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1.  ആമുഖം  
1.  മാനവ് വ്ിോസ സൂചേങ്ങളില് വ്ിേസിത രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്കാപ്പമാണ് 

കേരളത്തി്െ സ്ഥാനം.  വ്ിദ്യാഭ്യാസം, ആകരാഗ്യം, സാമൂഹ്യകേമം എന്നീ 
കമഖലേളില് കേവ്രിച്ച കനട്ടങ്ങള്ക സവ്ികേഷമാണ്.  എന്നാല്, ഉല്പ്പാദ്ന 
കമഖലേളില് വ്ളര്ച്ച്ച കേ വ്രികാന് േഴിയാത്തത് കേരളത്തി്െ പരിമിതി 
യായിരുന്നു.  ഇത് േൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വ്യവ്സായ രംഗ്ത്ത് േൂടുതല് 
നികേപം ആേര്ച്ഷികുന്നതിനും ്താഴിലവ്സരങ്ങള്ക സൃരികുന്നതിനുമാണ് 
േഴിഞ്ഞ എല്.ഡി.എഫ് സര്ച്കാര്ച് ഷ്ട്േമിച്ചത്.  2021 ്ല ഭ്രണ തുടര്ച്ച്ച ഈ 
നയങ്ങള്ക ഇടകവ്ളയിലലാ്ത മുകന്നാട്ട് ് ോണ്ട് കപാേുന്നതിന് സഹ്ായേമായി.  
ഭ്രണ തുടര്ച്ച്ചയിലലായ്മ നയങ്ങളു്ട തുടര്ച്ച്ചയിലലായ്മ േൂടിയായിരുന്നു.  
ഇതില് നിന്നും വ്യതയസ്ഥമായ പുതിയ സാഹ്ചരയത്തില് േഴിഞ്ഞ സര്ച്കാര്ച് 
അംഗ്ീേരിച്ച വ്യവ്സായ നയത്തി്െ വ്ിേസിതമായ തുടര്ച്ച്ചയാണ് പുതിയ 
നയത്തിലൂ്ട സര്ച്കാര്ച് ഉകേേികുന്നത്.   
 

2. നികേപം ആേര്ച്ഷികുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങള്ക തമ്മില് േടുത്ത 
മല്സരമാണ് പുതിയ നയം രാജ്യത്ത് സൃരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  അതി്െ ഭ്ാഗ്മായി 
ഓകരാ സംസ്ഥാനവ്ും അവ്രു്ട വ്യവ്സായ നയം നിരന്തരം പുതുകുന്നുണ്ട്.  
അവ്യു്ട അന്ധമായ പിന്തുടര്ച്ച്ചയലല ഈ നയം ്ചയ്യുന്നത്.  ബദ്ല് 
ോഴ്ചപ്പാട് ഉയര്ച്ത്തിപ്പിടിച്ച് യാഥാര്ച്്യ കബാധകത്താ്ട ഇട്പടുന്നതിനാണ് 
ഷ്ട്േമികുന്നത്.   
 

3. വ്യവ്സായ ്സൌഹ്ൃദ് അന്തരീേം േൂടുതല് ്മച്ച്പ്പടുത്താന് വ്ിവ്ിധ 
നടപടിേള്ക സര്ച്കാര്ച് സവീേരികുേയുണ്ടായി.  ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ്ങ് 
ബിസിനസ്സില് 28 റാങ്കില് നിന്നും 15 കലക് ഉയരാന് സംസ്ഥാനത്തിന് 
േഴിഞ്ഞു.  അടുത്ത സര്ച്കേയില് ആദ്യ്ത്ത പത്തിനുള്ളില് കേരള്ത്ത 
എത്തികുന്നതിനാണ് ഷ്ട്േമികുന്നത്. ്േ-സവിഫ്റ് േൂടുതല് ോരയേമമാകും.  
എലലാ വ്േുപ്പുേളി്ലയും കസവ്നങ്ങള്ക നിര്ച്ബന്ധമായും ഓണ്കലന് 
വ്ഴിയാകും.   
 

4. കസവ്ന കമഖലയികല്താഴി്േയുള്ള ്പാതുകമഖലാ സംരേണം 
സര്ച്കാരി്െ നയമാണ്.  മത്സരേമവ്ും ലാഭ്േരവ്ുമായ ്പാതുകമഖല 
യാണ് ലേയം. സര്ച്കാര്ച് വ്േുപ്പുേ്ളകപ്പാ്ല ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തികുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളായലല ്പാതുകമഖല്യ ോണുന്നത്. േമ്പനി നിയമമനുസരിച്ച് 
ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തിയ്കുന്ന  മത്സരേമവ്ും ലാഭ്വ്ുമായി ്പാതുകമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക മാറണം.  അതിനായി ആധുനിേ വ്ല്കരണം നടപ്പിലാകി 
ഉല്പ്പാദ്നേമത വ്ര്ച്ധിപ്പിച്ച് ഉല്പ്പാദ്ന്ചലവ് േുറയ്കാന് േഴിയണം.  
അതിനുള്ള മാസ്റ്റര്ച് പ്ലാനുേള്ക തയ്യാറാകി, ദ്ീര്ച്ഘോല, ഇടകാല, ഷ്ട്ഹ്സവോല 
ലേയങ്ങള്ക ഷ്ട്പഖയാപിച്ച് ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തികുേയാണ്. എലലാ ്പാതുകമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങ്ളയും ലാഭ്േരമാകുേയാണ് ലേയം. എലലാ ്പാതുകമഖലാ 
വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങളു്ടയും ഡയറക്ടര്ച് കബാര്ച്ഡില് ് ഷ്ട്പാഫഷണലുേ്ള 
ഉള്ക്പ്പടുത്തി.  നിയമനങ്ങ്ളലലാം സുതാരയമായി നടത്തുന്നതിനായി 
റിഷ്ട്േൂട്ട്്മെ് കബാര്ച്് രൂപീേരിച്ചു.  അകതാ്ടാപ്പം കേഷ്ട്ര സര്ച്കാര്ച് 
വ്ില്പ്പനയ്ക് ്വ്ച്ച ഹ്ിരുസ്ഥാന് നയൂസ് ഷ്ട്പിെ് ലിമിറ് േമ്പനി്യ 
കലലത്തില് പിടി്ച്ചടുത്ത സംസ്ഥാന സര്ച്കാര്ച് ്േ.പി.പി.എല് എന്ന 
പുതിയ േമ്പനി രൂപീേരിച്ചു.  മൂന്നരവ്ര്ച്ഷം അടച്ചിട്ട വ്യവ്സായ ോലയില് 
നിന്നും ഉല്പ്പാദ്നം ആരംഭ്ിച്ചത് പുതിയ ഷ്ട്പതീേയാണ്. 
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5. സവോരയ പങ്കാളിത്തകത്താ്ട കേരള റബ്ബര്ച് േമ്പനി ലിമിറ് രൂപീേരിച്ചത് 

പുതിയ തുടകമാണ്.  േര്ച്ഷേര്ച്കും സവോരയ ഉല്പ്പാദ്േര്ച്കും േൂടി 
പങ്കാളിത്തം നല്ോന് ഉകേേികുന്ന േമ്പനി മറ് കമഖലേളിലും പിന്തുടരുന്ന 
മാതൃേയാണ്.  
 

6. പരമ്പരാഗ്ത വ്യവ്സായ രംഗ്ം ്ഗ്ൌരവ്മായ ഷ്ട്പതിസന്ധി കനരിടുന്നുണ്ട്.  
േയര്ച്, േേുവ്ണ്ടി, കേത്തറി കമഖലേളി്ല ഷ്ട്പശ്നങ്ങള്ക പഠികുന്നതിന് 
വ്ിദ്ഗ്ധ സമിതിേ്ള നികയാഗ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഉല്പ്പാദ്ന ് ചലവ് േുറച്ചും മത്സര 
േമമാകിയും ഈ രംഗ്്ത്ത മാറുന്നതിന് ആധുനിേ വ്ല്കരണം 
അനിവ്ാരയമാണ്.  ്താഴില് സംരേിച്ചുള്ള യഷ്ട്ന്തവ്ല്കരണമാണ് 
ഷ്ട്പാകയാഗ്ിേം.  വ്ിപണി ആവ്േയ്പ്പടുന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക നിര്ച്മ്മികാന് ഈ 
കമഖലയ്ക് േഴിയണം. വ്ിദ്ഗ്ധ സമിതിേളു്ട റികപ്പാര്ച്ട്ട് ബന്ധ്പ്പട്ട 
വ്രുമായി ചര്ച്ച്ച ്ചയ്തു നടപ്പിലാകും.  അനാവ്േയ  ്ചലവ്ുേള്ക 
ഒഴിവ്ാകുന്നതിന് കയാജ്ിപ്പികാവ്ുന്ന സ്ഥാപനങ്ങ്ള ഒന്നാകി മാറും.  
ഖാദ്ി കമഖല്യ േക്തി്പ്പടുത്തുന്നതിന് സവീേരികുന്ന നടപടിേള്ക 
വ്ിപുലമാണ്.  കേരള ഖാദ്ി ഉല്പ്പാദ്നവ്ും വ്ിപണനവ്ും േക്തി്പ്പടുത്തും.   
 

7. കേരളത്തി്െ ഒരു പരിമിതി ഭ്ൂമിയു്ട ലഭ്യത േുറവ്ാണ് പശ്ചിമ ഘട്ടവ്ും 
തീരകദ്േവ്ും വ്നവ്ും തണ്ണീര്ച് തടവ്ുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട വ്ിവ്ിധ നിയമങ്ങളു്ട 
വ്യവ്സ്ഥേള്കക് വ്ികധയമായാണ് ഭ്ൂമി വ്ിനികയാഗ്ം.  അതു്ോണ്ട് ത്ന്ന 
ഭ്ൂമിയു്ട അപരയാപ്തതയാണ് വ്യവ്സായ വ്ിേസനം അഭ്ിമുഖീേരികുന്ന 
ഷ്ട്പധാന ഷ്ട്പശ്നം.  േൂടുതല് വ്യവ്സായ പാര്ച്കുേള്ക ആരംഭ്ികുന്നതിന് 
ആവ്േയമായ സ്ഥലം സാധയതാ പഠനത്തിന്്റ അടിസ്ഥാനത്തില് ഏ്റടുകും.  
്ോച്ചി – ബംഗ്ളൂരു വ്യവ്സായ ഇടനാഴി സ്ഥലം എടുത്തു പൂര്ച്ത്തിയാകും. 
വ്യവ്സായ വ്േുപ്പി്െ േീഴിലുള്ള സ്ഥലം േൂടുതല് ോരയേമമായി 
ഉപകയാഗ്ികാന് ഗ്ാലേള്ക കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.  സവോരയ വ്യവ്സായ 
പാര്ച്ക് നയം യഥാര്ച്ഥയകബാധകത്താ്ട പുതുകിയിട്ടുണ്ട്. പതിന്നാല് 
ജ്ിലലേളിലും സവോരയ വ്യവ്സായ പാര്ച്കുേള്ക ആരംഭ്ികും.  പത്ത് ഫു് 
കഷ്ട്പാസസിങ്ങ് പാര്ച്കുേള്ക ഉള്ക്പ്പട്ട തീമാറിക് പാര്ച്കുേള്ക ആരംഭ്ികും.  
സംസ്ഥാന സര്ച്കാര്ച് പങ്കാളിത്തകത്താ്ട സവോരയ വ്യവ്സായ പാര്ച്കുേള്ക 
ആരംഭ്ികും.  പഞ്ചായത്ത് വ്യവ്സായ എകസ്റ്ററുേളു്ട ഭ്ൂമി 
വ്ിനികയാഗ്ികാന് ഷ്ട്പകതയേ പധതി തയ്യാറാകും.  വ്യവ്സായ എകസ്റ്ററു 
േളി്ലയും പാര്ച്കുേളി്ലയും ഭ്ൂമി അനുവ്ദ്ികുന്നതിന്്റ പുതിയ നയം 
ഷ്ട്പഖയാപികും  
 

8. സൂേ്മ ്ചറുേിട, ഇടത്തരം വ്യവ്സായങ്ങള്കക് കേരളത്തില് വ്ലിയ 
സാധയതയാണുള്ളത്. സംസ്ഥാന നിയമങ്ങള്കക് േീഴിലുള്ള ചില അനുമതിേള്ക 
ഇലലാ്ത മൂന്ന് വ്ര്ച്ഷകത്തയ്ക് MSME സ്ഥാപനങ്ങള്ക നടത്തുന്നതിനുള്ള 
നിയമം പാസാകിയിട്ടുണ്ട്.  2022-23 സാമ്പത്തിേ വ്ര്ച്ഷം സംരംഭ്േ 
വ്ര്ച്ഷമായി ആചരികുന്നു.  ഒരു ലേം സംരംഭ്ങ്ങള്ക ആരംഭ്ികുവ്ാനാണ് 
ലേയമിട്ടത്, ഏഴു മാസം ്ോണ്ട് 75000 സംരംഭ്ങ്ങള്ക ആരംഭ്ികാന് 
േഴിഞ്ഞു.  ഇവ് നിലനിര്ച്ത്തുന്നതിനും േക്തി്പ്പടുത്തുന്നതിനും ആവ്േയമായ 
പിന്തുണ സര്ച്കാര്ച് നല്േും. സംരംഭ്േരില് മൂന്നി്ലാന്ന് വ്നിതാ 
സംരംഭ്േരാ്ണന്നത് ഷ്ട്േകധയമാണ്. 
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9. കേരളത്തി്െ പാരിസ്ഥിേമായ ഷ്ട്പാധാനയം േൂടി േണകി്ലടുത്ത് 
ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത  നികേപം, ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത വ്യവ്സായം എന്ന ോഴ്ചപ്പാട് 
മുകന്നാട്ട് വ്യ്കുന്നു. ഇന്തയയി്ല ഇ.എസ്.ജ്ി.  നികേപത്തി്െ 
ലേയസ്ഥാനമായി കേരള്ത്ത വ്ിേസിപ്പികും.   
 

10. സവോരയ കമഖലയില് വ്ന്േിട സംരംഭ്ങ്ങ്ള കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.  
എന്നാല്, അവ് കേരളത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന കമഖലേളിലായിരികണം.  
അവ്യ്കു ഷ്ട്പകതയേ പരിഗ്ണന നല്േും. സാകങ്കതിേ കവ്ദ്ഗ്ധയമുള്ള 
മാനവ്വ്ിഭ്വ്കേഷിയാണ് കേരളത്തി്െ സവ്ികേഷത.  അത് സമര്ച്്മായി 
വ്ിനികയാഗ്ികാന് േഴിയുന്ന ആധുനിേ സ്മാര്ച്ട്ട് വ്യവ്സായങ്ങള്കക് 
ഷ്ട്പകതയേ പരിഗ്ണന നല്േും. നാലാം വ്യവ്സായ വ്ിപ്ലവ്ം തുറന്നു തരുന്ന 
വ്ിപുലമായ സാധയതേ്ള സമര്ച്്മായി വ്ിനികയാഗ്ികാന് േഴിയണം. 
അതിനുള്ള ഷ്ട്പകതയേ േര്ച്മ്മ പധതി ഈ നയം മുകന്നാട്ട് വ്യ്കുന്നു.  അതി 
കവ്ദ്ഗ്ധയമുള്ള മാനവ്വ്ിഭ്വ്കേഷി ഉറപ്പ് വ്രുത്താനുള്ള പരിേീലന 
പധതിേള്ക നടപ്പിലാകും.  ഗ്ിഫ്റ് സിറി സമയ ബന്ധിതമായി 
പൂര്ച്ത്തീേരികും. പുതിയ തലമുറ വ്യവ്സായങ്ങ്ള ഇകങ്ങാട്ട് 
ആേര്ച്ഷികുന്നതിന് ഷ്ട്പകതയേ പരിഗ്ണന നല്േും.   
 

11. പുതിയ സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ ഉപകയാഗ്ികകണ്ട വ്യവ്സായങ്ങള്കക് വ്ികദ്േ 
മൂലധന്ത്തയും ആേര്ച്ഷികകണ്ടിവ്രും. അതിനായി ഷ്ട്പകതയേ സംവ്ിധാനം 
്േ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. യില് ഒരുകും. ഈ നയത്തി്െ അടിസ്ഥാനത്തില് 
ആേന് പ്ലാന്, വ്േുപ്പ് തയ്യാറാകും.  നാലാം വ്യവ്സായ വ്ിപ്ലവ് സാധയത 
ഉപകയാഗ്്പ്പടുത്തി, അതികവ്ഗ്ത്തില് വ്ിേസികുന്ന വ്യവ്സായ 
സംസ്ഥാനമായി കേരള്ത്ത മാറി തീര്ച്കും.   
 

12. കലാേത്തി്ല സുഗ്ന്ധ വ്യഞ്ജ്ന സംസ്േരണത്തി്െ ഹ്ബ്ബാണ് കേരളം. ഈ 
അനുേൂല ഘടേം ഉപകയാഗ്്പ്പടുത്തി ഈ കമഖലയില് ഷ്ട്പകതയേം 
ഷ്ട്േധികും.  ഇന്തയയില് ആദ്യമായി പ്ലാെ്കറഷന് നയം ഷ്ട്പഖയാപിച്ചതും 
പ്ലാെ്കറഷന് ഡയറക്ടകററ് രൂപീേരിച്ചതും കേരളത്തില് ആണ്.  മൂലയ 
വ്ര്ച്ധിത വ്യവ്സായം ഈ രംഗ്ത്ത് േക്തി്പ്പടുത്തും.   
 

13. കേരളീയ സമൂഹ്്ത്ത കവ്ജ്ഞാനിേ സമൂഹ്മായി പരിവ്ര്ച്ത്തന 
്പ്പടുത്തുന്നതിനാണ് സര്ച്കാര്ച് ലേയം വ്യ്കുന്നത്.  അതിന് 
വ്യവ്സായവ്ും അകാദ്മിേ സമൂഹ്വ്ുമായുള്ള ബന്ധം ദ്ൃഢമാകക 
ണ്ടതുണ്ട്.  സര്ച്വ്േലാോലേളു്ട ഗ്കവ്ഷണത്തി്െ ഫലങ്ങ്ള വ്യവ്സായ 
ഉല്പ്പാദ്നത്തികലയ്ക് തിരിച്ചു വ്ിടാന് േഴിയണം. അതിനുള്ള സാമ്പത്തിേ 
പിന്തുണ  സര്ച്കാര്ച് നല്േും.  അകതാ്ടാപ്പം വ്യവ്സായം അഭ്ിമുഖീ 
േരികുന്ന ഷ്ട്പശ്നങ്ങള്കക് പരിഹ്ാരം ോണാന് ഉന്നത വ്ിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന 
ങ്ങള്കക് േഴിയണം.  ഇതിനായി സര്ച്വ്േലാോലേളില് ഗ്കവ്ഷണത്തിനായി 
വ്യവ്സായ കമഖലയും പണം മുടകണം.   
 

 
14. ആധുനിേ ോലത്ത് സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്കക് സവ്ികേഷ ഷ്ട്പാധാനയമുണ്ട്. ഐ.ടി 

കമഖലയി്ല സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്കകുള്ള എലലാ ഇന്്സെീവ്ുേളും പരിഗ്ണനേളും 
ഇതര കമഖലയി്ല സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്കകും നല്േും. അവ്യു്ട അടുത്തഘട്ട 
വ്ളര്ച്ച്ചയ്ക് ആവ്േയമായ പിന്തുണ നല്േും 
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15. സംരംഭ്േതവം പുതിയ തലമുറയില് വ്ളര്ച്കത്തണ്ടത് അനിവ്ാരയമാണ്. 

ഇതിനായി ്പാതു വ്ിദ്യാഭ്യാസ വ്േുപ്പുമായി കചര്ച്ന്ന് പധതിേള്ക 
ആവ്ിഷ്േരികും. ഇ്തലലാം ഏകോപിപ്പികാന് േഴിയും വ്ിധം േീ്്ന 
്സെ്ര്ച് ഓഫ് എക്സലന്സാകി വ്ിേസിപ്പികും. 
 

16. വ്യവ്സായം ആരംഭ്ികുന്നതിനും നടത്തി്ോണ്ട് കപാേുന്നതിനും 
ആവ്േയമായ അനുമതിേള്ക അതികവ്ഗ്ത്തില് ലഭ്യമാകും. 50 കോടി രൂപ 
വ്്ര മുതല് മുടകുള്ള ചുവ്പ്പ് വ്ിഭ്ാഗ്ത്തില്്പ്പടാത്ത വ്യവ്സായങ്ങള്കക് 
മൂന്നു വ്ര്ച്ഷം വ്്ര സംസ്ഥാന നിയമങ്ങള്കക് േീഴിലുള്ള ചില അനുമതി 
േളിലലാ്ത ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തികാം. അതിനു കേഷം അനുമതിേള്ക ലഭ്യമാകു 
ന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക കവ്ഗ്ത്തിലാകും. ചുവ്പ്പ് വ്ിഭ്ാഗ്ത്തില്്പ്പടാത്ത  
എം.എസ്.എം.ഇ  ഇതര സംരംഭ്ങ്ങള്കകുള്ള  എലലാ വ്േുപ്പുേളു്ടയും 
അനുമതിേള്ക അകപേ നല്േി ഏഴു ദ്ിവ്സത്തിനേം നല്േും. വ്യവ്സായം 
ആരംഭ്ികുന്നതും നടത്തി്ോണ്ട് കപാേുന്നതുമായ കസവ്നങ്ങളുമായ 
ബന്ധ്പ്പട്ട പരാതിേള്ക പരിഹ്രികുന്നതിന്  ജ്ിലലാ, സംസ്ഥാന തലത്തില് 
സമിതിേള്ക രൂപീേരികും. ഈ സമിതിേളു്ട ഉത്തരവ്ുേള്ക 
നടപ്പിലാകാത്ത ഉകദ്യാഗ്സ്ഥര്ച്്കതി്ര േിോ നടപടിേള്ക സവീേരികും. 
വ്യവ്സായങ്ങളി്ല പരികോധനേ്ളലലാം കേഷ്ട്രീേൃത സംവ്ിധാനം 
വ്ഴിയാകും.  
 

17. കേരള ഷ്ട്ബാന്് വ്യാപേമായി ഷ്ട്പചരിപ്പികും “്മയ്് ഇന് കേരള” 
ഷ്ട്ബാന്് നല്േുന്നതിനായി  ഷ്ട്പകതയേ കഷ്ട്പാകട്ടാകകാള്ക ആവ്ിഷ്കരികും.  
കേരള ഷ്ട്ബാന്് ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട വ്ിപണനത്തിന് ഷ്ട്പകതയേ  േൃംഗ്ല 
സംവ്ിധാനം ഏര്ച്്പ്പടുത്തും.  ഇ-്ോകമഴ്സ് പ്ലാറുകഫാമുേള്ക 
ഉപകയാഗ്ികും.  േയറുമതി േക്തി്പ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള കഷ്ട്പാല്സാഹ്ന 
പധതി വ്യവ്സായ നയം മുകന്നാട്ട് വ്യ്കുന്നു.   
 

18. ്താഴിലവ്സരം സൃരികാനും ്താഴിലാളിേളു്ട വ്രുമാനം വ്ര്ച്ധിപ്പി 
കാനും േഴികയണ്ടതുണ്ട്.  ്താഴിലാളിയു്ട കനപുണയം ോകലാചിത 
മാകാന് സംരംഭ്േര്ച് പിന്തുണ നല്േണം.  ഗ്ുണകമന്മയുള്ള അധവാനേക്തി 
ഉറപ്പ് വ്രുത്താന് േഴിയണം.  ഉല്പ്പാദ്നേമത വ്ര്ച്ധിപ്പിച്ചും ഉല്പ്പാദ്ന 
്ചലവ് േുറച്ചും സംരംഭ്ങ്ങള്ക ലാഭ്േരമാകാനും മത്സരേമമാകാനും 
േഴിയും.  ഇത് വ്ഴി ്താഴിലാളിക് മിേച്ച കവ്തനവ്ും ഉറപ്പ് വ്രുത്തണം.  
കവ്തന വ്ര്ച്ധനവ്ിന് ജ്ീവ്ിത ്ചലവ്ി്െ വ്ര്ച്ധനവ്ികനാ്ടാപ്പം 
സ്ഥാപനത്തിന്്റ സാമ്പത്തിേ സ്ഥിതി േൂടി േണകി്ലടുകണം.  
നിയമാനുസൃതമായ അവ്ോേങ്ങള്ക ഉറപ്പ് വ്രുത്തുേയും അരാജ്േ 
ഷ്ട്പവ്ണതേ്ള േക്തമായി കനരിടുേയും കവ്ണം.  വ്യവ്സായങ്ങളില് 
ഉണ്ടാോനിടയുള്ള തര്ച്കങ്ങളില് സമയ ബന്ധിതമായി ഇട്പടുന്നതിന്  
ജ്ിലലാ വ്യവ്സായ കേഷ്ട്രം ജ്നറല് മാകനജ്ര്ച്, ജ്ിലലാ കലബര്ച് ഓഫീസര്ച് 
വ്യവ്സായിേളു്ടയും കഷ്ട്ട് യൂണിയനുേളു്ടയും ഷ്ട്പതിനിധിേള്ക 
എന്നിവ്രടങ്ങുന്ന സംവ്ിധാനം ജ്ിലലാ തലത്തില് രൂപീേരികും. 
 

19. വ്ാണിജ്യമിഷന് ോഴ്ചപ്പാട് േൂടുതല് വ്ിപുലമാകകണ്ടതുണ്ട്.  
സംസ്ഥാന്ത്ത ്ചറുേിട വ്യാപാര കമഖല്യ വ്ിപുല്പ്പടുത്താന് മിഷന് 
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േഴിയണം.  പുതിയ ോലത്തിനനുസരിച്ച് വ്ിപണനം ആധുനിേവ്ല്കരി 
കാന് മിഷ്െ ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക വ്ഴി േഴിയണം. 
 

20. നിര്ച്മ്മാണ കമഖല്യയും കലാജ്ിസ്റ്റിക് രംഗ്്ത്തയും വ്യവ്സായമായി േണ്ട് 
പുതിയ ോഴ്ചപ്പാട് ആവ്ിഷ്കരികകണ്ടതുണ്ട്.   
 

21. ഷ്ട്പവ്ാസി നികേപം കേരളത്തി്െ ഷ്ട്പധാന സാധയതയാണ്. ഈ നികേപം 
ഉപകയാഗ്ിച്ച് പരിഗ്ണനാ കമഖലേളി്ല വ്യവ്സായങ്ങളില് സര്ച്കാര്ച് 
ഓഹ്രി്യടുത്ത് ആത്മവ്ിേവാസം നല്േും.   
 

22. ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത  നികേപ്മന്ന ോഴ്ചപ്പാടിലൂ്ട േൂടുതല് നികേപം 
ആേര്ച്ഷികുന്നതിനും വ്യവ്സായങ്ങള്ക ്ോണ്ട് വ്രുന്നതിനും ്താഴില 
വ്സരങ്ങള്ക സൃരികുന്നതിനുമാണ് സര്ച്കാര്ച് ഈ നയം വ്ഴി ഷ്ട്േമികുന്നത്.  
നാലാം വ്യവ്സായ വ്ിപ്ലവ്ത്തി്െ സാധയത േൂടി ഉപകയാഗ്ിച്ച് കേരള്ത്ത 
പുതു തലമുറ വ്യവ്സായങ്ങളു്ട കേഷ്ട്രമാകി മാറും.  
 

2. നയലക്ഷ്യങ്ങള് 

നികേപവ്ും നവ്ീന ആേയങ്ങളും വ്ളര്ച്ത്തുന്നതിനും അനുേൂലമായ സുസ്ഥിര 
വ്യാവ്സായിേ അന്തരീേം സൃരികുന്നതിനും വ്യവ്സായ നയം ലേയമിടുന്നു.  
നയത്തി്െ ലേയങ്ങള്ക ചുവ്്ട നല്േിയിരികുന്നു.   

1. സംരംഭ്േ സഹ്ായേമായ വ്യവ്സായ അന്തരീേം സൃരികുേ. 
2. രാജ്യ്ത്ത വ്ളരുന്ന സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പ്  കേഷ്ട്രമാകി  കേരള്ത്ത മാറുേ. 
3. അഭ്യസ്ത വ്ിദ്യരായ ്താഴില് രഹ്ിത യുവ്ാകളു്ടയും സ്ഷ്ട്തീേളു്ടയും 

സംരംഭ്േ മിേവ്ി്ന പരികപാഷിപ്പികുേ. 
4. ഭ്ാവ്ി വ്യവ്സായങ്ങള്കക് സജ്ജമായ രീതിയില് അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക 

നവ്ീേരികുേ  
5. വ്യവ്സായ രംഗ്്ത്ത അടിസ്ഥാന്സൌേരയ വ്ിേസനത്തില് സവോരയ 

കമഖലയു്ട നികേപം പരമാവ്ധി ആേര്ച്ഷികുേ  
6. കസവ്ന കമഖലയി്ലാഴി്േയുള്ള ്പാതുകമഖലാ വ്യവ്സായങ്ങ്ള 

േക്തി്പ്പടുത്തി മല്സരേമമാകും. ഉല്പ്പാദ്ന കമഖലേളില് ോകലാചിത 
മായ മാറങ്ങള്ക വ്രുത്തും. 

7. ചരക് േയറുമതി കമഖലയി്ല അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ വ്ിേസനം 
േക്തി്പ്പടുത്തി േയറുമതിയില് മിേച്ച വ്ര്ച്ധനവ് കേവ്രികുേ.   

8. വ്യവ്സായ വ്ിപ്ലവ്ം 4.0 നു അനുസൃതമായ വ്യവ്സായ അന്തരീേം 
സൃരികുേ  

9. ഉല്പ്പാദ്നത്തില് സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ ഉപകയാഗ്്പ്പടുത്തി പരമ്പരാഗ്ത 
വ്യവ്സായങ്ങ്ള ോലാനുസൃതമായി ആധുനിേവ്ല്കരികുേ. 

10. ഇ -്ോകമഴ്സ് വ്ിപണിയികലയ്ക് അനായാസ ഷ്ട്പകവ്േനം സാധയമാകുേ 
11. വ്യവ്സായത്തിന് അനുകയാജ്യമായ കനപുണയ വ്ിേസന പരിേീലനത്തിലൂ്ട 

മിേച്ച ്താഴില് അവ്സരം സൃരികുേ  
12. ഉയര്ച്ന്നു വ്രുന്ന കമഖലേളില് നിന്നുള്ള സംരംഭ്േ്ര ആേര്ച്ഷികുേ  
13. ്താഴില് ്ചയ്തു ജ്ീവ്ികുന്നതിനും വ്ികനാദ്ത്തിനും അനുകയാജ്യമായ 

അന്തരീേം സൃരികുേ. 



10 
 

14. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവ്സായം നടത്തി്ോണ്ടുകപാേുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളിലലാത്ത 
വ്യവ്സായ അന്തരീേം  സൃരികുേ. 

15. വ്യവ്സായ നികേപത്തി്െ ഓകരാ ഘട്ടത്തിലും നികേപേര്ച്ക് 
ധനസഹ്ായ സാധയതേള്കകുള്ള അവ്സരങ്ങള്ക  ്മച്ച്പ്പടുത്തുേ. 

16. സംരംഭ്േ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വ്രുത്തുന്നതിന് വ്ിപുലമായ സംകവ്ദ്ന 
കേഷ്ട്രങ്ങള്ക സ്ഥാപികുേ  

17. നവ്ീനവ്ും വ്ളര്ച്ച്ചാ സാധയത ഉള്ളതുമായ കമഖലേളികലയ്ക് ബൃഹ്ത്തായ 
മൂലധന നികേപം ആേര്ച്ഷികുേ.   

18. ആകഗ്ാള തലത്തില് കേരളം എന്ന വ്ാണിജ്യനാമം സൃരിച്ച് സുഷ്ട്പധാന 
കമഖലേളില് നായേ പദ്വ്ി ഊട്ടിയുറപ്പികുേ . 

19. കേരളത്തി്െ ഉല്പ്പാദ്ന മിേവ്ി്നയും കലാകോത്തര നിലവ്ാരത്തിലുള്ള 
അതി്െ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക, കസവ്നങ്ങള്ക മാനവ്കേഷി എന്നിവ്്യയും 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേ  

20. വ്ികദ്േ നികേപവ്ും േയറുമതിയും വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിന് ആകഗ്ാള 
ബന്ധങ്ങള്ക ഊട്ടിയുറപ്പികുേ  

21. വ്യാപാരം ്മച്ച്പ്പടുത്തുന്നതിന് കലാേ വ്ിപണിയികലയ്കുള്ള ഷ്ട്പകവ്േനം 
സുഗ്മമാകുേ. 

22. കമഖലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികേപം വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിനായി ഓകരാ 
കമഖലയിലും സര്ച്കാരും നികേപേരും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം 
വ്ര്ച്ധിപ്പികുേ  

23. കമഖലാ കേഷ്ട്രീേൃതമായി അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങളും വ്യവ്സായ 
ക്ലസ്റ്ററുേളും സൃരികുേ  

24. ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത നികേപവ്ും സുസ്ഥിര വ്യവ്സായവ്ും കഷ്ട്പാല്സാഹ്ി 
പ്പികുേ  

25. വ്യവ്സായ സമ്പദ് രംഗ്ങ്ങളില് ഉയര്ച്ന്നു വ്രുന്നതും പുതിയതുമായ കമഖല 
േളില് ഗ്കവ്ഷണവ്ും വ്ിേസനവ്ും ഊര്ച്ജ്ജസവലമാകുേ  
 

3. ഏഴു സുപ്േധാന നയസ്തംഭങ്ങള്  

കമല് സൂചിപ്പിച്ച ഉകേേലേയങ്ങള്ക കേവ്രികുന്നതിന് ചുവ്്ട 
നല്േിയിരികുന്ന ഏഴ് സുഷ്ട്പധാന നയസ്തംഭ്ങ്ങള്ക കേഷ്ട്രീേരിച്ചുള്ള 
ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനം ആവ്േയമാണ്. 

1. സംരംഭ്േതവ കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം  
2. അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ്മാരുകല്  
3. കഹ്്ടക് സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയികലകുള്ള മാറം  
4. കനപുണയ വ്ിേസനം  
5. വ്യവ്സായ ്സൌഹ്ൃദ് അന്തരീേം  
6. കേരളം എന്ന ഷ്ട്ബാന്ഡി്ന വ്ളര്ച്ത്തുേ  
7. മുന്ഗ്ണനാ കമഖലേളിലൂന്നിയ വ്യവ്സായവ്ല്കരണം  

വ്യവ്സായ വ്ിപ്ലവ്ം 4.0 നു അനുസൃതമായ അന്തരീേം സൃരികുന്നതിനും 
വ്യവ്സായ നയത്തി്െ ലേയങ്ങള്ക കേവ്രികുന്നതിനും നിര്ച്വ്ഹ്ണ 
ഏജ്ന്സിേള്ക, പങ്കാളിത്ത ഉടമേള്ക, വ്യവ്സായ കമഖലയി്ല തല്പര േേിേള്ക 
എന്നിവ്ര്ച്ക് ഒരു മാര്ച്ഗ കരഖയായി കമല് സൂചിപ്പിച്ച നയകമഖലേള്ക 
വ്ര്ച്ത്തികുേയും ചുവ്്ട നല്േിയിരികുന്ന ഗ്ുണഫങ്ങള്ക നല്േുേയും ് ചയ്യും. 
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നമ്പര് ലക്ഷ്യങ്ങള് നയ പമഖല ഗുണഫലം 
1 
 
 
2  
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

സംരംഭ്േ സഹ്ായേമായ 
വ്യവ്സായ അന്തരീേം 
സൃരികുേ  
രാജ്യ്ത്ത വ്ളരുന്ന സ്റ്റാര്ച്ട്ട് 
അപ്പ് കേഷ്ട്രമാകി കേരള്ത്ത  
മാറുേ.  
അഭ്യസ്തവ്ിദ്യരായ ്താഴി ല് 
രഹ്ിത യുവ്ാകളു ്ടയൂം 
സ്ഷ്ട്തീേളു്ടയും സംരംഭ്േ 
മിേവ്ി്ന 
പരികപാഷിപ്പികുേ  
ഭ്ാവ്ി വ്യവ്സായങ്ങള്കക് 
സജ്ജമായ രീതിയില് 
അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക 
നവ്ീേരികുേ  

സംരംഭ്േതവ 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം 

ഏവ്ര്ച്കും 
അനുകയാജ്യമായ 
്താഴിലവ്സരങ്ങള്ക 
സൃരിക്പ്പടുന്നു 

5  
 
 
 
 
6 

വ്യവ്സായ രംഗ്്ത്ത 
അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ 
വ്ിേസനത്തില് സവോരയ 
കമഖലയു്ട നികേപം 
പരമാവ്ധി ആേര്ച്ഷികുേ  
ചരക് േയറുമതി കമഖല 
യി്ല അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ 
വ്ിേസനം േക്തി്പ്പടുത്തി 
േയറുമതിയില് മിേച്ച 
വ്ര്ച്ധനവ് കേവ്രികുേ  

അടിസ്ഥാന 
്സൌേരയ 
്മാരുകല് 

കലാകോത്തര 
നിലവ്ാരത്തിലുള്ള 

അടിസ്ഥാന 
്സൌേരയങ്ങള്ക 
ലഭ്യമാകുന്നു 

7 
 
 
8 
 
 
 
 
9 

വ്യവ്സായ വ്ിപ്ലവ്ം 4.0 നു  
അനുസൃതമായ വ്യവ്സായ 
അന്തരീേം സൃരികുേ 
ഉല്പ്പാദ്നത്തില് സാകങ്കതിേ 
വ്ിദ്യ ഉപകയാഗ്്പ്പടുത്തി 
പരമ്പരാഗ്ത വ്യവ്സായ 
ങ്ങ്ള ോലാനുസൃതമായി 
ആധുനിേ വ്ല്കരികുേ  
ഇ-്ോകമഴ്സ് വ്ിപണി 
യികലക് അനായാസ 
ഷ്ട്പകവ്േനം സാധയമാകുേ  

കഹ്്ടക് 
സാകങ്കതിേ 

വ്ിദ്യ 
യികലകുള്ള 

മാറം 

വ്യവ്സായ 
വ്ിപ്ലവ്ം 4.0 നു 
അനുകയാജ്യ മാവ്ു 
േയും ഡിജ്ിറല് 
സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ 

സവായത്ത 
മാകുേയും 
്ചയ്യുേ 

10 
 
 
 
11 
 
 
12  

വ്യവ്സായത്തിന് അനുകയാജ്യ 
മായ കനപുണയ വ്ിേസന 
പരിേീലനത്തിലൂ്ട മിേച്ച 
്താഴിലവ്സരം സൃരികുേ  
ഉയര്ച്ന്നു വ്രുന്ന കമഖല 
േളില് നിന്നുള്ള സംരംഭ്േ്ര 
ആേര്ച്ഷികുേ  
്താഴില് ്ചയ്തു ജ്ീവ്ികുന്ന 
തിനും വ്ികനാദ്ത്തിനും അനു 
കയാജ്യമായ അന്തരീേം 
സൃരികുേ 

കനപുണയ 
വ്ിേസനം 

ഭ്ാവ്ിയില് 
ഉണ്ടാേുന്ന 
്താഴില് 

കമഖലയ്ക് 
ഉതേുന്ന വ്ണ്ണം 
യുവ്ാക്ള 
സജ്ജരാകാന് 

േഴിയും 
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13 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
15. 

സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവ്സായം 
നടത്തി ്ോണ്ടു കപാേുന്ന 
തിന് തടസ്സങ്ങളിലലാത്ത 
വ്യവ്സായ അന്തരീേം 
സൃരികുേ  
വ്യവ്സായ നികേപത്തി്െ 
ഓകരാ ഘട്ടത്തിലും നികേപേ 
ര്ച്ക് ധനസഹ്ായ സാധയത 
േള്കകുള്ള അവ്സരങ്ങള്ക 
്മച്ച്പ്പടുത്തുേ  
സംരംഭ്േ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് 
വ്രുത്തുന്നതിന് വ്ിപുലമായ 
സംകവ്ദ്ന കേഷ്ട്രങ്ങള്ക സ്ഥാപി 
കുേ  

വ്യവ്സായ 
്സൌഹ്ൃദ് 
അന്തരീേം 

ബിസിനസ്സ് 
സംരംഭ്ങ്ങള്ക 

തുടങ്ങുന്നതിനായി 
സംരംഭ്േര്ച്ക് 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം 

നല്േുേ 

16. 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18  
 
 
 
 
 
19  
 
 
 
20  
 
 
 
21  

നവ്ീനവ്ും വ്ളര്ച്ച്ചാ സാധയത 
യുള്ളതുമായ കമഖല 
േളികലയ്ക് ബൃഹ്ത്തായ 
മൂലധന നികേപം ആേര്ച്ഷി 
കുേ  
ആകഗ്ാളതലത്തില് കേരളം 
എന്ന വ്ാണിജ്യ നാമം 
സൃരിച്ച് സുഷ്ട്പധാന കമഖല 
േളില് നായേ പദ്വ്ി 
ഊട്ടിയുറപ്പികുേ  
കേരളത്തി്െ ഉല്പ്പാദ്ന 
മിേവ്ി്നയും കലാകോത്തര  
നിലവ്ാരത്തിലുള്ള അതി്െ 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക കസവ്നങ്ങള്ക 
മാനവ്കേഷി എന്നിവ്്യയും 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേ  
വ്ികദ്േ നികേപവ്ും 
േയറുമതിയും വ്ര്ച്ധിപ്പി 
കുന്നതിന് ആകഗ്ാളബന്ധങ്ങള്ക 
ഊട്ടിയുറപ്പികുേ  
വ്യാപാരം ്മച്ച്പ്പടുത്തു 
ന്നതിന് കലാേ വ്ിപണി 
യികലയ്കുള്ള ഷ്ട്പകവ്േനം 
സുഗ്മമാകുേ  
ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത നികേപം 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേ  

കേരളം എന്ന 
ഷ്ട്ബാന്് ്ന 
വ്ളര്ച്ത്തുേ 

ആകഗ്ാള 
അംഗ്ീോരം 

ലഭ്ികുന്നതിനായി 
ഷ്ട്ബാന്് േ്ള 

സഹ്ായികുേയും 
ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത 
നികേപത്തില് 
അധിഷ്ഠിതമായ 
ഷ്ട്ബാന്് േ്ള 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ി 
പ്പികുേയും 
്ചയ്യുേ 

22 
 
 
 
 
 
23 
 
 

കമഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
നികേപം വ്ര്ച്ധിപ്പികു 
ന്നതിനായി ഓകരാ കമഖല 
യിലും സര്ച്കാരും നികേപ 
േരും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം 
വ്ര്ച്ധിപ്പികുേ  
കമഖലാ കേഷ്ട്രീേൃതമായി 
അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങളും 

മുന്ഗ്ണനാ 
കമഖലേളില് 
ഊന്നിയ 

വ്യവ്സായ 
വ്ല്കരണം 

പരമ്പരാഗ്തവ്ും 
ോലിേവ്ുമായ 
വ്യവ്സായ 

കമഖലയ്്കാപ്പം 
നൂതന വ്യവ്സായ 
കമഖലേ്ളയും 
വ്ളര്ച്ത്തുേ 
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24 
 
 
25  

വ്യവ്സായ ക്ലസ്റ്ററുേളും 
സൃരികുേ  
ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത നികേപവ്ും 
സുസ്ഥിര വ്യവ്സായവ്ും 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേ  
വ്യവ്സായ സമ്പദ് രംഗ് 
ങ്ങളില് ഉയര്ച്ന്നു വ്രുന്നതും 
പുതിയതുമായ കമഖലേളില് 
ഗ്കവ്ഷണവ്ും വ്ിേസനവ്ും 
ഊര്ച്ജ്ജസവലമാകുേ  

 

4. സംരംഭകതവ പപ്ോല്സാഹനം  

ഏവ്ര്ച്കും അനുകയാജ്യമായ ്താഴില് ലഭ്ികുന്ന ആകരാഗ്യേരമായ 
സംരംഭ്േതവ അന്തരീേം സൃരികുേ എന്നത് നയത്തി്െ ലേയമാണ്.  ആേയ 
രൂപീേരണത്തിനും നിര്ച്വ്ഹ്ണത്തിനുമുള്ള ഇങ്കുകബറര്ച്, ധനസഹ്ായം, 
എളുപ്പത്തിലുള്ള വ്ായ്പാ ലഭ്യത, കനപുണയ വ്ിേസനവ്ും പരിേീലനവ്ും, 
നികേപേ സഹ്ായേ  കേഷ്ട്രങ്ങള്ക എന്നിവ് വ്ഴി സംരംഭ്േതവ്ത്ത 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്ന നടപടിേള്ക വ്യവ്സായ വ്േുപ്പ് ആരംഭ്ിച്ചു േഴിഞ്ഞു.   

I. സംരംഭകതവ സഹായക  സംവിധാനം 
 

(a)  നവ്സംരംഭ്േ്ര കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനും സംരംഭ്േ 
സംസ്ോരം വ്ളര്ച്ത്തുന്നതിനും സംരംഭ്േര്ച്ക് അനുകയാജ്യമായ 
അന്തരീേം സൃരികകണ്ടത് അനിവ്ാരയമാണ്.   
 

(b) സൂേമ ഇടത്തരം ്ചറുേിട സംരംഭ്ങ്ങള്ക സൃരികുന്നതികലകായി 
ഒരു ലേം സംരംഭ്ങ്ങള്ക പധതി ആവ്ിഷ്കരികും.  ഓകരാ 
ജ്ിലലയിലും സ്റ്റാര്ച്ട്ട്അപ്പുേള്ക തുടങ്ങുന്നത് വ്ഴി ്താഴിലവ്സരങ്ങള്ക 
വ്ര്ച്ധിപ്പികും. കേഷി വ്ിേസനവ്ും സഹ്ായ പധതിേളും 
സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയും അറിവ് പങ്ക് വ്യ്കുന്നതും സാകങ്കതിേ 
സഹ്ായവ്ും ധനസഹ്ായവ്ും ഇതിന്്റ ഭ്ാഗ്മായി ഉണ്ടാേും.  

 
 

(c) ഷ്ട്പവ്ാസി നികേപേര്ച്ക് സര്ച്കാരുമായി കചര്ച്ന്ന് സംയുക്ത 
സംരംഭ്ങ്ങള്ക തുടങ്ങാന് കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം നല്േും .  
 

(d) സംരംഭ്േര്ച്ക് മാര്ച്ഗ നിര്ച്കേേങ്ങള്ക നല്േുന്ന ്മന്റര്ച്ഷിപ്പ് 
സംവ്ിധാനം സര്ച്കാര്ച് ഏജ്ന്സിേള്ക  വ്ഴിയും ഇന്േുകബഷന് 
്സന്ററുേള്ക വ്ഴിയും നടപ്പാകും 

 

(e) സംരംഭ്േര്ച്ക് ആയി പുതുതലമുറ പധതിേള്ക ആവ്ിഷ്കരികുേ 
യും സംസ്ഥാന സംരംഭ്േതവ വ്ിേസന ഇന്സ്റ്റിറയൂട്ട് (KIED) മുകഖന 
കോകളജ്ുേളില് സംരംഭ്േതവ ക്ലബ്ബുേള്ക രൂപീേരികുേയും ്ചയ്യും.  
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(f) സംസ്ഥാനത്ത് എങ്ങ്ന ഒരു സംരംഭ്ം തുടങ്ങാ്മന്നത്  സംബന്ധിച്ച് 
ലളിതമായി വ്ിവ്രികുന്ന മാര്ച്ഗ നിര്ച്കേേങ്ങളും സംേയ നിവ്ാരണ 
സംവ്ിധാനവ്ും വ്ിേസിപ്പികും  
 

(g) എലലാ കമഖലയിലും പുതിയ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക അവ്തരിപ്പികു 
ന്നതിനായുള്ള സംരംഭ്േതവം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് പധതി 
ആവ്ിഷ്കരികും   

 
 

II. സംരംഭക ധന സഹായം  

സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്കകും സൂേ്മ ്ചറുേിട ഇടത്തരം സംരംഭ്ങ്ങള്കകും  
സംരംഭ്േ ്സൌഹ്ൃദ് അന്തരീേം ഒരുകുന്നതിന് ധനസഹ്ായം പരമാ 
ഷ്ട്പധാനമാണ്.   

(a)  നിലവ്ിലുള്ള ധന സഹ്ായ പധതിേളും സംസ്ഥാന വ്യവ്സായ 
വ്ിേസന കോര്ച്പ്പകറഷന്്റ (KSIDC) സീ് ഫണ്ട് പധതിയും ഐ. 
ടി. ഇതര വ്യവ്സായങ്ങ്ള േൂടി മുന്നില്േണ്ട് വ്ിപുലമാകും. 
   

(b) സൂേമ ്ചറുേിട ഇടത്തരം സംരംഭ്ങ്ങള്ക കായുള്ള ഇേവിറി 
ഫണ്ടുേള്ക ആരംഭ്ികും. 

 
(c) സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേള്കകും സൂേമ ് ചറുേിട ഇടത്തരം സംരംഭ്ങ്ങള്കകും 

ഗ്കവ്ഷണത്തിനും വ്ിേസനത്തിനും ഉള്കപ്പ്ടയുള്ള ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തിേള്ക 
കു കേരള ബാങ്ക്, KSIDC, KFC, KSFE, എന്നിവ്ര്ച്  സംയുക്തമായി 
ഷ്ട്പതിവ്ര്ച്ഷം 200 കോടി രൂപയു്ട ്വ്ഞ്ചവര്ച് േയാപ്പിറല് ഫണ്ട് 
രൂപീേരികും. 

    

(d) സംസ്ഥാന്ത്ത സംരംഭ്ങ്ങളു്ട ആകഗ്ാള വ്ിപണി ബന്ധങ്ങള്ക 
േക്തി്പ്പടുത്തുന്നതികലകായി ഷ്ട്പകതയേം പധതിേള്കകു രൂപം 
നല്േും.  
 

(e) സംസ്ഥാന്ത്ത വ്യവ്സായ വ്ിേസന കോര്ച്പ്പകറഷന്്റ ആേയ 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ന പരിപാടി (Innovation Acceleration) ഊര്ച്ജ്ജിതമാകും  

  

(f) ധനസഹ്ായം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള പധതിേള്ക ആവ്ിഷ്കരികും   
 

III. വയവസായ രംഗത്തെ അക്കാദമിക ഗപവഷണങ്ങള്  

വ്യാവ്സായിേ രംഗ്ത്ത് സാകങ്കതിേ ഷ്ട്പതിഭ്േ്ള സൃരികുേ എന്നതി 
നപ്പുറം ഈ  രംഗ്ത്ത് നവ്ീേരണത്തിനും സംരംഭ്േതവത്തിനുമായി 
പുതി്യാരു ആവ്ാസ  വ്യവ്സ്ഥ സൃരികുേ എന്നതാണ് സുദ്ൃഢമായ 
വ്യാവ്സായിേ അകാദ്മിേ ബന്ധം എന്നതു്ോണ്ട് ഉകേേികുന്നത്.  
സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയി്ല നവ്ീേരണവ്ും വ്ളര്ച്ച്ചയും ഉകത്തജ്ിപ്പികുന്നതിന് 
വ്യാവ്സായിേ രംഗ്വ്ും അകാദ്മിേ രംഗ്വ്ുമായുള്ള സഹ്േരണം 
ഷ്ട്പധാനമാണ്. അത് ഈ കമഖലയില് ഷ്ട്പകതയേമാ്യാരു ഇകകാ സിസ്റ്റം 
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സൃരികുന്നു.  വ്യാവ്സായിേ-അകാദ്മിേ ഗ്കവ്ഷണങ്ങ്ള 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് ഈ സഹ്േരണം ഷ്ട്പധാനമാണ്.   

(a)  നൂതന ആേയങ്ങല് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനും അവ്്യ വ്ിജ്യേരമായ 
സംരംഭ്മാകി മാറുന്നതിനും സഹ്ായികുന്നതിന് വ്യവ്സായ സര്ച്കാര്ച് 
അകാദ്മിേ ഗ്കവ്ഷണ സഹ്േരണ ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ വ്ിേസിപ്പികും.  
  

(b) വ്യവ്സായ-അകാദ്മിേ രംഗ്്ത്ത നയികുന്ന പുതി്യാരു ആവ്ാസ 
വ്യവ്സ്ഥ സൃരിക്പ്പടുേയും സര്ച്വ്േലാോലേള്ക ഷ്ട്പാകദ്േിേ 
പങ്കാളിേളായി ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തികുേയും ്ചയ്യും. 
 

   
(c) നൂതന ബിസിനസ്സ് ആേയങ്ങള്ക സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേളാകി മാറുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് 

േ്ണ്ടത്തല് സുഗ്മമാകുന്നതിന് അകാദ്മിേ-വ്യാവ്സായിേ പങ്കാളിത്ത 
കത്താ്ട സംസ്ഥാന തലത്തില് ഇ്ന്നാകവ്ഷന് ചലഞ്ചും ഹ്ാകകത്താണും 
സംഘടിപ്പികും  
 

(d) കമഖലയു്ട ആവ്േയം അനുസരിച്ചു നൂതനതവം വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിനായി 
സാകങ്കതിേ പരിജ്ഞാനമുള്ള  സ്ഥാപനങ്ങള്കക് ഗ്കവ്ഷണത്തിനും 
വ്ിേസനത്തിനുമായി മാറി വ്യ്കുന്ന ഷ്ട്പകതയേ R&D ഫണ്ടും നല്േും  
 

IV. വയവസായ ോര്ക്കുകളിത്തല പമഖലാപകപ്രീകൃത ഫാബ് ലാബുകള് 

പുതിയതും വ്ളര്ച്ന്ന് വ്രുന്നതുമായി സംരംഭ്േ്ര കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന്    
അതയന്താധുനിേമായ അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക ഒരുകകണ്ടത് സുഷ്ട്പധാനമാണ്.   

(a) നിലവ്ിലുള്ള വ്യവ്സായ പാര്ച്കുേളില് കമഖലാ കേഷ്ട്രീേൃതമായ 
അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങ്ളാരുകും.  
 

(b) ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക്സ് രംഗ്്ത്ത സംരഭ്ങ്ങള്കകായി രൂപേല്പ്പന, നിലവ്ാര 
പരികോധന എന്നിവ്യ്കായി ്പാതു ്സൌേരയം ഏര്ച്്പ്പടുത്തും.     

 

5. അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയത്തമാരുക്കല്  

േരുത്തുറതും മിേവ്ാര്ച്ന്നതുമായ അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക വ്യാവ്സായിേ 
വ്ളര്ച്ച്ചയ്ക് അനിവ്ാരയമാണ്. അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങളു്ട ഗ്ുണകമന്മ ഒരു 
സമ്പദ് വ്യവ്സ്ഥയു്ട മല്സരേമതയും ഒപ്പം അതിന്്റ താരതമയ കനട്ടം 
ഉപകയാഗ്്പ്പടുത്താനുള്ള   േഴിവ്ും നിര്ച്ണ്ണയികുന്നു  

്ോച്ചി ബാഗ്ലൂരു വ്യവ്സായ ഇടനാഴി കപാലുള്ള വ്രാനിരികുന്ന പധതിേള്ക 
സാമ്പത്തിേ വ്ളര്ച്ച്ചയ്ക് ഊര്ച്ജ്ജം പേരുേയും ഒപ്പം ഉല്പ്പാദ്ന കമഖലയിലും 
കലാജ്ിസ്റ്റിക് അകഷ്ട്ഗ്ാ കഷ്ട്പാസസിംഗ് മുതലായ കമഖലേളി്ല േയറുമതി അധിഷ്ഠിത 
യൂണിറുേളിലും  നികേപങ്ങള്ക വ്ര്ച്ധികുന്നതിലൂ്ട ധാരാളം ് താഴിലവ്സരങ്ങള്ക 
സൃരിക്പ്പടുേയും ്ചയ്യും സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാവ്സായിേ കമഖലയില് േൂടുതല് 
അടിസ്ഥാന വ്ിേസന ്സൌേരയങ്ങള്ക ഒരുകുന്നതി്നാപ്പം നിലവ്ിലുള്ള 
വ്യവ്സായങ്ങളു്ട അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക വ്ിേസിപ്പികുേ േൂടി ്ചയ്യുേ 
എന്നതാണ് ഈ വ്യവ്സായ നയം ലേയമിടുന്നത്.  ഈ നയ സ്തംഭ്ത്തിന് േീഴില്  
താ്ഴപ്പറയുന്ന ഷ്ട്പധാന സംരംഭ്ങ്ങള്ക തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്  
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I. വയവസായ അനുകൂല ലാന്ഡ്  ബാങ്ക്  
 

(a) സ്റ്റാര്ച്ട്ട്അപ്പുേളും എം.എസ്.എം.ഇേളും  ആരംഭ്ികുന്നതിന് 
സൌോരയഷ്ട്പദ്മായും സുഗ്മമായും ഭ്ൂമി അനുവ്ദ്ികുന്നതിനായി 
സംസ്ഥാന ജ്ിലലാ തലങ്ങളില് ഒരു സമര്ച്പ്പിത ലാന്് ബാങ്ക് 
വ്ിേസിപ്പികും. 

 

(b) സവോരയ നികേപങ്ങള്ക അനുവ്ദ്ികുന്നതിനും സവോരയ  വ്യവ്സായ 
ലാന്് ബാങ്കുേള്ക സൃരികുന്നതിനും േക്തമായ ചട്ടേൂട് നിര്ച്മ്മികും. 
 

(c) തകേേ സംസ്ഥാന തലത്തില്  കമഖല തിരിച്ച്  ലാന്് ബാങ്കുേള്ക 
വ്ിേസിപ്പികും 

 

II. അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയ വികസന ഫണ്ട്  

സംസ്ഥാനത്ത്  വ്യാവ്സായിേ കമഖലയു്ട ഷ്ട്േമാനുഗ്തമായ നവ്ീേരണം 
ഉറപ്പാകാന് സമഷ്ട്ഗ് അടിസ്ഥാന സൌേരയ വ്ിേസന മൂലയനിര്ച്ണ്ണയ ചട്ടകൂട്  
വ്ിേസിപ്പി്ച്ചടുകും. 

a) സംസ്ഥാനത്ത്  നിലവ്ിലുള്ള വ്യാവ്സായിേ അടിസ്ഥാന സൌേരയങ്ങള്കകായി 
അടിസ്ഥാന സൌേരയ വ്ിടവ് പഠനം നടത്തുേയും നിലവ്ിലുള്ള സര്ച്കാര്ച് 
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യാവ്സായിേ അടിസ്ഥാന സൌേരയങ്ങള്കകായി നവ്ീേരണ 
പധതിേള്ക നടപ്പിലാകുേയും ്ചയ്യും.  

b)  അടിസ്ഥാന സൌേരയങ്ങളു്ട നവ്ീേരണം കലാകോത്തര നിലവ്ാരത്തികലക് 
ഉയര്ച്ത്തുന്നതിനായി ഷ്ട്പകതയേ ഫണ്ട് രൂപീേരികും. 

 

III. മികച്ച ക്ലസ്റ്ററുകള്  
 

മിേച്ച ക്ലസ്റ്ററുേള്ക ഉറപ്പാകുന്നതിനായി നിലവ്ിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൌേരയങ്ങളു്ട 
ഫലഷ്ട്പദ്മായ വ്ിനികയാഗ്വ്ും പുതിയതും ്മച്ച്പ്പട്ടതുമായ അടിസ്ഥാന 
സൌേരയങ്ങളു്ട വ്ിനികയാഗ്വ്ും  ്ോണ്ട് മാഷ്ട്തകമ േഴിയൂ. 
 

a) ഒഡിഒപി/ഒഎല്ഒപി സ്േീമിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരികും നിര്ച്ദ്ിര 
മിേവ്ിന്്റ ക്ലസ്റ്ററുേള്ക കവ്ര്ച്തിരികുന്നത്. 

b) ഷ്ട്പകതയേ  കഷ്ട്പാത്സാഹ്നങ്ങള്ക നല്േി ്ോണ്ട് ഈ ക്ലസ്റ്ററുേളു്ട           

അടിസ്ഥാന സൌേരയങ്ങള്ക നവ്ീേരികുന്നതിനായി ഷ്ട്പകതയേ  ക്ലസ്റ്റര്ച് 
പാകകജ്ുേള്ക നിര്ച്മ്മികും. 
 

IV. പമഖലാ പകപ്രീകൃത വയവസായ ോര്ക്കുകള്  
 

സംസ്ഥാനത്ത്  കമഖലാ ആവ്ാസവ്യവ്സ്ഥേളും ക്ലസ്റ്ററുേളും വ്ിേസിപ്പി്ച്ചടുകാന് 
കമഖലാകേഷ്ട്രീേൃത വ്യവ്സായ പാര്ച്കുേള്ക അതയാവ്േയമാണ്. 

a) സംസ്ഥാനത്ത്  വ്യാവ്സായിേ/ നിര്ച്മ്മാണ പധതിേള്കകായി കമാഡലാര്ച്  
സൌേരയങ്ങളുള്ള ്വ്ര്ച്ട്ടികല് സ്റ്റാന്കഡര്ച്് ഡികസന് ഫാക്ടറിേള്ക 
സ്ഥാപികും. 
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b) പുതിയതും നിലവ്ിലുള്ളതുമായ കമഖലാപാര്ച്കുേള്കകായി ഗ്കവ്ഷണ 
വ്ിേസന സൌേരയങ്ങളും കലാജ്ിസ്റ്റിക് സൌേരയങ്ങളും ഉള്ക്പ്പടുത്തിയുള്ള 
ഷ്ട്പകതയേ  ഷ്ട്പകദ്േങ്ങള്ക കവ്ര്ച്തിരികും.  

 

c) ഷ്ട്ഗ്ാഫീന് വ്യവ്സായ പാര്ച്ക് വ്ിേസിപ്പികുേയും ഫാര്ച്മാ കസാണ് 
വ്ിേസനത്തിനായി ്പകഷ്ട്ടാ്േമികല് പാര്ച്ക് അതികവ്ഗ്ം പൂര്ച്ത്തിയാേുേ 
യും ്ചയ്യും. 
 

 

d) തിരുവ്നന്തപുരത്ത്  കലഫ് സയന്സ് പാര്ച്കില് ബകയാ്ടക്കനാളജ്ി 
യൂണിറുേളും അനുബന്ധ ഗ്കവ്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും സജ്ജീേരികുേയും 
്മഡികല് ഉപേരണ യൂണിറുേള്ക സ്ഥാപികുേയും ്ചയ്യും  

 

e) സംസ്ഥാനത്ത്  കമഖലേള്ക കേഷ്ട്രീേരിച്ച്  പ്ലഗ് ആന്് കപ്ല സൌേരയങ്ങള്ക 
ഉള്ക്പ്പടുത്തിയുള്ള സവോരയ വ്യവ്സായ പാര്ച്കുേള്കക് കഷ്ട്പാത്സാഹ്നം 
നല്േും. 
 

 

f) പുതിയ വ്യാവ്സായിേ അടിസ്ഥാന സൌേരയ വ്ിേസന പധതിേളു്ട 
ആേയവ്ല്കരണത്തിനും വ്ിേസനത്തിനും 'പിഎം ഗ്തി േക്തി സ്േീം' 

വ്ിനികയാഗ്ികും. 
 

V. വയവസായ ഇടനാഴി വികസനം  

 

്ോച്ചി - ് ബംഗ്ളൂരു വ്യവ്സായ ഇടനാഴി (്േബിഐസി) രണ്ടു കനാഡുേളിലായി 
വ്ിേസിപ്പികും; അതായത് പാലകാ്ട്ട വ്യവ്സായ നിര്ച്മ്മാണ ക്ലസ്റ്ററും (ഐഎംസി) 
്ോച്ചിയി്ല ഗ്ിഫ്് സിറിയും. വ്യവ്സായ ഇടനാഴിേള്ക കപാലുള്ള സാമ്പത്തിേ 
കമഖലേളു്ട സാന്നിധയം  വ്യവ്സായങ്ങളു്ട േണക്ട്റിവ്ിറിയും 
മത്സരേമതയും വ്ര്ച്ധിപ്പികും. 
 

a) പുതിയ വ്യവ്സായ ഇടനാഴി സംസ്ഥാനത്തിലുടനീളം ഷ്ട്പധാന വ്യവ്സായ 
കേഷ്ട്രങ്ങള്ക സൃര്ടികും. 
 

b) ്ോച്ചി - പാലകാട് കഹ്്ടക് വ്യവ്സായ ഇടനാഴിയു്ട വ്ിേസനം 
അതികവ്ഗ്ത്തില് നടപ്പിലാകും. 
 

c) മലബാര്ച് കമഖലയില് ്ോച്ചി - മംഗ്ലാപുരം വ്യവ്സായ ഇടനാഴി 
സ്ഥാപികും  

 

 
 

VI. വയവസായ ത്തടൌണ്ഷിപ്പം സ്മാര്ട് സിറ്റിയും 

 

ഒരു വ്യാവ്സായിേ ആവ്ാസവ്യവ്സ്ഥ സംരംഭ്ങ്ങള്കകു അഭ്ിവ്ൃധി 
ഷ്ട്പാപികാന് ആവ്േയമായ അടിസ്ഥാന സൌേരയങ്ങള്ക, കവ്ദ്ഗ്ധയമുള്ള 
മനുഷയകേഷി മുതലായവ് ഷ്ട്പദ്ാനം ്ചയുന്നു.  സംസ്ഥാനത്ത്  വ്യാവ്സായിേ 
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്ടൌണ്ഷിപ്പുേളു്ട വ്ിേസനത്തിനും വ്യാവ്സായിേ സ്മാര്ച്ട്ട് സിറിേള്ക 
സൃരികുന്നതിനും  ഇത് നിര്ച്ണ്ണായേമാണ്. 
 

a)  ആങ്കര്ച് നികേപേ്ര ആേര്ച്ഷിച്ചു ്ോണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്  വ്യവ്സായ 
ടൌണ്ഷിപ്പുേള്ക  വ്ിേസിപ്പികും.  

 

b) ആധുനിേ സൌേരയങ്ങകളാ്ട കഗ്ലാബല് ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടിയല് ഫിനാന്സ് ആന്് 
കഷ്ട്ട് ( ഗ്ിഫ്റ്) സിറിയു്ട വ്ിേസനം അതികവ്ഗ്ത്തിലാകും. 
 

c) ്ോച്ചി - തിരുവ്നന്തപുരം പാതയില് സ്മാര്ച്ട്ട് വ്യാവ്സായിേ ഇടനാഴി 
സ്ഥാപികും. 
 

VII. ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നതിനും മറ്റപമുള്ള ഏകീകൃത ചടങ്ങള്  
 

ലളിതവ്ും സുതാരയവ്ും നികേപ സൌഹ്ൃദ്വ്ുമായ ഭ്ൂമി വ്ിതരണ സംവ്ിധാനം 
നികേപേര്ച്ക് തടസ്സരഹ്ിതമായ അനുഭ്വ്ം നല്േുന്നത് നിര്ച്ണ്ണായേമാണ്. 

a) വ്യവ്സായ വ്േുപ്പിന് േീഴിലുള്ള വ്ിവ്ിധ ഏജ്ന്സിേളില് നിന്നും 
സവീേരിച്ചിട്ടുള്ള നിലവ്ിലുള്ള ഭ്ൂമി വ്ിതരണ സംവ്ിധാനങ്ങള്ക 
നവ്ീേരികുേയും ഭ്ൂമി ഷ്ട്േയവ്ിഷ്ട്േയം ് ചയ്യുന്നതിന് ഏേീേൃത സംവ്ിധാനം 
നടപ്പിലാകുേയും ്ചയ്യും.  

 

b) സവോരയ നിര്ച്മ്മാതാകള്കകും ്ഡവ്ലപ്പ്മാര്ച്കും  കപ്ലാട്ട് അനുവ്ദ്ികുന്ന 
തിനുള്ള വ്യവ്സ്ഥേള്ക, കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്കകുള്ള ഭ്ൂമി, 
്വ്യര്ച്്ഹ്ൌസ്  സൌേരയങ്ങളു്ട സബ് ലീസിംഗ്, ലീസ് ഷ്ട്പീമിയം 
േണകുേൂട്ടല്, പുതുകല്, കപ്ലാട്ടുേള്ക അനുവ്ദ്ികുന്നതിനുള്ള നടപടിഷ്ട്േമം 
അ്ലലങ്കില് കപ്ലാട്ടുേള്ക അസാധുവ്ാകല്, കപ്ലാട്ടുേള്ക സറണ്ടര്ച് ്ചയ്യല്, 

ബില്റ്അപ് സ്ഥലം / എസ്.ഡി എഫ് ് േട്ടിടം എന്നിവ്യു്ട അകലാട്ട് ് മന്് 
ഷ്ട്പവ്ര്ത്ത്തനം മാറുന്നതിനുള്ള വ്യവ്സ്ഥ, അകലാട്ട്്മന്് കേമാറം, പാട്ടം 
പുതുകല് തുടങ്ങിയവ് ഉള്ക്പ്പടുന്നതാണ്  പുതിയ ചട്ടങ്ങള്ക 

 

VIII. ഭൂമി തരം മാറ്റല് കാരയക്ഷ്മമാക്കുക  
 

ഭ്ൂമി പരിവ്ര്ച്ത്തനം, ഭ്ൂമി രജ്ിസ്കഷ്ട്ടഷന്, എക്സിറ് നടപടി ഷ്ട്േമങ്ങള്ക 
തുടങ്ങിയവ്്യലലാം, ോരയേമമാകി ്ോണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്  ബിസിനസ്സ് 
സൌഹ്ാര്ച്േ അന്തരീേം സജ്ജമാകും. 

വ്യാവ്സായിോവ്േയത്തിനായുള്ള ഭ്ൂമി ഷ്ട്േയവ്ിഷ്ട്േയങ്ങളുമായി ബന്ധ്പ്പട്ടു  
മതിയായതും വ്യക്തമായതുമായ ്ചക്ലിസ്് ഷ്ട്പസിധീേരികുന്നതിലൂ്ട 
ഭ്ൂമി ഷ്ട്േയവ്ിഷ്ട്േയ ഷ്ട്പഷ്ട്േിയേള്ക േഴിവ്ുറതാകാനും ോരയനിര്ച്വ്ഹ്ണകേഷി 
വ്ര്ച്ധിപ്പികാനും നടപടി ഷ്ട്േമങ്ങള്ക സമയബന്ധിതമായി  പൂര്ച്ത്തിയാകാനും 
േഴിയും. 
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IX. സവകാരയ വയവസായ ോര്ക്കുകള് -ഭൂമി കകവശാവകാശ 
േരിഷ്ക്ക്കാരങ്ങള്  
സവോരയ വ്യാവ്സായിേ പാര്ച്കുേള്ക സ്ഥാപികുന്നതിനുള്ള നടപടി 
ഷ്ട്േമങ്ങള്ക ോരയേമമാകി   വ്യവ്സായങ്ങളു്ട വ്ിേസനം കഷ്ട്പാത്സാഹ്ി 
പ്പികും.  

 

(a) 1963 ്ല കേരളം ഭ്ൂപരിഷ്േരണ നിയമഷ്ട്പോരം ഇളവ്ുേള്ക നല്േി 
വ്യവ്സായങ്ങള്കക് ഭ്ൂമി ലഭ്യമാകും 

 

(b) കേരള ഭ്ൂ പരിഷ്കരണ നിയമം 1963 ഷ്ട്പോരം നിര്ച്കേേിച്ചിട്ടുള്ള ഭ്ൂ 
പരിധി സവോരയ വ്യവ്സായ പാര്ച്കുേള്ക സ്ഥാപികുന്നതിന് 
ബാധേമാണ്. നിയമാനുസൃത ഇളവ്ുേള്ക ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള 
നടപടിേള്ക ലളിതമാകും.   

 

(c) കതാട്ടം  കമഖലയില് നിയമാനുസൃതം അനുവ്ദ്നീയമായ വ്ിളേള്ക േൃഷി 
്ചയ്യുന്നതിനും അനുബന്ധ ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്കകും അനുമതി നല്ോന് 
ഏേജ്ാലേ സംവ്ിധാനം ഏര്ച്്പ്പടുത്തും.  ഇതുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട 
ഷ്ട്പകയാഗ്ിേ ഷ്ട്പശ്നങ്ങള്ക ചര്ച്ച്ച ്ചയ്ത് ആവ്േയമായ മാറങ്ങള്ക 
വ്രുത്തും.   

 

(x) സ്ത്തകയില് അപ്് സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയ സഹായം  
 

സ്്േയില് അപ്പ് സംരംഭ്ങ്ങള്കക് മതിയായതും ്ചലവ് േുറഞ്ഞതുമായ 
അടിസ്ഥാന ്സൌേരയം, മൂലധന സഹ്ായം, എന്നിവ് വ്ഴി ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക 
വ്ിപുലീേരികുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ ആവ്േയമാണ്.   

 

സംരംഭ്ങ്ങള്ക സ്്േയില് അപ്പ് ്ചയ്യുന്നതിനായി സര്ച്കാര്ച് 
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള /അസിസ്റ്റ് പാര്ച്കുേളില് ബില്റ് അപ്പ് സ്കപസ് 
കപാലുള്ള അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക ഒരുകും.   

 

(xi)   പലാജിസ്റ്റിക്സ അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

വ്യവ്സായങ്ങളു്ട മല്സര േമത ്മച്ച്പ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള സുഷ്ട്പധാന 
ഘടേമാണ് േണക്ടിവ്ിറിയും തടസ്സമിലലാത്ത കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് അടിസ്ഥാന 
്സൌേരയവ്ും.  

(a) സംസ്ഥന്ത്ത വ്യവ്സായിേ ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ 
വ്ര്ച്ധിപ്പികാന് സംസ്ഥാന തലത്തില് കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് 
കമഖലയ്കായി ഒരു േര്ച്മ്മ പധതി തയ്യാറാകും. 
 

(b) കേഷ്ട്ര സര്ച്കാരി്െ വ്ാണിജ്യ മഷ്ട്ന്താലയത്തിന്്റ ലീ്സ് 
ഇന്്ഡക്സ് റികപ്പാര്ച്ട്ടി്ല നിര്ച്കേേങ്ങള്ക നടപ്പിലാകുന്ന 
തിനുള്ള സംസ്ഥാന തല കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് കോ- ഓര്ച്ഡികനഷന് 
േമ്മിറിയു്ട ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനം ്േ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. യില് ഒരു 
കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് ്സല് രൂപീേരികുന്നതിലൂ്ട 
േക്തി്പ്പടുത്തും. 
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(c) സംസ്ഥാന്ത്ത േയറുമതിയുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട അടിസ്ഥാന 
്സൌേരയങ്ങള്ക വ്ലുതും ്ചറുതുമായ തുറമുഖങ്ങള്ക,  എയര്ച് 
ോര്ച്കഗ്ാ ഉള്കപ്പ്ട ്സൌേരയങ്ങള്ക, സംഭ്രണ ്സൌേരയങ്ങള്ക 
േ്െയിനര്ച് ഡികപ്പാേള്ക, കോല്് കസ്റ്റാകറജ്, റയില് കറാ് 
േണക്ടിവ്ിറി, ഉള്കനാടന് ജ്ലപാതേള്ക എന്നിവ് 
േക്തി്പ്പടുത്തും.  

  

6.  കഹത്തടക്ക് സാപങ്കതിക വിദയയിപലക്കുള്ള മാറ്റം  

യഷ്ട്ന്ത വ്ല്കരണം വ്ര്ച്ധിപ്പിച്ചു ്ോണ്ടുള്ള സ്മാര്ച്ട്ട് ്മഷീനറിേളും സ്മാര്ച്ട്ട് 
ഫാക്ടറിേളും ്താഴിലുമാണ് വ്യവ്സായം 4.0 ന്്റ സവ്ികേഷത.  ്മഷീന് കല 
ണിംഗ്,  ഡാറാ അനലിറിക്സ്, ഷ്ട്പഷ്ട്േിയേളു്ട ഓകട്ടാകമഷന് എന്നിവ് 
സവീേരികുന്നതിലൂ്ട ഉല്പ്പാദ്നകമഖലയില് ഡിജ്ിറല്  വ്ല്കരണം സാധയമാവ്ുേ 
യും ഉല്പ്പാദ്നത്തില് വ്ിപ്ലവ്മുണ്ടാകാന് േഴിയുേയും ്ചയ്യും.  അങ്ങ്ന 
വ്യവ്സായം 4.0 ല് ഉള്ക്പ്പടുത്തിയിരികുന്ന നിലവ്ി്ല ബിസിനസ്സുേള്ക 
ഡിജ്ിറല്വ്ല്കരികാന് തയ്യാറാേുന്നതിലൂ്ട വ്യവ്സായം 4.0 യികലക് േൂടുതല് 
നികേപങ്ങള്ക ആേര്ച്ഷികാന് േരുത്തുറ ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ സൃരികുേയും 
്ചയ്യും.  ഈ നയ ഷ്ട്പഖയാപത്തിന് േീഴില് ഇനി പറയുന്ന ഷ്ട്പധാന സംരംഭ്ങ്ങള്ക 
ഉള്ക്പ്പടുത്തിയിരികുന്നു.   

I. സൂക്ഷ്്മ ത്തചറുകിട ഇടെരം സംരംഭങ്ങളപത്തട ഡിജിറ്റല് വല്ക്കരണം  

സൂേ്മ ് ചറുേിട ഇടത്തരം സംരംഭ്ങ്ങള്ക ഡിജ്ിറല്വ്ല്കരികുേയും സാകങ്കതിേ 
മിേവ് കനടുേയും ്ചയ്യുന്നതിലൂ്ട ഉല്പ്പാദ്ന്ചലവ് േുറയുേയും വ്ിഭ്വ് 
വ്ിനികയാഗ്ം േുറയുേയും ഊര്ച്ജ്ജ േമത വ്ര്ച്ധികുേയും സംരംഭ്ങ്ങളു്ട 
മല്സരേമത വ്ര്ച്ധികുേയും ്ചയ്യും   

(a ) MSME േളു്ട സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ ഷ്ട്പാപ്തിയ്കും ഡിജ്ിറകലകസഷനും കവ്ണ്ടി 
സംസ്ഥാന്ത്ത നിലവ്ിലുള്ള ബിസിനസ്സുേളു്ടയും MSME േളു്ടയും വ്യവ്സായം 
4.0 സന്നധത മാപ്പ് ്ചയ്യുന്നതിനുളള ഒരു സംവ്ിധാനം വ്ിേസിപ്പികും.   

(b) MSME േളു്ട ഉല്പ്പാദ്ന േമത വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിനും തകേേീയ 
വ്യവ്സായങ്ങളു്ട വ്ളര്ച്ച്ച സുഗ്മമാകുന്നതിനും ക്ലസ്റ്റര്ച് /കമഖലാ അടിസ്ഥാന 
സാകങ്കതിേ കേഷ്ട്രങ്ങള്ക ്ടക്കനാളജ്ി ക്ലിനികുേള്ക തുടങ്ങിയവ് വ്ിേസിപ്പികും.   

(c) ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന (R&D) ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങളു്ട ്ചലവ് േുറച്ചു്ോണ്ട് 
ോരയേമത വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിനായി സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേളും MSME േളും അകാദ്മിേ 
ഗ്കവ്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളു്ട പിന്തുണ സവീേരികും.   

II. വയവസായ വിപ്ലവം 4.0 നു അനുസൃതമായ ആധുനിക വല്ക്കരണം 

നവ്ീേരണമാണ് വ്യവ്സായം 4.0 യു്ട ആണികല്.  അതിനാല് 
നവ്ീേരണ്ത്ത കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്ന പരിസ്ഥിതി സൃരിക്പ്പകടണ്ടത് 
ഷ്ട്പധാനമാണ്.  

(a)  അതയാധുനിേ അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങളുള്ള ഒരു ആകഗ്ാള 
ഇ്ന്നാകവ്ഷന് ഇന്േുകബറര്ച് ഹ്ബ്ബ് ആയി വ്ര്ച്ത്തികുന്ന ഒരു ്ടക്കനാളജ്ി 
ഇ്ന്നാകവ്ഷന് കസാണ്  വ്ിേസിപ്പികും.   
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(b)  ആേയങ്ങളു്ട പരാഗ്ണവ്ും സാകങ്കതിേ മുകന്നറങ്ങളും സാധയ 
മാകുന്നതിന് ഒന്നിലധിേം സാകങ്കതിേ കമഖലേള്ക ഒരു ്പാതു പ്ലാറ് 
കഫാമിനു േീഴില് ്ോണ്ട് വ്രും.   

(c) MSME േള്കകായി ഡിജ്ിറല് പ്ലാറ് കഫാമുേളിലൂ്ട അസംസ്േൃത 
വ്സ്തുകളു്ട സംഭ്രണം ഷ്ട്പാപ്തമാകും.   

III. ഇ -ത്തകാപമഴ്സ് വിേണിയിപലക്കുള്ള  പ്േപവശനം  

ഡിജ്ിറല് പരിവ്ര്ച്ത്തനത്തില്  നിന്ന് മിേച്ച കനട്ടമുണ്ടാകുന്നതിനും ഉല്പ്പാദ്ന 
്ചലവ് േുറയ്കുന്നതിനും ഇ-്ോകമഴ്സ് പ്ലാറ്കഫാമുേള്ക ഷ്ട്പകയാജ്ന്പ്പടുത്തും  

(a) വ്ിപണിേളും ഇ-്ോകമഴ്സ് പ്ലാറ് കഫാമുേളും  ഷ്ട്പകയാജ്ന 
്പ്പടുത്തുന്നതിനായി MSME േള്ക കു ്സൌേരയ്മാരുകും  
 

(b) ഈ കമഖലയില്  വ്ിജ്ഞാന പങ്കിടല് വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിന് സമര്ച്പ്പിത 
േില്പ്പോലേള്ക സംഘടിപ്പികുേയും മതിയായ വ്ിജ്ഞാന സാമഷ്ട്ഗ്ിേള്ക 
വ്ിേസിപ്പികുേയും ്ചയ്യും.   

7.  കനേുണയ വികസനം  

വ്യാവ്സായം 4.0 യു്ട ചാലേേക്തി ഭ്വ്ികഷയാന്മുഖമായ സാകങ്കതിേ 
വ്ിദ്യേളാണ്. ഓകട്ടാകമഷന്, കറാകബാട്ടിക്സ് ,ഇന്റര്ത്്നറ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ് (ഐ. ഒ 
ടി) നിര്ച്മ്മിത ബുധി (ആര്ച്ട്ടിഫിഷയല് ഇന്റലിജ്ന്സ്) മുതലായവ്.  ഈ 
കമഖലേളു്ട ആവ്േയതേള്ക  നിറകവ്റുന്നതിനായി ഭ്ാവ്ി കനപുണയമുള്ള ഒരു 
്താഴില്  കസന്യ സൃരികകണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്്റ നിലവ്ിലുള്ള 
മാനവ്വ്ിഭ്വ് കേഷി േക്തി്പ്പടുത്തി ഭ്ാവ്ിയില്  ്താഴില് കയാഗ്യരായ 
യുവ്ാക്ള സൃരികകണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന് അതയന്താകപേിതമാണ്. ഈ   
നയത്തിന്്റ ഭ്ാഗ്മായി ഇനിപ്പറയുന്ന ോരയങ്ങള്ക മുന്കേ്യടുത്ത് 
നടപ്പാകുന്നതാണ്.   

I. വയവസായങ്ങള് പകപ്രീകരിച്ചപള്ള േരിശീലനം 
 

ക്ലസ്റ്റര്ച്  അധിഷ്ഠിതവ്ും ്സക്ടര്ച്  അധിഷ്ഠിതവ്ും ആയ  വ്യവ്സായ 
പാര്ച്കുേള്ക സ്ഥാപികുന്നകതാ്ട ക്ലസ്റ്റര്ച് നിബന്ധിത പരിേീലനം 
അനിവ്ാരയമാേും.   
 

(a) മിേച്ച മാനവ്കേഷി സവരൂപികാനായി KIED യുമായി കചര്ച്ന്ന് 
്താഴില് പരിേീലന ക്ലാസ്സുേള്ക  തുടങ്ങും. 
 

(b) സൂേ്മ ്ചറുേിട ഇടത്തരം വ്യവ്സായങ്ങള്കക് വ്യവ്സായ നി 
ബന്ധിത കനപുണിേള്ക വ്ിേസിപ്പികാനായി നിശ്ചിത 
ഇടകവ്ളേളില് കനപുണി പരിേീലന പരിപാടിേള്ക നടത്തും. ഉള്ള 
കനപുണിേള്ക വ്ളര്ച്ത്താനും പുതിയവ് ആര്ച്ജ്ജികാനും ഇത് 
സഹ്ായികും.  

 

 

(c) ഐ.ടി.ഐ. കപാളി്ടക്നിക്, എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോകളജ്ുേള്ക 
എന്നിവ്യില് വ്യവ്സായ നിബന്ധിത കോഴ്സുേള്ക തുടങ്ങും. ഈ  
ഷ്ട്ഹ്സവ ോല ദ്ീര്ച്ഘോല കോഴ്സുേള്ക ്സൌേരയ ഷ്ട്പദ്മായ ്ചറു 
്മാഡയൂളുേളായി രൂപേല്പന ്ചയ്യും. 
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(d) ഓകരാ ക്ലസ്റ്ററിലും സാകങ്കതിേ മിേവ് കേഷ്ട്രങ്ങള്ക തുടങ്ങും.  
്പാതു-സവോരയ പങ്കാളിത്ത (പി.പി.പി.) മാതൃേയില് 
ആയിരികും ഇവ്. വ്ിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക അകാദ്മിക് 
പഠനവ്ും വ്യവ്സായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക പരിേീലന ്സൌേരയവ്ും 
ഒരുകും  
 

II. വയവസായ വിപ്ലവം 4.0 നു അനുപയാജയമായ കനേുണയ വികസനം 
 
വ്യവ്സായം 4.0 പുരി്പ്പടുത്താന് മിേച്ച കനപുണിേളുള്ള ഒരു 
്താഴില്  കസന ആവ്േയമാണ്.  ഈ  കനപുണിേള്ക  സാകങ്കതിേവ്ും 
സങ്കീര്ച്ണ്ണവ്ുമാണ്   
 
(a) വ്യവ്സായം 4.0 അവ്കബാധം വ്ളര്ച്ത്താന് ഷ്ട്പാകദ്േിേ കദ്േീയ 

രാജ്യാന്തര തലങ്ങളില് കോണ്ഫറന്സുേളും കോണ് കക്ലവ് 
പരമ്പരേളും നടത്തും.  
 

(b) ആധുനിേ സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേളും ഉപേരണങ്ങളും 
ഉപകയാഗ്ികാന് ഷ്ട്പാപ്തരാകുന്ന പരിപാടിേള്ക കേരള സ്റ്റാര്ച്ട്ട് 
അപ്പ് മിഷനുമായി കചര്ച്ന്ന് രൂപേല്പന ്ചയ്യും.  

 
(c) കോകളജ് വ്ിദ്യാര്ച്്ിേ്ള പുതിയ ോല കനപുണിേള്ക 

ആര്ച്ജ്ജികാന് വ്ിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും എ്്ടക് 
(വ്ിദ്യാഭ്യാസ സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ) സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കചര്ച്ന്ന് 
പങ്കാളിത്ത പധതിേള്ക നടപ്പാകും. 

 

(d) വ്യവ്സായ സംഘടനേളുമായി കചര്ച്ന്ന് കനപുണി വ്ിേസന 
കേഷ്ട്രങ്ങള്ക ആരംഭ്ികും.   

 

III. വയവസായ േരിശീലനെിനായി മികവിന്ത്തറ പകപ്രങ്ങള്  
 
(a) വ്യവ്സായം 4.0 മിേവ് കേഷ്ട്രം (്സന്റര്ച് ഓഫ് എക്സലന്സ്) 

്പാതു-സവോരയ  പങ്കാളിത്തത്തില് നടപ്പാകും. ലാബുേളും 
ഇന്േുകബഷന് കേഷ്ട്രങ്ങളും ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന കേഷ്ട്രങ്ങളും 
ഇതിന്്റ ഭ്ാഗ്മായിരികും.  
 

(b) സംസ്ഥാനത്തിന് അനുകയാജ്യ്മന്ന് നിശ്ചയിച്ച മുന്ഗ്ണനാ 
കമഖലേളി്ല വ്യവ്സായങ്ങള്കകാവ്േയമായ കനപുണിേള്ക 
ആര്ച്ജ്ജികാന് ബഹ്ുകനപുണി പരിേീലന കേഷ്ട്രങ്ങള്ക 
ആരംഭ്ികും.  

 

 
(c) ബിഗ് കഡറാ കമഖലയി്ല ഗ്കവ്ഷേര്ച്കും സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്കകും 

പുതിയ സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക പരീേികാന് ്ടസ്റ്റ് ്ബ്/സാന്ഡു 
കബാക്സ് ്സൌേരയ്മാരുകും.  
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8.   വയവസായ ത്തസൌഹൃദ അന്തരീക്ഷ്ം  

സംകയാജ്ിത ഷ്ട്േമങ്ങളിലൂ്ട കഷ്ട്പാല്സാഹ്നാത്മേമായ ബിസിനസ്സ് 
അന്തരീേം നിര്ച്മ്മി്ച്ചടുകും.  ഇതിനാവ്േയമായ നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങള്ക, 
നികേപേരുമായുള്ള ഇടപാടുേള്ക, നവ്ീനമാകുന്ന ഡിജ്ിറല് പരിഷ്കാര 
ങ്ങള്ക, വ്യവ്സായാനുസൃതമായ അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ വ്ിേസനം, പരാതി 
പരിഹ്ാര സംവ്ിധാനം എന്നിവ് ഒരുകും.  ഈ നയത്തി്െ ഭ്ാഗ്മായി 
ഇനിപ്പറയുന്ന സംരംഭ്ങ്ങള്ക നടപ്പാകും.   

I. പകാംപോസിറ്റ് കലസന്ഡസ് 
സംരംഭ്േര്ച്ക് നികേപ ഷ്ട്പഷ്ട്േിയ എളുപ്പമാകുന്നതും മറു നിരവ്ധി 
്സൌേരയങ്ങള്ക നല്േുന്നതുമായിരികും കോംകപാസിറ് കലസന്സ് 
സംവ്ിധാനം.  
 

(a)  ചുവ്പ്പ് ഗ്ണത്തിലും MSME വ്ിഭ്ാഗ്ത്തിലും ്പ്പടാത്ത പുതിയ 
സംരംഭ്ങ്ങള്കക് വ്ിവ്ിധ നിയമങ്ങളു്ട േീഴില് ആവ്േയമായ 
കലസന്സുേളും അനുമതിേളും നല്േുന്നതിനായി ഇന്്വ്സ്റ്റ്്മന്് 
്ഫസിലികറഷന് ബയൂകറാ രൂപീേരികും.   
 

(b) അകപേ അംഗ്ീേരികാകനാ േൂടുതല് വ്ിവ്രങ്ങള്ക ആവ്േയ്പ്പടാകനാ 
അകപേ നിരസികാകനാ ഉള്ള തീരുമാനം ഈ ബയൂകറാ ഏഴ് 
ദ്ിവ്സങ്ങള്കകുള്ളില് എടുകും.  ഇത്തരത്തില് നല്േുന്ന 
കോ്മ്പാസിറ് കലസന്സിനു അഞ്ചു വ്ര്ച്ഷകത്തക് ഷ്ട്പാബലയം 
ഉണ്ടാേും.   

 
II. േരാതി േരിഹാര സംവിധാനം 

 
(a)  ഓകരാ വ്യവ്സായത്തിനും ഷ്ട്പകതയേം പരാതിപരിഹ്ാര ്സല് 

രൂപീേരികും 
 

(b) സംസ്ഥാന, ജ്ിലലാതല പരാതി പരിഹ്ാര േമ്മിറിേള്ക കചര്ച്ന്നുള്ള ഒരു 
സ്റ്റാട്ടയൂട്ടറി സംവ്ിധാനം രൂപീേരികും.  ഇതിനായി 1999 ്ല കേരള 
വ്യവ്സായ ഏേജ്ാലേ ക്ലിയറന്സ് കബാര്ച്ഡുേളും വ്യവ്സായ ്ടൌണ് 
ഷിപ്പ് ഏരിയാ ്ഡവ്ലപ്പ്്മെും ആക്ടില് കഭ്ദ്ഗ്തി വ്രുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

  

III. നിയപ്ന്തണ വയവസ്ഥകളപത്തട ഭാരം ലഘൂകരിക്കും 

സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവ്സായങ്ങള്ക ആരംഭ്ികുന്നതിനും ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തികുന്നതിനും 
ആവ്േയമായ സങ്കീര്ച്ണ്ണതയും സമയവ്ും േുറയ്കുന്നതിന് നിയഷ്ട്ന്തണ 
ഷ്ട്പഷ്ട്േിയേള്ക ഡിജ്ിറല്വ്ല്കരികുേയും ോരയേമമാകുേയും 
്ചകയ്യണ്ടതുണ്ട്.   

(a)  നിലവ്ിലുള്ള നിയഷ്ട്ന്തണ സംവ്ിധാനങ്ങള്ക പരികോധികും ഷ്ട്േിമിനല് 
വ്യവ്സ്ഥേള്ക നീകുേ, നടപടിേള്ക ഡിജ്ിറലാകുേ, ഓണ്കലന് 
സംവ്ിധാനങ്ങള്ക നടപ്പില് വ്രുത്തുേ, പരികോധനേള്ക കേഷ്ട്രീേരികുേ 
മുതലായ നടപടി ഷ്ട്േമങ്ങള്ക യുക്തമാം വ്ിധം നടപ്പാകും. 
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(b) ഈസ് ഓഫ് ഡയൂയിങ് ബിസിനസ്സി്െ ഭ്ാഗ്മായി  നടപടിേളും 
നിയമങ്ങളും പരികോധികാന് രൂപീേരിച്ച ബാഹ്യ സമിതിയു്ട 
(എക്കസ്റ്റണല് േമ്മിറി) േുപാര്ച്േേള്ക നടപ്പാകും.   ഇതിനായി വ്േുപ്പ് 
തലത്തില് വ്ര്ച്കിങ്ങ് േമ്മിറിേള്ക രൂപീേരികും  

 

  
IV. കടലാസ് രഹിത ഇടോടുകള്  

സംസ്ഥാനത്ത് ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക ലഘൂേരികുന്ന 
തി്െ നിര്ച്ണ്ണായേ ഭ്ാഗ്മാണ് അകപേേര്ച്കുള്ള ഏേജ്ാലേ 
സംവ്ിധാനവ്ും േടലാസിലലാഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങളും നടപ്പാകുേ എന്നതും  

(a)  ്േ-സവിഫ്റ് ഏേജ്ാലേ സംവ്ിധാനം േൂടുതല് വ്േുപ്പുേ്ള കചര്ച്ത്തു 
വ്ിപുല്പ്പടുത്തും.  ഉപകയാഗ്ം േൂടുതല് മിേച്ചതാകാന് കലാകോത്തര 
യു.ഐ, യു.എക്സ് ഡികസനും ഏേീേൃത അകപോ കഫാമും 
കഡനാമിക് ഡാഷ് കബാര്ച്ഡും  നടപ്പാകും  
 

(b) പുതിയ വ്യവ്സായങ്ങള്കകുള്ള അകപേ ്േ-സവിഫ്റ് വ്ഴി 
ഓണ്കലനിലൂ്ട മാഷ്ട്തമാകും. സര്ച്ട്ടിഫികറുേള്ക ഈ ഏേ ജ്ാലേ 
കപ്പാര്ച്ട്ടലില് നിന്ന് ്ഡൌണ് കലാ് ്ചയ്്തടുകാം. 

 

 
(c) ഷ്ട്േകമണ,  സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള എലലാ അകപേേളും ്േ-സവിഫ്റി 

കലയ്ക് മാറും.  മറു കലസന്സിങ്ങ് കപ്പാര്ച്ട്ടലുേ്ള ്േ-സവിഫ്റ് മായി 
ഏേീേരികും. കലസന്സ്, ്പര്ച്മിറ്, ക്ലിയറന്സ്, എന് ഒ സി 
എന്നിവ്്യലലാം ഇത് വ്ഴി മാഷ്ട്തമാകും.    
 

V. അധികാര വിപകപ്രീകരണം 

്റഗ്ുകലററി േംപ്ലയിന്സ് ലഘൂേരികാന് അധിോരങ്ങള്ക േീഴ്ഘടേ 
ങ്ങള്കക് വ്ീതിച്ചു ്ോടുകകണ്ടത് ആവ്േയമാണ്. 

ജ്ിലലാ ഓഫീസുേള്കക് േംപ്ലയിന്സ് നടപടി ഷ്ട്േമങ്ങളു്ട േൂടുതല് 
അധിോരങ്ങള്ക നല്േും.  റീജ്ിയണല് ഓഫീസുേള്ക കമല് കനാട്ടം വ്ഹ്ികുേ 
മാഷ്ട്തമാേും ്ചയ്യുേ  

VI. നിയമങ്ങളപം ചടങ്ങളപം പപ്കാഡീകരിച്ച സംവിധാനം 

നിലവ്ിലുള്ള എലലാ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒകര ഇടത്തു ലഭ്യമാകുേ എന്നത് 
നടപടി ഷ്ട്േമങ്ങള്ക കവ്ഗ്ത്തിലും അനായാസവ്ും ആകാനും അകപേേളു്ട 
ോലതാമസം ഒഴിവ്ാകാനും സഹ്ായികും.   

(a)  കേഷ്ട്ര, സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളു്ട ഒരു സമഷ്ട്ഗ് കേഖരം സമാഹ്രികും. ഈ 
കേഖരം ്പാതു ജ്നങ്ങള്കക് ലഭ്യമാകും.   
 

(b) ചട്ടങ്ങളും വ്േുപ്പുേളും ജ്നങ്ങള്കക് മനസ്സിലാേും വ്ിധം ഉള്ള 
വ്യാഖയാനങ്ങളും അറിയിപ്പുേളും അതാത് വ്േുപ്പുേളുമായി കചര്ച്ന്ന് 
തയ്യാറാകും. 
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VII. ഇന്ഡത്തവസ്റ്റ് പകരള ത്തഹല്പ്് ത്തഡസ്ക്ക് 2.0  

നികേപ തീരുമാനങ്ങള്ക കവ്ഗ്ം എടുകാനും നടപ്പാകാനുമുള്ള ഷ്ട്പഷ്ട്േിയേള്ക 
ലഘൂേരികാന് ഏേജ്ാലേ സംവ്ിധാനവ്ും ഏേ സമ്പര്ച്ക  കവ്ദ്ിയും 
ആവ്േയമാണ്.  ഇത് സംസ്ഥാനത്തികലക് േൂടുതല് നികേപങ്ങള്ക 
ആേര്ച്ഷികും.   

(a) ്ഡസ്ക് കടാപ്പ്, ്മാകബല് ആപ്ലികകഷനുേളില് കവ്ായിസ്, ചാറ് ടാസ്ക് 
മാകനജ്്മെ് ഷ്ട്പഷ്ട്േിയേള്കക് ഏേീേൃത കോണ്ടാക്ട് ്സെര്ച് വ്ഴി ഓമ്നി 
ചാനല് ഇെ്റര്ച്കഫകസാടു േൂടി ഇന്്വ്സ്റ്റ് കേരള ്ഹ്ല്പ്പ് ്ഡസ്ക് 2.0 
തയ്യാറാകും 
 

(b) മുന് ഗ്ണനാ ഷ്ട്േമം നിശ്ചയികാനും അകനവഷണങ്ങള്ക കമല്ത്തട്ടികലയ്കു 
അയകാനും ബിഗ് കഡറ അടിസ്ഥാനമാകിയുള്ള കഡറാ കബസ് മാകനജ്്മെ് 
സംവ്ിധാനം അടകമുള്ള പ്ലാറ് കഫാമില് ആയിരിയ്കും ഈ ്ഹ്ല്പ്പ് 
്ടസ്ക്  തയ്യാറാകുേ.   
 

 
(c) നികേപേര്ച്കായി ്ഡഡികകറ് ്ഫസിലികറഷന് കസവ്നങ്ങള്ക ലഭ്യ 

മാകും.  
  

(d) ഇന്്വ്സ്റ്റ് കേരള ്ഹ്ല്പ്പ് ്ഡസ്ക് 2.0 എലലാ ദ്ിവ്സവ്ും 24x7 ഷ്ട്പവ്ര്ച് 
ത്തികും. 
 

VIII. നിരന്തര േങ്കാളിെ സമ്പര്ക്കങ്ങള് 

അനുേൂലമായ ഒരു വ്യാവ്സായിേ ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ സൃരികുന്നന്തിന് 
വ്യവ്സ്ഥാപിതവ്ും നിരന്തരവ്ുമായ രീതിയില് എലലാ പങ്കാളിേളുകടയും 
സംകയാജ്ിത ഷ്ട്േമങ്ങളും സംഭ്ാവ്നേളും ആവ്േയമാണ്. 

(a)  ഇന്്വ്സ്റ്റര്ച് േണക്ട് മീറുേള്ക, വ്യവ്സായ വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്ക അനുസരിച്ചു 
പതിവ്ായി നടത്തും.   
 

(b) ബിസിനസ്സ് ്സൌേരയങ്ങള്ക ഒരുകുന്നതി്ല വ്ിടവ്ുേള്ക മനസ്സിലാകാന് 
ഉപകയാക്താകളില് നിന്ന് നിരന്തരം അഭ്ിഷ്ട്പായങ്ങള്ക സമാഹ്രികും  
 

(c) നിലവ്ിലുള്ള നികേപേരു്ടയും നികേപേരാോന് സാധയത 
ഉള്ളവ്രു്ടയും കപര്ത് വ്ിവ്രങ്ങള്ക സമാഹ്രിച്ച് അവ്രുമായി നിരന്തരം 
ബന്ധ്പ്പട്ടു്ോണ്ടിരികും.   
 

IX. േുതിയ പമഖലകള്ക്ക് വയവസായ േദവി  

വ്ിവ്ിധ പധതിേളു്ടയും നയങ്ങളു്ടയും ഗ്ുണഫലങ്ങള്ക വ്യവ്സായ 
ങ്ങള്കക് ലഭ്യമാകാന് ്സക്ടര്ച് തിരിച്ചുള്ള വ്യവ്സായാന്തരീേങ്ങള്ക 
സൃരികുേയും അവ്യ്കു സവ്ികേഷ പിന്തുണ നല്േുേയും കവ്ണം.   

ഐ.ടി. എകനബിള്ക് കസവ്നങ്ങള്ക, കറാകബാട്ടിക്സ്, നിര്ച്മ്മിത ബുധി, 
കഹ്്ടക് ഫാമിംഗ് മുതലായ സണ്കറസ് സംരംഭ്ങ്ങള്കകും അവ്രു്ട 
ഗ്കവ്ഷണ - വ്ിേസന വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും  സവ്ികേഷ പദ്വ്ിയും പരിഗ്ണന 
യും വ്യവ്സ്ഥേളും നടപ്പിലാകും.   
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X. നിപക്ഷ്േം ആകര്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള േരിശീലനം  

കസവ്നങ്ങള്ക സുഗ്മമായി ലഭ്യമാകുന്നതിനും നികേപങ്ങള്ക ആേര്ച്ഷികു 
ന്നതിനും ഉകദ്യാഗ്സ്ഥര്ച് ഉള്കപ്പ്ട എലലാ പങ്കാളിേളു്ടയും കബാധവ്ല്കരണം 
നിര്ച്ണ്ണായേമാണ്.   

(a)  നികേപ കഷ്ട്പാത്സാഹ്േമായ പരിേീലനങ്ങളിലൂ്ട തകേേ സ്ഥാപനങ്ങളി്ല 
സഹ്ായ കസവ്നങ്ങള്ക േക്തി്പ്പടുത്തുേയും ഏകോപിപ്പികുേയും ്ചയ്യും. 
   

(b) ്േ-സവിഫ്റ് വ്ഴി അകപേേള്ക സമര്ച്പ്പികുവ്ാനും അവ് കവ്ഗ്ത്തില് 
തീര്ച്പ്പാകാനുമുള്ള നിരന്തര കബാധ വ്ല്കരണ പധതിേള്ക 
ആവ്ിഷ്കരികും 
 

(c) ജ്ിലലാ ഇന്്വ്സ്റ്റ്്മെ് ്ഫസിലികറഷന് ്സെറുേള്കക് ഷ്ട്പകതയേം 
തയ്യാറാകിയ പരിേീലന പധതി നടപ്പിലാകും. 
   

(d) വ്യവ്സായത്തി്ല ഏറവ്ും പുതിയ സംഭ്വ് വ്ിോസങ്ങ്ളയും ആവ്േയേത 
േ്ളയും േുറിച്ച് അറിവ് നല്േുന്നതിനായി വ്യവ്സായ വ്ാണിജ്യ 
വ്േുപ്പിനും അതി്െ കലന് വ്േുപ്പുേള്കകും അതിന് േീഴിലുള്ള വ്ിവ്ിധ  
ഏജ്ന്സിേള്ക/്പാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്കകും േീഴിലുള്ള ഉകദ്യാഗ്സ്ഥര്ച്ക് 
ആനുോലിേ പരിേീലനം നല്േും 

  

XI. ശക്തമായ വയവസായ സംപയാജന സംവിധാനം  

ഒരു സംരംഭ്േ്െ നികേപപാതയിലുടനീളം എലലാ വ്േുപ്പുേളു്ടയും സംകയാജ്ിത 
സഹ്ായം ഉണ്ടാ്യങ്കികല സംസ്ഥാനത്ത്  പുകരാഗ്മനാത്മേമായ ഒരു വ്യവ്സായ 
അന്തരീേം വ്ളര്ച്ത്താന് േഴിയൂ.  

കലസന്സുേളും  മറ് നിയമാനുസൃത നടപടിേളും കവ്ഗ്ത്തിലാകാന് എലലാ 
വ്േുപ്പുേളു്ടയും ഷ്ട്പതിനിധിേളടങ്ങിയ ഏകോപന  ഷ്ട്ഗ്ൂപ്പുേള്ക രൂപീേരികും.  
തുടരകനവഷണങ്ങളു്ടയും ചര്ച്ച്ചേളു്ടയും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇട്പടലുേള്ക 
ആവ്േയമിലലാത്തവ്ിധം ഓകട്ടാകമറ് വ്ിധത്തിലായിരികും ഇതിന്്റ ഘടനയും 
സംഘാടനവ്ും 

XII. നിപക്ഷ്േം പനടാനുള്ള സംവിധാനം  

സംരംഭ്േതവം ഏവ്ര്ച്കും ഷ്ട്പാപയവ്ും സാധയവ്ുമാകാനും നിലവ്ിലുള്ള 
ബിസിനസ്സുേള്ക കപാഷിപ്പികാനും എറവ്ും ആവ്േയം സാമ്പത്തിേ സ്കഷ്ട്താതസ്സും 
വ്ായ്പാ ലഭ്യതയുമാണ് 

(a) ക്ലസ്റ്റര്ച് കഫനാന്സിംഗ് മാതൃേയില് വ്ായ്പാ ്സൌേരയം, സൂേ്മ 
്ചറുേിട  ഇടത്തരം വ്യവ്സായങ്ങ്ളാരുമിച്ച് ഒരു SPV (സ്്പഷയല് 
പര്ച്പ്പസ് ്വ്ഹ്ികിള്ക) രൂപീേരിച്ച് ഒറ ഇടപാടില് ബാങ്കില് നിന്ന് 
വ്ായ്പ്യടുകുേയും പിന്നീട് അംഗ്ങ്ങളായ വ്യവ്സായങ്ങള്കക് അത് 
വ്ീതിച്ചു നല്േുേയും ്ചയ്യും 
 

(b) സൂേ്മ ്ചറുേിട ഇടത്തരം വ്യവ്സായങ്ങ്ള IPO വ്ഴി ധന 
സമാഹ്രണത്തിന് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേയും അതിനു കവ്ണ്ട ് സൌേരയങ്ങള്ക 
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ലഭ്യമാകുേയും ്ചയ്യും.  ഐ.പി.ഒ  വ്ഴി ഫണ്ട് സവരൂപികുന്ന 
സംരംഭ്ങ്ങള്കക് മറു സാമ്പത്തിേ കഷ്ട്പാല്സാഹ്നങ്ങളും നല്േും.  
  

(c) സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക നടപ്പാകാനും ഡിജ്ിറകലകസഷനും കവ്ണ്ടി 
വ്ായ്പേള്ക ലഭ്യമാകും. 
   

(d) ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തന മൂലധന ലഭ്യത ഉറപ്പ് വ്രുത്താന് സകപ്ല ്ചയിന് 
കഫനാന്സിംഗ് വ്ഴി ഷ്ട്ഹ്സവോല വ്ായ്പേള്കക് ്സൌേരയ്മാരുകും. 

   

(e) സൂേ്മ ്ചറുേിട ഇടത്തരം വ്യവ്സായങ്ങള്കക് വ്ായ്പാ കയാഗ്യത ഉറപ്പ് 
വ്രുത്താന് വ്യക്തി ഗ്ത ജ്ാമയം, ഇന്ഷൂറന്സ് ജ്ാമയം, ബാങ്ക് കസ്റ്ററ്്മെ്, 
ജ്ി.എസ്.ടി വ്ിവ്രങ്ങള്ക മുതലായവ് ഉപകയാഗ്ികാന് ്സൌേരയ്മാരുകും 
  

(f) േയറുമതി ്ചയ്യുന്നവ്ര്ച്ക് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിേ സഹ്ായം 
വ്ര്ച്ധിപ്പികും.  
  

9. പകരളം എന്ന പ്ബാന്ഡഡിത്തന വളര്െുക  

കേരളം എന്ന ഒരു ഷ്ട്ബാന്് സൃരികുന്നതികലക് സംസ്ഥാനം മുകന്നറുേയും 
സവകമധയാ ഒരു ഗ്ുണ നിലവ്ാര പരികോധന സംഘടിപ്പികുേയും ്ചയ്യും 
താ്ഴ പറയുന്ന ഷ്ട്പധാന സംരംഭ്ങ്ങള്ക ഈ  നയ സ്തംഭ്ത്തിന് േീഴില് വ്രുന്നു.   

I. നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹന േദ്ധ്തികള്  

കേരള ഷ്ട്ബാന്് നിര്ച്മ്മികുന്നതിലൂ്ട നികേപം വ്ര്ച്ധികുന്നതിനും 
േയറുമതിയില് മൂലയ വ്ര്ച്ധനവ് ഉണ്ടാകാന് സഹ്ായികുേയും ്ചയ്യും. പുതിയ 
“്മയി് ഇന് കേരള”  ഷ്ട്ബാന്് വ്ിേസിപ്പികും  

(a) സവകമധയാ നടത്തുന്ന ഗ്ുണനിലവ്ാര പരികോധന നടപ്പിലാകുന്നതിലൂ്ട 
കേരളത്തി്ല SME േള്ക നിര്ച്മ്മികുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള്ക നിര്ച്േിര ഗ്ുണനിലവ്ാര 
മാനദ്ണ്ഡം   പാലികുന്നുകണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പികാന് േഴിയും.  
 

(b) ഈ ഗ്ുണനിലവ്ാര പരികോധനയ്ക് േീഴില് MSME ഉല്പ്പാദ്ിപ്പികുന്ന ഉയര്ച് 
ന്ന ഗ്ുണനിലവ്ാരമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്ക ഷ്ട്പദ്ര്ച്േിപ്പികുന്നതിന് നികേപ 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ന പരിപാടിേള്ക സംഘടിപ്പികും  

 

(c) ഷ്ട്ബാന്് ്ഷ്ട്പാകമാഷനായി ്മയി് ഇന് കേരള ഷ്ട്പദ്ര്ച്േനങ്ങള്ക 
സംഘടിപ്പികും  
 

(d) കദ്േീയ/അന്തര്ച്കേേീയ ഷ്ട്പശ്നങ്ങളിലും വ്യാപാര കമളേളിലും ്മയി് ഇന് 
കേരള കലാകഗ്ാ യ്കു േീഴില് MSME േളു്ട പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാകും  
 

II. കയറ്റപമതി പപ്ോല്സാഹന േദ്ധ്തി  

ഷ്ട്ബാന്് നിര്ച്മ്മാണത്തിന്്റ ഷ്ട്പധാന ഭ്ാഗ്മാണ് േയറുമതി വ്ര്ച്ധിപ്പികല്.  

(a)  േയറുമതി കഷ്ട്പാല്സാഹ്നത്തിന് ഒരു സമര്ച്പ്പിത നയം രൂപീേരികും  
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(b)  ജ്ിലലേള്ക കതാറും കമഖലാ കേഷ്ട്രീേൃത ഷ്ട്പകമാഷന് പരിപാടിേളും 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട ഷ്ട്ബാന് ഡിംഗ് പരിപാടിേളും സംഘടിപ്പികും  
 

(c) സംസ്ഥാന /ജ്ിലലാതല േയറുമതി കഷ്ട്പാല്സാഹ്ന ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക 
േക്തി്പ്പടുത്തും  
  

(d) േയറുമതി കഷ്ട്പാല്സാഹ്നത്തിനുള്ള ് ോളാററലുേള്ക കദ്േീയ അന്തര്ച് കദ്േീയ 
േയറുമതി നിര്ച്േിര കഫാറങ്ങളില് ഷ്ട്പസിധീേരികും  

 

(e) കദ്േീയ/അന്തര്ച് കദ്േീയ വ്ിപണന കമഖലേളിലും ഷ്ട്പദ്ര്ച്േനങ്ങളിലും 
പ്ങ്കടുകുന്ന MSME േയറുമതികാ്ര േൂടുതല് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.  
 

  
III. നിപക്ഷ്േകര്ക്കു ഏകജാലക സംവിധാനം  

ഭ്ാവ്ിയികലകുള്ള നികേപങ്ങള്ക കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേ, ആവ്േയമായ വ്ിവ്രങ്ങള്ക 
നല്േുേ, സംസ്ഥാനത്ത് നികേപ ഷ്ട്പഷ്ട്േിയേള്ക ോരയേമമാകാനുള്ള നികേപ 
അവ്സരങ്ങ്ള േുറിച്ചുമുള്ള വ്ിവ്രങ്ങള്ക ഉള്ക്ോള്ളിച്ചു്ോണ്ടുള്ള ഏേീേൃത 
കപാര്ച്ട്ടല്  സംവ്ിധാനം  

(a) നികേപേരുമായി നികേപ സാധയതേള്ക സംവ്ദ്ികാന് ഏേ ജ്ാലേ 
സംവ്ിധാനം സജ്ജമാകും.  
 

(b) വ്യവ്സായ ക്ലസ്റ്ററുേളു്ട ഡിജ്ിറല് മാപ്പിംഗ്, േൂടാ്ത കമഖല തിരിച്ചുള്ള 
വ്യവ്സായങ്ങളും കേരളത്തി്ല വ്ിഭ്വ് കേഷിയും ഉള്ക്ോള്ളികും  
 

IV. േരിസ്ഥിതി ത്തസൌഹൃദ നിപക്ഷ്േങ്ങള്ക്കുള്ള ഹബ്ബ്  

ഇ. എസ്. ജ്ി. നികേപങ്ങളു്ട ഷ്ട്പാധാനയം സംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചറിയുേയും ഇ. 
എസ്. ജ്ി അധിഷ്ഠിത ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത  നികേപങ്ങ്ള സംസ്ഥാനത്ത് കഷ്ട്പാല് 
സാഹ്ിപ്പികുേയും ്ചയ്യും  

(a) MSME വ്ിേസനത്തില് ഇഎസ്.ജ്ി കേഷ്ട്രീേൃത സമര്ച്പ്പിത നയം 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേയും MSME േളു്ട ഇ.എസ്.ജ്ി. കററിങ്ങി്ന 
അടിസ്ഥാനമാകിയുള്ള നവ്ീേരണവ്ും ഹ്രിത വ്ളര്ച്ച്ചയും 
ആവ്ിഷ്കരികുന്നതിന് ഷ്ട്പേടന്ത്ത അടിസ്ഥാനമാകി വ്ായ്പേളും 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്നങ്ങളും നലേുേയും ്ചയ്യും. 

 

(b)  ഒരു ് സക്ടര്ച് അടിസ്ഥാനമാകിയുള്ള ഇ എസ്. ജ്ി. കററിംഗ് ചട്ടകൂട്, ഐേയ 
രാഷ്ട്രസഭ് വ്ിഭ്ാവ്നം ്ചയ്യുന്ന സുസ്ഥിര വ്ിേസന ലേയങ്ങള്ക 
കേവ്രികുന്നതിന് ഒരു Sustainable Accounting Standards Board ്മഷ്ട്ടിക്സ് 
വ്ിേസിപ്പികും  

(c) സുസ്ഥിര വ്യവ്സായ സഷ്ട്മ്പദ്ായങ്ങള്ക കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനായി 
സംരംഭ്േര്ത്ക് ഹ്രിത കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം നല്േുന്നതിന് ഷ്ട്പകതയേ ഫണ്ട് 
രൂപീേരികും.  

(d)  ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത നികേപ ഷ്ട്പകമയത്തിനു േീഴില്  നികേപ വ്ര്ച്ധന 
കയാഗ്ങ്ങള്ക സംഘടിപ്പികും.  
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(e)  ഇ.എസ്.ജ്ി മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്കകനുസൃതമായി  ഇ.എസ്.ജ്ി രീതിേള്ക 
സവീേരികുന്ന സംരംഭ്ങ്ങള്ക / MSME േള്കകായി വ്ിവ്ിധ ആനുേൂലയങ്ങള്ക  
വ്ാഗ്ദ്ാനം ്ചയ്യും.   

V. ആപഗാള മികവിന്ത്തറ ആകര്ഷണം  

കലാേത്തിന്്റ വ്ിവ്ിധ കോണുേളില്  വ്യവ്സായ കമഖലേളിലും അനുബന്ധ 
കമഖലേളിലും ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തികുന്ന ഉയര്ച്ന്ന  നിലവ്ാരമുള്ളതും േഴിവ്ുള്ളതുമായ 
ഷ്ട്പവ്ാസിേളാണ് കേരളത്തിന്്റ ഏറവ്ും ഷ്ട്പധാന കനട്ടങ്ങളില് ഒന്ന്  

(a) മലയാളി ഷ്ട്പവ്ാസിേളുമായി ബന്ധ്പ്പടുത്തി ആകഗ്ാള ഷ്ട്പതിഭ്േ്ള 
ആേര്ച്ഷികുന്നതിനുള്ള ്ദ്ൌതയം ആരംഭ്ികും.  
  

(b) കേരളത്തി്ല സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേളില് ആകഗ്ാള നികേപങ്ങള്ക  
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേയും ആകഗ്ാള ഷ്ട്പതിഭ്േള്കക് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ 
അവ്സരങ്ങള്ക ഒരുകാന് വ്ിവ്ിധ പരിപാടിേള്ക സംഘടിപ്പികുേയും 
്ചയ്യും  
 

(c) സര്ച്കവ്േള്ക സംഘടിപ്പികുന്നതിനായി ഷ്ട്പകതയേ ്ഡസ്ക് സജ്ജമാകും.  
യുവ്ാകളു്ട അഭ്ിലാഷങ്ങള്ക മനസ്സിലാകാന് പഠനങ്ങള്ക നടത്തുേയും അവ് 
നടപ്പിലാകാന് ഷ്ട്പകതയേ േര്ച്മ്മ  പധതിേള്ക ഒരുകുേയും ്ചയ്യും. 
   

(d) ്തര്ഞ്ഞടുത്ത കമഖലേളില് വ്ിജ്യ പധതിേള്കകായി ഷ്ട്പകതയേം 
്സേനുേളും കറാ് കഷാ േളും സംഘടിപ്പികും.  

  

10. മുന്ഡഗണന പമഖലകള്  

കമഖല തിരിച്ചുള്ള വ്ര്ച്ഗീേരണം ഉള്കപ്പ്ട സംസ്ഥാനത്ത് രജ്ിസ്റ്റര്ച് ്ചയ്ത 
വ്ിവ്ിധ വ്യവ്സായങ്ങളു്ട കേഖരം കമഖലാ നയസംരംഭ്ങ്ങളില് ഷ്ട്േധ 
കേഷ്ട്രീേരികുന്നതിന് സഹ്ായികും.  ഭ്ാവ്ിയില് വ്യവ്സായങ്ങളില് മുകന്നറം 
നടത്താന്, നൂതനവ്ും സുഷ്ട്പധാനവ്ുമായ കമഖലേള്ക േ്ണ്ടകത്തണ്ടത്  അനി 
വ്ാരയമാണ്.  

അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ വ്ിേസനം, സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയും നവ്ീേരണവ്ും 
സ്ഥാപനപരമായ ോരയേമത, വ്ിപണി വ്ിേസനം, േയറുമതി സുഗ്മമാകല്, 
ഗ്കവ്ഷണം, വ്ിേസനം, കനപുണയ വ്ിേസനം, കഷ്ട്പാല്സാഹ്നങ്ങള്ക 
എന്നിവ്യു്ട രൂപത്തില് സമഷ്ട്ഗ്മായ പിന്തുണ വ്ാഗ്ദ്ാനം ്ചയ്യുന്ന 
ഉപനയങ്ങളാല് ഈ മുന്ഗ്ണനാ കമഖലേള്ക നിയഷ്ട്ന്തിക്പ്പടും      

01. എയ്കറാ സ്കപസ്  

02. നിര്ച്മ്മിതബുധി, കറാകബാട്ടിക്സ്, മറ് കഷ്ട്ബക് ഷ്ട്തൂ സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക  

03. ആയുര്ച്കവ്ദ്ം  

04. ബകയാ ്ടക്കനാളജ്ി & കലഫ് സയന്സ്  

05. രൂപേല്പ്പന  

06. ഇലക്ഷ്ട്ടിക് വ്ാഹ്നങ്ങള്ക  

07. ഇലക്കടാണിക് സിസ്റ്റം രൂപേല്പ്പനയും ഉല്പ്പാദ്നവ്ും  
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08. എഞ്ചിനീയറിങ് ഗ്കവ്ഷണവ്ും വ്ിേസനവ്ും  

09. ഭ്േയ സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക  

10. ഷ്ട്ഗ്ാഫീന്  

11. ഉയര്ച്ന്ന മൂലയ വ്ര്ച്ധിത റബ്ബര്ച് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക  

12. കഹ്്ടക് ഫാമിംഗ്ും മൂലയ വ്ര്ച്ധിത കതാട്ടവ്ിളയും 

13. കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് & പാകകജ്ിംഗ്  

14. മാരികടം കമഖല 

15. ്മഡികല് ഉപേരണങ്ങള്ക 

16. നാകനാ ്ടക്കനാളജ്ി 

17. ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല്സ്  

18. റീ കസക്ലിങ്ങും മാലിനയ സംസ്േരണവ്ും 

19. പുനരുപകയാഗ് ഊര്ച്ജ്ജം 

20. ചിലലറ വ്യാപാര കമഖല  

21. വ്ികനാദ് സഞ്ചാരവ്ും ആതികഥയതവവ്ും 

22. 3D ഷ്ട്പിെ്റിംഗ് 
 

കമഖലാ നയചട്ടകൂട് വ്ിവ്ിധ വ്ിഷയങ്ങ്ള അഭ്ിസംകബാധന ് ചയ്യുന്നു.  നികേപ 
വ്ളര്ച്ച്ചാ ്സൌേരയം, ഡിജ്ിറല്വ്ല്കരണം, സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യാ നിയഷ്ട്ന്തണം, 
സ്ഥാപനപരവ്ുമായ ്മകാനിസങ്ങള്ക, കനപുണയ കേഷി വ്ര്ച്ധിപ്പികല്, 
ഗ്കവ്ഷണം, വ്ിേസനം, ഇ. എസ്. ജ്ി. യും സുസ്ഥിരതയും തുടങ്ങിയവ്യുമായി 
ബന്ധ്പ്പട്ട് നൂതന കമഖലേളില് അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക പരിഗ്ണികും ഓകരാ 
കമഖലയ്കുമുള്ള ഉപനയങ്ങള്ക തുടര്ച്ന്നുള്ള ഭ്ാഗ്ങ്ങളില് വ്ിേദ്മായി 
നല്േിയിരികുന്നു.   

01. എയ്ക്പറാ സ്പേസ്  

എയ്കറാസ്കപസ്, ഡിഫന്സ് ്ടക്കനാളജ്ി കമഖലേളി്ല സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്ക 
കേരളത്തിന്്റ വ്യവ്സായ വ്ളര്ച്ച്ചയില് ഒരു ഷ്ട്പധാന പങ്ക് വ്ഹ്ികുന്നു.  
കേരള്ത്ത എയ്കറാസ്കപസ് ഷ്ട്പതികരാധ ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ടയും 
കസവ്നങ്ങളു്ടയും ഉല്പ്പാദ്ന കേഷ്ട്രമാകി മാറുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന 
സര്ച്കാരിന്്റ അഭ്ിലാഷ സംരംഭ്ങ്ങളി്ലാന്നാണ് കേരള സ്കപസ് പാര്ച്ക്  

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• നിലവ്ിലുള്ള കേരള സ്കപസ് പാര്ച്ക് പധതി ഷ്ട്പോരം സംസ്ഥാന്ത്ത 
ഒരു സവ്ികേഷമായ എയ്കറാസ്കപസ് ഡിഫന്സ് ്ടക്കനാളജ്ി ഹ്ബ് 
ആയി സ്ഥാപികുന്നതിന് ഒരു ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടിയല് പാര്ച്ക് സ്ഥാപികും.   

ഡിജിറ്റകലപസഷനും സാപങ്കതിക വിദയയും  

• വ്ികേപണ നിര്ച്മ്മാണം, ്ഷ്ട്പാപ്പല്ഷന് സംവ്ിധാനങ്ങള്ക, കഷ്ട്ഡാണുേള്ക, 
ഉപഘടേ ഗ്കവ്ഷണം, വ്ിേസനങ്ങള്ക എന്നിവ്യു്ട വ്ിേസനത്തിന് 
സാകങ്കതിേ പിന്തുണ നല്േുന്ന സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേ്ള കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  
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നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനവും ത്തസൌകരയവും  

• സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേള്ക, ഗ്കവ്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക, ബഹ്ിരാോേ & ഷ്ട്പതികരാധ 
സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേളില് ഏര്ച്്പ്പട്ടിരികുന്ന മറ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക 
എന്നിവ്യു്ട പങ്കാളിത്തം അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ്കപാ േള്കകും കഫാറങ്ങള്ക 
കും സുഗ്മമാകും  

• ഈ  കമഖലയി്ല ഐ.സി.ടി. അധിഷ്ഠിത പധതി േളില് ഷ്ട്േധ 
കേഷ്ട്രീേരിച്ച് എയ്കറാ സ്കപസ്, ഡിഫന്സ് ്ടക്കനാളജ്ി എന്നിവ്യി്ല 
ആപ്ലികകഷന് വ്ിേസനത്തിനായി സമര്ച്പ്പിത ഇ്ന്നാകവ്ഷന് ഫണ്ട് 
സൃരികും.   

• ഈ കമഖലയി്ല പുതിയ സാകങ്കതിേ വ്ിേസനത്തില് ഏര്ച്്പ്പട്ടിരികുന്ന 
സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്കകും സ്്േയില് അപ്പുേള്കകുമായി ഒരു സാകങ്കതിേ 
വ്ിേസന ഫണ്ട് (TDF) സൃരികും.   

കനേുണയവും പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കലും  

• ISRO, VSSC, LPSU, IASU, IAST, ഷ്ട്ബകമാസ് സംസ്ഥാന്ത്ത സ്റ്റാര്ച്ട്ട് 
അപ്പുേള്ക എന്നിവ്യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് എയ്കറാസ്കപസ് ഷ്ട്പതികരാധ 
സാകങ്കതിേ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക, വ്ിവ്ിധ കമഖലേളി്ല ആപ്ലികകഷനുേള്ക, 
സിസ്റ്റങ്ങള്ക എന്നിവ്യു്ട വ്ിേസനത്തില് സഹ്േരണം 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് ഒരു ഓണ്കലന് പ്ലാറ് കഫാറം 
വ്ിേസിപ്പികും. സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്കകു  അവ്രു്ട പരിഹ്ാരങ്ങള്ക 
ഷ്ട്പദ്ര്ച്േിപ്പികാനും ബഹ്ിരാോേ സാകങ്കതിേ കനതാകള്കകു 
അതിന്്റ സാകങ്കതിേ ആവ്േയേതേള്ക ഉറവ്ിടമാകാനും േഴിയും  

• അന്താരാഷ്ട്ര വ്ിപണിേളികലക് ഷ്ട്പകവ്േനം കനടുന്നതിന് ഷ്ട്പമുഖ 
അന്താരാഷ്ട്ര േമ്പനിേളുമായും ആക്സികലററുേളുമായും ഷ്ട്പാകദ്േിേ 
SME േളുമായും സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേളുമായും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പികാന് 
ഷ്ട്േമികും.  
 
  

02. നിര്മിതബുദ്ധ്ി, പറാപബാടിക്സസ്, മറ്റ് പപ്ബക്ക് പ്തൂ സാപങ്കതിക വിദയകള്  

കമഖലേള്കകകാ ഉല്പ്പാദ്നത്തിന്്റ ഘട്ടങ്ങള്കകകാ അപ്പുറകത്തക് വ്യാപികുന്ന 
പരിഹ്ാരങ്ങള്ക നല്േുന്ന ഒരു ഉയര്ച്ന്നു വ്രുന്ന കമഖലയാണ് നിര്ച്മ്മിത ബുധി 
(ആര്ച്ട്ടിഫിഷയല് ഇന്റലിജ്ന്സ്). ഉല്പ്പാദ്ന സംവ്ിധാനങ്ങ്ളയും സമ്പദ് 
വ്യവ്സ്ഥേ്ളയും േൂടുതല്  ഫലഷ്ട്പദ്വ്ും ോരയേമവ്ും ആകുന്നതിന് ഈ  
കമഖലയ്ക് േഴിവ്ുണ്ട്.   

വ്യവ്സായങ്ങള്ക ഭ്ാഗ്ിേകമാ പൂര്ച്ണ്ണകമാ ആയ ഓകട്ടാകമഷനികലക് നീങ്ങുന്ന 
ഈ  ോലഘട്ടത്തില് ഷ്ട്പസ്തുത കമഖലയ്ക് നിര്ച്ണായേ പങ്ക് വ്ഹ്ികാന് 
േഴിയുന്നതാണ്.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള് 

• ഉല്പ്പാദ്നം, ോര്ച്ഷിേ ഭ്േയ സംസ്േരണം, ടൂറിസം ്ഹ്ല്ത്ത് ്േയര്ച് 
ബകയാ്ടക്കനാളജ്ി & കലഫ് സയന്സസ് നിര്ച്മ്മാണം കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് 
തുടങ്ങിയ വ്ിവ്ിധ  മുന്ഗ്ണനാ കമഖലേളില് എഐ  ഷ്ട്പാപ്തമാകിയ 
പരിഹ്ാരങ്ങളു്ട വ്ിേസനവ്ും വ്ാണിജ്യ വ്ല്കരണവ്ും കഷ്ട്പാല് 
സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് ഒരു MSME- AI മിഷന് വ്ിേസിപ്പികും  
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• ്ചറുേിട ഇടത്തരം സംരംഭ്ങ്ങ്ള പിന്തുണയ്കുന്നതിനും എ.ഐ. 
സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേളു്ട ഉപകയാഗ്ത്തിനും വ്ാണിജ്യ 
വ്ല്കരികുന്നതിനും MSME- AI മിഷനു   േീഴില് AIA എകനബിള്ക 
്മന്് കേഷ്ട്രങ്ങള്ക സ്ഥാപികും.  

• കറാകബാട്ടിക്സ് ഓകട്ടാകമഷന് കമഖലയി്ല േഴിവ്ും ഷ്ട്ടാക് ്റകാര്ച്് 
ഉം അടിസ്ഥാനമാകി ്തര്ഞ്ഞടുത്ത വ്ിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് 
കറാകബാട്ടിക്സ് ഇന്നകവ്ഷന് /ഇന്േുകബഷന് ്സന്റര്ച് സ്ഥാപികും  

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനവും ത്തസൌകരയവും  

• AI സംബന്ധമായ അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ ഘടേങ്ങളു്ട സംഭ്രണത്തിനും 
്സൌേരയവ്ും കഷ്ട്പാല്സാഹ്നവ്ും നല്േും  

• കേരളത്തി്ല AI അടിസ്ഥാനമാകിയുള്ള സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേളിലും 
വ്യവ്സായങ്ങളിലും നികേപികുന്നതിന് SBI രജ്ിസ്റ്റര്ച് ്ചയ്ത ്വ്ഞ്ചര്ച് 
േയാപ്പിറല് ഫണ്ടുേ്ള ആേര്ച്ഷികുന്നതിനായി ഫണ്ടുേളു്ട ഒരു ഫണ്ട് 
രൂപീേരികും.  ്വ്ഞ്ചര്ച് േയാപ്പിറല് േമ്പനിേള്ക നികേപികുന്ന തുലയ 
തുേ സര്ച്കാര്ച് ഫണ്ടില് നികേപികും.  

• കറാകബാട്ടിക് ്സാലയൂഷന് വ്ിേസനത്തില് നികേപം 
ആേര്ച്ഷികുന്നതിനായി േൃഷി, ആകരാഗ്യ സംരേണം വ്ിദ്യാഭ്യാസം, 
ടൂറിസം, ഡിസാസ്റ്റര്ച് മാകനജ്്മന്്, കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് മുതലായ കറാകബാട്ടിക് 
നവ്ീേരണത്തിന് സാധയതയുള്ള സംസ്ഥാന്ത്ത കമഖലേള്ക 
ഷ്ട്പദ്േിപ്പികുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര എക്സ് കപാേളും നികേപ കറാ് 
കഷാ േളും സംഘടിപ്പികും  

ഗപവഷണവും വികസനവും  

• സംസ്ഥാന്ത്ത SMSE േള്ക കവ്ഗ്ത്തിലുള്ള സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ 
സവീേരികുന്നതിന് AI സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേളു്ട ഒരു വ്ിജ്ഞാന കേഖരം 
വ്ിേസിപ്പികും.  

കനേുണയവും പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കലും  

• നിര്ച്മ്മിത ബുധി, കറാകബാട്ടിക്സ് മറ് മിേച്ച സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക 
എന്നിവ്യി്ല പരിേീലന പരിപാടിേള്ക സംസ്ഥാന്ത്ത SME േളില് 
അവ്കബാധം സൃരികുന്നതിനും കേഷി വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിനുമായി 
വ്യവ്സായ & വ്ാണിജ്യ വ്േുപ്പിന് േീഴില് ്ടക്കനാളജ്ി മാകനജ്്മന്് 
്ഡവ്ലപ്പ്്മന്് കഷ്ട്പാഷ്ട്ഗ്ാം, ്ടക്കനാളജ്ി ക്ലിനികുേള്ക തുടങ്ങിയ 
കഷ്ട്പാഷ്ട്ഗ്ാമുേളില് നടത്തും.  

• കേരള ഡിജ്ിറല് യൂണികവ്ഴ്സിറിയും വ്യവ്സായ വ്ാണിജ്യ വ്േുപ്പും 
കചര്ച്ന്ന് വ്യാവ്സായിേ ആപ്ലികകഷനുേള്കകായുള്ള ഷ്ട്പകതയേ കനപുണയ 
പരിപാടി വ്ിേസിപ്പികും.  

• കറാകബാട്ടിക്, ഓകട്ടാകമഷന് ്സാലയൂഷനുേളു്ട വ്ിേസനത്തില് 
സഹ്േരണം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനായി സംസ്ഥാന്ത്ത വ്യവ്സായം 
വ്ിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്ക എന്നിവ്്യ 
ബന്ധിപ്പികുന്നതിന് ഒരു ഓണ്കലന് കപാര്ച്ട്ടല് വ്ിേസിപ്പി്ച്ചടുകും.   

• ഗ്വ്്െന്് ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടി അകാദ്മിയ എന്നിവ് സഹ്േരിച്ച് ഒരു നൂതന 
കറാകബാട്ട് വ്ാണിജ്യ വ്ല്കരണ ഗ്കവ്ഷണ കേഷ്ട്രം, ഐ. സി. ടി േണ് 
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കവ്ര്ച്ജ്് ്സന്റര്ച് ഹ്യൂമകനായിട് കറാകബാട്ട് ഗ്കവ്ഷണ കേഷ്ട്രം എന്നിവ് 
സ്ഥാപികും.   

ഇ.എസ്.ജി. യും സുസ്ഥിരതയും  

• ഷ്ട്ഗ്ീന് കറാകബാട്ടുേള്ക  ഉപകയാഗ്ിച്ച് മാലിനയം േുറയ്കുന്നതിലൂ്ടയും 
ഊര്ച്ജ്ജ സംരേണത്തിലൂ്ടയും സുസ്ഥിരമായ നിര്ച്മ്മാണം 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

03. ആയുര്പവദം  

അടുത്തോലത്തായി ഉപകഭ്ാക്തൃ േീലങ്ങളും ജ്ീവ്ിത രീതിേളും മാറുേയും 
സുസ്ഥിരമായ ആകരാഗ്യം ആയുര്ച്കവ്ദ്ം എന്നിവ്യില് േൂടുതല് ഷ്ട്േധ 
കേഷ്ട്രീേരികുേയും ്ചയ്യുന്നു.  കലാേ്മമ്പാടും ആകരാഗ്യ സംരേണത്തിനും 
വ്ിട്ടുമാറാത്ത കരാഗ്ങ്ങളു്ട ചിേില്സയ്കും മിേച്ചതാ്ണന്ന് ആയുര്ച്കവ്ദ്ം 
ഷ്ട്പേംസിക്പ്പടുന്നു.  അതു്ോണ്ട് ത്ന്ന ഉദ്ിച്ചുയരുന്ന വ്യവ്സായം എന്ന 
നിലയില് സംസ്ഥാനത്തിന് അതി്ന േൂടൂതല് ഉപകയാഗ്്പ്പടുത്താനാേും. ഈ 
കമഖലയ്ക് അനുേൂലമായ വ്ളര്ച്ച്ചയ്ക് ആവ്േയമായ പരിസ്ഥിതിനല്േി ്ോണ്ട് 
വ്ലിയ സംരംഭ്േ്രയും MSME േ്ളയും കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികണം.  

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• മൂലയ വ്ര്ച്ധിത കസവ്നങ്ങ്ളയും മ്റലലാ ആകരാഗ്യ കസവ്ന 
കമഖലയി്ല ഔഷധ സംവ്ിധാനങ്ങ്ളയും സംകയാജ്ിപ്പിച്ചു്ോണ്ട് ഒരു 
ആകഗ്ാള ആയൂര്ച്കവ്ദ് ഷ്ട്ഗ്ാമം സ്ഥാപികുേ.   

• സംസ്ഥാനത്ത് കലാകോത്തര ആയൂര്ച്കവ്ദ് കേഷ്ട്രങ്ങള്ക സ്ഥാപികുേ.  

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനവും ത്തസൌകരയവും 

• സംയുക്തമായി സൃരിച്ച ്ടസ്റ്റിങ്ങ് ്സൌേരയങ്ങളു്ട സജ്ജീേരണം 
കഫാറസ്റ്റ് മാകനജ്്മന്് േമ്മിറിേള്ക, പാകകജ്ിംഗ് കേോരയം 
്ചയ്യാനുള്ള ഉപേരണങ്ങള്ക അ്ലലങ്കില് പൂള്ക ഒന്നിലധിേം JFMC 
േള്കക് ഭ്േണം നല്േുന്ന ്സൌേരയങ്ങള്ക ഷ്ട്ഗ്ാമ പഞ്ചായത്തുേള്ക 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുേ  

കനേുണയപശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കല് 

• കേഖരണത്തിനും സംസ്േരണത്തിനും കജ്വ് സര്ച്ട്ടിഫികകഷനും 
ഷ്ട്പകതയേം പരിേീലന പരിപാടിേള്ക സംഘടിപ്പികും  

ഗപവഷണവും വികസനവും  

• പരമ്പരാഗ്ത വ്ിജ്ഞാന്ത്ത അടിസ്ഥാനമാകി പുതുമകയറിയ ് ഹ്ര്ച്ബല് 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളും നയൂഷ്ട്ടാസയൂട്ടികല്സും വ്ിേസിപ്പികുേ എന്ന 
ലേയകത്താ്ട ആര്ച് & ഡി പരിപാടിേള്ക ആവ്ിഷ്കരികും.   

• വ്ാണിജ്യാവ്േയത്തിന് ആയുഷ് അധിഷ്ഠിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക 
വ്ിേസിപ്പികാന് അകാദ്മിേ സഹ്േരണകത്താ്ട ഒരു ആര്ച് &ഡി 
്സന്റര്ച് സ്ഥാപികും.   
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04. ബപയാ ത്തടക്സപനാളജി & കലഫ് സയന്ഡസ്  

ജ്ീവ്ോസ്ഷ്ട്തവ്ും, കലഫ് സയന്സ്, ബകയാ ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടിയല്, ബകയാ അഷ്ട്ഗ്ിേള്കച്ചര്ച്, 
ബകയാ ഐ. ടി, ബകയാ കസവ്നങ്ങള്ക  എന്നിവ് അടങ്ങിയതാണ് ഈ  കമഖല.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• ബകയാ ്ടക്കനാളജ്ിയു്ട വ്ാണിജ്യ വ്ിേസനം തവരിത്പ്പടുത്തുന്നതിന് 
സാകങ്കതിേ ഇന്േുകബഷന് ്ടക്കനാളജ്ി ്ഡകമാണ്സ്കഷ്ട്ടഷന് കപലറ് 
പ്ലാന്് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവ്യ്കുള്ള ്സൌേരയങ്ങകളാട് േൂടിയ ഗ്കവ്ഷണ 
ഷ്ട്പഷ്ട്േിയ്യ പിന്തുണയ്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ബകയാ 
്ടക്കനാളജ്ി ഇന്േുകബഷന് ്സന്റര്ച് സ്ഥാപികും.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനവും ത്തസൌകരയവും  

• കോേ ഗ്കവ്ഷണം, കഷ്ട്പാ ബകയാട്ടിക്സ് വ്ിേസനം നാകനാ ബകയാട്ടിക്സ് 
എന്നിവ്യില് നികേപം ആേര്ച്ഷികാന് എക്സ്കപാ േളില് SME േളു്ട 
പങ്കാളിത്തവ്ും കറാ് കഷാ േളും നടത്തും.   

• സംസ്ഥാനത്ത് ബകയാ ്ടക് ്സൌേരയങ്ങള്ക സ്ഥാപികുന്നതിന് 
തിരുവ്നന്തപുര്ത്ത കലഫ് സയന്സ് പാര്ച്കി്ല ഭ്ൂമി സബ്സിഡി 
നിരകില്  നല്േും. 

ഗപവഷണവും വികസനവും  

• ബകയാ ്ടക്കനാളജ്ിയില് ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസനത്തിനായി ഷ്ട്പകതയേ ഫണ്ട് 
വ്ിേസിപ്പികും.  

• ്സ്റ്റം ്സല് ്തറാപ്പി, ബകയാ ഫയുവ്ല്  ബകയാ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്ാക്സിന് 
ഉല്പ്പാദ്നം തുടങ്ങിയ തഷ്ട്ന്ത ഷ്ട്പധാനമായ ഷ്ട്പകതയേ പധതി േള്കക് 
ഊന്നല് നല്േുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് പി. പി. പി. കമാഡലില് 
അതയാധുനിേ ഗ്കവ്ഷണ അടിസ്ഥാന ്സൌേരയം സ്ഥാപികും.  

• നവ്ീേരണത്തിന് ധനോരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് വ്ായ്പ 
്യടുകുകമ്പാള്ക ്ബൌധിേ സവത്തവ്ോേം ഈടായി സവീേരികും. 
ഇതിനായി ഷ്ട്പകതയേ മാര്ച്ഗ നിര്ച്കേേങ്ങള്ക പുറ്പ്പടുവ്ികും  

05. രൂേകല്പ്ന  

േമ്പനിേള്കകകാ അന്തിമ ഉപകയാക്താകള്കകകാ കവ്ണ്ടിയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്ക 
കസവ്നങ്ങള്ക ഉപേരണങ്ങള്ക വ്സ്തുകള്ക എന്നിവ് രൂപേല്പ്പന ്ചയ്യുന്നത് ഈ  
കമഖലയില് ഉള്ക്പ്പടുന്നു. മിേച്ച രൂപേല്പ്പന നിര്ച്മ്മാണ ഷ്ട്പഷ്ട്േിയ്യ വ്ളര്ച് 
ത്തുേയും ബിസിനസ്സ് ലേയങ്ങള്ക കനടാന് സഹ്ായികുേയും ഉപകഭ്ാക്തൃ 
അനുഭ്വ്ം വ്ര്ച്ധിപ്പികുേയും ്ചയ്യുന്നു.   

വയവസായങ്ങള്ക്കുള്ള രൂേകല്പ്പ്ന  

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള് 

• ഷ്ട്ദ്ുത ഉല്പ്പന്ന വ്ിേസനം ആഭ്രണങ്ങള്ക തുേല് േളിപ്പാട്ടങ്ങള്ക അര്ച്ധ ചാലേ 
ചിപ്പ്, ഡികസനിംഗ് തുടങ്ങി വ്ിവ്ിധ കമഖലേളില് ഉയര്ച്ന്ന ഷ്ട്പേടനമുള്ള 
ദ്ൃേയ വ്ല്കരണം തുടങ്ങിയ ്പാതു ്സൌേരയങ്ങകളാ്ട ഡികസന് 
്സന്ററുേള്ക സജ്ജീേരികും.   
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• വ്യവ്സായ ക്ളസ്റ്ററുേളിലും വ്യവ്സായ കേഷ്ട്രങ്ങളിലും ്പാതുവ്ായ 
ഡികസന് കേഷ്ട്രങ്ങള്ക സ്ഥാപികും.   

ഡിജിറ്റല് വല്ക്കരണവും സാപങ്കതിക വിദയയും  

• ്ചലവ് േുറയ്കുന്നതിനും ഗ്ുണനിലവ്ാരം വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിനുമായി 
വ്യവ്സായ രൂപ േല്പ്പനയില് സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ സവീേരികുന്നതിന് 
ഷ്ട്പകതയേ സ്േീം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

• കേരള സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പ് മിഷനുമായി കചര്ച്ന്ന് സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ 
അധിഷ്ഠിതമായ ഡികസന് സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേള്ക MSME േളു്ട 
സഹ്േരണകത്താ്ട സ്ഥാപികും  

ത്തറഗുപലറ്ററി ത്തമക്കാനിസം  

• പുതിയ ഡികസനുേളു്ട രജ്ിസ്കഷ്ട്ടഷന് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്ച്ഗ  നിര്ച്കേേ 
ഷ്ട്പഷ്ട്േിയേളും നടപടി ഷ്ട്േമങ്ങളും തവരിത്പ്പടുത്തും  

• ഡികസന് കമഖലയില് ്ബൌധിേ സവത്തവ്ോേം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  
• ഡികസന് ്മച്ച്പ്പടുത്തുന്നതിന് ഗ്ുണനിലവ്ാര മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്ക 

ഷ്ട്േമീേരികും  

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനവും ത്തസൌകരയവും  

• സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ ഷ്ട്പാപ്തമാകാനും അതി്നപ്പറിയുള്ള അറിവ് 
ലഭ്യമാകാനും ആകഗ്ാള ഡികസന് േമ്പനിേളുമായി തഷ്ട്ന്തപരമായ 
സഖയങ്ങള്ക സ്ഥാപികും.  

കനേുണയ പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കല്  

• ഡികസനുമായി ബന്ധ്പ്പട്ടുള്ള വ്ിവ്ിധ കമഖലേളില് ്താഴിലാളിേളു്ട 
കവ്ദ്ഗ്ധയം വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിനായി വ്ിവ്ിധ പരിപാടിേള്ക 
സംഘടിപ്പികും  

• സര്ച്േേലാോലേളിലും കോകളജ്ുേളിലും ഡികസന് ്സന്ററുേള്ക 
സ്ഥാപികുന്നതിന് കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം നല്േും.  

• വ്ിവ്ിധ കോഴ്സുേളിലും കനപുണയ വ്ിേസന പരിപാടിേളിലും 
ഡികസനുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട വ്ിവ്ിധ വ്േങ്ങള്ക വ്ിേദ്മാകുേയും പുതിയ 
ഡികസനുേള്ക സ്ഥാപികുന്നതിനായി വ്യാവ്സായിേ-അകാദ്മിേ ബന്ധം 
്േട്ടിപ്പടുകുേയും കവ്ണം   

ഇ.എസ്.ജി. യും സുസ്ഥിരത യും  

• കമഖലേളില് ഉടനീളം പരിസ്ഥിതി ്സൌഹ്ാര്ച്േവ്ും സുസ്ഥിരവ്ുമായി 
ഡി്സനുേള്ക കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

• സുസ്ഥിര/പരിസ്ഥിതി ഡികസനുേള്ക വ്യാവ്സായിേ സംവ്ിധാനങ്ങളില് 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

േരമ്പരാഗത കരത്തകൌശല വസ്തുക്കള് േുനരുജീവിപ്ിക്കാനുള്ള രൂേ കല്പ്പ്ന  

പരമ്പരാഗ്ത േര്േൌേല വ്സ്തുകള്കക് കപരുകേട്ടയിടമാണ് കേരളം.  ഇവ് 
തയ്യാറാകുന്നത് മിേച്ച േര്േൌേല ്താഴിലാളിേളാണ്.  അടിസ്ഥാന 
്സൌേരയങ്ങളും ഡികസനിംഗ്ില് ആവ്േയമായ മറ് സഹ്ായങ്ങളും ്ചയ്യുന്നത് 
വ്ഴി പരമ്പരാഗ്ത േര്േൌേല കമഖല്യ ്മച്ച്പ്പടുത്തുന്നതിനും അവ് 
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വ്ിപണിയി്ലത്തികുന്നതിനു സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ ഷ്ട്പകയാജ്ന്പ്പടുത്തുേയും ് ചയ്യുേ  
വ്ഴി േര്േൌേല ് താഴിലാളിേള്ക വ്ളരുന്നതിനും അതുവ്ഴി കമഖല വ്ളരുന്നതിനും 
സഹ്ായേമാേും.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള് 

• കേരള േര്േൌേല വ്ിേസന കോര്ച്പ്പകറഷന് േീഴിലും കേരള ആര്ച്ട്ടിസാന് 
വ്ിേസന കോര്ച്പ്പകറഷന് േീഴിലുമുള്ള കോമണ് ് ഫസിലിറി ് സന്ററുേളില് 
3 ഡി ഷ്ട്പിന്റിംഗ് ഉള്കപ്പ്ടയുള്ള ഡികസന് ്സൌേരയങ്ങള്ക ഒരുകുേ 

• സംസ്ഥാന്ത്ത  േര്േൌേല ്താഴിലാളിേള്കകും േര്േൌേല 
വ്ിദ്ഗ്ധരകും ഡികസനിംഗ് സാകങ്കതിേ വ്ിോസങ്ങളും നിര്ച്മ്മാണങ്ങളും 
പരിചയ്പ്പടുത്തുന്നതിന് ഡിജ്ിറല് ഇ്ന്നാകവ്ഷന് ്സന്ററുേള്ക (ഫാബ് 
ലാബുേള്ക, കമകര്ച് സ്കപസ് േള്ക MSME  ഇ്ന്നാകവ്ഷന് ്സന്ററുേള്ക 
േൂടാ്ത ഗ്കവ്ഷണ കേഷ്ട്രങ്ങള്ക) ഉപകയാഗ്്പ്പടുത്തുേ  

• ആറന്മുള േണ്ണാടി, ബാലരാമപുരം കേത്തറി, ആലപ്പുഴ േയര്ച്, പാലകാടന് 
മട്ട അരി, മലബാര്ച് േുരുമുളക്, വ്ാഴകുളം കപന് ആപ്പിള്ക, മറയൂര്ച് 
േര്ച്കര, വ്യനാടന് ജ്ീരേോല അരി കപാലുള്ള ഭ്ൂമി ോസ്ഷ്ട്ത പരമായി 
സൂചനാ ((GI) ടാഗ്ുേള്ക ഉപകയാഗ്ിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് േര്േൌേല 
വ്സ്തുകള്കകായുള്ള ഒരു വ്യവ്സായ ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ ഇതിനായി 
സ്ഥാപികും  

• സ്പിന്നിംഗ് മിലലുേളു്ടയും ഓകട്ടാമാറിക് സ്പിന്നിംഗ് ്മഷീനുേളു്ടയും 
ഓകട്ടാ മാറിക് തറി േളു്ടയും എണ്ണം സംസ്ഥാനത്ത് വ്ര്ച്ധിപ്പികും 

ഡിജിറ്റല് വല്ക്കരണവും സാപങ്കതിക വിദയയും 

• കേരളത്തി്ല പരമ്പരാഗ്ത േര്േൌേല സഷ്ട്മ്പദ്ായങ്ങള്ക 
വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതിനുള്ള വ്ിേസനത്തിനായുള്ള നൂതന സാകങ്കതിേ 
പരിഹ്ാരങ്ങള്ക ഒരു ഗ്കവ്ഷണ ഷ്ട്ഗ്ാന്് സ്ഥാപികും.   

നിപക്ഷ്േം വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കല്  

• േര്േൌേല ്താഴിലാളിേള്കകു ആകഗ്ാള ഓണ് കലന് പ്ലാറ് 
കഫാമുേളികലക് ഷ്ട്പകവ്േികുന്നതിനും അതിലൂ്ട വ്ിപുലമായ വ്ിപണി 
ഉറപ്പികുന്നതിനും അതിലൂ്ട  നയായ വ്ില ഉറപ്പികുന്നതിനും ്സൌേരയ 
്മാരുകും.  

• സര്ച്കാര്ച് ഓഫീസുേള്ക ്മകഷ്ട്ടാ കസ്റ്റഷനുേള്ക നികേപേ ്ഫസിലികറഷന് 
്സന്ററുേളും മറ് ഷ്ട്പധാന പരിപാടിേളിലും പരമ്പരാഗ്ത േര്േൌേല 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനായി ഷ്ട്പകതയേ പരിപാടിേള്ക 
സംഘടിപ്പികും.  

കനേുണയ പശഷി വികസനം  

• പമ്പരാഗ്ത േര്േൌേല കമഖലേളില് കനപുണയ വ്ിേസന പരിപാടിേളും 
കനപുണയ നവ്ീേരണ പരിപാടിേളും സംഘടിപ്പികും  

• അന്താ രാര നിലവ്ാരം /മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്ക /ഹ്രിത നിര്ച്മ്മാണ ആേയങ്ങള്ക 
എന്നിവ് സമനവയിപ്പിച്ച് പരമ്പരാഗ്ത േര്േൌേല ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക ഷ്ട്ബാന്് 
്ചയ്യുന്നതിനും വ്ിപണനം ്ചയ്യുന്നതിന് ഷ്ട്പകതയേം പരിപാടിേള്ക 
സംഘടിപ്പികും.  
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• വ്യാവ്സായിേമായി പികന്നാകം നില്കുന്ന ഷ്ട്പകദ്േങ്ങളില് പരമ്പരാഗ്ത 
േര്േൌേല സൂേ്മ വ്യാവ്സായിേ യൂണിറുേള്ക കഷ്ട്പാല് 
സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് ഷ്ട്േമികും.      

06. ഇലക്സപ്ടിക്സ വാഹനങ്ങള്  

ഇലക്ഷ്ട്ടിക് വ്ാഹ്നങ്ങളികലകുള്ള പരിവ്ര്ച്ത്തനത്തി്ല വ്ര്ച്ധനവ് 
േണകി്ലടുത്ത് അതിനനുേൂലമായ ഒരു ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ നിര്ച്മ്മിച്ച് 
കമഖലയില് േൂടുതല് നികേപം ഉറപ്പികുേയും ഒപ്പം ഇലക്ഷ്ട്ടിക് 
വ്ാഹ്നങ്ങളു്ടയും അനുബന്ധ കമഖലേളു്ടയും നിര്ച്മ്മാണം കഷ്ട്പാല് 
സാഹ്ിപ്പികുേയും ്ചയ്യുേ്യന്നത് വ്ള്ര സുഷ്ട്പധാനമാണ്.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• 2,3,4 വ്ീലറുേള്കകും ്ഹ്വ്ി വ്ാഹ്നങ്ങള്കകുമായി നൂതന ബാററി 
നിര്ച്മ്മാണ ്സൌേരയമുള്ള ഒരു പ്ലഗ് ആന്് കപ്ല ഇലക്ഷ്ട്ടിക് വ്ാഹ്ന 
നിര്ച്മ്മാണ ്സൌേരയം /ഇ. വ്ി പാര്ച്ക് സ്ഥാപികും  

• ഇ. വ്ി. അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങളും സവാപ്പിംഗ് കസ്റ്റഷനുേളും 
സ്ഥാപികുന്നതിന് ഒരു സമര്ച്പ്പിത സാമ്പത്തിേ പധതി വ്ിഭ്ാവ്നം ് ചയ്തു   

ഗപവഷണവും വികസനവും  

• ഇലക്ഷ്ട്ടിക് ്മാബിലിറി ്സാലയൂഷനും ഇവ്ി േംകപാണന്് മായും 
ബന്ധ്പ്പട്ട ഇലക്ഷ്ട്ടിക് ഗ്കവ്ഷണത്തിനായി ഷ്ട്പകതയേ ഷ്ട്ഗ്ാന്് 
അനുവ്ദ്ികും.   

• ഇവ്ി ഘടേങ്ങള്ക ഉള്ക്പ്പട്ട ബാററി സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ കഷ്ട്ഡവ് ഷ്ട്ടയിന് 
സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക കസാഫ്റ് ്വ്യര്ച് വ്ിേസനം ഊര്ച്ജ്ജ സംഭ്രണം 
ഇന്ധന ്സലലുേള്ക ബാററി മാകനജ് ്മന്് സിസ്റ്റം കമാകട്ടാറുേള്ക 
േൂടാ്ത േകഷ്ട്ണ്ടാളറുേളും ചാര്ച്ജ്ജ്ിങ്ങ്  സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേളും 
ഉള്കപ്പ്ട ഇവ്ി്ട ഘടേങ്ങളു്ട വ്ിവ്ിധ ്സൌേരയങ്ങള്ക ഉള്ക്പ്പടുത്തി 
ഒരു ്സന്റര്ച് ഓഫ് എക്സലന്സ് സ്ഥാപികും.   

• സാകങ്കതിേ വ്ിേസനം പുനരുപകയാഗ് ബാററിേള്ക ബാററി 
മാകനജ്്മന്് സിസ്റ്റങ്ങള്ക ചാര്ച്ജ്ജ്ിങ്ങ്  ഇന്ഷ്ട്ഫാസ്ഷ്ട്ടക്ചര്ത് മുതലായവ് 
ഉള്കപ്പ്ടയുള്ള ബാററി സാകങ്കതിേ വ്ിേസനത്തിന് വ്യവ്സായ 
കേഷ്ട്രീേൃത ഗ്കവ്ഷണം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   

07. ഇലക്സപടാണിക്സ സിസ്റ്റം രൂേകല്പ്നയും ഉല്പ്ാദനവും  

്താഴില് കവ്ദ്ഗ്ധയത്താല് ഐ.ടി. കസവ്നരംഗ്ം താരതകമയന ഉയര്ച്ന്ന കനട്ടമാണ് 
കേരളത്തിനുള്ളത്.  ഈ കനട്ടം ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക്സ് സിസ്റ്റം ഡികസനിംഗ് കലകും 
നിര്ച്മ്മാണ കമഖലയികലകും (ESDM) വ്ളരണം. 

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക്സ് ഹ്ാര്ച്് ്വ്യര്ച് പാര്ച്ക്, ഹ്ാര്ച്് ്വ്യര്ച് നിര്ച്മ്മാണ 
യൂണിറുേള്ക, അസംബ്ലിങ്ങ് യൂണിറുേള്ക, ഗ്കവ്ഷണ – വ്ിേസന കേഷ്ട്രങ്ങള്ക 
ഉള്കപ്പ്ടയുള്ള അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക സ്ഥാപികും.   

• ഒരു ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക്സ് മാനുകഫക്ചറിങ്ങ് ക്ലസ്റ്റര്ച് സ്ഥാപികും.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം  
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• നവ്ീേരണത്തിനും നിലവ്ിലുള്ള ഉല്പ്പാദ്നകേഷി വ്ിോസത്തിനും 
്േല്കഷ്ട്ടാണ് ആകഗ്ാള േമ്പനി േളുമായി കചര്ച്ന്ന് സംയുക്ത സംരംഭ്ങ്ങള്ക 
ഒരുകും.   

• ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക്സ് കമഖലയില് ആഭ്യന്തരവ്ും അന്തര്ച്കദ്േീയവ്ുമായി 
എക്സ്കപാേള്ക സംഘടിപ്പികും.   

കനേുണയ പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കല്  

• േണ് സയൂമര്ച് ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക്സ്, ഓകട്ടാകമാട്ടീവ് ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക്സ് 
േമ്പയൂട്ടര്ച് ഹ്ാര്ച്് ് വ്യര്ച് സ്ഷ്ട്ടാറജ്ിക്സ് ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക്സ് (എയകറാ 
സ്കപസ് & ഡി്ഫന്സ്) തുടങ്ങി വ്ിവ്ിധ ഇലക്കഷ്ട്ടാണിക് നിര്ച്മ്മാണ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങളില് കനപുണയ മാനവ് വ്ിഭ്വ് കേഷി വ്ര്ച്ധിപ്പികുന്നതി 
നായി വ്യാവ്സായി – അകാദ്മിേ ബന്ധങ്ങള്ക സൃരികും.   

• സര്ച്കാര്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്ക/്പാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക/ സവോരയ 
േമ്പനിേള്ക  എന്നിവ്ിടങ്ങളില് ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന സഹ്ായകത്താ്ട 
മിേവ്ി്െ കേഷ്ട്രങ്ങള്ക സ്ഥാപികും.   

ഗപവഷണവും വികസനവും  

• ഇ.എസ്.ഡി.എം കമഖലയില് ഗ്കവ്ഷണവ്ും വ്ിേസനവ്ും 
അടിസ്ഥാനമാകിയുള്ള വ്യാവ്സായിേ ആപ്ലികകഷന് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ി 
പ്പികും. 

• വ്ാണിജ്യവ്ല്കരണത്തിനും ഒപ്പം ്ബൌധിേ സവത്തവ്ോേം സൃരി 
കുന്നതിനുമായി തകേേീയ സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്കകായുള്ള ഒരു 
ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ സൃരികുന്നതിന് ഷ്ട്േമികും.   

08. എഞ്ചിനീയറിങ് ഗപവഷണവും വികസനവും  

േഴിവ്ും കനപുണയവ്ുമുള്ള യുവ്ാകളും േക്തമായ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് 
വ്ിദ്യാഭ്യാസവ്ും കനപുണയ ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥയും ോരണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് 
ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന കമഖല സംസ്ഥാനത്തി്െ ഒരു ഷ്ട്പധാന വ്ളര്ച്ച്ചാ കമഖലയാണ് 

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള് 

• നിലവ്ിലുള്ള ്പാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളു്ട ്സൌേരയം ്മച്ച്പ്പടുത്തി 
്ോണ്ടുള്ള  നവ്ീേരണം വ്ഴി സംസ്ഥന്ത്ത ഇ.ആര്ച്.&ഡി അടിസ്ഥാന 
്സൌേരയങ്ങള്ക വ്ര്ച്ധിപ്പികുേയും ്പാതു സവോരയ സഹ്േരണകത്താ്ട 
കഷ്ട്പാകട്ടാ കടപ്പിംഗ്, ്ടസ്റ്റിങ്ങ് ്സൌേരയങ്ങള്ക ഉള്ള ലാബുേള്ക 
സ്ഥാപികുേയും ്ചയ്യും.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം 

• എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസനത്തിനായി ആകഗ്ാള കേഷി കേഷ്ട്രങ്ങള്ക 
(കഗ്ലാബല് ോപ്പബിലിറി ്സന്ററുേള്ക) സജ്ജീേരികാന് ആകഗ്ാള 
ഭ്ീമന്മാ്ര സമീപികും.  

• അന്താ രാഷ്ട്ര ഷ്ട്പദ്ര്ച്േങ്ങളും കറാ് കഷാേളും സംഘടിപ്പികും. 
എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന കമഖലയില് നികേപികുന്നതിമുള്ള 
ഷ്ട്പകയാജ്നം േൂടാ്ത തകേേീയ വ്യവ്സായ കനട്ടങ്ങളും  ഗ്കവ്ഷണ സ്ഥാപന 
ങ്ങളും  നികേപങ്ങ്ള ആേര്ച്ഷികുന്നു.   

കനേുണയ പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കല്  
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• എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന ഉല്പ്പണങ്ങളു്ടയും 
കസവ്നങ്ങളു്ടയും വ്ിേനം തവരിത്പ്പടുത്തുന്നതിനും വ്ിപണി സ്ഥിതി 
വ്ിവ്ര േണകുേള്ക, മാര്ച്കറിംഗ് വ്ഴിേള്ക, വ്യവ്സായത്തി്ല ഏറവ്ും 
പുതിയ സംഭ്വ് വ്ിോസങ്ങള്ക എന്നിവ്്യകുറിച്ചുള്ള വ്ിവ്രങ്ങള്കഷ്ട്പചരി 
പ്പികുന്നതിനും വ്യവ്സായ അകാദ്മിേ സര്ച്കാര്ച് ബന്ധങ്ങള്ക സ്ഥാപികും.   

• ഐ.ഒ.ടി കറാകബാട്ടിക്സ് ഐ.എ./എം.എല് തുടങ്ങിയ അതയാധുനിേ 
സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക ഷ്ട്പകയാജ്ന്പ്പടുത്തുന്നതിന് എ ംഎസ്എ ംഇ േള്കക് 
അവ്രു്ട ്താഴിലാളിേ്ള സജ്ജരാകുന്നതിന് കവ്ണ്ടി വ്രുന്ന 
അപ്സ്േിലലിങ്ങ് ്ചലവ്ി്െ ഒറത്തവ്ണ റീ ഇംകപഴ്സ്്മെ് നല്േും.   

09. ഭക്ഷ്യ സാപങ്കതിക വിദയകള്  

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള് 

• ഫാര്ച്മര്ച് ്ഷ്ട്പാഡയൂസര്ച് ഓര്ച്ഗ്കനകസഷനുേള്ക, സവയം സഹ്ായ സംഘങ്ങള്ക, 
സഹ്േരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക എന്നിവ്്യ പിന്തുണയ്കുന്നതിനായി കമാഡുലാര്ച് 
വ്ര്ച്ക് കസ്റ്റഷനുേകളാടുേൂടിയ  അടിസ്ഥാന ് സൌേരയങ്ങളും േണ്സള്കകട്ടഷന് 
കസവ്നങ്ങള്ക, ്റഗ്ുകലററി ്ഫസിലികറഷന്, ഐപ്പിആര്ച് ്സല് തുടങ്ങിയ 
്സൌേരയങ്ങളും ഷ്ട്പദ്ാനം ്ചയ്യും.   

• സര്ച്കാര്ച്, അകാദ്മിേ സ്ഥാപനങ്ങള്ക, വ്ലിയ ഭ്കേയാല്പ്പാദ്േ സംഘങ്ങള്ക, 
്വ്ഞ്ചവര്ച് േയാപ്പിറലിസ്റ്റുേള്ക എന്നിവ്യു്ട സഹ്ായകത്താ്ട ഫുട് ്ടക് ഇന് 
േൂകബററുേള്ക സ്ഥാപികും.   

• ആധുനിേ സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയും ്സൌേരയങ്ങളും കോര്ച്ത്തിണകി ്പാതു 
സവോരയ പങ്കാളിത്തകത്താ്ട ്മഗ്ാഫു് പാര്ച്ക്/ഷ്ട്പകതയേ ഫു് പാര്ച്ക് 
എന്നിവ് സ്ഥാപികും.   

ഡിജിറ്റല് വല്ക്കരണവും സാപങ്കതിക വിദയയും 

• ഭ്േയ വ്സ്തുകള്ക പാഴാേുന്നത് േുറയ്കുേകയാ ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട 
്ഷല്ഫ് ആയുസ്സ് വ്ര്ച്ധിപ്പികുേയും ്ചയ്യുന്ന സുസ്ഥിര ഭ്േയ 
പാകകജ്ിംഗ് സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേളി്ല നവ്ീേരണം കഷ്ട്പാല്സാ 
ഹ്ിപ്പികും.   

ത്തറഗുപലറ്ററി ത്തമക്കാനിസം: 

• സംസ്േരിച്ച ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട ്േരിയായ വ്ിപണനം ഉറപ്പാകാന് 
അ്പക്സ് കബാഡിേളുമായി കചര്ച്ന്ന് ഒരു മാര്ച്കറിംഗ് ്നറ് വ്ര്ച്ക് 
സ്ഥാപികും.   

ഗപവഷണവും വികസനവും 

 
• സ്്പഷയാലിറി ഭ്േണങ്ങള്ക, നയൂഷ്ട്ടാസയൂട്ടികല്സ് , ഔഷധ ഭ്േണങ്ങള്ക, 

ഫു് സപ്ലി്മെുേള്ക, പഞ്ചസാര രഹ്ിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക, ഗ്ലൂറന് രഹ്ിത 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക, ഉപേരണങ്ങള്ക ്മച്ച്പ്പട്ട സംഭ്രണം, ്ഷല്ഫ കലഫ് 
പാകകജ്ിംഗ് മുതലായവ്യു്ട വ്ിേസനത്തിനായി ഐ.ഐ.ടി. േള്ക 
സംസ്ഥാന സര്ച്കാര്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്ക, ഗ്വ്ണ്്മെ് ഫണ്ട് ഓര്ച്ഗ്കന 
കസഷനുേള്ക, ആര്ച് & ഡി ലകബാറട്ടറിേള്ക CSIR അംഗ്ീേൃത ഗ്കവ്ഷണ 
വ്ിേസന യൂണിറുേള്ക  എന്നിവ്യുമായി സഹ്േരിച്ചു പരിപാടിേള്ക 
സംഘടിപ്പികും.   
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10. പ്ഗാഫീന്ഡ 

ഷ്ട്ഗ്ാഫീന് ഒരു ോര്ച്ബണ് അതിരിത നാകനാ പദ്ാര്ച്്മാണ്.  ഒന്നിലധിേം 
വ്യവ്സായങ്ങളില് ഷ്ട്പകയാഗ്േമയുള്ളതും നിലവ്ിലുള്ള സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്കകും 
്മറീരിയലുേള്കകും ബദ്ലായി ഉപകയാഗ്്പ്പടുത്താവ്ുന്നതുമായ ഒരു അത്ഭുത 
അസംസ്േൃത പദ്ാര്ച്്മായി ോസ്ഷ്ട്ത കലാേം അതി്ന വ്ികേഷിപ്പികുന്നു.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• വ്ര്ച്ക് കഷാപ്പുേള്ക കപാ്ലയുള്ള ് പാതു ഫാക്ടറി ് സൌേരയങ്ങള്ക, ഉല്പ്പന്ന 
നിലവ്ാര  പരികോധനാ കേഷ്ട്രം, ഓഫീസ് ് സൌേരയങ്ങള്ക, മീറിംഗ് റൂമുേള്ക, 
പ്ലഗ് ആെ് കപ്ല ്സൌേരയം, കവ്ദ്യുതി, ്വ്ള്ളം, ഇന്റര്ച്്നറ് േണക്ടിവ്ിറി 
എന്നിവ്കയാട് േൂടിയ ഒരു സമര്ച്പ്പിത ഷ്ട്ഗ്ാഫിന് ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടിയല് പാര്ച്ക് 
സ്ഥാപികും.   

ത്തറഗുപലറ്ററി ത്തമക്കാനിസം 

• സവതഷ്ട്ന്തമായ ഒരു കനാഡല് ഏജ്ന്സി അതായത്, ഇന്തയ ഇ്ന്നാകവ്ഷന് 
്സെര്ച് കഫാര്ച് ഷ്ട്ഗ്ാഫീന് കസ്റ്ററ് കനാഡല് ഏജ്ന്സിയായി ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തികും.   

• ഷ്ട്ഗ്ാഫീന് അതിരിത ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന നവ്ീേരണം, ഉല്പ്പാദ്നം നയ ഭ്രണ 
നിര്ച്വ്ഹ്ണം എന്നിവ് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് സംസ്ഥാനം ഒരു ഷ്ട്പകതയേ 
ഷ്ട്ഗ്ാഫീന് നയം ്ോണ്ടു വ്രും.   

കനേുണയവും പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കലും  

• ഷ്ട്ഗ്ാഫീനുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട ഏറവ്ും പുതിയ വ്ിേസനവ്ും ഷ്ട്ഗ്ാഫീനി്െ 
വ്യാവ്സായിേ ആപ്ലികകഷനുേളില് ഗ്കവ്ഷണവ്ും സംകയാജ്ിപ്പികുന്നതിന് 
കദ്േീയ അന്തര്ച്കദ്േീയ ഏജ്ന്സിേളുമായുള്ള സഹ്േരണം സ്ഥാപികും.   

11. കഹത്തടക്സ ഫാമിംഗും മൂലയ വര്ദ്ധ്ിത പതാടവിളയും 

സംസ്ഥാനത്ത് കഹ്്ടക് േൃഷി രീതിേള്ക കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികകണ്ടതി്െ 
ആവ്േയേത ഏറി വ്രിേയാണ്.  സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ ഷ്ട്പകയാജ്ന്പ്പടുത്തി ോര്ത്ഷിേ 
കമഖലയില് സവയം പരയാപ്തത കേവ്രികുന്നതിനും ലഭ്യമായ ഷ്ട്പേൃതി 
വ്ിഭ്വ്ങ്ങളു്ട സമ്മര്ച്േം േുറയ്കുന്നതിനും നയം ഊന്നല് നല്േുന്നു.  സംസ്ഥാനം 
പ്ലാന്കട്ടഷനുേള്കക് വ്യവ്സായ പദ്വ്ി നല്േുേയും, കതാട്ടങ്ങളില് 10% ഭ്ൂമിയില് 
ബഹ്ുവ്ിള  േൃഷി അനുവ്ദ്ികുേയും ് ചയ്തിട്ടുണ്ട്.  റവ്നയൂ, വ്നം വ്യവ്സായം, 
്താഴില്, എല്എസ്ജ്ിഡി, ധനോരയം, കവ്ദ്യുതി, േൃഷി തുടങ്ങിയ വ്ിവ്ിധ 
വ്േുപ്പുേളു്ട ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങളു്ട സംകയാജ്നം അനുവ്ദ്ികുന്ന ഒരു പ്ലാന്കട്ടഷന്  
ഡയറക്ടകററും സര്ച്കാര്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കതാട്ടങ്ങളില് നിന്നുള്ള മൂലയവ്ര്ച്ധിത 
ഉല്പന്നങ്ങ്ള നയം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നു  

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള് 
 

• കേരള ോര്ച്ഷിേ സര്ച്േേലാോലയി്ല ോസ്ഷ്ട്തഞ്ജ്്ര കനാഡല് 
ഓഫീസര്ച്മാരാകി കഹ്്ടക് ഫാമിംഗ്ിനായി േൃഷി വ്ിഞ്ജ്ാന കേഷ്ട്രങ്ങള്ക 
സ്ഥാപികും.  

• മണ്ണിന്്റ  ഫലഭ്ൂയിഷ്ഠത വ്ിലയിരുത്തുന്നതിനും രാസവ്ളങ്ങള്ക കപാലുള്ള 
ഷ്ട്പധാന ഇന്പുട്ടുേളു്ട വ്ിേേലനത്തിനുമായി മണ്ണ് പരികോധന ഉള്ക്പ്പ്ട 
നിലവ്ിലുള്ള ഡിപ്പാര്ച്ട്്മെല് ലകബാറട്ടറിേളു്ട നവ്ീേരണം. 
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• വ്യവ്സായ വ്േുപ്പിന്്റ ക്ലസ്റ്റര്ച്  പധതിേള്ക ഉയര്ച്ന്ന മൂലയമുള്ള കതാറ 
വ്ിളേളികലകും (വ്ാണിജ്യവ്ിളേള്ക) വ്യാപിപ്പികും  

• ഉയര്ച്ന്ന മൂലയ വ്ര്ച്ധിത കതാട്ടം ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക ഉള്ക്പ്പടുന്ന പധതി േള്കക് 
അനുമതി നല്േുന്നതിന് ഏേജ്ാലേ സംവ്ിധാനം നടപ്പിലാകും  

കനേുണയവും പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കലും  

• ്വ്ര്ച്ട്ടികല് ഫാമിംഗ്, കഹ്കഷ്ട്ഡാ കഫാണിക്സ്, എയകറാ കഫാണിക്സ് 
അേവാകഫാണിക്സ് കമകഷ്ട്ോ ഇറികഗ്ഷന് രീതിേള്ക, കപാളി ്ഹ്ൌസ് 
ഡികസന്, ടിഷയൂ േള്കച്ചര്ച് തുടങ്ങിയവ്യു്ട  കഷ്ട്പാല്സാഹ്നത്തിനായി 
േൃഷി വ്േുപ്പുമായി കചര്ച്ന്ന് േില്പ ോലേളിലൂ്ടയും കബാധ 
വ്ല്കരണ പരിപാടിേളിലൂ്ടയും നവ്യുഗ് കഹ്്ടക് േൃഷി രീതിേള്ക 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   

• േര്ച്ഷേ ്താഴിലാളിേള്കക് ആധുനിേ േൃഷി രീതിേള്ക പേര്ച്ന്നു 
നല്േുന്നതിന് പരിേീലന പരിപാടിേള്ക സംഘടിപ്പികും.   

ഗപവഷണവും വികസനവും 

• ്ചലവ് േുറഞ്ഞ ഘടനയില് സൃരിക്പ്പട്ട, അനുേൂലമായ 
കമകഷ്ട്ോകക്ലമറിന് േീഴില് കതേളു്ട വ്ിേസനത്തിന് കവ്ണ്ടിയും 
ഓപ്റിമല് സസയ വ്ളര്ച്ച്ചയ്കായി പുതിയ മാധയമങ്ങളു്ട സ്റ്റാന്കഡര്ച് കഡ 
്സഷന് കവ്ണ്ടിയും പുറ്ത്ത അന്തരീേവ്ുമായി ്പാരുത്ത്പ്പടുത്തുന്ന 
തിനുള്ള സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക കു കവ്ണ്ടിയും ഹ്രിത ഗ്ൃഹ് രൂപ േല്പ്പന, 
ഘടന സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ എന്നിവ്യ്കു കവ്ണ്ടിയും ഷ്ട്പധാന ോര്ത്ഷിേ 
വ്യവ്സായങ്ങളുമായും കചര്ച്ന്ന് ആധുനിേ ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന കേഷ്ട്രങ്ങള്ക 
സ്ഥാപികും.   

• ഉയര്ച്ന്ന മൂലയമുള്ള കതാട്ടവ്ിളേളു്ട സംസ്േരണവ്ും മൂലയ വ്ര്ച്ധനവ്ും 
്മച്ച്പ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള സംരംഭ്ം ആരംഭ്ികും.  

12. ഉയര്ന്ന മൂലയ വര്ദ്ധ്ിത റബ്ബര് ഉല്പ്ന്നങ്ങള്  

റബ്ബര്ച് ഉല്പ്പാദ്നത്തില്  മുന് നിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തില് റബ്ബര്ച് 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട വ്യവ്സായിേവ്ും മറുമായ ഷ്ട്പകയാഗ്ങ്ങളും വ്ര്ച്ധിച്ചു 
വ്രുന്നതിനാല് ഷ്ട്പേൃതിദ്ത്തവ്ും മൂലയവ്ര്ച്ധിതവ്ുമായ റബ്ബര്ച് ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട 
ഷ്ട്പകയാഗ്ത്തിന് നലല ഭ്ാവ്ി ഉണ്ട്.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയ വികസനം 

• MSME േളിലും റബ്ബര്ച് സഹ്േരണ സംഘങ്ങളിലും ഷ്ട്പകതയേ ഷ്ട്േധ 
കേഷ്ട്രീേരിച്ച് താങ്ങാവ്ുന്ന വ്ിലയില് ഷ്ട്പകതയേ റബ്ബര്ച് ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ടയും 
വ്ാണിജ്യ വ്ല്കരണം മുന്നിര്ച്ത്തി ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടിയല് പാര്ച്കുേള്ക 
സ്ഥാപികും.   

• ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടിയല് പാര്ച്കുേളില് നിര്ച്മ്മികുന്ന ഷ്ട്പകതയേ റബ്ബര്ച് 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്കക് ഗ്ുണനിലവ്ാരം ഉള്ള അസംസ്േൃത വ്സ്തുകളു്ട 
വ്ിതരണം ഉറപ്പാകുന്നതിന് ഷ്ട്പീ-കഷ്ട്പാസസിംഗ്ിനായും ്ടസ്റ്റിങ്ങിനായും 
ഷ്ട്പേൃതി ദ്ത്ത റബ്ബറി്െ കേഖരണത്തിനായും ഷ്ട്ഗ്ൂപ്പ് കഷ്ട്പാസസിംഗ് 
്സെറുേള്ക/േമ്മയൂണിറി കഷ്ട്പാസസിംഗ് ്സെറുേള്ക സ്ഥാപികും.   

ഡിജിറ്റകലപസഷനും സാപങ്കതികവിദയയും  
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• കേരള ഡിജ്ിറല് യൂണികവ്ഴ്സിറി, കേരള സ്റ്റാര്ച്ര്ച്ട്ടപ്പ് മിഷന്, റബ്ബര്ച് 
കബാര്ച്്, കേരള ്ടക്നികല്  യൂണികവ്ഴ്സിറി എന്നിവ്യുമായി 
സഹ്േരിച്ചു, റബ്ബര്ച് നിര്ച്മ്മാണ കമഖലയി്ല ്താഴിലാളിേള്കക് 
ആധുനിേ ഉപേരണങ്ങളും സാകങ്കതിേവ്ിദ്യേളും പരിചയ്പ്പടുത്തുന്ന 
തിനും അഭ്യസികുന്നതിനുമായി പരിേീലന പരിപാടിേളും 
വ്ര്ച്ക്കഷാപ്പുേളും സംഘടിപ്പികും. 

• ഇ – കോകമഴ്സ് പ്ലാറുകഫാമുേളികലയ്ക് ഉയര്ച്ന്ന മൂലയമുള്ള റബ്ബര്ച് 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്കക് േടന്നു ്ചലലല് ഷ്ട്പാപ്തമാകും  

• ഉയര്ച്ന്ന മൂലയമുള്ള റബ്ബര്ച് ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട ഉല്പ്പാദ്നം, സംസ്േരണം 
മൂലയ വ്ര്ച്ധന എന്നിവ്യ്കു കവ്ണ്ടി റബ്ബര്ച് ്ചറുേിട ഉടമേളു്ടയും 
സവോരയ സംരംഭ്േരു്ടയും സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയിലുള്ള നവ്ീേരണ 
ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം 

• ഉയര്ച്ന്ന മൂലയമുള്ള റബ്ബര്ച് ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട േയറുമതിയുമായി 
ബന്ധ്പ്പട്ട ഗ്ുണനിലവ്ാര സര്ച്ട്ടിഫികകഷന് കനടുന്നതിനുള്ള 
്ചലവ്ി്െ 50% ഒറത്തവ്ണ റീ ഇംകമ്പഴ്സ്്മെ്  

കനേുണയവും പശഷിയും വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കലും  

• പരമ്പരാഗ്ത യൂണിറുേ്ള ഉയര്ച്ന്ന മൂലയമുള്ള റബ്ബര്ച് 
ഉല്പ്പണങ്ങളി്ലയ്യ്ക് കവ്വ്ിധയ വ്ല്കരികുന്നതിന്, പരമ്പരാഗ്ത 
റബ്ബര്ച് ഉല്പ്പന്ന നിര്ച്മ്മാണ യൂണിറുേളി്ല ്താഴിലാളിേള്കകുള്ള 
കനപുണയ പരിപാടിേള്ക റബ്ബര്ച് കബാര്ച്് /റബ്ബര്ച് ഷ്ട്ടയിനിംഗ് ഇന്സ്റ്റി 
റയൂട്ടുമായി കചര്ച്ന്ന് സംഘടിപ്പികും.   

• വ്യവ്സായ – അകാദ്മിേ സഹ്േരണകത്താ്ട, അന്താരാഷ്ട്ര 
വ്ിപണിയില് ഉയര്ച്ന്ന മൂലയമുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട വ്ിപണി 
സാധയതേള്ക മനസ്സിലാകാന് കറാ് കഷാേളും പരിപാടിേളും 
സംഘടിപ്പികും.   

ഇ.എസ്.ജി യും സുസ്ഥിരതയും 

• സീകറാ ോര്ച്ബണ് റബ്ബര്ച് ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട നിര്ച്മ്മാണം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   
• എന്് -ഓഫ്- കലഫ് ടയറുേളു്ട റീ കസക്ലിംഗ് ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ്യ 

സംപുരമാകുന്നതിലൂ്ട റബ്ബര്ച് വ്യവ്സായത്തില് വ്ൃത്താേൃതിയിലുള്ള 
സമ്പദ് വ്യവ്സ്ഥയു്ട രീതിേള്ക സവീേരികുന്നത് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പിക്പ്പടും.  

ഗപവഷണവും വികസനവും 

• റബ്ബര്ച് സംസ്േരണത്തി്ല നവ്ീേരണത്തിനായി ഒരു ഷ്ട്പകതയേ ഫണ്ട് 
സൃരികും. 

• ഇ്ന്നാകവ്ഷന് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന്, ധനോരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് 
നിന്ന് വ്ായ്പ കനടുന്നതിന് IPR ഈടായി സവീേരികും. ഇതിനായി 
ഷ്ട്പകതയേം മാര്ച്ഗ നിര്ച്കേേങ്ങള്ക രൂപീേരികും.   

13. പലാജിസ്റ്റിക്സസ് & ോപക്കജിംഗ്  

വ്ളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവ്സ്ഥയ്ക് േക്തമായ കലാജ്ിസ്റ്റികല് േണക്ടി വ്ിറിയു്ടയും 
പിന്തുണയുള്ള വ്യവ്സായത്തി്െയും സാന്നിധയം അതയാവ്േയമാണ്.  ഉപകഭ്ാക്തൃ 
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വ്ിപണിേളി്ല ഷ്ട്പകതയേിച്ച് സംസ്േരിച്ച ഭ്േണം, വ്യക്തിഗ്ത പരിചരണം 
ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല് അന്തിമ ഉപകഭ്ാക്തൃ വ്യവ്സായങ്ങള്ക എന്നിവ്യി്ല ഷ്ട്ദ്ുത 
ഗ്തിയിലുള്ള വ്ളര്ച്ച്ച ോരണം പാകകജ്ിംഗ്ിനായുള്ള ആവ്േയം ഗ്ണയമായി 
വ്ര്ച്ധിച്ചു.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• പരമാവ്ധി ടകണ്ണജ്  വ്ാഹ്നങ്ങ്ള പിന്തുണയ്കുന്നതിനായി കലാജ്ിസ്റ്റിക് 
ഷ്ട്പാധാനയമുള്ള കറാഡുേളു്ട ബല്പ്പടുത്തല് ഏ്റടുകും  

• ്റയില്, ജ്ലഗ്താഗ്ത ചരക് ഉപകയാഗ്ികുന്നതിന് ചരക്  അടിസ്ഥാന 
്സൌേരയങ്ങള്ക ്മച്ച്പ്പടുത്തും.   

• മിനി മള്കട്ടി കമാഡല് കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് പാര്ച്കുേള്ക സ്ഥാപികും. 
• വ്രാനിരികുന്ന വ്യവ്സായ പാര്ച്കുേളില് കലാജ്ിസ്റ്റിക് ്സൌേരയങ്ങള്കകാ 

യി ഒരു നിശ്ചിത േതമാനം ഭ്ൂമി അനുവ്ദ്ികും.   
• തകേേ സവയം ഭ്രണ വ്േുപ്പുമായി കചര്ച്ന്ന് നഗ്രതല കലാജ്ിസ്റ്റിക് ആേന് 

പ്ലാന് വ്ിേസിപ്പികും.,   
• ്റയില് ചരക് ഗ്താഗ്തം (കോള്ക് ്ചയിന്, കറാകറാ സകപ്പാര്ച്ട്ട്, 

കസ്റ്റഷനുേളില് ്മച്ച്പ്പട്ട കസ്റ്റാകറജ്, കലാഡിംഗ് ്സൌേരയങ്ങള്ക മുതലായവ്) 
വ്ര്ച്ധിപ്പികും.  

• സംസ്ഥാന കലാജ്ിസ്റ്റിക് ആേന് പ്ലാനുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട് വ്ിവ്ിധ 
ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക ഏകോപിപ്പികുന്നതിനും നിരീേികുന്നതിനുമായി 
്േ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. യില് ഒരു ഷ്ട്പകതയേ കലാജ്ിസ്റ്റിക് ്സല് സ്ഥാപികും.   

• സംസ്ഥാനവ്ുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട് കേഷ്ട്ര വ്ാണിജ്യ മഷ്ട്ന്താലയം ഷ്ട്പസിധീേരിച്ച 
ലീ്സ് റികപ്പാര്ച്ട്ടി്ല നിര്ച്കേേങ്ങള്ക/േുപാര്ച്േേള്ക നടപ്പിലാകുന്നതിനുള്ള 
നടപടിേള്ക സവീേരികും.   

ഡിജികറ്റപസഷനും  സാപങ്കതിക വിദയയും  

• ഷ്ട്പധാന ോര്ച്കഗ്ാ റൂട്ടുേളില് ഷ്ട്ടാഫിക് മാകനജ്്മെ് ്ടക്കനാളജ്ി 
സംവ്ിധാനങ്ങള്ക വ്ിനയസികും.  

• കലാജ്ിസ്റ്റിക്സിന് മിേച്ച പരിഹ്ാരങ്ങള്ക നല്േുന്ന കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് 
കമഖലയി്ല സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേ്ള കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   

ത്തറഗുപലറ്ററി ത്തമക്കാനിസം  

• ചരക് വ്ാഹ്നങ്ങളു്ട പരികോധനയും അതുമൂലം കറാഡില്  
നിര്ച്ത്തിയികടണ്ട സാഹ്ചരയം േുറയ്കുന്നതിന് സ്ഥാപനപരമായ സജ്ജി 
േരണം നടപ്പിലാകും.   

• വ്ിവ്ിധ ചരക് കേോരയം ് ചയ്യാനുള്ള േഴിവ്ുേള്ക ഉള്ള മൂന്നാം േേി 
കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് കസവ്നദ്ാതാക്ള വ്ിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ്ബഞ്ച് 
മാര്ച്കിങ്ങ് ചട്ടകൂട് വ്ിേസിപ്പികും.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം 

• കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് (്വ്യര്ച് ്ഹ്ൌസിങ്) കസവ്ന ദ്ാതാകല്ക് വ്യവ്സായ 
പദ്വ്ി നല്േും  

• നിര്ച്േിര കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് ്സലലിലൂ്ട നിയമപരവ്ും നയപരവ്ും സ്റ്റാന് 
കഡര്ച്് ഷ്ട്േമീേരണവ്ും ഒരു ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടി  എന്്ഗ്ജ്്മെ് ചാനല് 
സ്ഥാപികും . 
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• എളുപ്പത്തില് പുനരുപകയാഗ്ികാവ്ുന്നതും കജ്വ് ഡികഷ്ട്ഗ്ഡബിള്ക 
ആയതുമായ ലാമികനറ്, പാകകജ്ിംഗ് ്മറീരിയല് എന്നിവ്യു്ട 
ഉല്പ്പാദ്നം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിലൂ്ട “ഷ്ട്ഗ്ീന്” ഫ്ലക്സിബിള്ക പാ 
്കജ്ിംഗ്ി്െ കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം; ഉപകഭ്ാഗ്ത്തിന് കേഷമുള്ള 
മാലിനയങ്ങളു്ട പുനരുപകയാഗ്ം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   

കനേുണയവും പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കലും  

• സംഭ്രണം, ഗ്താഗ്തം, കസവ്നങ്ങള്ക എന്നിവ് ഉള്ക്ോള്ളുന്ന 
കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് കമഖലയ്കായുള്ള ഒരു ഷ്ട്പകതയേ കനപുണയ പധതി 
ഉയര്ച്ന്ന തലത്തിലുള്ള കനപുണയ ആവ്േയങ്ങളു്ട വ്ിേേലനം  

ഇ.എസ്.ജി. യും സുസ്ഥിരതയും  

• ഷ്ട്ഗ്ീന് കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് , റികവ്ഴ്സ് കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് വ്ിേസന പധതി 
തയ്യാറാകും 

• ലാസ്റ്റ് കമല് ്ഡലിവ്റിക് ഇലക്ഷ്ട്ടിക് വ്ാഹ്നങ്ങള്ക 
ഉപകയാഗ്ികുന്നതിനുള്ള സാധയതാ പഠനം നടത്തും.  

• പരിസ്ഥിതി ്സൌഹ്ൃദ് പാകകജ്ിംഗ്ികലക് മാറുന്നതും  പാകകജ്ിംഗ്ില് 
കപാളി വ്ികനല് കക്ലാ്റഡിന്്റ (പി.വ്ി.സി) ഉപകയാഗ്ം 
േുറയ്കുന്നതും കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും    

14. മാരികടം പമഖല 

്ോച്ചിയി്ല നിര്ച്േിര മാരികടം ക്ലസ്റ്റര്ച് ്ഷ്ട്പാജ്ക്റ് മുഷ്ട്ദ്  കമഖല യു്ട േക്തിയും 
വ്ിോസവ്ും വ്ര്ച്ധിപ്പികാനും ക്ലസ്റ്ററിന് േീഴിലുള്ള എലലാ പങ്കാളിേ്ളയും 
ബന്ധിപ്പികുന്ന േക്തമായ ഒരു ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ സൃരികാനും സജ്ജമാണ്.    

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• േപ്പല് അറേുറ പണിേള്ക, കബാട്ട് നിര്ച്മ്മാണം, നന്നാകല് ്സൌേരയം, മറ് 
്സൌേരയങ്ങള്ക എന്നിവ് ഉള്ക്പ്പടുന്ന ഷിപ്പിംഗ്ും തുറമുഖവ്ുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട 
അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങളും സജ്ജീേരികുന്നു.  നിലവ്ിലുള്ള േയറുമതി 
അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക പുതിയ കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് മള്കട്ടി കമാഡല് 
എക്സിബിഷന് ്സൌേരയങ്ങള്ക ്വ്യര്ച് ്ഹ്ൌസുേള്ക സമുഷ്ട്ദ് ഗ്താഗ്ത 
അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക എന്നിവ് ഉപകയാഗ്ിച്ച് നവ്ീേരികും.   

• ഷ്ട്േൂസ് യാനങ്ങള്ക, ജ്ലകേളി ്സൌേരയങ്ങള്ക, മാരികടം  മയൂസിയം എന്നിവ് 
ഉള്ക്ോള്ളുന്ന സവ്ികേഷമായ ഒരു അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ വ്ിേസനം 
ഇതുമായി ബന്ധ്പ്പട്ട വ്ികനാദ് സഞ്ചാര കമഖലയില് വ്ിഭ്ാവ്നം ്ചയ്യുന്നു.   

ഡിജികറ്റപസഷന്ഡ സാപങ്കതിക വിദയ  

• മാരികടം ക്ലസ്റ്ററിന് േീഴില് സുസ്ഥിര ഊര്ച്കജ്ജാപകയാഗ്ം സംബന്ധിച്ചുള്ള 
ഗ്കവ്ഷണം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് മാരികടം ്ടക്കനാളജ്ി ഹ്ബ്ബ് 
രൂപീേരികും.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം  

• മാരികടം കമഖലയില് നികേപം ആേര്ച്ഷികുന്നതിനും നികേപ സഹ്ായം 
നല്േുന്നതിനും മാരികടം എക്സ്കപാ സംഘടിപ്പികും.   

സുസ്ഥിര ഉെരവാദിെ നിപക്ഷ്േം 
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• സുസ്ഥിര ഊര്ച്ജ്ജം ഉപകയാഗ്ിയ്കുന്ന ഷ്ട്േൂസ് യാനങ്ങള്കകും  കബാട്ടുടമ 
േള്കകും ഇളവ്ുേള്ക  

15.  ത്തമഡിക്കല് ഉേകരണങ്ങള് 

സംസ്ഥാന്ത്ത മിേച്ച മനുഷയകേഷിയും ഭ്ൂമിോസ്ഷ്ട്തപരമായ ഷ്ട്പകതയേതയും 
്മഡികല് അനുബന്ധ വ്യവ്സായത്തിന് അനുകയാജ്യമാണ്.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയം  

• ്മ്സ് പാര്ച്കില് ്മഡികല് അനുബന്ധ ഉപേരണങ്ങളു്ട 
രൂപേല്പ്പനയ്കും നിര്ച്മ്മാണത്തിനും ്സൌേരയമുണ്ടായിരികും.  ഇത് 
പങ്കിട്ട് ഉപകയാഗ്ികാന് േഴിയുന്ന സംവ്ിധാനം ഒരുകും.  

• ്മഡികല് ഉപേരണങ്ങള്ക നിര്ച്മ്മികുന്നതിനാവ്േയമായ കഹ് ് ടംപകറച്ചര്ച് 
പ്ലാസ്റ്റിക് , ്മഡികല് കഷ്ട്ഗ്് സിലികന് റബ്ബര്ച്, കമകഷ്ട്ോ ഫ്ലൂയിഡു , 
്മഡികല് അകലലായ് തുടങ്ങിയവ് വ്ാങ്ങുന്നതിന് ഓണ് കലന് സംവ്ിധാനം 
ഒരുകും.   

• നിര്ച്മ്മിക്പ്പടുന്ന ്മഡികല്  ഉപേരണങ്ങളു്ട ഗ്ുണനിലവ്ാര 
പരികോധനയ്ക് ്മ്സ് പാര്ച്കില് ്സൌേരയ്മാരുകും.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം  

ഇവ്ി്ട നിര്ച്മ്മികുന്ന ്മഡികല് ഉപേരങ്ങളു്ട നിലവ്ാരം ഉറപ്പാകുന്നതിനായി 
കവ്ണ്ട വ്ിവ്ിധ സര്ച്ട്ടിഫികറുേള്ക കനടുന്നതിനുള്ള ്ചലവ്ിന്്റ അമ്പതു േതമാനം 
തിരി്േ നല്േും.  ഒറത്തവ്ണ മാഷ്ട്തം നല്േുന്ന ഈ തുേ പരമാവ്ധി 25 ലേം 
രൂപയായിരികും.   

ഗപവഷണവും വികസനവും 

• അകാദ്മിക് സ്ഥാപനങ്ങളും ്മഡികല് അനുബധ ഉപേരണ നിര്ച്മ്മാണ 
രംഗ്്ത്ത വ്യവ്സായങ്ങളും തമ്മില് നടത്തുന്ന ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന 
ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്കക് കവ്ണ്ടി ഷ്ട്പകതയേ ഫണ്ട് നീകി വ്യ്കും.   

• ്മഡികല് അനുബന്ധ ഉപേരണങ്ങള്ക നിര്ച്മ്മികുന്നതിനുള്ള സാകങ്കതിേ 
സഹ്ായം നല്േുേയും നിലവ്ാര സര്ച്ട്ടിഫികറ് കനടാന് സഹ്ായികുേയും 
്മഡികല് ഉപേരങ്ങളു്ട സുരോ പരികോധന നടത്തുേയും ്ചയ്യുന്ന 
അകാദ്മിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗ്കവ്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതിനു  കവ്ണ്ട 
മിേവ്ി്െ കേഷ്ട്രങ്ങള്ക സ്ഥാപികും. 

• ധനോരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും വ്ായ്പ കനടുന്നതിന് ഈടായി ്ബൌധിേ 
സവത്തവ്ോേ കരഖ സമര്ച്പ്പികാവ്ുന്നതാണ്.  ഇതിനായി ഷ്ട്പകതയേ മാര്ച്ഗ 
കരഖ പുറത്തിറകും.   

16.  നാപനാ ത്തടക്സപനാളജി  

നാകനാ ്ടക്കനാളജ്ി ഒരു അതി നൂതന സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയാണ്. നിലവ്ിലുള്ള പല 
വ്യവ്സായങ്ങളിലും വ്ിപ്ലവ്ം സൃരികാന് അതിന് കേഷിയുണ്ട് ഷ്ട്പകതയേിച്ച് 
അന്തിമ ഉപകയാക്താകളില് നിര്ച്ണ്ണായേ സവാധീനം ്ചലുത്താന്.  അതി്െ 
ഉപകയാഗ്ം േൃഷി, ബഹ്ിരാോേം. ഷ്ട്പതികരാധം, ്മറീരിയല് സയന്സ് ഊര്ച്ജ്ജം 
തുടങ്ങിയ കമഖലേളില് ഷ്ട്പകയാജ്ന്പ്പടുത്താന് േഴിയും.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  
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ഒരു നാകനാ ഫാബ് സ്ഥാപികാന് വ്ിഭ്ാവ്നം ്ചയ്യുന്നു.  പി.പി.പി. മാതൃേയില് 
ആയിരികും ഇത് .  സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്ക, ഗ്കവ്ഷേര്ച് എന്നിവ്ര്ച്ക് ഈ രംഗ്ത്ത് 
അതയാധുനിേ പരിേീലനവ്ും സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയു്ട വ്ിേസനവ്ും ലേയമിടുന്നു.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം  

• മും്ബയ് ഇന്തയന് ഇന്സ്റ്റിറയൂട്ട് ഓഫ് ്ടക്കനാളജ്ിയി്ല ്സെര്ച് ഓഫ് 
എക്സലന്സ് ഇന് നാകനാ ഇല്ക്കഷ്ട്ടാണിക്സ് കപാലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക 
വ്ിേസിപ്പികുന്ന സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേളു്ട വ്ാണിജ്യ വ്ല്കരണത്തിനും, 
കലസന്സിങ്ങിനും സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേ്ളയും MSME േ്ളയും 
പിന്തുണയ്കുന്നതിനായി ഷ്ട്പകതയേ ഫണ്ടിംഗ് സംവ്ിധാനം ഉണ്ടാകും.   

• നാകനാ ്ടക്കനാളജ്ിയി്ല ഗ്കവ്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്കക് വ്യവ്സായ 
കമഖലയുമായുള്ള സമ്പര്ച്കം ്മച്ച്പ്പടുത്തുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര 
കോണ്ഫറന്സുേളും, ്സമിനാറുേളും സംഘടിപ്പികും..   അത് വ്ഴി നവ് 
സകങ്കതങ്ങളു്ട വ്ാണിജ്യപരമായ വ്ിേസനം േക്തി്പ്പടുത്താന് േഴിയും.  

ഗപവഷണവും വികസനവും 

ോര്ച്ബണ് രഹ്ിത ഊര്ച്ജ്ജം േുധജ്ലം തുടങ്ങിയ കമഖലേളില് നാകനാ ് ടക്കനാളജ്ി  
അടിസ്ഥാനമാകിയുള്ള ഗ്കവ്ഷണം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   

17. ഫാര്മസയൂടിക്കല്സ് 

ഇന്തയന് ഫാര്ച്മ േമ്പനിേള്ക അവ്രു്ട ഗ്ുണനിലവ്ാരമുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങളിലൂ്ടയും 
വ്ില മല്സര േമതയിലൂ്ടയും ആകഗ്ാള മുഷ്ട്ദ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാേ്ത്ത 60% 
വ്ാക്സിനുേളും 20% ജ്നറിക് മരുന്നുേളും നിലവ്ില് ഇന്തയ യിലാണ് 
നിര്ച്മ്മികുന്നത്.  ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല്സ് നിര്ച്മ്മാണത്തിനും ഗ്കവ്ഷണത്തിനുമായി 
സംസ്ഥാന്ത്ത ഷ്ട്പാപ്തമാകുന്ന ഒരു ആവ്ാസ വ്യവ്സ്ഥ സൃരികാന് നയം 
ഷ്ട്േമികുന്നു.    

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള് 

• തിരുവ്നന്തപുര്ത്ത കലഫ് സയന്സ്സ് പാര്ച്കി്െ രണ്ടാം ഘട്ട വ്ിേസനം 
പൂര്ച്ത്തിയാകും  

• അമ്പലമുേളി്ല ്പകഷ്ട്ടാ ്േമികല് പാര്ച്കില് നിര്ച്കേേിച്ചിട്ടുള്ള ഫാര്ച്മ 
കസാണ് ്പാതുവ്ായ ്സൌേരയങ്ങള്ക, ലാന്് പാഴ്സലുേള്ക ബില്റ് അപ്പ് 
സ്്പസുേള്ക, ്ടസ്റ്റിങ്ങ് ലകബാറട്ടറിേള്ക, ഗ്ുണനിലവ്ാര കേഷ്ട്രങ്ങള്ക 
മുതലായവ് വ്ാഗ്ദ്ാനം ്ചയ്യും.   

• താപ നില ്സന്സിറീവ് മരുന്നുേള്കക് അനുകയാജ്യമായ നിയഷ്ട്ന്തിത 
താപനിലയില് ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല് വ്യവ്സായത്തിന് ഷ്ട്പകതയേ കോള്ക് 
കസ്റ്റാകറജ് ്സൌേരയങ്ങള്ക സ്ഥാപികുന്നത് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   

• കേരള കസ്റ്ററ് ഷ്ട്ഡഗ്സ് & ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല്സ് ലിമിറ് േക്തി്പ്പടുത്തുേയും 
്സൌേരയങ്ങള്ക നവ്ീേരികുേയും ്ചയ്യും.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം  

• ജ്നറിക്  മരുന്നുേള്ക, ഐപിഐ /ബല്ക് ഷ്ട്ഡഗ്സ്, വ്ാക്സിനുേള്ക, 
്ോണ്ടാക്റ് റിസര്ത്ച്ച് ആെ് മാനുകഫക്ചറിങ്ങ്, ബകയാസിമിലറുേള്ക, 
ബകയാളജ്ിക്സ് എന്നിവ്യു്ട നിര്ച്മ്മാണം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   
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• വ്യവ്സായ അകാദ്മിക് സഹ്േരണകത്താ്ട കറാ് കഷാേളും 
പരിപാടിേളും സംഘടിപ്പികും.   

• മരുന്ന് രൂപീേരണം, ക്ലിനികല് പരീേണങ്ങള്ക തുടങ്ങിയ 
ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല്സ് വ്ിഷയങ്ങളില് വ്യവ്സായാധിഷ്ഠിത കോഴ്സുേള്ക 
വ്ിേസിപ്പികും.   

ഗപവഷണവും വികസനവും 

• ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല്സ് കമഖലയില് അതയാധുനിേ ്സൌേരയങ്ങള്ക, ഇങ്കു 
കബടററുേള്ക മുതലായവ് വ്ാഗ്ദ്ാനം ്ചയ്യുന്ന ഒരു മിേവ്ുേളു്ട കേഷ്ട്രം 
സ്ഥാപികും  

• ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല്സ്, പരമ്പരാഗ്ത കവ്ദ്യ ോസ്ഷ്ട്തം എന്നിവ്യു്ട ബകയാ 
കഷ്ട്പാസ്്പക്ടിങ്ങ് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും 

• ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല്സ് വ്യവ്സായത്തില് ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക 
നടത്തുന്നതിനും അതയാധുനിേ ഗ്കവ്ഷണ ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക കഷ്ട്പാല് 
സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനും ഒരു സമര്ച്പ്പിത ഫണ്ട് നീകി വ്യ്കും 

ഇ.എസ്.ജി യും സുസ്ഥിരതയും  

• ഫാര്ച്മസയൂട്ടികല്സ് നിര്ച്മ്മാണത്തില് പരിസ്ഥിതി ്സൌഹ്ൃദ് സമീപനം 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   

18.  റീ കസക്ലിങ്ങും മാലിനയ സംസ്കരണവും  

“േുറയ്കുേ, പുനരുപകയാഗ്ികുേ, പുനര്ച്നിര്ച്മ്മികുേ” എന്ന മുഷ്ട്ദ്ാ വ്ാേയത്തി്ല 
ഒരു ഷ്ട്പധാന സ്തംഭ്മായ “പുനര്ച് നിര്ച്മ്മാണം” അഥവ്ാ “റീ കസകലിംഗ്”.  ആധുനിേ 
മാലിനയ നിര്ച്മ്മാര്ച്ജ്ജനത്തി്െ ഒരു ഷ്ട്പധാന  ഘടേമാണ്.  അസംസ്േൃത 
വ്സ്തുകളു്ട ആവ്േയേത േുറയ്കുന്നതിലൂ്ടയും, മാലിനയ നിര്ച്മ്മാര്ച്ജ്ജനത്തിന് 
വ്ഴി്യാരുകുന്നതിലൂ്ടയും പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത നിലനിര്ച്ത്താന് ഇത് 
സഹ്ായികുന്നു.  ഭ്േണം, പൂകന്താട്ട  അവ്േിരങ്ങള്ക തുടങ്ങിയ കജ്വ് 
മാലിനയങ്ങളു്ട േംകപാസ്റ്റും പുനരുപകയാഗ്വ്ും ഇതില് ഉള്ക്പ്പടുന്നു.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• വ്സ്തുകളു്ട കേഖരണം, സംഭ്രണം, പുനരുപകയാഗ്ം എന്നിവ്യ്കുള്ള 
്സൌേരയങ്ങള്ക സജ്ജീേരികുന്നത് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും. 

• തകേേ സവയംഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളു്ട പിന്തുണകയാ്ട കവ്സ്റ്റ്  ടു എനര്ച്ജ്ി 
പധതിേള്ക പി.പി. പി കമാഡലില് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം 

• നിര്ച്ബന്ധിത പുനരുപകയാഗ് കേഖരണം, േ്െയിനര്ച് നികേപം, 
റീകസകിള്ക ്ചയ്ത വ്സ്തുകളു്ട ഉപകയാഗ്ം വ്ര്ച്ധിപ്പികല് 
എന്നിവ്യ്കുള്ള നിയമനിര്ച്മ്മാണങ്ങള്ക നടത്തും.   

• റീ കസകിള്ക ്ചയ്ത ഉല്പ്പന്നങ്ങള്കകായി ഒരു നിശ്ചിത തുേ 
്ചലവ്ഴികുന്ന സംഭ്രണ നയങ്ങള്ക രൂപീേരികും.   

ഗപവഷണവും വികസനവും 
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• മാലിനയ സംസ്േരണത്തിന് നൂതനമായ പരിഹ്ാരങ്ങള്ക ആവ്ിഷ്ക 
രികുന്നതിനുള്ള ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങളും മിേച്ച രീതിേളും 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

• നൂതന ആേയങ്ങള്ക/േണ്ടു പിടിത്തങ്ങള്ക, ഉല്പ്പന്നം/ഷ്ട്പഷ്ട്േിയ വ്ിേസനങ്ങള്ക/ 
മാറങ്ങള്ക എന്നിവ്്യകുറിച്ചുള്ള ഗ്കവ്ഷണം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് 
ഒരു റിസര്ത്ച്ച് ഫണ്ട് രൂപീേരികും.   

• മാലിനയ സംസ്േരണത്തി്ല ഷ്ട്പശ്നങ്ങള്ക േ്ണ്ടത്തുന്നതിനും നവ്ീേരിച്ച 
വ്സ്തുകളു്ട സംഭ്രണം കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനും എന്.ജ്ി.ഒ.േള്ക, 
നാസ്കോം കപാലുള്ള വ്യവ്സായ അകസാസികയഷനുേള്ക തുടങ്ങിയവ് 
യുമായി തഷ്ട്ന്തപരമായ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപികും.   

ഇ.എസ്.ജി യും സുസ്ഥിരതയും  

• തകേേ സവയം  ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളു്ടയും എന്.ജ്ി.ഒ േളു്ടയും 
സഹ്േരണകത്താ്ട പുനരുപകയാഗ്ികാവ്ുന്ന വ്സ്തുകളു്ട സ്ഥിരമായ 
വ്ിതരണം ഉറപ്പാകും  

19.  േുനരുേപയാഗ ഊര്ജം  

സംസ്ഥാനം അതി്െ ഹ്രിത നയത്തിന്്റ  ലേയങ്ങള്ക കേവ്രികാന് വ്ിവ്ിധ 
പധതിേള്ക  ആവ്ിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതി്െ കവ്ഗ്ത വ്ര്ച്ധിപ്പികാന് അന്താരാഷ്ട്ര 
സഹ്േരണം ഉറപ്പാകും.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• ്പാതു അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക ലഭ്യമാകുന്നതിനായി ഒരു റിനയൂവ്ബിള്ക 
എനര്ച്ജ്ി പാര്ച്ക് സ്ഥാപികും.  പ്ലഗ് ആന്് കപ്ല കേലിയിലായിരികും 
ഇതി്െ ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനം. കസാളാര്ച് കഫാകട്ടാ കവ്ാള്കകട്ടയ്ക് സിസ്റ്റം, 
ബകയാഗ്യാസ് , മാലിനയത്തില് നിന്നുള്ള ഊര്ച്ജ്ജം, ോറില് നിന്നും 
കവ്ദ്യുതി, കഹ്ഷ്ട്ബി് സംവ്ിധാനങ്ങള്ക, സംഭ്രണ സംവ്ിധാനങ്ങള്ക, 
കഹ്ഷ്ട്ഡജ്ന്/ഇന്ധന ്സലലുേള്ക, ജ്ികയാ ്തര്ച്മല് ഊര്ച്ജ്ജം, കഹ്ഷ്ട്ബി്/ 
ഇലക്ഷ്ട്ടിക് വ്ാഹ്നങ്ങള്ക തുടങ്ങിയവ്യില് നവ് സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക 
വ്ിേസിപ്പികുന്നതിനുള്ള ഇടമായിരികും ഇത്.    

• പുനരുപകയാഗ് ഊര്ച്ജ്ജ കമഖലയില് േൂടുതല് നികേപം 
ആേര്ച്ഷികുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക സവീേരികും. 

• കഫാകളാറിംഗ് കസാളാര്ച് പവ്ര്ച് കഷ്ട്പാജ്ക്ടുേള്ക പി.പി.പി. മാതൃേയില് 
സ്ഥാപികും  

• ഷ്ട്ഗ്ീന് കഹ്ഷ്ട്ഡജ്ന് ഉല്പ്പാദ്നത്തിന് ഉതേുന്ന കഹ്ഷ്ട്ബി് മാതൃേേള്ക.  
േ്ണ്ടത്തും   

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം  

• പുനരുപകയാഗ് ഊര്ച്ജ്ജ കമഖലയില് നൂതന ആേയങ്ങ്ള ആേര്ച്ഷികുന്ന 
തിനും കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനുമായി പുരസ്കാരം (ഇ്ന്നാകവ്ഷന് 
അവ്ാര്ച്്) നല്ോന് ലേയമിടുന്നു.   

• ക്ലീന് എനര്ച്ജ്ി ഇന്നകവ്ഷന് ആെ് ബിസിനസ് ഇന്േുകബഷന് ്സന്ററില് 
രൂപ്പ്പടുന്ന സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേള്കക് തുടര്ച് വ്ിപുലീേരണത്തിന് ഷ്ട്പകതയേ 
സ്്േയില് അപ്പ് ഫണ്ട് രൂപീേരികും.  എനര്ച്ജ്ി മാകനജ്്മെ് ്സെര്ച്, 
ക്ലീന് എനര്ച്ജ്ി ഇെര്ച് നാഷണല് ഇന്േയുകബഷന് ്സെര്ച് കേരള 
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്ഡവ്ലപ്പ്്മെ് ആെ് ഇന്നകവ്ഷന് സ്ഷ്ട്ടാറജ്ിക് ്േൌണ്സില്എന്നിവ്യു്ട 
സംയുക്ത സംരംഭ്മാണ് ഇത്   

ഗപവഷണവും വികസനവും 

വ്ിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക, ഗ്കവ്ഷണ കേഷ്ട്രങ്ങള്ക, വ്യവ്സായ കമഖല, 
ഉപകഭ്ാക്താകള്ക എന്നിവ്്ര ഏകോപിപ്പിച്ചു്ോണ്ട് ഒരു ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന 
കേഷ്ട്രം സ്ഥാപികും.  സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേ്ള ഷ്ട്പാകയാഗ്ിേ ഉപകയാഗ്ത്തിനും, 
വ്ാണിജ്യ പരമായും ഉപയുക്തമാകുേയാണ് ലേയം.  ്സൌകരാര്ച്ജ്ജ ്സല് 
്ടക്കനാളജ്ി, ഊര്ച്ജ്ജ സംഭ്രണ സകങ്കതങ്ങള്ക, കസാളാര്ച് അധിരിത കഹ്ഷ്ട്ബി് കോ 
ജ്നകറഷന്, കഹ്ഷ്ട്ഡജ്ന് ഉല്പാദ്ന വ്ിദ്യേള്ക എന്നിവ്യില് ഗ്കവ്ഷണങ്ങള്ക 
കേഷ്ട്രീേരികും.  ഈ കമഖലേളില് നിലവ്ിലുള്ള സാകങ്കതങ്ങളു്ട  മിേവ്, 
്ചലവ് േുറഞ്ഞ ഉല്പ്പാദ്നം എന്നിവ്യ്കു േൂടുതല് ഊന്നല് നല്േും.      

ഇ.എസ്.ജി യും സുസ്ഥിരതയും  

• ഹ്രികതാര്ച്ജ്ജ പധതിേ്ള കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിനായി ഷ്ട്പദ്ര്ച്േനങ്ങളും 
പരിപാടിേളും സംഘടിപ്പികും  

ത്തറഗുപലറ്ററി ത്തമക്കാനിസം  

• ്ചറുേിട ഇടത്തരം സംരംഭ്ങ്ങള്കകുള്ള ഒരു ോര്ച്ബണ് രഹ്ിത നിര്ച്വ്ഹ്ണ  
സ്ഷ്ട്ടാറജ്ി സവീേരികും. പുനരുപകയാഗ്ികാവ്ുന്ന േുധമായ ഊര്ച്ജ്ജ  
കഷ്ട്സാതസ്സുേളും ോര്ച്ബണ് നിയഷ്ട്ന്തിത സംവ്ിധാനങ്ങളും 
ഷ്ട്പകയാജ്ന്പ്പടുത്തും  

20.  ചിലലറ വയാോര പമഖല  

ഡിജ്ിറല് സകങ്കതങ്ങളു്ട ഉയര്ച്ന്ന ഉപകയാഗ്മുള്ള കേരളം കപാ്ലയുള്ള 
ഉപകഭ്ാക്തൃ സംസ്ഥാനത്ത് ചിലലറ വ്ില്പ്പന കമഖലയു്ട വ്ളര്ച്ച്ചാ സാധയത 
അപാരമാണ്. 

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• പിപിപി മാതൃേയില് ്ചറുേിട സംരംഭ്ങ്ങള്ക, സ്റ്റാര്ച്ട്ട് അപ്പുേള്ക ഇ-
കോകമഴ്സ് സംരംഭ്േര്ച് എന്നിവ്ര്ച്കായി അതയാധുനിേ സംഭ്രണ കേഷ്ട്രങ്ങള്ക 
സ്ഥാപികും.   

• ഇ-കോകമഴ്സ് സംരംഭ്ങ്ങള്കക് ഗ്ുണേരമാേും വ്ിധം നഗ്രത്തിനുള്ളില് 
്ചറിയ സംഭ്രണോലേള്ക സ്ഥാപികും.  ചരകുേളു്ട സുഗ്മമായ നീകം 
അനായാസമാകുേയാണ് ലേയം.   

• ചിലലറ വ്ില്പ്പനകാര്ച്കായി ആധുനിേ ഇ ് ടയില് കസാണുേള്ക സ്ഥാപികും   

ഡിജിറ്റകലപസഷനും സാപങ്കതിക വിദയയും  

• MSME യൂണിറുേ്ള ോരയേമമാകുന്നതിനായി ഇ–്ോകമഴ്സ് 
േമ്പനിേളുമായി ധാരണാപഷ്ട്തം ഉണ്ടാകും അവ്രു്ട ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക ഓണ് 
കലനായി വ്ില്കുേയും സ്ഥാപനങ്ങ്ള ഡിജ്ിറല്വ്ല്കരികുേയും 
്ചയ്യുന്നതിനാണിത്.  ഉല്പ്പാദ്േരും വ്ില്പ്പനകാരും േര്േൌേല 
വ്ിദ്ഗ്ധരും ്നയ്ത്തുോരും ഉള്കപ്പ്ടയുള്ള ്ചറുേിട ഇടത്തരം 
സംരംഭ്േര്ച്ക് വ്ിതരണം, സംഭ്രണം വ്ിപണനം തുടങ്ങിയ കസവ്നങ്ങള്ക 
ഇതുവ്ഴി ഫലഷ്ട്പദ്മായി നല്ോന് ലേയമിടുന്നു.   
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ഇ.എസ്.ജി യും സുസ്ഥിരതയും  

• വ്ിഭ്വ്ങ്ങള്ക പാഴാേുന്നത് േുറയ്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര പാകകജ്ിങ് 
സകങ്കതങ്ങള്ക സവീേരികുന്നതിനും ചിലലറ വ്യാപാരിേ്ള 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

• ്വ്യര്ച്്ഹ്ൌസുേള്ക, വ്ിതരണ കേഷ്ട്രങ്ങള്ക, റീ്ട്ടയില് കസ്റ്റാറുേള്ക 
എന്നിവ്ിടങ്ങളില് കസാളാര്ച് പാനലുേള്ക സ്ഥാപികാന് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

21.  വിപനാദ സഞ്ചാരവും ആതിപേയതവവും  

• അതുലയമായ ഭ്ൂമി ോസ്ഷ്ട്ത സവ്ികേഷതേളാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്.  
ഏഷയയി്ല വ്ികനാദ് സഞ്ചാര കേഷ്ട്രങ്ങളില് ഏറവ്ും ഷ്ട്പിയ്പ്പട്ട ഇടങ്ങളില് 
ഒന്നാകി അത് കേരള്ത്ത മാറുന്നു.  പുതിയ ോല്ത്ത ടൂറിസം, 
കഹ്ാസ്പിറാലിറി ഉല്പ്പന്നങ്ങളും, കസവ്നങ്ങളും േൂടുതല് 
ആേര്ച്ഷേമാവ്ുേയാണ്.  സംസ്ഥാനം അതിന്്റ സാധയതേള്ക 
ഷ്ട്പകയാജ്ന്പ്പടുത്താന് താല്പരയ്പ്പടുന്നു.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള്  

• വ്ിവ്ിധ ഘടനയിലുള്ള ോരവ്ന് പാര്ച്കുേള്ക  സംസ്ഥാനം ഒരുകും. കഡ 
പാര്ച്കുേള്ക, അതയാധുനിേ ോരവ്ന് പാര്ച്കുേള്ക, കഹ്ഷ്ട്ബി് 
പാര്ച്കുേള്ക, പ്ലാെ്കറഷന് ഇടയിലുള്ളവ്, വ്ീടുേള്ക്കാപ്പമുള്ളവ് 
എന്നിങ്ങ്ന പല രൂപത്തില് അവ് വ്ിഭ്ാവ്ന ്ചയ്യുന്നു.  
പി.പി.പി,മാതൃേയില് ഇവ് വ്ിേസിപ്പി്ച്ചടുകാനാണ് ലേയം  
 

• ോരവ്ന് പാര്ച്കുേള്ക വ്ിേസിപ്പികുന്നതിന് അനുകയാജ്യമായ ഒഴിഞ്ഞ 
സ്ഥലങ്ങളു്ട ഒരു ഡാറാ ബാങ്ക് തയ്യാറാകും. തകേേ സവയം ഭ്രണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക, സര്ച്കാര്ച് വ്േുപ്പുേള്ക എന്നിവ്യു്ട പങ്കാളിത്തവ്ും 
ഉണ്ടാേും  

നിപക്ഷ്േ പപ്ോല്സാഹനം  

• ോരവ്നുേള്ക വ്ാങ്ങാനും ഫര്ച്ണിഷിങ്ങിനും അടകം സാമ്പത്തിേ വ്ായ്പ 
ലഭ്യമാകാന് ഷ്ട്പകതയേ വ്ായ്പാ പധതി ഒരുകും.   

• നൂതനമായ ടൂറിസം, കഹ്ാസ്പിറാലിറി അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

• ടൂറിസത്തി്ല സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേള്ക കപാലുള്ള ടൂറിസം മുകന്നാട്ട് വ്യ്കുന്ന 
അനുബന്ധ ബിസിനസുേള്ക കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും  

ഇ.എസ്.ജി.യും സുസ്ഥിരതയും 

• ോരവ്ന് പാര്ച്കുേളി്ല മാലിനയ സംസ്േരണം മാതൃോപരമായിരികും.  
മലിന ജ്ല കേഖരണ രീതി, മറ് മാലിനയങ്ങളു്ട നീകം ്ചയ്യല് 
തുടങ്ങിയവ്യ്ക് മിേച്ച പരിഹ്ാരം സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയു്ട 
സഹ്ായകത്താ്ട േ്ണ്ടത്തുന്ന സംരംഭ്ങ്ങ്ള കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികും.   
 

22.  3ഡി  പ്േിെിംഗ്  
 
ഷ്ട്തീഡി ഷ്ട്പിെിംഗ് അ്ലലങ്കില് അഡിറീവ് നിര്ച്മ്മാണം ഒരു ഭ്ാവ്ി സാധയതാ 
കമഖലയാണ്.  ഉല്പ്പാദ്നത്തില് വ്ിപ്ലവ്ം സൃരികുന്ന ഒന്നായിരികും 
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അ്തന്ന് േണകാകുന്നു.  എയ്കറാസ്കപസ്, ഡി്ഫന്സ്, ്ഹ്ല്ത്ത് ്േയര്ച് 
തുടങ്ങി കവ്വ്ിധയമാര്ച്ന്ന വ്യവ്സായങ്ങള്കക് ഷ്ട്തീഡി ഷ്ട്പിെിംഗ് എങ്ങ്ന 
ഗ്ുണേരമാകാ്മന്ന് സംസ്ഥാനം ആകലാചികുന്നു.   

അടിസ്ഥാന ത്തസൌകരയങ്ങള് 

• അഡിറീവ് മാനുകഫക്ചറിങ്ങ് കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതിന് പി.പി.പി. 
മാതൃേയില് കേഷ്ട്രം സ്ഥാപികും. തകേേീയമായ ഷ്ട്തീ ഡി ഷ്ട്പിെ്റിംഗ് 
സകങ്കതങ്ങള്ക വ്ിേസിപ്പികുന്നതിനാണ് ഇത്തര്മാരു കേഷ്ട്രം.  മനുഷയ 
വ്ിഭ്വ്കേഷിയി്ല പരിമിതിേള്ക പരിഹ്രികാനും ലേയമിടുന്നു.  
്മറീരിയല്, ് മഷീന്, കഷ്ട്പാസസ്സ്, ആപ്ലികകഷന്, ഉല്പ്പന്ന വ്ിേസനം തുടങ്ങി 
ഈ സകങ്കതത്തി്െ കമന്മേള്ക ആദ്യാവ്സാനം വ്്ര ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു 
കേഷ്ട്രമായിരികും ഇത്.  3D ഷ്ട്പിെ്റിംഗ് കമഖലയു്ട വ്യതയസ്ഥ 
ആവ്േയേതേ്ള കേഷ്ട്രം അഭ്ിസംകബാധന ്ചയ്യും  

• കലാകോത്തര ബകയാ ഷ്ട്പിെ്റിംഗ് ലാബ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപികും.  
ആകരാഗ്യ കമഖലയു്ട വ്യതയസ്ഥ ആവ്േയതേള്ക ഇത് അഭ്ിസംകബാധന 
്ചയ്യും  പി.പി.പി. മാതൃേയില് ആയിരിയ്കും ഇതും.  വ്ിപുലമായ 3 
D ബകയാ ഷ്ട്പിെിംഗ്ും ഗ്കവ്ഷണവ്ും ഇതിലൂ്ട സാധയമാേും  

ത്തറഗുപലറ്ററി ത്തമക്കാനിസം  

• ഒരു കനാഡല് ഏജ്ന്സി അഥവ്ാ േണ്കസാര്ച്ഷയം രൂപീേരികും. 3D 
ഷ്ട്പിെ്റിംഗ് സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യേളു്ട വ്ാണിജ്യ വ്ല്കരണം, വ്ിവ്രങ്ങള്ക 
എളുപ്പത്തില് ലഭ്യമാകല്, ഐ.പി. ഗ്കവ്ഷണം, പരിേീലനം ്താഴില് 
സാധയതേള്ക േ്ണ്ടത്തല് എന്നിവ്യില് സംസ്ഥാന്ത്ത ഷ്ട്പവ്ര്ച്ത്തനങ്ങള്ക 
ഏകോപിപ്പികുന്നതിന് ഈ നിയഷ്ട്ന്തണ സംവ്ിധാനം ലേയം വ്യ്കുന്നു.   

കനേുണയവും പശഷി വര്ദ്ധ്ിപ്ിക്കലും  

• വ്യവ്സായ കമഖലയും, അകാദ്മിക് കലാേവ്ുമായി േൂടിയാകലാചിച്ച് 3 D 
ഷ്ട്പിെ്റിംഗ്ിനായി കോഴ്സുേള്ക രൂപേല്പ്പന ്ചയ്യും, ്ടക്കനാളജ്ി 
ക്ലിനികുേള്ക വ്ഴിയുള്ള കഷ്ട്പാഷ്ട്ഗ്ാമുേളിലൂ്ടയും കനപുണയ വ്ിേസനം 
സാധയമാകും  

• സംസ്ഥാന്ത്ത വ്ിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് 3D ലാബ് സ്ഥാപികുന്നതിന് 
്ചലവ്ി്െ 50 േതമാനം വ്്ര (പരമാവ്ധി 10 ലേം) സാമ്പത്തിേ 
സഹ്ായം ലഭ്യമാകും.  കവ്ദ്ഗ്ധയമുള്ള മനുഷയ വ്ിഭ്വ് കേഷിക് ഈ 
രംഗ്ത്തുള്ള േുറവ് മറിേടകുേയാണ് ലേയം  

• 3 ഡ ഷ്ട്പിന്റിംഗ് രംഗ്ത്തുള്ള MSME േളി്ല നിലവ്ിലുള്ള ജ്ീവ്നകാര്ച്ക് 
കേഷി വ്ിേസനത്തിനുള്ള കോഴ്സുേളു്ട ഫീസ് സര്ച്കാര്ച് ഓട്ടത്തവ്ണ 
യായി അടയ്കും.  

ഇ.എസ്.ജി.യും സുസ്ഥിരതയും 

• നിര്ച്മ്മാണ കമഖലയില് 3D സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യയു്ട വ്രകവ്ാ്ട ോലഹ്രണ 
്പ്പടുേകയാ അഷ്ട്പസക്തമാവ്ുേകയാ ്ചയ്യുന്ന പരമ്പരാഗ്ത നിര്ച്മ്മാണ 
കമഖലയി്ല അടിസ്ഥാന ്സൌേരയങ്ങള്ക പുനര്ച്നിര്ച്ണ്ണയികുന്നതിനും 
പുനരുപകയാഗ്ികുന്നതിനും അനുകയാജ്യമായ േര്ച്മ്മപധതി 
തയ്യാറാകകണ്ടതുണ്ട്  

  ഗപവഷണവും വികസനവും  
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• വ്യവ്സായ കമഖലയിലും ആകരാഗ്യ രംഗ്ത്തും ആവ്േയമായ 3D 
ഷ്ട്പിെ്റ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളു്ട നിര്ച്മ്മാണം, വ്ിേസനം 
സംസ്േരണത്തിനും ്പൌഡര്ച് റീ കസക്ലിംഗ്ിനുമുള്ള സാകങ്കതിേ 
വ്ിദ്യ, ഡികസന് കസാഫ്റ് ്വ്യര്ച് രൂപ േല്പ്പന 
എന്നിവ്യ്്കലലാമായി േുറഞ്ഞത് 10 കോടി രൂപയു്ട മൂലധനമുള്ള 
ഒരു കോര്ച്പ്പസ് ഫണ്ടിന്്റ പൂര്ച്ണ്ണ സാമ്പത്തിേ പിന്തുണകയാ്ട 
സമഷ്ട്ഗ്മായ  ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന പധതി തയ്യാറാകകണ്ടതാണ്    

വ്യവ്സായങ്ങളു്ട വ്ര്ച്ഗീേരണം  

നമ്പര് വിഭാഗം മാനദണ്ഡം 

1.  സൂേ്മ സംരംഭ്ം  

പ്ലാെ് & ്മഷീനറി /ഉപേരണങ്ങള്ക 
എന്നിവ്യി്ല നികേപം ഒരു കോടി 
രൂപയില് േവ്ിയാത്തതും വ്ിറു വ്രവ് 
അഞ്ചുകോടി രൂപയില് േവ്ിയാത്തതുമായ 
സംരംഭ്ങ്ങള്ക  

2.  ്ചറുേിട സംരംഭ്ം  

പ്ലാെ് & ്മഷീനറി /ഉപേരണങ്ങള്ക 
എന്നിവ്യി്ല നികേപം പത്ത് കോടി 
രൂപയില് േവ്ിയാത്തതും വ്ിറു വ്രവ് 
അന്പത് കോടി രൂപയില് േവ്ിയാത്തതുമായ 
സംരംഭ്ങ്ങള്ക  

3.  ഇടത്തരം സംരംഭ്ം  

പ്ലാെ് & ്മഷീനറി /ഉപേരണങ്ങള്ക 
എന്നിവ്യി്ല നികേപം അന്പത്  കോടി 
രൂപയില് േവ്ിയാത്തതും വ്ിറു വ്രവ് 
ഇരുന്നൂറി അന്പത് കോടി രൂപയില് 
േവ്ിയാത്തതുമായ സംരംഭ്ങ്ങള്ക  

4.  വ്ന്േിട സംരംഭ്ം  

പ്ലാെ് & ്മഷീനറി /ഉപേരണങ്ങള്ക 
എന്നിവ്യി്ല നികേപം അന്പത് കോടി 
രൂപയില് േവ്ിയാത്തതും വ്ിറു വ്രവ് 
മുന്നൂ് കോടി രൂപയില് േവ്ിയാത്തതുമായ 
സംരംഭ്ങ്ങള്ക  

5.  ്മഗ്ാ സംരംഭ്ം  
പ്ലാെ് & ്മഷീനറി /ഉപേരണങ്ങള്ക 
എന്നിവ്യില്  മുന്നൂ് കോടി രൂപയില് 
േൂടുതല് നികേപമുള്ള സംരംഭ്ങ്ങള്ക  

 

11. ഇന്്സെീവ്ുേള്ക 
  
സാകങ്കതിേ വ്ിദ്യ അടിസ്ഥാനമാകിയുള്ള നാലാം വ്യവ്സായ 
വ്ിപ്ലവ്ത്തി്െ(ഇന്ഡസ്ഷ്ട്ടി 4.0) ഭ്ാഗ്മായി നികേപവ്ും നൂതനതവവ്ും 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്ിപ്പികുന്നതും സുസ്ഥിരവ്ും പങ്കാളിത്ത സവഭ്ാവ്മുള്ളതുമായ 
ഒരു വ്യാവ്സായിോന്തരീേം േക്തി്പ്പടുത്തുേ്യന്ന ലേയകത്താ്ട 
മുേളില് സൂചിപ്പിച്ച 22 മുന് ഗ്ണനാ കമഖലേളി്ല വ്യവസായങ്ങളു്ട 
ആവ്േയങ്ങള്കക് പരിഗ്ണന നല്േി ്ോണ്ട് ഒരു ഇന്്സെ്റീവ് മാര്ച്ഗ 
കരഖ രൂപ്പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ നയത്തിന്്റ ഭ്ാഗ്മായി താ്ഴപ്പറയുന്ന 
വ്ിവ്ിധ ഇന്്സെീവ് പധതിേളാണ് ഇത്തരത്തില് േ്ണ്ടത്തിയിരികുന്നത്  
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നമ്പര് ഇന്ഡത്തസെ്റീവ് കാറ്റഗറി വയവസായ 
പപ്ശണി 

വിവരണം 

1.  
േുറഞ്ഞ പാലിഷാ 
വ്ായ്പേള്ക  

സൂേ്മ 
്ചറുേിട 
ഇടത്തരം 
സംരംഭ്ം  

4% പലിേയ്കു 10 ലേം 
രൂപ വ്്രയുള്ള 
വ്ായ്പേള്ക (6% 
വ്്രയുള്ള പലിേ 
സ്ബവന്ഷനിലൂ്ട) 

2.  
മൂലധന സബ്സിഡി 
ഇന്്സെീവ്  

സൂേ്മ 
്ചറുേിട 
ഇടത്തരം 
സംരംഭ്ം  

• കമകഷ്ട്ോ : 45% വ്്ര, 
പരമാവ്ധി 40 ലേം 
രൂപ വ്്ര  

• ്ചറുേിട :45% വ്്ര 
പരമാവ്ധി ഒരു 
കോടി രൂപ വ്്ര  

• ഇടത്തരം: 45% വ്്ര 
പരമാവ്ധി 2 കോടി 
രൂപ വ്്ര 

3.  ഇലക്ഷ്ട്ടിസിറി ഡയൂട്ടി 
ഒഴിവ്ാകല്  

സൂേ്മ 
്ചറുേിട 
ഇടത്തരം 
സംരംഭ്ം  

100% ഇളവ് : 5 
വ്ര്ച്ഷകത്തക്  

4.  ഐ.പി.ഓ. വ്ഴിയുള്ള 
ധന സമാഹ്രണത്തിന് 

സൂേ്മ 
്ചറുേിട 
ഇടത്തരം 
സംരംഭ്ം  

NSE, BSE എന്നിയവ്യു്ട 
SME പ്ലാറ് കഫാം മുകഖന 
പബ്ലിക് ഇഷയൂ 
നടത്തുന്നതിന് ്ചലവ്ായ 
തുേയു്ട 50% റി-ഇം 
്പഴ്സ്്മന്്; പരമാവ്ധി 
1 കോടി രൂപ വ്്ര. (ഈ  
വ്ിധം സമാഹ്രികുന്ന 
ഫണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് 
സംരംഭ്ം തുടങ്ങുന്നതികനാ 
വ്ിേസിപ്പികുന്നതികനാ 
വ്ിനികയാഗ്ിച്ചാല് മാഷ്ട്തം) 

5.  നികേപ സബ്സിഡി  
വ്ന്േിട ്മഗ്ാ 
സംരംഭ്ങ്ങള്ക 

സ്ഥിര മൂലധന 
നികേപത്തിന്റ 10% 
നികേപ സബ്സിഡി; 
പരമാവ്ധി 10 കോടി രൂപ 
വ്്ര  

6.  
എസ്ജ്ി എസ് റി റീ 
ഇംകപഴ്സ്്മെ്  

വ്ന്േിട ്മഗ്ാ 
സംരംഭ്ങ്ങള്ക 

മൂലധന നികേപത്തിന് 
100% റിഇംകബഴ്സ്്മന്്: 
5 വ്ര്ച്ഷകത്തക്    

7.  
ഭ്ൂമി ോറഗ്റി 
പരിവ്ര്ച്ത്തന നിരകില് 
ഇളവ്  

വ്ന്േിട ്മഗ്ാ 
സംരംഭ്ങ്ങള്ക 

ഭ്ൂമിയു്ട വ്ില 
േണകാകാ്ത േുറഞ്ഞത് 
100 കോടി രൂപ മൂലധന 
നികേപമുള്ള 
മാനയുഫയാക്ചറിങ് 
സംരംഭ്ം, കലാജ്ിസ്റ്റിക്സ് 
പാര്ച്ക് എന്നിവ് 
സ്ഥാപികുന്നതിനുള്ള ഭ്ൂമി 
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പരിവ്ര്ച്ത്തന ചാര്ച്ജ്ില് 
50% ഇളവ്  

8.  

നിര്ച്മ്മാണ 
യൂണിറുേള്കകുള്ള 
സ്റ്റാമ്പ് ഡയൂട്ടിയും 
രജ്ിസ്കഷ്ട്ടഷന് ചാര്ച്ജ്ജും 
ഒഴിവ്ാകല്  

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

• സര്ച്കാര്ച് വ്യവ്സായ 
പാര്ച്കുേളിലും 
വ്ിജ്ഞാപനം ്ചയ്യ്പ്പട്ട 
സവോരയ വ്യവ്സായ 
പാര്ച്ക്േളിലും 
നിര്ച്മ്മാണ യൂണിറ് 
സ്ഥാപികുന്നതിന് പാട്ട 
േരാര്ച്/ഭ്ൂമി/്േട്ടിടം 
വ്ാങ്ങുകമ്പാള്ക 100% വ്്ര  

• സ്ഷ്ട്തീേള്ക, എസ്. സി/ 
എസ്ടി, പി.എച്ച്,  
ഷ്ട്ടാന്സ് ്ജ്ന്ഡര്ച് 
സംരംഭ്േര്ച്ക് 
സംസ്ഥാനത്ത് എവ്ി്ട 
യും നിര്ച്മ്മാണ യൂണിറ് 
സ്ഥാപികുന്നതിന് പാട്ട 
കരാര്ച് /ഭ്ൂമി/്േട്ടിടം 
വ്ാങ്ങുകമ്പാള്ക 100% വ്്ര  

9.  സവോരയ വ്യവ്സായ 
എകസ്റ്ററുേള്ക 

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

അടിസ്ഥാന ്സൌേരയ 
വ്ിേസനത്തിന് 3 കോടി 
രൂപ വ്്ര ധനസഹ്ായം  

10.  
വ്യാപാര കമളേളില് 
പ്ങ്കടുകുന്നതിനുള്ള 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം  

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

ഷ്ട്പതിവ്ര്ച്ഷം ഒരു 
ആഭ്യന്തരവ്ും, ഒരു അന്താ 
രാഷ്ട്രവ്ുമായ കമള/ 
ഷ്ട്പദ്ര്ച്േനത്തില് 
പ്ങ്കടുകുകമ്പാള്ക സ്റ്റാള്ക 
ചാര്ച്ജ്ജ് ഇനത്തില് 
ചിലവ്ാേുന്ന തുേയു്ട 
100% റി-ഇം ്പഴ്സ്്മന്്; 
പരമാവ്ധി 5  ലേം രൂപ 
വ്്ര  

11.  
്ബൌധിേ 
സവത്തവ്ോേം 
സൃരികുന്നതിന് 

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

കപറന്് പേര്ച്പ്പവ്ോേം 
വ്യാപാര മുഷ്ട്ദ്േള്ക, GI 
രജ്ിസ്കഷ്ട്ടഷന് 
മുതലായവ്യ്കും 
്ചലവ്ായ തുേയു്ട 50% 
റി-ഇം്പഴ്സ്്മന്്; 
പരമാവ്ധി 30 ലേം രൂപ 
വ്്ര   

12.  
ഗ്ുണനിലവ്ാര സര്ച്ട്ടിഫി 
കകഷന് എടുകുന്നതിന് 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം 

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

CE, FDA, ISO, BIS, 
തുടങ്ങിയ നിര്ച്ബന്ധിത 
അടയാള്പ്പടുത്തലുേള്ക 
കായി  ്ചലവ്ഴിച്ച തുേ 
യു്ട 50% റീഫണ്ട്; ഒരു 
യൂണിറിന് ഷ്ട്പതിവ്ര്ച്ഷം 
പരമാവ്ധി 25 ലേം രൂപ 
വ്്ര  
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13.  

സുസ്ഥിരതയ്കും 
ഉത്തരവ്ാദ്ിത്ത വ്യവ് 
സായവ്ല്കരണ 
ത്തിനുമുള്ള 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്നങ്ങള്ക 

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

പ്ലാന്് & ്മഷിനറി EDP 
സജ്ജീേരികുന്നതിനുള്ള 
ഉപേരണങ്ങള്ക, ഷ്ട്ഗ്ിഡില് 
നിന്നും കവ്ദ്യുതി 
എടുകുന്നതിന് ബദ്ലായി 
സ്ഥാപികുന്ന 
ഇന്സ്റ്റകലഷനുേള്ക, മഴ 
്വ്ള്ള സംഭ്രണം, സീകറാ  
ഡിസ്ചാര്ച്ജ്ജ് സാകങ്കതിേ 
വ്ിദ്യേള്ക, ഇ –മാലിനയ 
ങ്ങളു്ട പുനരുപകയാഗ്ം  
എന്നിവ്യ്ക് ്ചലവ്ഴിച്ച 
തുേയു്ട (സിവ്ില് ്ചല  
വ്ുേള്ക  ഒഴി്േ ഉള്ളവ് 
യു്ട) 25% റീ 
ഇം്പഴ്സ്്മന്് ; 
കപാളിസി ോലയളവ്ില് 
പരമാവ്ധി 25 ലേം രൂപ 
വ്്ര   

14.  നിര്ച്മ്മാണ കമഖലയി്ല 
IR 4.0 ഉദ്യമങ്ങള്കക്  

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

കസാഫ്റ് ്വ്യര്ച് (ബിഗ് 
കഡറ അനലിറിക് ടൂള്കസ്), 
്മഷീനറി മുതലായവ് 
യു്ട വ്ിലയു്ട 20% റീ 
ഇം്പഴ്സ്്മന്് കപാളിസി 
ോലയളവ്ില് ഒരു 
സംരംഭ്ത്തിന് പരമാവ്ധി 
25 ലേം രൂപ വ്്ര  

15.  
ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസന 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം  

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

സംസ്ഥാന്ത്ത 
സര്ച്േേലാോലേളുമായി  
ഗ്കവ്ഷണ വ്ിേസനത്തില് 
ഏര്ച്്പട്ടിരിേുന്ന 
സംരംഭ്ങ്ങള്കക് ഗ്കവ്ഷണ 
വ്ിേസന ് ചലവ്ിന്്റ 20% 
ധനസഹ്ായം ഒരു 
സംരംഭ്ത്തിന് പരമാവ്ധി 
ഒരു കോടി രൂപ വ്്ര  

16.  
സ്റ്റാര്ച്ട്ടപ്പുേള്കകായുള്ള 
സ്്േയില് അപ്പ് 
കഷ്ട്പാല്സാഹ്നം  

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

സംസ്ഥാന്ത്ത സ്റ്റാര്ച്ട്ട് 
അപ്പുേള്കക് 
്േ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. 
യിലൂ്ട ഒരു കോടി രൂപ 
വ്്രയുള്ള സ്്േയില് 
അപ്പ് വ്ായ്പേള്ക 
ലഭ്യമാകും  

17.  
്മയ്് ഇന് കേരള 
(ഷ്ട്ബാന്ഡിംഗ്ും 
മാര്ച്കറിംഗ്ും) 

എലലാ 
വ്ിഭ്ാഗ്ങ്ങള്കകും 

‘്മയ്് ഇന് കേരള’ 
സര്ച്ട്ടിഫികകഷന് 
ലഭ്ികുന്നതിന് ്ചലവ്ായ 
തുേയു്ട 50% റീ 
ഇംകപഴ്സ്്മെ് 
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12. നയ കാലാവധി  
 
വ്യവ്സായ ആവ്േയേതേളും കമഖലാ ഷ്ട്പവ്ണതേളും അടിസ്ഥാനമാകി 
ോലാോലങ്ങളില് ഉചിതമായ കഭ്ദ്ഗ്തിേള്ക വ്രുത്തിയും ഉപനയങ്ങള്ക 
േൂട്ടികച്ചര്ച്ത്തൂം വ്യവ്സായ നയം വ്ിേസിപ്പിച്ചു ്ോണ്ടിരികുന്നതായി 
രികും.    

 

 


