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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 495 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �േഖന�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

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

(എ) സം�ാന�് ഇട�രം, വൻകിട
വ�വസായ�ൾ�ായി േകരള സം�ാന

വ�വസായ വികസന േകാർ�േറഷൻ �േത�കമായ
ധനസഹായ പ�തികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട ഇട�രം, വൻകിട
വ�വസായ�ൾ�ായി വാ� സഹായ�ം
േ�ാ�ാഹന�ം സർ�ാർ വിവിധ ഏജൻസികൾ
�േഖന സമയബ�ിതമാ�ം കാര��മമാ�ം നൽകി
വ���്. സം�ാന�് െച�കിട, ഇട�രം

വൻകിട വ�വസായ�ൾ ആരംഭി�വാ�ം

നിലവിെല സംരംഭ�ൾ നട�വാ�ം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �റ� പലിശ നിര�ിൽ
�റ്  േകാടി �പ വെര വാ�യായി ന�ി വ��.
അേ�യ�ം ആകർഷകമായ പലിശ നിര�ം
ലളിതമായ തവണ വ�വ�ക�ം �താര�മായ
േലാൺ നൽ��തി�� നടപടി�മ��മാണ്
െക.എസ്  .ഐ.ഡി.സി�േടത്. �ടാെത
സം�ാനെ� എം .എസ്  .എം .ഇ.കൾ �ം
�ാർ ��കൾ �ം സാ��ിക സഹായം
�ാപ് തമാ�� ഒ� അ�രീ�ം ��ി��തി�ം,
ഈ വിഭാഗ�ൾ �് സമയബ�ിത�ം

ഫല�ദ�മായ സാ��ിക സഹായം
ഉറ�വ���തിനായി, െക എസ്  ഐ ഡി സി
“എം എസ്  എം ഇ / �ാർ�്-അ�കൾ/ൈമേ�ാ
എ�ർൈ�സസ് / എൻ ആർ െക എ�ിവർ�ായി
�ഖ�മ�ി�െട �േത�ക സഹായ പ�തി എ�
േപരിൽ ഒ� �തിയ ഫ�ിംഗ് സംരംഭം
ആരംഭി�ി��്. �തിയ പ�തി �കാരം
‘െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �റ�ത് 25 ല��ം
പരമാവധി 2 േകാടി �പ�ം ധനസഹായം
നൽ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. �വാസികൾ�ായി
െകഎസ്ഐഡിസി�ം േനാർ��ം േചർ�്
അവതരി�ി�ി�� �തിയ പ�തിയാണ് �വാസി
ഭ�താ െമഗാ പ�തി. ��ത പ�തി �േഖന
�ണേഭാ�ാ�ളായ �വാസികൾ�്
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അ�വദി�� വാ� 25 ല�ം �തൽ ര� േകാടി
�പ വെരയാണ്.

(ബി)

�വ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല �വ സംരംഭക�െട �തന�ം
വ�ത���മായ ആശയ�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. ആവി�രി�ിരി��

ധനസഹായ പ�തിയാണ് �ാരംഭ�ലധന
സഹായം. (സീഡ്  ഫ�് സഹായം).
സം�ാനെ� �വാ�ൾ�ിടയിൽ സംരംഭകത�ം
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം െതാഴിലേന�ഷകരിൽ നി�ം
അവെര െതാഴിൽ ദാതാ�ളാ�ക�ം െച�ക
എ�താണ് പ�തി�െട ല��ം. ��ത
പ�തിയിൽ എ�ാ േമഖലയിൽനി��� �തന�ം
വ�ാപാരേയാഗ�മായ�മായ �വ സംരംഭ�ൾ�
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. സംരംഭകർ�് അവ�െട
ആശയ�ൾ �ാേയാഗികമാ��തിനാവശ�മായ
മാർ�നിർേ�ശം നൽ��തിനായി
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട േകാഴിേ�ാട്
�വർ�ി�� ബിസിനസ്  ഇൻ�േബഷൻ െസ�ർ
എ�ാവിധ സൗകര���ം ഒ��ിയി��്. ��ത
�ാർ��് സംരഭ�ൾെ��ാം അവ�െട
ആവശ�ാ�സരണം �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ
െസമിനാ�ക�ം ചർ�ക�ം നട�ി വ��.

(സി) നിലവി�� വനിതാ സംരംഭകർ�് അവ�െട
വ�വസായ സംരംഭ�ൾ െമ�െ����തിനായി
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �േത�കമായ പ�തികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) ഉ�്. വനിതാ വ�വസായികെള �ഖ�ധാരയിേല�്
ആകർഷി��തി�ം വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
അ�� ഘ��ിേല�് ഉയർ��തി�ം
െക.സ് .ഐ. ഡി.സി �േഖന നട�ിലാ��
പ�തിയാണ് വനിതാ സംരഭകത� മിഷൻ അഥവാ
വി മിഷൻ. വനിതാ സംരംഭകർ�് ഉപേദശ നിർേ�ശ
പി�ണ�ം, െന�് വർ�ിങ്  മീ�ി�ക�ം, വ�വസായ
സംരംഭകെര അ�� ഘ��ിേല�് ഉയർ�വാൻ
സഹായി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഈ
വ�വസായ�െള േലാക�ി� �ൻപിൽ
�ദർശി�ി��തി�ം, സംരംഭകെര ത�ിൽ
േകാർ�ിണ�ി �തിയ വിപണന സാധ�തകൾ
കെ���തി��� സാഹചര�െമാ��ക�മാണ്
വി മിഷൻ വഴി െക.സ് .ഐ.ഡി.സി െച�വ��ത്.
�ീ സംരംഭക�െട മാ�ഫാ�റിങ് /I.T,Software/
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Service ബിസിനസ്  േമഖലയി�� സംരംഭ�െള
അ�� ഘ��ിേല�് ഉയർ��തിെ�
ഭാഗമാ�� ബിസിനസ്  വി�ലീകരണ�ിേനാ

ആ�നികവൽ�രണ�ിേനാ

ൈവവി��വത്�രണ�ിേനാ േവ�ി െക.സ് .ഐ.
ഡി.സി ഒ� �സ�കാല വാ�ാപ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവ�ി��. എ�ാൽ ഈ വർഷം �തൽ
േമൽ�റ� വായ്  പാപ�തിയിെല
അേപ�ക�െട േയാഗ�താ മാനദ� വാ�ാപരിധി
ജി�ാ വ�വസായ േക�ം വഴി നട�ിലാ�ിവ��
Entrepreneurs Support Scheme (ESS) െന
അേതപടി പി�ടർ�െകാ� നട�ിലാ�വാൻ
ഉ�രവായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


