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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 515 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള സം�ാന പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വികസന േകാർ�േറഷെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) േകരള സം�ാന പ�ികജാതി-പ�ികവർ�

വികസന േകാർ�േറഷെ� �വർ�നം

േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(എ)
േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗ് സംബ�ി� വിഷയം

പരിേശാധി� വരികയാണ്.

(ബി)
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട

സാ�ഹിക, സാ��ിക �േരാഗതി�ായി

േകാർ�േറഷൻ എെ��ാം സഹായ�ൾ

നൽ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 60,000/- �പ �തൽ 50 ല�ം �പ വെര��

വിവിധ വ�മാനദായക പ�ികളിൻേമൽ വാ�

നൽ���്. �ടാെത സാ�ഹിക

ഉ�മന�ിനായി വിവാഹ വാ�, വിദ�ാഭ�ാസ

വാ�, ഭവന വാ�ാ പ�തിക�ം നട�ാ���്.

(സി)

പ�ികജാതി, പ�ികവർ�

വിഭാഗ�ളിൽെ��വർ�് സംരംഭ�ൾ

�ട��തി�േവ�ി എെ��ാം പി�ണ�ം

സഹായ�മാണ് ��ത േകാർ�േറഷൻ

നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വർ�്

അവ�െട അഭി�ചി�ം �ലധനാവശ��ി�ം

അ��തമായി സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തിന് െബനിഫിഷ�റി ഓറിയ�ഡ്

പ�തി, ല�വ�വസായ േയാജന, മൾ�ിപർ�സ്

�ണി�് േലാൺ, �ാർ�്അപ് സംരംഭകർ��

വാ�ാ പ�തി, പ�ികവർ� സംരംഭകർ��

വാ�ാ പ�തി �ട�ിയ ൈവവി��മാർ� വാ�ാ

പ�തികൾ േകാർ�േറഷൻ നട�ാ���്.

(ഡി)

െ�ാഫഷണൽ േകാ�് പാ�ായ ഈ
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

ൈന�ണ�ാടി�ാന�ി�� സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തിന് േകാർ�േറഷൻ നൽ��

സഹായ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നി�ിത െ�ാഫഷണൽ /സാേ�തിക

േയാഗ�ത�ം ൈവദ�����

പ�ികജാതിയിൽെ�� �വതീ�വാ�ൾ�്

സ��മായി �ാ�ീസ്  െച��തിേനാ സ�യം

െതാഴിൽ െച��തിേനാ േകാർ�േറഷൻ

പരാമാവധി 5.00 ല�ം �പ വെര വാ�

നൽ��താണ്. �ടാെത േകാർ�േറഷെ� മ�്

സ�യംെതാഴിൽ പ�തികളി�ം െ�ാഫഷണൽ

േകാ�് പാ�ായവർ�് സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി�ാ��താണ്.

(ഇ) �ീ ശാ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി

നട�ിലാ�ിയി�� മഹിള സ��ി

(ഇ) പ�ികജാതി/പ�ികവർ��ിൽെ��വ�ം

സാ��ികമായി ഏ��ം
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േയാജനയി�ൾെ���ി എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് േകാർ�േറഷൻ

നൽകിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

പിേ�ാ�ാവ�യി��വ�മായ �ീ

സംരംഭകർ�് ഏ��ം ���ിയ �തൽ �ട�്

ആവശ��� േമഖലകളിൽ സ��മാേയാ ��ാേയാ

സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തിനായി ൈമേ�ാ െ�ഡി�്

ഫിനാൻസ്  പ�തിയിൽ അധി�ിതമായ ��് �ീ

ശാ�ീകരണ പ�തികൾ േകാർ�േറഷൻ വഴി

നട�ാ���്. ഒരാൾ�് 60,000/- �പ വെര

വാ� നൽ�� “മഹിളാ സ��ി േയാജന”,
��ംബ�ീ �ണി�കൾ�് 5 ല�ം �പ വെര

വാ� നൽ�� "വനിതാ ശാ�ീകരണ പ�തി",
ഒരാൾ�് 2 ല�ം �പ വെര വാ� നൽ�� "
ആദിവാസി മഹിളാ സശാ�ീകരൻ േയാജന"
എ�ീ പ�തികളാണ് നട�ാ��ത്.

(എഫ്)

വിേദശ രാജ��ളിൽ നി�് തിരിെകെയ��

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

സംരംഭകത� ധനസഹായം നൽ��േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതി�� നിബ�നകൾ

വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) വിേദശ� നി�ം െതാഴിൽ ന�െ��്

തിരിെകെയ��വെര

�ന:രധിവസി�ി��തിനായി '�വാസി

�ന:രധിവാസ വാ�ാ പ�തി" എ� േപരിൽ

പരമാവധി 20 ല�ം �പ വെര വാ� നൽ��

ഒ� പ�തി േകാർ�േറഷൻ നട�ാ���്.
അതിൽ പരമാവധി 15% വെര ക�ാപി�ൽ

സ�ിഡിയായി സം�ാന സർ�ാർ

�ാപനമായ "േനാർ� ��്സ" നൽ��താണ്.
ഇ� �ടാെത തിരി�ടവിൽ �ത�ത��

�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 3% പലിശ സ�ിഡി�ം

േനാർ� അ�വദി���്. വാ��െട പലിശ

നിര�് 5 ല�ം �പ വെര 7% ഉം അതി�

�കളിൽ 9% ഉം ആണ്. തിരി�ടവ് കാലാവധി 5
വർഷ�ം അേപ�ക�െട ��ംബ വാർഷിക

വ�മാന പരിധി 3.50 ല�ം �പ�മാണ്.

(ജി)

��ത േകാർ�േറഷന് േക� സർ�ാരിെ�

സഹായം ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ജി) േകാർ�േറഷെ� ഓഹരി �ലനധ�ിൽ േക�

സം�ാന സർ�ാ�ക�െട വിഹിതം 49:51
എ� അ�പാത�ിലാണ്. 2019-20
സാ��ിക വർഷം 5 േകാടി �പ�ം 2020-21 ൽ
5.75 േകാടി �പ�ം േക� സർ�ാർ

അ�വദി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


