വലരയകുള്ള 

വരോയ്യരോണപ് അനുവദിക്കുന്നതപ്.  എല്രോ ബരോങ്കുകളില് നിന്നകും ആണപ് 

ഇതപ് ലഭ്യമരോവകുക.    50,000 രൂപ വലരയകുള്ള വരോയ്ലയ ശിശകു എന്നകും 

5 ലക്ം രൂപ വലരയകുള്ള വരോയ്ലയ കിപഷരോർ എന്നകും 10 ലക്ം രൂപ 

വലരയകുള്ള വരോയ്ലയ തരകുണ് എന്നകും പറയകുന്നകു. ഈ വരോയ്കൾക്പ് 

ഈടപ് ആവശ്യമില്. 
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46. PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

ലതരകുവപ് കച്വടക്രോർക്പ് ് വർത്ന മൂലധന വരോയ് നൽകി അവരകുലട 

ജീവിതനിലവരോരം ഉയർത്കുക എന്ന ലക്്യപത്രോലടയകുള്ള പകന്ദ്ര 

സർക്രോർ പദ്ധതിയരോണിതപ്.്സ്തകുത കച്വടക്രോർക്പ് ആദ്യ ഘട് 

്വർത്ന മൂലധനമരോയി  10,000 രൂപ ഒരകു വർഷലത് തിരിച്ടവപ് 

കരോലരോവധിയിൽ വരോയ് നൽകകുന്നകു. കൃത്യമരോയ തിരിച്ടവപ് നടത്കുന്ന

വർക്പ് ഒരകു വർഷത്ിനപ് പശഷം ് വർത്ന മൂലധനത്ിലറെ പരിധി 

ഉയർത്ി കൂടകുതൽ തകുക വരോയ് നൽകകുന്നതരോണപ്. ഈ വരോയ്യിപമേൽ 

7% പലിശ സബപ് സിഡി ലഭ്യമരോകകുന്നതരോണപ്.

47. Deendayal Antyodaya Yojana-
National Urban Livelihoods Mission (DAY NULM)

നഗര്പദശങ്ങളിലല കകുടകുംബങ്ങളകുലട ദരോരിദ്ര്യവകും ദകുർബലതയകും 

കകുറയ്കകുന്നതിനപ്, അവർക്പ് ലരോഭകരമരോയ സ്യം ലതരോഴിലിനും, ലവദ

ഗപ്ധ്യമകുള്ള ലതരോഴിലവസരങ്ങൾ  ് രോപപ് തമരോക്രോനും അവരകുലട ഉപജീവ

നമരോർഗത്ിൽ ഗണ്യമരോയ പകുപരരോഗതി ലകവരിക്രോനും സഹരോയിക്കുക 

എന്ന ലക്്യപത്രോലടയകുള്ള പകന്ദ്ര സർക്രോർ പദ്ധതിയരോണിതപ്. നഗര 

്പദശങ്ങളിൽ തകുടങ്ങകുന്ന ലതരകുവപ് കച്വടം ഉൾലപ്ലടയകുള്ള വ്യക്ിഗത 

സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾക്കും,  ഗ്ൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ (SHGs)ക്കും ഈ പദ്ധതി 

വഴി അപപക് നൽകരോം.   വ്യക്ിഗത സംരംഭങ്ങൾക്പ് പരമരോവധി 

പദ്ധതി ലെലവപ്   2 ലക്ം രൂപയകും ഗ്ൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്പ്  പരമരോവധി 

പദ്ധതി ലെലവപ്  10 ലക്ം രൂപയകും  ആയിരിക്ണം. ഈ പദ്ധതി 

്കരോരം, വ്യക്ിഗത, ഗ്ൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്പ് കീഴിൽ അനുവദിക്കുന്ന 

പടം പലരോണകുകൾക്പ് 7% ത്ിൽ കൂടകുതൽ ബരോങ്കുകൾ ഈടരോക്കുന്ന 

പലിശ സബപ്സിഡിയരോയി ലഭിക്കുന്നതരോണപ്. കൃത്യമരോയി പലരോൺ 

തിരിച്ടവപ് നടത്കുന്നവർക്രോണപ് പലിശ സബപ് സിഡി ലഭിക്കുന്നതപ്. 

കൃത്യമരോയ തിരിച്ടവപ് നടത്കുന്ന വനിതരോ SHG കൾക്പ് 3% അധിക 

പലിശ സബപ് സിഡിയകും ലഭിക്കുന്നതരോണപ്.

48. Agri-Clinics and Agri Business Centres’ Scheme (ACABC)

പകന്ദ്ര കൃഷി മന്തരോലയം, കർഷക പക്മ മന്തരോലയം എന്നിവ നബരോർ
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ഡകുമരോയി സഹകരിച്പ് രരോജ്യത്കുടനീളമകുള്ള ഓപരരോ കർഷകരിപലക്കും 

മികച് കൃഷിരീതികൾ എത്ിക്കുന്നതിനരോയി ആരംഭിച് പദ്ധതിയരോ

ണിതപ്.കരോർഷിക ബിരകുദധരോരികളകുലട ലവദഗപ്ധ്യം ്പയരോജനലപ്ടകു

ത്രോൻ ഈ പ്രോഗ്രോം ലക്്യമിടകുന്നകു. ്സ്തകുത പയരോഗ്യതയകുള്ളവർക്പ് 

സ്ന്മരോയി ഒരകു അഗ്ിക്ിനികപ് അലല്ങ്ിൽ അഗ്ിബിസിനസപ് ലസറെർ 

സ്രോപിക്കുന്നതിനും അതകുവഴി കർഷകർക്പ് ല്രോഫഷണൽ എകപ്റ്ൻ

ഷൻ പസവനങ്ങൾ നൽകകുന്നതിനും കഴിയകും.

49. Agriculture Marketing Infrastrucure

പകന്ദ്ര കൃഷി മന്തരോലയം, കർഷക പക്മ മന്തരോലയം എന്നിവ നബരോർ

ഡകുമരോയി മകുപഖന നടപ്ിലരോക്കുന്ന പദ്ധതിയരോണിതപ്.  കർഷകരകുലട 

വരകുമരോനം വർദ്ധിപ്ിക്കുക എന്ന ലക്്യപത്രോലടയകുള്ള ഈ പദ്ധതി 

വഴി കരോർഷിക ഉൽപ്ന്നങ്ങളകുലട വിപണിക്രോവശ്യമകുള്ള അടിസ്രോന 

സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കുന്നത്ിനും അതപ് വഴി ഗ്രോമീണ മരോർക്

റ്കുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും  ശക്ിലപ്ടകുത്കുന്നതിനും സരോമ്പത്ിക 

സഹരോയം നൽകകുന്നകു.  ഫരോർമർ ല്രോഡ്യൂസർ ഓർഗലനപസഷനു

കൾ, മറ്പ് പയരോഗ്യരരോയ ല്രോപമരോട്ർമരോർ എന്നിവർ വഴി ആരംഭിക്കുന്ന  

റീലട്യിൽ മരോർക്റ്കുകൾ,  പശഖരണം/അഗ്പഗഷൻ പപരോയിറെകുകൾ 

തകുടങ്ങിയവ ഇതിൽ  ഉൾലപ്ടകുന്നകു. അർഹതയകുള്ള മരോർക്റ്ിങപ് ഇൻ

ഫ്രോസ്ട്കപ്ച്ർ പദ്ധതികൾക്പ്  25% മകുതൽ 33.33% ബരോക്പ്-എൻഡപ് 

മൂലധന സബപ് സിഡി   നബരോർഡപ് വഴിയകും നബരോർഡപ് റീഫിനരോൻസപ് 

ലെയ്കുന്ന ബരോങ്കുകൾ വഴിയകും ലഭിക്കുന്നകു.

50. Agriculture Infrastructure Fund

പകന്ദ്ര കൃഷി മന്തരോലയം, കർഷക പക്മ മന്തരോലയം എന്നിവ ധനകരോ

ര്യ സ്രോപനങ്ങൾ മകുപഖന നടപ്ിലരോക്കുന്ന പദ്ധതിയരോണിതപ്.പപരോസ്റപ് 

ഹരോർലവസപ്റപ് ഇൻഫ്രോസ്ട്കപ്െർ, കമ്മ്യൂണിറ്ി ഫരോമിംഗപ് അസ്റ്കുകൾ  

എന്നിവയ്കരോയി പലിശ ഇളവിലൂലടയകും സരോമ്പത്ിക പിന്കുണയിലൂ

ലടയകും ് രോപയരോഗിക പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു ഇടക്രോല-ദീർഘ

കരോല പലരോൺ ഈ പദ്ധതി വഴി ലഭിക്കുന്നകു. ഈ പദ്ധതി വഴിയകുള്ള 

വരോയ്കളിൻപമൽ ് തിവർഷം 3% പലിശയിളവപ് എന്ന നിരക്ിൽ ഏഴപ് 

വർഷപത്ക്പ് പരമരോവധി ഒരകു പരിധി 2 പകരോടി വലര സബപ് സിഡി 

ലഭ്യമരോകകുന്നകു.



2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം സഷംരഷംഭങ്ങൾ 
ആരഷംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ക്ാമ്പയതിന്റെ ഭാഗമായതി തയ്ാറാക്തിയ കകപ്പുസ്തകഷം 67

Department for Promotion of 
Industry and Internal Trade

51. സപ്റ്ാർട്ടപ് അപ്പ് ഇന്്– സംരംഭകരോശയ രൂപവല്ക്രണത്ിനും പ്രോപട്രോ 

ലടപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമരോയിട്പ് പരമരോവധി 20 ലക്ം വലര ഗ്രോന്റരോ

യി നല്കകും.  ഉല്പ്ന്നത്ിനപ് വിപണി കലടെത്കുന്നതിനപ് പരമരോവധി 

50 ലക്ം വലര ഗ്രോന്റരോയി നല്കകും.  

KERALA BANK

52. ന്ക ബതി മതിത്ര എഷം എസപ് എഷം ഇ കലാൺ - ല്രോല്റ്റി ആയിട്കുള്ള 

സംരംഭങ്ങൾക്പ് 60 ലക്ം രൂപ വപരയകും അല്രോതകുള്ളവയ്കപ് ഒരകു പകരോടി 

രൂപ വപരയകും വരോയ് ലഭിക്കും.

53. ന്ക ബതി സുവതിധ എഷം എസപ് എഷം ഇ –ലെറകുകിട കച്വടക്രോർക്കും ദിവസ 

വരകുമരോനക്രോർക്കും പകുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തകുടങ്ങകുന്നതിനും ലവവിധ്യ 

വല്ക്രണത്ിനുമരോയി 10 ലക്ം രൂപ വപരയകും വരോയ് അനുവദിക്കും

National Small Industries Corporation (NSIC)

54. അസംസ്ൃത വസ്തകുക്ള് വരോങ്ങകുന്നതിനപ്  180 ദിവസലത് ലക്രഡി

റ്പ്  ഫസിലിറ്ി ബരോങ്പ് ഗ്യരോരടെിയകുലട അടിസ്രോനത്ില് നല്കകുന്നകു.

വെതിതാ വതികസെ കകാർപ്കറഷൻ
55. സ്വയഷം സഹായ സഷംഘങ്ങൾക്കുള്ള കമക്ാ  ഫതിൊൻസതിഷംഗപ് �ദ്ധതതി

• പരമരോവധി പലരോണ് 10 ലക്ം.

• നിയമപരമരോയി രജിസ്റര് ലെയ് SHG ആയിരിക്ണം .

• പലിശ 6%

• വരകുമരോന പരിധി ഗ്രോമ ്പദശങ്ങളില് 98000 രൂപയകും , നഗര 

്പദശങ്ങളില് 120000 രൂപയകും ആയിരിക്ണം

• ്രോയ പരിധി 18-55

56. മുന്നാക് വതിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള  �ദ്ധതതി

• പരമരോവധി പലരോണ് 3 ലക്ം.

• പദ്ധതി തകുകയകുലട 5% ഗകുണപഭരോക്രോവപ്  എടകുത്ിരിക്ണം .

• പലിശ 6%
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• വരകുമരോന പരിധി ഗ്രോമ ്പദശങ്ങളില് 81000 രൂപയകും , നഗര 

്പദശങ്ങളില് 103000രൂപയകും ആയിരിക്ണം.

• ്രോയ പരിധി 18-55

• തിരിച്ടവപ് കരോലരോവധി 5 വര്ഷം

ക്ീര വതികസെ വകുപ്പ്
57. തീറ്പ്പുൽ  കൃഷതിക്കുള്ള ധെസഹായഷം : വ്യവസരോയിക അടിസ്രോനത്ില് 

തീറ് പ്കുല് കൃഷി നടത്കുന്നതിനു  ലഹക്റിനു 350 00 0 രൂപ വലര 

ധന സഹരോയം നല്കകുന്ന പദ്ധതിയരോണിതപ്  

58. കറവപ്ശു യുണതിറ്പ്: 1  പശകു: 2 പശകു , 5 പശകു , 10 പശകു എന്നീ തരത്ില് 

യകുണിറ്കുകള് ആരംഭിക്കുന്നതിനപ്  യഥരോക്രമം  24800,50000,110000 

,230000 രൂപഎന്നീ നിരക്ില്  ധന്നസഹയമം നല്കകുന്നകു.

59. കതിടാരതി വളർത്ൽ യുണതിറ്പ് 5/10 വീത കിടരോരികളകുള്ള യകുണിറ്പ് 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു യഥരോക്രമം 90500,181200 എന്നീ നിരക്ില് ധന

സഹരോയം നല്കകുന്നകു.

സഷംസ്ാെ കഹാർട്ടതികൾച്ചർ മതിഷൻ
60. കരോർഷിക ഉതപ്പന്നങ്ങൾ സംസ്രിക്കുന്നതിനും തരംതിരിക്കുന്നതിനും 

പരോയ്കിംഗിനും വിപണനത്ിനും ആവശ്യമരോയ അടിസ്രോന സൗകര്യങ്ങൾ 

ഒരകുക്കുന്നതിനപ് മിഷൻ പഫരോർ ഇലറെപഗ്റ്ഡപ് ലഡവലപപ്ലമറെപ് ഓഫപ് 

പഹരോർട്ിക്ൾച്ർ പദ്ധതിയിലല സംപയരോജിത വിളലവടകുപ്രോനന്ര 

പരിപരോലനം, വിപണികളകുലട അടിസ്രോന സൗകര്യവികസനം എന്നീ 

ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾലപ്ടകുത്ി സംസ്രോന പഹരോർട്ിക്ൾച്ർ മിഷൻ, 

പകരള പ്രോജക്പ് റിപപ്രോർട്ിലറെ അടിസ്രോനത്ിൽ വരോയ്രോബന്ിത 

ധനസഹരോയം നൽകി വരകുന്നകു.

ക്രമ 

നം.
പദ്ധതി ഘടകം

പരമരോവധി 

െിലവപ്

ധനസഹരോയം

സമതല 

്പദശം

മലപയരോര 

്പദശം

സംപയരോജിത വിളലവടിപ്രോനന്ര പരിപരോലനം

1

പരോയ്കപ് ഹൗസപ്/

ഓൺ ഫരോം കളക്ൻ 

യൂണിറ്പ്

4 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

(9 മീറ്ർ * 6 

മീറ്ർ)

2 ലക്ം രൂപ (50 %)
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2
സംപയരോജിത പരോയ്കപ് 

ഹൗസപ്

50 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

(9 മീറ്ർ * 18 

മീറ്ർ)

17.5  ലക്ം 

രൂപ(35 %)

25 ലക്ം 

രൂപ (50 %)

3 ്ീകൂളിംഗപ് യൂണിറ്പ്

25 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

(6 ലമ. ടൺ 

സംഭരണ 

പശഷി)

8.75  ലക്ം 

രൂപ(35 %)

12.5 ലക്ം 

രൂപ (50 %)

4 പകരോൾഡപ് റൂം

15 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

(30 ലമ. ടൺ 

സംഭരണ 

പശഷി)

5.25 ലക്ം 

രൂപ(35 %)

7.5 ലക്ം 

രൂപ (50 %)

5
ലമരോലബൽ ്ീകൂളിം

ഗപ് യൂണിറ്പ്

25 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

8.75 ലക്ം 

രൂപ(35 %)

12.5 ലക്ം 

രൂപ (50 %)

6 ലറപ്നിംഗപ് പെമ്പർ
1 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

0.35 ലക്ം 

രൂപ(35 %)

0.50 ലക്ം 

രൂപ (50 %)

7
പകുതിയ ്ിസർപവ

ഷൻ യൂണിറ്പ്

2 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്
1 ലക്ം രൂപ

8

്ിസർപവഷൻ 

യൂണിറ്പ് – അപപ്ഗ്പഡ

ഷൻ

1 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്
0.5 ലക്ം രൂപ (50 %)

9
പകരോൾഡപ് പസ്റരോപറജപ്

(ലടപ്പ് -1)

0.08 ലക്ം 

രൂപ/യൂണിറ്പ്

( പരമരോവധി 

5000 ലമ. 

ടൺ സംഭരണ 

പശഷി)

0.028 ലക്ം/

ലമ. ടൺ 

(35 %)

0.04 ലക്ം /

ലമ. ടൺ 

(50 %)

10
പകരോൾഡപ് പസ്റരോപറജപ്

(ലടപ്പ് -2)

0.10 ലക്ം 

രൂപ/യൂണിറ്പ്

( പരമരോവധി 

5000 ലമ. 

ടൺ സംഭരണ 

പശഷി)

0.035 ലക്ം/

ലമ. ടൺ 

(35 %)

0.050 ലക്ം 

/ലമ. ടൺ 

(50 %)
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11 റീഫർ വരോൻ

26 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

(9 ലമ. ടൺ 

സംഭരണ 

പശഷി)

9.1 ലക്ം 

രൂപ (35 %)

13 ലക്ം രൂപ 

(50 %)

12

ല്മറി/ലമരോലബൽ/ 

മിനിമൽ പ്രോസസ്ിംഗപ് 

യൂണിറ്പ്

25 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

10 ലക്ം 

രൂപ (40 %)

13.75 ലക്ം 

രൂപ (55 %)

വിപണികളകുലട അടിസ്രോന സൗകര്യ വികസനം

13 ഗ്രോമീണ വിപണി
25 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

10 ലക്ം 

രൂപ (40 %)

13.75 ലക്ം 

രൂപ (55 %)

14 െില്റ വിൽപ്നശരോല
15 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

5.25 ലക്ം 

രൂപ (35 %)

7.50 ലക്ം 

രൂപ (50 %)

15

സ്റരോറ്ികപ്/ലമരോലബൽ 

ലവറെിംഗപ് കരോർട്പ്/ 

പ്രോറ്പ്പഫരോപമരോടകുകൂടിയ 

കൂൾ പെമ്പർ

0.30 ലക്ം 

രൂപ/യൂണിറ്പ്
0.15 ലക്ം രൂപ (50 %)

16

സംഭരണം, തരംതി

രിക്ൽ, പരോയ്കിംഗപ് 

എന്നിവയ്കരോയകുളള 

അടിസ്രോന സൗകര്യ 

വികസനം

15 ലക്ം രൂപ/

യൂണിറ്പ്

6 ലക്ം രൂപ 

(40 %)

8.25 ലക്ം 

രൂപ (55 %)

പഞ്രോയത്പ്, സഹകരണസ്രോപനങ്ങൾ, രജിസ്റർ ലെയ്ിട്കുളള ലസരോ

ലസറ്ികൾ/രൈസ്റകുകൾ, പബ്ികപ് ലിമിറ്ഡപ് കമ്പനികൾ, ലപരോതകുപമഖല 

സ്രോപനങ്ങൾ എന്നിവയ്കപ് വരോയ്രോബന്ിത ധനസഹരോയം എന്ന നിബ

ന്ന ബരോധകമല്. ഇത്രത്ിലകുളള സ്രോപനങ്ങൾ ധനസഹരോയത്ിനപ് 

പകുറപമ ആവശ്യമരോയ പദ്ധതി തകുക അതതപ് സ്രോപനത്ിലറെ തനതപ് 

ഫടെിൽ നിന്നകും കലടെപത്ടെതരോണപ്.
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സഷംസ്ാെ മൃഗസഷംരക്ണ വകുപ്പ്

ക്രമ 
നം.

പദ്ധതിയകുലട 
പപരപ്

പരമരോവധി 
പദ്ധതപ് െിലവപ് 

(യൂണിറ്പ് 
ഒന്നിനപ്)

പയരോഗ്യത ഗകുണപഭരോക്ൃ 
വിഹിതം

ധനസഹരോയം 
(ഗ്രോറെപ്)

1. പഗരോട്പ് സരോറ്ലല
റ്പ് പദ്ധതപ് (ആടകു
വളർത്ൽ) (5 
ലപണ്രോടകും ഒരകു 
മകുട്നരോടകുമടങ്ങകുന്ന 
യൂണിറ്പ്)

50,000/- രൂപ ആടപ് വളർത്ലിൽ 
ഏർലപ്ട്ിരിക്കുന്ന
വർക്കും വകകുപ്ിലറെ 
പരിശീലനം ലഭിച്
വർക്കും മകുൻഗണന 
മൃ ഗ സ ം ര ക് ണ 
വകകുപ്ിലറെ കർഷക 
രജിപസ്ട്ഷൻ ഉടെരോ
യിരിക്ണം

25,000/- രൂപ 25,000/- രൂപ

2. വ്യവസരോയികരോ
ടിസ്രോനത്ിൽ 
ആടപ് വളർത്ൽ 
( ക പ മ്മ ർ ഷ ്ൽ 
പഗരോട്റി യൂണിറ്പ്) 
(19 ലപണ്രോടകും 1 
മകുട്നരോടകും)

2,80,000/- രൂപ 50 ലസറെപ് സ്ലമരോ
പയരോ പരോട്ത്ിപലരോ 
ഉടെരോയിരിക്ണം. 
ആടകു വളർത്ലിൽ 
പരിെയവകും വകകു
പ്ിലറെ പരിശീലനം 
ലഭിച്വർക്കും മകുൻ
ഗണന വകകുപ്ിലറെ 
കീഴിലകുളള കർഷക 
രജിപസ്ട്ഷൻ ഉടെരോ
യിരിക്ണം

1,80,000/- രൂപ 1,00,000/- രൂപ

3. മരോംസരോവശ്യത്ി
നരോയി മൂരിക്കു
ട്ി വളർത്ൽ 
പദ്ധതി (ഒരകു ഗകു
ണപഭരോക്രോവിനപ് 
1 മൂരി കകുട്ി)

10,000/- രൂപ വകകുപ്ിലറെ കർഷക 
രജിപസ്ട്ഷൻ ഉടെരോ
യിരിക്ണം

- 10,000/- രൂപ

4. തരോറരോവപ് വളർ
ത്ൽ പദ്ധതി 
(ഒരകു യൂണിറ്ിനപ് 
10 തരോറരോകകുഞെകു
ങ്ങൾ)

2,700/- രൂപ തരോറരോവപ് വളർത്ലി
നപ് അനുപയരോജ്യമരോയ 
സ്ലവകും സൗകര്യ
ങ്ങളകുമകുളള കർഷ
കർ

1500 രൂപ 1200 /- രൂപ

61.  സംസ്രോന മൃഗ സംരക്ണ വകകുപ്പ് വഴി നടപ്ിലരോക്ി വരകുന്ന ്ധരോന 
പദ്ധതികൾ
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62. സംസ്രോന ഫിഷറീസപ് വകകുപ്പ് വഴി നടപ്ിലരോക്ി വരകുന്ന ് ധരോന 
പദ്ധതികൾ  

ക്രമ 

നം.

പദ്ധതിയകുലട 

പപരപ്

പരമരോവധി 

പദ്ധതപ് െിലവപ്

ഗകുണപഭരോക്ൃ 

വിഹിതം (രൂപ)

ധനസഹരോയം 

(ഗ്രോറെപ്) (രൂപ)

1. വീട്കുവളപ്ിൽ കകു

ളത്ിലല മത്്യ 

കൃഷി

1.23 ലക്ം 73800 49200

2. ബപയരോപ്രോക്പ്  

മത്്യ കൃഷി

1.38 ലക്ം 82800 55200

3. കകു ള ത് ി ല ല 

കരിമീൻ കൃഷി

1.50 ലക്ം 90000 60000

4. കൂട്ിലല മത്്യ 

കൃഷി

3.5 ലക്ം 210000 14000

63. ലസരോലസറ്ി പഫരോർ അസിസ്റൻസപ് ടകു ഫിഷൻവിലമൻ (സരോഫപ്) 
വഴി നടപ്ിലരോക്ി വരകുന്ന ്ധരോന പദ്ധതികൾ

ക്രമ 

നം

പദ്ധതിയകുലട 

പപരപ്

പരമരോവധി 

പദ്ധതി 

ലെലവപ്

പയരോഗ്യത
ഗകുണപഭരോക്ൃ 

വിഹിതം 

ധന 

സഹരോയം 

(ഗ്രോറെപ്)

1 തീരലമത്രി 

– ലെറകുകിട 

സംരംഭങ്ങളകു

ലട വികസനം

5 ലക്ം സരോഫിലറെ 

്വർത്ക 

ഗ്ൂപ്കുകളരോയി 

മരോറിയ മത്്യ 

ലതരോഴിലരോളി 

സ്സ്തീകൾ

0.25 ലക്ം 3.75 ലക്ം

2 പലിശ രഹിത 

െരോക്രിക 

മൂലധന 

സഹരോയം 

(പലിശ 

രഹിത വരോയ്)

Rs 25,000 to 

50,000 and Rs 

1 lakh for Super 

markets 

തീരലമത്രി 

പദ്ധതിയിലൂ

ലട ്വർ

ത്ിക്കുന്ന 

ഗ്ൂപ്കുകൾ  

- -

സഷംസ്ാെ ഫതിഷറീസപ് വകുപ്പ്
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3 സരോപങ്തിക 

വിദ്യരോ നവീക

രണ പദ്ധതി

Rs 50,000 തീരലമത്രി 

പദ്ധതിയിലൂ

ലട ്വർ

ത്ിക്കുന്ന 

ഗ്ൂപ്കുകൾ  

- Rs 50,000

4 ആക്ിവിറ്ി 

ഗ്ൂപ്കുകലള  

ബിസിനസപ് 

ഗ്ൂപ്കുകളരോയി 

ഉയർത്കു

ന്ന പദ്ധതി 

(5% പലിശ 

സബപ് സിഡി)

Rs 500,000 തീരലമത്രി 

പദ്ധതിയിലൂ

ലട ്വർ

ത്ിക്കുന്ന 

ഗ്ൂപ്കുകൾ  

 - -

�ദ്ധതതികളുമായതി ബന്ധന്പ്ട്ടു സഷംരഷംഭകർക്പ് ഉണ്ാകാെതിടയുള്ള സഷംശയങ്ങൾ

1. വരോയ് എടകുത്പ് വർക്പ് പഷരോപ്പ് തകുടങ്ങരോന് ആഗ്ഹിക്കുന്നകു എലറെ  

കയ്ില് മകുതല് മകുടക്രോന് തകുക തീലര കകുറവരോണപ് . പദ്ധതിക്പ് 

ഏകപദശം 8 ലക്ം രൂപ  ലെലവപ് വരകും എനിക്പ് ഏതപ് പദ്ധതിയരോ

ണപ് അനുപയരോജ്യം ?

5 മകുതല് 10 ശതമരോനം വലര ഗകുണപഭരോക്ൃവിഹിതം മരോത്രം ആവ

ശ്യമകുള്ള PMEGPപദ്ധതിയകുലട സഹരോയം ലഭിക്കും 

2. പട്ിക ജരോതി വിഭരോഗത്ില് ലപട്വർക്പ് സ്യം ലതരോഴിൽ  പദ്ധതിക

ള്ക്പ് എവിലട നിന്നരോണപ് സഹരോയം ലഭിക്കുക?

പട്ിക ജരോതി വികസനവകപ്പ്പ്,പട്ികജരോതി/പട്ിക വര്ഗ  വകകുപപ് തകു

ടങ്ങിയവയകുലട സ്യം ലതരോഴിൽ   പദ്ധതികളകുലട സഹരോയം ലഭിക്കും 

കൂടകുതല് ധന സഹരോയം ആവശ്യമകുലടെങ്ില് മറ്പ് പദ്ധതികളകും 

്പയരോജനലപ്ടകുത്രോം 

3. തിരിച്കു വന്ന ് വരോസിയരോയ എനിക്പ് ഒരകു സൂപ്ര് മരോര്ക്റ്പ്  തകുടങ്ങരോ

ന് സഹരോയം ലഭിക്കുന്ന എലന്ങ്ിലകും പദ്ധതി നിലവില് ഉപടെരോ ?

NORKA യകുലട NDPREM പദ്ധതി, ്വരോസി ഭദ്രത ലമഗരോ എന്നീ 

പദ്ധതികളകുലട സഹരോയം ലഭ്യമരോകകും 
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4. വീടിപനരോടപ് പെര്ന്നപ് അഞ്കു ലക്ത്ില് തരോലഴ മകുതല് മകുടക്ി

ല് ഒരകു പലഹരോര നിര്മരോണ യകുണിറ്പ് തകുടങ്ങരോന് എലന്ങ്ിലകും 

സഹരോയം ലഭിക്കുപമരോ ?

വ്യവസരോയ വകകുപ്ിലറെ മരോര്ജിന് മണി ഗ്രോന്റപ് ടകു നരോപനരോ പദ്ധതി, 

കകുടകുംബശ്ീ പദ്ധതികള് ഇവ ്പയരോജനലപ്ടകുത്രോം.
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വ്വസായ വാണതിജ് ഡയറക്ടകററ്പ്
പമൽവിലരോസം ഇ-ന്മയതിൽ നമ്പർ

ഡയറക്ർ 

വ്യവസരോയ വരോണിജ്യ 

ഡയറക്റകുലട കരോര്യരോലയം, മൂന്നരോം നില 

വികരോസപ് ഭവൻ പി ഒ  

തിരകുവനന്പകുരം – 695 033

industriesdirectorate@
gmail.com

91 471 2302774

ജതില്ാ വ്വസായ കകന്ദഷം
ജില് വിലരോസം ഇ-ന്മയതിൽ പഫരോൺ

ലകരോല്ം ജനറൽ മരോപനജർ 

ജില്രോ വ്യവസരോയ പകന്ദ്രം

ആശ്രോമം, ലകരോല്ം

dickollam@gmail.com 9745839707

91-474-2747261 

താലൂക്പ് വ്വസായ ഓഫീസുകൾ
തരോലൂക്പ് വിലരോസം ഇ-ന്മയതിൽ പഫരോൺ

ന്കാല്ഷം
ലകരോല്ം ഉപ ജില്രോ വ്യവസരോയ 

ഓഫീസർ, തരോലൂക്പ് 

വ്യവസരോയ ഓഫീസപ്, 

ജില്രോ വ്യവസരോയ പകന്ദ്രം 

ഓഫീസപ് ബിൽഡിംഗപ്, 

ആശ്രോമം, ലകരോല്ം.

tiokollam@gmail.
com

9497776437

0474-2749394

കരകുനരോഗപ്ള്ളി ഉപ ജില്രോ വ്യവസരോയ 

ഓഫീസർ, തരോലൂക്പ് 

വ്യവസരോയ ഓഫീസപ്, 

മിനി സിവിൽ പസ്റഷൻ, 

കരകുനരോഗപ്ള്ളി

karunagappall
yadio@gmail.com

9526015398

ബന്ധന്പ്കടണ് പ്രധാെ കഫാൺ െമ്പറുകൾ
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ലകരോട്രോരക്ര ഉപ ജില്രോ വ്യവസരോയ 

ഓഫീസർ, തരോലൂക്പ് 

വ്യവസരോയ ഓഫീസപ്, 

മരോർപത്രോമരോ പഗൾസപ് 

ലഹസ്ൂളിനു എതിർവ

ശം, പകുലരോമൺ,  

ലകരോട്രോരക്ര

tiokottarakkara@
gmail.com

9495992286

പത്നരോപകുരം ഉപ ജില്രോ വ്യവസരോയ 

ഓഫീസർ 

തരോലൂക്പ് വ്യവസരോയ 

ഓഫീസപ്, പകുനലൂർ. 

പി. ഓ പത്നരോപകുരം 

(രരോംരരോജപ് തിപയറ്റിനു 

എതിർവശം)

tioptpm@gmail.com 9446314448

Kollam
Taluk Block Mobile number

Kollam Kollam 9188127038
Kollam Paravoor Municipality 9188127039
Kollam Ithikkara 9188127040
Kollam Mukhathala 9188127041
Kollam Chittumala 9188127042
Karunagappally Chavara 9188127043
Karunagappally Oachira 9188127044
Karunagappally Sasthamkotta 9188127045
Kottarakkara Kottarakkara 9188127046
Kottarakkara Vettikkavala 9188127047
Kottarakkara Chadayamangalam 9188127048
Pathanapuram Pathanapuram 9188127049
Pathanapuram Anchal 9188127050
Pathanapuram Punalur Municipality 9188127051

വ്വസായ വതികസെ ഓഫീസർമാർ


