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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 354 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�് വാ� സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ എേ��കളിൽ

�വർ�ി�� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�്

വാ� സഹായ�ം േ�ാ�ാഹന�ം

നൽേക�തിെ� ആവശ�കത

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിെ� സാ��ിക വളർ� ��-
െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭ��െട

വികസന�മായി ബ�െ��താണ്. ഈ േമഖലയിൽ

ഉത്പാദന�ം െതാഴി�ം വർ�ി�ി��തി��

വിവിധ പ�തികൾ വ�വസായ വ��് ആ��ണം

െച�് നട�ിലാ�ി വ��. സർ�ാർ പ�തികൾ

വഴി�� സാ��ിക സഹായ�ൾ

നൽ��തി�പരി സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ

വിവിധ േസവന��ം, ഉപേദശ��ം നൽ��

സംവിധാനം എ� നിലയി�ം വ��ിെ� 
�വർ�നം മാറിെ�ാ�ിരി��. സംരംഭകർ�്

അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ��ി നൽ�ക�ം,
വ�വസായം �ട�ാൻ ആവശ�മായ അ�മതികൾ

സമയബ�ിതമായി നൽ�ക�ം വഴി േകരളെ�

മിക� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി

മാ�ിെകാ�ിരി��. സം�ാന�് വ�വസായ

വാണിജ� വ��് -SIDCO, KSIDC, KINFRA
എ�ീ ഏജൻസികൾ �േഖന വ�വസായ �മി

അ�വദി�െ��� നവസംരംഭകർ�് �വില�െട

നി�ിത പലിശ നി�ിതകാലേ��് കണ�ാ�ി

നവസംരംഭകർ�് േമൽ വ� േച�� ബാ��ത�്

ആശ�ാസം ന�ാൻ സഹായകമാ�ം വിധം Interest
Subvention on Deferred Land Cost Investments
to Entrepreneurs in Industrial Areas/Parks എ�

പ�തി ആവി�രി�ി��്. ഈ പ�തി �കാരം

�വില�െട ഒ� നി�ിത ഭാഗം ഒ��� പ�ം

നിലവി�ളള സർ�ാർ നിയമ��ം ച���ം പാലി�്

െകാ�ാണ് നവസംരംഭകന് വ�വസായ വാണിജ�

വ��് -SIDCO, KSIDC, KINFRA എ�ീ

ഏജൻസികൾ വ�വസായ �മി അ�വദി�

ന��ത്. ആദ�ഭാഗം ഒ��ിയ േശഷം ബാ�ി
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�ക�െട തിരി�ടവിന് 5 വർഷ�ാലേ��്

അവധി അ�വദി��താണ്. ഇ�ര�ിൽ

തവണകളായി �വില ഒ��� രീതി

അവലംബി�േ�ാൾ അവധി ക�ി�െ���

�ക�െട േമൽ ഒ�േ��ി വ�� പലിശ, �മി

അ�വദി� ന�� വ��ിേനാ േമൽ പരാമർശിത

ഏജൻസികൾേ�ാ reimburse െച� ന��.
അ�വദി�െ��� നി�ിത അവധി�ാലം

കഴി� സമയബ�ിതമായി ടി �ക സംരംഭകൻ

ഒ��ണം. ��വൻ �ക�ം ഒ��േ�ാൾ

മാ�മായിരി�ം സംരംഭകന് �മി�െട േമൽ

അവകാശം ലഭ�മാ��ത്.ടി പ�തി �കാര�ളള

ആ��ല��ിനായി േമൽ പറ� ഏജൻസികൾ

അേപ� സമർ�ി�� പ�ം പ�തി

മാനദ���െട�ം Interest Subvention
Committee  �െട �പാർശ�െട�ം

അടി�ാന�ിൽ വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�ർ

�ക അ�വദി��താണ്. സം�ാന�്

വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�ിെ� കീഴിൽ

�വർ�ി�� വ�വസായ എേ��കളിൽ

സംരംഭകർ�് േ�ാ�ാഹനം നൽകി സംരംഭം

ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ  അടി�ാന

സൗകര��ൾ ആയ ജലം ൈവദ�തി  ഗതാഗതം

എ�ിവ സ�മാ�ാ��്, �ടാെത �ര��ായി

��മതിൽ, േഗ�് എ�ിവ�ം ൈവദ�തി തട�ം

ഒഴിവാ��തി�  പവർ ഫീഡ�ം ലഭ�മാ�ാ��്.
മാലിന� നിർമാർജന�ിനായി Common Effluent
Treatment Plant �ാപി��തി�� നടപടികൾ

ആല�ഴ ജി�യിെല അ�ർ, എറണാ�ളം

ജി�യിെല ഇടയാർ വ�വസായ എേ��കളിൽ

സ�ീകരി� വ��. േമൽ�റ�വ �ടാെത ഓേരാ

വ�വസായ എേ��ക�െട�ം ആവശ�കത

അ�സരി�  ്നിർ�ാണ �വർ��ൾ/ നവീകരണം

എ�ിവ ഗവൺെമ�് അംഗീ�ത ഏജൻസികൾ

�േഖന നട�ിലാ�ി�ം വ��. ��തായി

ആരംഭി�� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�്

വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി വിവിധ

സാ��ിക സഹായ പ�തികൾ

നട�ിലാ���്. ��തായി ആരംഭി��

സംരംഭ�ൾ�് വാ�ാധി�ിത ധനസഹായ��ം

വാ�യിൽ പലിശ ഇളവ് നൽ�� പ�തിക�ം

നട�ിലാ�ി വ���്. അേതാെടാ�ം

സം�ാന�് വ�വസായ എേ��കളിൽ

ഉൾെ�െട �വർ�ി�� െച�കിട വ�വസായ

സംരംഭ�ൾ�് അവ�െട വി�ലീകരണം,
ആ�നികവൽ�രണം, ൈവവിധ�വൽ�രണം
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എ�ിവ�ായി സംരംഭക സഹായ പ�തി �കാരം

ആ��ല��ൾ നൽകി വ���്. വി�ലീകരണം,
ആ�നിക വൽ�രണം, ൈവവിധ�വൽ�രണം

എ�ിവ�െട ഭാഗമായി �ിരനിേ�പ�ിൽ

�തൽ�ട�� �ക�െട 15% �തൽ 45% വെര

വ�വ�കൾ�് ബാധകമായി സബ് സിഡിയായി

അ�വദി��. ആെക സബ് സിഡി �ക 30 ല�ം

�പയായി നിജെ���ിയി��്. �ൻപ്

സബ് സിഡി വാ�ിയി�െ��ിൽ ആയത്

ഉൾെ�െട 30 ല�ം �പ അധികരി�ാൻ പാടി�

എ�് വ�വ���്. സം�ാന�് െച�കിട,
ഇട�രം വ�വസായ�ൾ ആരംഭി�വാ�ം

നിലവിെല സംരംഭ�ൾ നട�വാ�ം സർ�ാരിെ�

ആഭി�ഖ��ിൽ െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �റ�

പലിശനിര�ിൽ (നിലവിൽ 8.75% -10.75%)
10,000 ല�ം �പ വെര വാ�യായി നൽകി

വ��. ഓേരാ ആ� മാസ�ിേ��ം അവസാനം

�ടി�ിക ഇ�ാെയ�ിൽ പലിശ നിര�ിൽ അര

ശതമാനം വെര (ബാ�ി�� �തലിെ�

അടി�ാന�ിൽ) വീ�ം �റവ് നൽകി വ��.
�ടാെത, ഈ േ�ാജ�കളിൽ െ�ാേമാ�ർമാർ

െകാ�വേര� വിഹിതം 33.33% �ിൽ നി�്

50% വെര അൺെസക�ർഡ്  വാ�യായി

െകാ�വരാൻ അ�വദി�ി��്. സം�ാന�്

വ�വസായ എേ��കളി�ം മ�് �ല�ം

വ�വസായം ആരംഭി���ം നിലവിൽ

�വർ�ി���മായ െച�കിട, ഇട�രം

സംരംകർ�് ��ത വാ� സഹായ��െട

ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��താണ്. സം�ാന�്

വ�വസായ എേ��കളി�ം മ�് �ല�ം

വ�വസായം ആരംഭി���ം �വർ�ി���മായ

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�് വാ�

സഹായ�ം േ�ാൽസാഹന�ം സർ�ാർ വിവിധ

ഏജൻസികൾ �േഖന സമയബ�ിതമാ�ം

കാര��മാ�ം നൽകി വ��. ��ത

സംരംഭകർ�് േ�ാൽസാഹനം നൽ�വാ�ം

അവ�െട ���ൾ പരിഹരി�വാ�ം 'മീ�് ദ
മിനി�ർ', 'മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ' എ�ീ പരിപാടികൾ

നട�ക�ം, ��ത പരിപാടിക�ം പ�തിക�ം

�േഖന േകരള�ിൽ ഒ� വ�വസായ സൗ�ദ

അ�രീ�ം ��ി�ാൻ സാധി�ി��്.

(ബി) ��ത സംരംഭകർ�് േ�ാ�ാഹനം നൽകാൻ

നട�ിയ ഇടെപട�ക�െട ഫല�ാ�ി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� വ�വസായ എേ��ക�െട (DA/DP)
അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തി

(Improving Infrastructure in Existing DA/DPs)
�കാരം സംരംഭക�െട ആവശ�ാ�സരണം

അതാത് ജനറൽ മാേനജർ സമർ�ി��
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എ�ിേമ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ

സാ��ിക വർഷ�ം സ�മാ�� അധിക

സൗകര��ൾ �ലം വ�വസായ എേ��കളിൽ

സംരംഭ��െട �വർ�നം �ഗമമാ��തായി 
വിലയി��ിയി��്. പ�തി�െട നിർമാണ

�േരാഗതി ഓേരാ ഘ��ി�ം വിലയി��ാ��്.

(സി)

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�ായി സം�ാന

െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ വഴി വാ� സഹായം

ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖല

�ാപനമായ െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി വഴി

സം�ാന�് െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ�ൾ

ആരംഭി�വാ�ം നിലവിെല സംരംഭ�ൾ

നട�വാ�ം സർ�ാരിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �റ� പലിശനിര�ിൽ

(നിലവിൽ 8.75% -10.75%) 10,000 ല�ം �പ

വെര വാ�യായി നൽകി വ��. ഓേരാ ആ�

മാസ�ിേ��ം അവസാനം �ടി�ിക

ഇ�ാെയ�ിൽ പലിശ നിര�ിൽ അര ശതമാനം

വെര (ബാ�ി�� �തലിെ� അടി�ാന�ിൽ)
വീ�ം �റവ് നൽകി വ��. �ടാെത, ഈ
േ�ാജ�കളിൽ െ�ാേമാ�ർമാർ െകാ�വേര�

വിഹിതം 33.33% �ിൽ നി�് 50% വെര

അൺെസക�ർഡ്  വാ�യായി െകാ�വരാൻ

അ�വദി�ി��്. ഇ� �ടാെത സം�ാനെ�

എം.എസ് .എം.ഇ �ണി�കൾ�് വാ� നൽ��

�ാപനമായ േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാർ�േറഷൻ

ഇൻഡ�ിയൽ എേ��ക�െട �ാധാന�ം

കണ�ിെല��് ഇവിെട �ട�� �തിയ

�ണി�കൾ�ം നിലവി�� �ണി�കൾ

വികസി�ി��തി�മായി �തിയ ഒ� പ�തി

2021-'22 സാ��ികവർഷ�ിൽ

നട�ിലാ�ിയി��്. ടി പ�തിയിൽ ഇൻ ഡ�ിയൽ

എേ��ിെല വ�വസായ �ാപന�ൾ�്

ദീർഘകാല വാ�കൾ, �സ�കാല വാ�കൾ,
�വർ�ന �ലധന �സ�കാല വാ�കൾ

എ�ിവ�് �റേമ ബാ�് ഗ�ാര�ി �ടി ��തൽ

ഉദാരമായ വ�വ�യിൽ ലഭ�മാ���്.

(ഡി) ഉ�ാദന, േസവന േമഖലകളി�� സംരംഭകർ�്

�തിയ �ണി�കൾ �ട�ാ�ം നിലവി��വ

വി�ലീകരി�ാ�ം വാ� ലഭ�മാ�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��തായി ആരംഭി�� ��് മ െച�കിട ഇട�രം

േമഖലയി�� സംരംഭ�ൾ�് വ�വസായ വാണിജ�

വ��് വഴി വിവിധ സാ��ിക സഹായ

പ�തികൾ നട�ിലാ���്. �ധാനമാ�ം

വായ്�ാധി�ിത ധനസഹായ��ം വാ�യിൽ

പലിശ ഇളവ് നൽ�� പ�തിക�ം ആണ്

നട�ിലാ�ി വ��ത്. KSIDC നട�ിലാ��

�ാരംഭ �ലധന സഹായ പ�തിയിൽ എ�ാ

േമഖലയിൽനി��� �തന�ം

വ�ാപാരേയാഗ�മായ�മായ �വ സംഭരംഭ�ൾ�



5 of 5

ഇ�പ�� ല�ം �പ വെര �ലധന സഹായം

നൽകി വ��. സംരംഭം �ട��തിനാവശ�മായ

െമാ�ം �ക�െട െതാ�� ശതമാനേമാ

അെ��ിൽ ഇ�പ�� ല�ം �പേയാ ആണ്

�ാഥമിക �ലധന സഹായം ആയി നൽകി

വ��ത്. ��ത പ�തിയിൽ ഇത് വെര 117 �വ

സംരംഭ�ൾ�് �ലധന സഹായം

അ�വദി�ക��ായി. �ടാെത േകരള

ഫിനാൻഷ�ൽ േകാർ�േറഷനിെല നിലവിെല

പ�തികൾ ഉത്പാദന േസവന േമഖലയിെല

�ണി�കൾ�ം ബാധകമാണ്.

(ഇ)

ദീർഘകാല വാ�കൾ, �സ�കാല വാ�കൾ,
�വർ�ന �ലധന വാ�കൾ എ�ിവ�് �റേമ

ബാ�് ഗ�ാര�ി �ടി വാ� പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) സം�ാനെ� എം.എസ് .എം.ഇ �ണി�കൾ�്

വാ� നൽ�� േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ

േകാർ�േറഷൻ 2021-2022 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ നട�ിലാ�ിയി�� �തിയ

പ�തിയിൽ ദീർഘകാല വാ�കൾ, �സ�കാല

വാ�കൾ, �വർ�ന �ലധന �സ�കാല

വാ�കൾ എ�ിവ�് �റേമ ബാ�് ഗ�ാര�ി �ടി

ഉദാരമായ വ�വ�യിൽ ലഭ�മാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


