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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 398 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാർശ�വത്കരി�െ��വർ�് സ�യംെതാഴിൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ,
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് , 
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ, 

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സ�ഹ�ിൽ പാർശ�വത്കരി�െ��വർ�്
െതാഴിൽ ലഭ�ത ഉറ�് വ��ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) വിധവകൾ, നിയമാ��തം വിവാഹബ�ം

േവർെപ��ിയവർ, 7 വർഷമായി ഭർ�ാവിെന

കാണാനി�ാ�വർ, 35 വയ�് കഴി�
അവിവാഹിതകൾ, ഭി�േശഷി�ാർ, പ�ിക വർ�
വിഭാഗ�ിെല 18 വയ� കഴി�
അവിവാഹിതരായ അ�മാർ, എൻേഡാസൾഫാൻ
�രിതബാധിതർ, അനാഥാലയ�ളിെല
അേ�വാസികൾ/�ൻ അേ�വാസികൾ �തലായ
പാർശ�വൽ�രി�െ�� വിഭാഗ�ളിൽ ഉളളവർ�്
സംസ്  ഥാന സർ�ാർ/ അർ� സർ�ാർ
സ്  ഥാപന�ളിൽ എംേ�ായ്  െമ�് എ�്േച�് വഴി
െതാഴിലി� പരിഗണി��തിന് �ൻഗണന�ം 10
വർഷെ� വയ�ിള�ം അ�വദി�  ്നൽ���്.
സ�ഹ�ിൽ പാർശ�വൽ�രി�െ��
അശരണരായ വനിതകൾ�് (വിധവകൾ,
നിയമാ��തം വിവാഹബ�ം േവർെപ��ിയവർ,
ഭർ�ാവ് ഉേപ�ി�കേയാ / ഭർ�ാവിെന

കാണാതാ�കേയാ െച�വർ, 30 വയ�് കഴി�
അവിവാഹിതകൾ, പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ിെല

അവിവാഹിതരായ അ�മാർ, ഭി�േശഷി�ാരായ
വനിതകൾ, ശ�ാവലംബ�ം, കിട�േരാഗിക�മായ
ഭർ�ാ�ളള വനിതകൾ) സ�യംെതാഴിൽ
െച��തിന് ശരണ� എ� േപരിൽ ഒ�
സ�യംെതാഴിൽ പ�തി�ം, ഭി�േശഷി�ാർ�്
സ�യം െതാഴിൽ കെ���തിന് ൈകവല� എ�
േപരിൽ ഒ� സ�യംെതാഴിൽ പ�തി�ം, 50-65
�ായപരിധിയി�ളള �തിർ� പൗര�ാർ�്
നവജീവൻ എ� േപരിൽ ഒ� സ�യംെതാഴിൽ
പ�തി�ം എംേ�ാെ��് വ��് �ഖാ�ിരം
നട�ാ�ി വ��. �ടാെത, േകരള സം�ാന

വികലാംഗ േ�മ േകാർ�േറഷൻ �ഖാ�ിരം
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ഭി�േശഷി�ാരായ േലാ�റി ഏജ�്മാർ�് 
സാ��ിക സഹായം അ�വദി�� പ�തി�ം
ഭി�േശഷി�ാർ�് സ�യംെതാഴിൽ െച��തിന് 
ബാ�്  വാ�ാ പ�തി, എൻ.എ�  ്.എഫ് .ഡി.സി.
(നാഷണൽ ഹാൻഡി�ാ�്ഡ്   ഫിനാൻസ്   ആ�് 
ഡവലപ്െമ�്  േകാർ�േറഷൻ) വാ�ാ പ�തി
എ�ിവ�ം നട�ാ�ി വ���്.

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�ൾെ�െട  സ�ഹ�ിെല

പാർശ�വത്കരി�െ��വർ�് സ�യംെതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് നിലവി��ത്; ��തായി
എെ�ാെ� സഹായ�ൾ നൽകാനാണ്
ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഭി�േശഷി�ാർ, അശരണരായ വനിതകൾ
എ�ിവർ�് സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് എംേ�ാെ��് വ��് �ഖാ�ിരം
പലിശരഹിത സ�യംെതാഴിൽ വാ�ാ പ�തി�ം
�തിർ� പൗര�ാർ�ായി ബാ�മായി ബ�െ��്

സ�യംെതാഴിൽ വാ�ാ പ�തി�ം നട�ാ�ിവ��.
ഈ പ�തികൾ സംബ�ി� വിവരം �വെട
േചർ��. 1. ൈകവല� സ�യംെതാഴിൽ പ�തി -
േകരള�ിെല എംേ�ാെ��് എ�്േച�കളിൽ

േപര് രജി�ർ െച�ി�ളള ഭി�േശഷി�ാർ�ായി
എംേ�ാെ��് വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ി
വ�� സ�യം െതാഴിൽ പ�തിയാണിത്. ഈ
പ�തി �കാരം ഒ� വ��ി�് സ�യംെതാഴിൽ
െച��തിന് 50,000/- �പ വെര പലിശ രഹിത
വാ� അ�വദി�ക�ം വാ�ാ �ക�െട 50%
(പരമാവധി 25,000/- �പ) സ�ിഡിയായി
അ�വദി�ക�ം െച��. േ�ാജ�് പരിേശാധി�്
ഒഴി� �ടാനാകാ� സാഹചര��ിൽ ഒ� ല�ം
�പ വെര വാ� അ�വദി��താണ്. 50,000/-
�പ�് �കളി�ളള �ക�് 3% �ാ�് േറ�് നിര�ിൽ
പലിശ ഈടാ��താണ്. 2. ശരണ� പ�തി -
േകരള�ിെല എംേ�ാെ��് എ�്േച�കളിൽ

േപര് രജി�ർ െച�ി�ളള അശരണരായ
വനിതകൾ�് (വിധവകൾ, നിയമാ��തം
വിവാഹബ�ം േവർെപ��ിയവർ, ഭർ�ാവ്

ഉേപ�ി� േപായവർ, 30 വയ�് കഴി�
അവിവാഹിതകൾ, പ�ിക വർ��ിെല

അവിവാഹിതരായ അ�മാർ, ഭി�േശഷി�ാരായ
വനിതകൾ, ശ�ാവലംബ�ം നിത�േരാഗിക�മായ
ഭർ�ാ�ൻമാ�� വനിതകൾ) സ�യംെതാഴിൽ
െച��തിന് എംേ�ാെ��് വ��് �ഖാ�ിരം വാ�
അ�വദി��. ഒ� വ��ി�് സ�യംെതാഴിൽ
െച��തിന് പരമാവധി 50,000/-
(അൻപതിനായിരം �പ മാ�ം) �പ വെര പലിശ
രഹിത വാ� അ�വദി��. വാ�ാ �ക�െട 50%
(പരമാവധി 25000/- �പ) സ�ിഡി ആയി

നൽ��. േ�ാജ�് പരിേശാധി�  ്ഒഴി�
�ടാനാകാ� സാഹചര��ിൽ ഒ� ല�ം �പ
വെര വാ� അ�വദി��താണ്. 50,000/- �പ�്
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�കളി�ളള �ക�് 3% �ാ�് േറ�് നിര�ിൽ പലിശ
ഈടാ��താണ്. 3. നവജീവൻ പ�തി -
എംേ�ാെ��് എ�്േച�കളിൽ േപര് രജി�ർ
െച�ി�ളള 50-65 �ായപരിധിയി�ളള �തിർ�
പൗര�ാർ�് സ�യംെതാഴിൽ കെ���തിന്
ബാ�മായി ബ�െ��് നട�ാ�ി വ�� സ�യം
െതാഴിൽ പ�തിയാണിത്. ഒ� വ��ി�്

പരമാവധി 50,000/- (അൻപതിനായിരം �പ
മാ�ം) �പ വെര ബാ�് വാ� അ�വദി��.
വാ�ാ �ക�െട 25% (പരമാവധി 12500/- �പ)
സർ�ാർ സ�ിഡിയായി അ�വദി��. �ടാെത,
േകരള സം�ാന വികലാംഗ േ�മ േകാർ�േറഷൻ
�ഖാ�ിരം ഭി�േശഷി�ാരായ േലാ�റി
ഏജ�്മാർ�്  സാ��ിക സഹായം
അ�വദി�� പ�തി�ം ഭി�േശഷി�ാർ�്
സ�യം െതാഴിൽ െച��തിന് 
എൻ.എ�  ്.എഫ് .ഡി.സി. (നാഷണൽ
ഹാൻഡി�ാ�്ഡ്   ഫിനാൻസ്   ആ�്  ഡവലപ്െമ�് 
േകാർ�േറഷൻ) വാ�ാ പ�തി, ബാ�്  വാ�ാ
പ�തി എ�ിവ�ം നട�ാ�ി വ���്. ടി
പ�തികൾ സംബ�ി� വിവരം �വെട േചർ��.
1. ഭി�േശഷി�ാരായ േലാ�റി ഏജ�്മാർ�് 
സാ��ിക സഹായം - ഈ പ�തി �കാരം
നിലവിൽ േലാ�റി ഏജൻസി ഉ�വർ�്
ധനസഹായമായി 5000/- �പ അ�വദി� വ��.
18 വയസിന്  �കളിൽ �ായ�ം 40% ഉം അതിന് 
�കളി�ം ഭി�േശഷിത��ം 1 ല�ം �പ വാർഷിക
വ�മാന�ം ഉ�വർ�ാണ്  ഈ ആ��ല�ം

ലഭി��ത് . 2. സ�യം െതാഴിൽ പ�തി (ബാ�്
വാ� സ�ിഡി) - വിവിധ വിഭാഗ�ിൽെ��

ഭി�േശഷിത���വർ�്  േകാർ�േറഷൻ
സം�ാനെ� വിവിധ വാണിജ� ബാ�കളി�െട
സ�യം െതാഴിൽ വാ� ലഭ�മാ�ി വ��. ഈ
പ�തി �കാര�� വാ��് േകാർ�േറഷൻ
സ�ിഡി നൽ��താണ് . േലാൺ �ക 20,000/-
�പ വെര - േലാൺ �ക�െട 50% ഉം, േലാൺ �ക
20,001/- �തൽ 50,000/- �പ വെര - േലാൺ
�ക�െട 30% ഉം, േലാൺ �ക 50,001/- �തൽ
1,00,000/- �പ വെര - േലാൺ �ക�െട 25% ഉം,
േലാൺ �ക ഒ� ല�ം �പ� �കളിൽ - േലാൺ
�ക�െട 20% (പരമാവധി ഒ� ല�ം �പ വെര)
ഉം സ�ിഡിയായി നൽ��. 3.
എൻ.എ�  ്.എഫ് .ഡി.സി. വാ� - നാഷണൽ
ഹാൻഡി�ാ�്ഡ്   ഫിനാൻസ്   ആ�്  ഡവലപ്െമ�് 
േകാർ�േറഷൻ (എൻ.എ� .്എഫ്.ഡി.സി.)-�െട
വാ�ാ പ�തി നട�ിലാ�� േകരള�ിെല േ��് 
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ചാനൈലസിംഗ്  ഏജൻസി (എസ്  .സി.എ.) എ�
നിലയിൽ, എൻ.എ� .്എഫ്.ഡി.സി.-�െട പ�തി
�കാര�� സ�യം െതാഴിൽ വാ� േകാർ�േറഷൻ
�േഖന വിതരണം െച� വ��. 50,000/- �പ
വെര�� വാ��്  �ീകൾ�ം, കാ� / േകൾവി
പരിമിതർ�ം, ��ിപരമായ െവ�വിളി
േനരി��വർ�ം 1% പലിശയിളവ് നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


