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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 488 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സംരംഭക സഹായ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

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

(എ)

��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�്

േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ലം േനരി� ആഘാതം

�റ��തിനായി സംരംഭക സഹായ പ�തി

ഉദാരവൽ�രി�  ്ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. വ�വസായ േമഖലയിെല നിേ�പം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സംരംഭക സഹായ

പ�തി 2012 �തൽ നട�ിലാ�ി വ���് . �ാരംഭ

സഹായം, നിേ�പസഹായം, സാേ�തിക

സഹായം എ�ീ ��്  ഘ��ളായാണ്  സഹായം

ന��ത് . ഈ പ�തി �കാരം ഉ�ാദന

സംരംഭ�ൾ�്  �ിര�ലധന നിേ�പ�ിെ�

15% �തൽ 30% വെര പരമാവധി 30 ല�ം �പ

വെര ധനസഹായം നൽ��. േകാവിഡ്   19 -െ�

ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� വ�വസായ ഭ�ത പാേ�ജ്  
�കാരം സംരംഭകത� സഹായ പ�തി �കാരം

�േത�ക വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� �വാ�ൾ,
വനിതകൾ, SC/ST വിഭാഗം എ�ിവർ�് 
അധികമായി നൽ�� സ�ിഡി 5% എ�ത്  10%
ആയി വർ�ി�ി�ക�ം �േത�ക വിഭാഗ�ിൽ

NRK–െയ �ടി ഉൾെ���ക�ം െച�ി��് .  
�ടാെത, േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�്

വ�വസായെ� പി�ണ��തി�� �മ��െട

ഭാഗമായി, COVID-19 സമാശ�ാസ പ�തി എ�

േപരിൽ ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ�ജ്  ഈ സർ�ാർ

�പീകരി�ി��്. നിലവിെല ഇ.എസ് .എസ്

മാർഗേരഖ �കാരം േയാഗ�ത�� ഒ� �ണി�ിന്

ലഭി�� പരമാവധി സ�ിഡി െപാ�

വിഭാഗ�ൾ�് 20 ല��ിൽ നി�് 30 ല�മായി

ഉയർ�ക�ം പി�ാ� ജി�കളിെല

വ�വസായ�ൾ�ം �ൻഗണന വ�വസായ�ൾ�ം

പരമാവധി 30 ല�ം �പ എ�ത് 40 ല�ം �പ

വെര ഉയർ�ക�ം െച��ത്

സമാശ�ാസപ�തി�െട സവിേശഷതയാണ്.

(ബി) എം.എസ് .എം.ഇ. �ണി�കൾ േകാവിഡ്  കാല�്

എ�� വാ�കൾ�് പലിശ സബ് സിഡി

(ബി) േകാവിഡ്  -19 കാരണം �തിസ�ിയിലായ ��-
െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�െള
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ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; സഹായി��തിേല�ായി വ�വസായ ��ത

പ�തി�്  സർ�ാർ �പം നൽകിയി��്. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ വ�വസായ വാണിജ� വ��്

�ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� Scheme for Interest
Subvention on Term Loan and Working Capital
Loan പ�തി �കാരം 01/04/2020 �തൽ

31/12/2020 വെര MSME �ണി�കൾ എ���

വാ�കൾ�്  50% താ�്  പലിശ 6 മാസേ��് 
പരമാവധി ഓേരാ േലാണി�ം (Term
Loan/Working Capital) 30,000/- �പ (പരമാവധി

60,000 �പ വെര) അ�വദി�ി��. �ടാെത

േകാവിഡ്   ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�് 
വ�വസായെ� പി�ണ��തി�� �മ��െട

ഭാഗമായി, COVID-19 സമാശ�ാസ പ�തി എ�

േപരിൽ ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ�ജ്   ഈ സർ�ാർ

�പീകരി�ി��് . ��ത പാേ�ജിൽ

േകാവിഡ്  -19െ� സാഹചര��ിൽ �ൻവർഷം

�ഖ�ാപി� വ�വസായഭ�ത പാേ�ജിൽ

ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ�� പലിശ ഇളവ് 
പ�തി (Scheme for Interest Subvention on Term
Loan and Working Capital Loan) ��തൽ

ഇള�കേളാെട നട�ിലാ��. ഇത്  2021
ഡിസംബർ 31 വെര�� വാ�കൾ�ായി ഒ�

വർഷേ��്  �ടി ദീർഘി�ി�. ഈ പ�തി

അ�സരി�  ് ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം

വാ� ലഭി�� എ�ാ ��-െച�കിട-ഇട�രം

സംരംഭ�ൾ�ം 12 മാസേ��്  50%
പലിശസഹായം ലഭ�മാ�ം. പരമാവധി �ണി�ിന് 
1,20,000/- �പ വെരയാണ്  സഹായം

അ�വദി�ക. േകാവിഡ്  സമാശ�ാസ പാേ�ജ്

അ�സരി�  ്വാ�ാ തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം

നൽകൽ, ഒ� വർഷേ��് പിഴ�ലിശ

ഒഴിവാ�ൽ, �� മാസേ��� പലിശ

ഒഴിവാ�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത കിൻ�

പാർ�കളി�ം ഫാ�റി െക�ിടസ��യ�ളിെല

സംരംഭകർ നൽേക� വാടക േകാമൺ െഫസിലി�ി

ചാർ�് എ�ിവ 3 മാസേ��് ഒഴിവാ�ി

െകാ��ി��്.

(സി) േകാവിഡ്  �ലം െതാഴിൽ ന�െ��് ഇതര

സം�ാന�ളിൽ നി�ം തിരിെ��ിയ

മലയാളികൾ�ായി വ�വസായ വ��് �േത�ക

പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �േത�ക വ�വസായ പ�തികൾ, വ�വസായ വ��്

വഴി നട�ിലാ��ി�. എ�ാൽ, േകാവിഡ്  -19-െ�

ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� വ�വസായ ഭ�ത പാേ�ജ്  
�കാരം സംരംഭക സഹായ പ�തി �കാരം

�േത�ക വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� �വാ�ൾ,
വനിതകൾ, SC/ST വിഭാഗം എ�ിവർ�് 
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അധികമായി നൽ�� സ�ിഡി 5% എ�ത്  10%
ആയി വർ�ി�ി�ക�ം �േത�ക വിഭാഗ�ിൽ

Non- Resident Keralites (NRKs) -െയ �ടി

ഉൾെ���ക�ം 25% നിര�ിൽ 30 ല�ം �പ

വെര സ�ിഡി നൽ���മാണ് . �ടാെത െതാഴിൽ

ന�െ��ം അ�ാെത�ം സം�ാനേ��്

തിരിെ��� �വാസികൾ�ായി

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി�ം േനാർ��ം േചർ�്

അവതരി�ി�ി�� �തിയ പ�തിയാണ് �വാസി

ഭ�താ െമഗാ പ�തി. ��ത പ�തി �േഖന

സം�ാന സർ�ാർ െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി

�ഖാ�രം �ണേഭാ�ാ�ളായ �വാസികൾ�്

അ�വദി�� വാ� 25 ല�ം �തൽ ര� േകാടി

�പ വെരയാണ്. 3.5% �തൽ 3.75% വെര പലിശ

ഇളവ് നൽകി �ണേഭാ�ാ�ൾ�് 5% പലിശ

നിര�ിൽ ആണ് വാ� നൽ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


