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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 560 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�േമഖലാ സംവിധാന�ളി�െട നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

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

(എ) േലാ�്ഡൗൺ സാഹചര��ിൽ േകരള േ��്
ഇൻഡ�ിയൽ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷനിൽ
നി�ം വാ� എ��് �ക തിരി�ട�ാൻ
കഴിയാ�വർ�ായി എെ��ാം ഇള�കളാണ്
�ഖ�ാപി�ി�ളളത്; എ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ി�െ�� കണ�്
ലഭ�മാേണാ;

(എ) േകാവിഡ്-19പകർ�വ�ാധി �ലം �രിത�ിലായ

��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ണി�കെള
സഹായി��തിനായി േകരള ഗവൺെമൻറ്
വ�വസായ ഭ�ത എ�േപരിൽ ഒ� �േത�ക
സമാശ�ാസ പാേ�ജ്  �ഖ�ാപി�ി��. ഈ
പാേ�ജ്  അ�സരി�  ്െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട
നിലവി�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

�വർ�ന�ലധന�ിനായി 200ല�ം വെര��
�സ�കാല വാ�ക�ം �േത�ക ഒ��വണ

തീർ�ാ�ൽ പ�തി�ം �ട�ിയ ഇള�ക�ം
 ലഭ�മാ�ിയി�� നിലവി�� സംരംഭകർ�്
വാ�ാ തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽ�ക�ം
നിലവിൽ അട� തീർ�ാൻ ഉ� പലിശ (പിഴ�ലിശ
ഒഴിവാ�ി) ഘ�ംഘ�മായി അട� തീർ�ാൻ ഉ�
സൗകര��ം ലഭ�മാ�ിയി��. വാ�യിൽ �തൽ
തിരി�ടവിന് ആ� മാസെ� േമാറേ�ാറിയ�ം
നൽകിയി��. ഈ പ�തി �കാരം 18/01/2021
വെര െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. 18 വ�വസായ
�ണി�കൾ�് 24.25 േകാടി �പ�െട
ധനസഹായം (േലാൺ) നൽ�ക��ായി. �ടാെത,
നിലവി�� �വർ�ി�� എ�ാ �ണി�കൾ�ം
വാ�ാ തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽ�ക�ം
31/03/2021 വെര പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ി നൽ�ക�ം
െച�ി��്. േകാവിഡ്-19 ര�ാം വരവിെന
�ടർ��ായി�� ��ി��കൾ �റ��തിനായി
ഇതിെ� ഒ� ര�ാം പതി�ായി േകരള
ഗവൺെമൻറ്  േകാവിഡ്  19 സമാശ�ാസ പ�തി
എ�േപരിൽ ഒ� �േത�ക പാേ�ജ്
�ഖ�ാപി�ി��്. ഈ പാേ�ജ്  അ�സരി�്
�വർ�ന�ല ധന�ിനായി �റ� പലിശ
നിര�ിൽ �സ�കാല വാ�കൾ, തിരി�വ��
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�വാസികൾ�് �േത�ക േസാ�് േലാൺ പ�തി,
�േത�ക ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി, വാ�ാ
തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽകൽ, ഒ�
വർഷേ��് പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��� പലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��് െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട
എസ് .ഡി.എഫ്.കളി�� �ണി�ക�െട വാടക�ം
െപാ� െസൗകര� ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ,
വില�െട 20% �ൻ�ർ അടേവാ�ം ബാ�ി 80%
അ� വർഷം െകാ�് പലിശ രഹിത അടേവാ�ം
�ടി വ�ാവസായിക വളർ�ാ േക��ളിൽ നി�ം
അർഹരായ സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ �മി
അ�വദി�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ി വ��. ഈ പ�തി �കാരം 12
െ�ാെജ�കൾ�ായി 19.55 േകാടി �പയാണ്
ധനസഹായം ന�ിയിരി��ത്.

(ബി) സർ�ാർ �ഖ�ാപി� േകാവിഡ്  സമാശ�ാസ
പാേ�ജിന് സമാ�രമായി െച�കിട വ�വസായ
േമഖല�ായി മ�് െപാ�േമഖലാ
സംവിധാന�ളി�െട നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്-19പകർ�വ�ാധി �ലം �രിത�ിലായ

��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ണി�കെള
സഹായി��തിനായി േകരള ഗവൺെമൻറ്
വ�വസായ ഭ�ത എ�േപരിൽ ഒ� �േത�ക
സമാശ�ാസ പാേ�ജ്  �ഖ�ാപി�ി��. ഈ
പാേ�ജ്  അ�സരി�  ്െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട
നിലവി�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

�വർ�ന�ലധന�ിനായി 200ല�ം വെര��
�സ�കാല വാ�ക�ം �േത�ക ഒ��വണ

തീർ�ാ�ൽ പ�തി�ം �ട�ിയ ഇള�ക�ം
 ലഭ�മാ�ിയി�� നിലവി�� സംരംഭകർ�്
വാ�ാ തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽ�ക�ം
നിലവിൽ അട� തീർ�ാൻ ഉ� പലിശ (പിഴ�ലിശ
ഒഴിവാ�ി) ഘ�ംഘ�മായി അട� തീർ�ാൻ ഉ�
സൗകര��ം ലഭ�മാ�ിയി��. വാ�യിൽ �തൽ
തിരി�ടവിന് ആ� മാസെ� േമാറേ�ാറിയ�ം
നൽകിയി��. ഈ പ�തി �കാരം 18/01/2021
വെര െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. 18 വ�വസായ
�ണി�കൾ�് 24.25 േകാടി �പ�െട
ധനസഹായം (േലാൺ) നൽ�ക��ായി. �ടാെത,
നിലവി�� �വർ�ി�� എ�ാ �ണി�കൾ�ം
വാ�ാ തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽ�ക�ം
31/03/2021 വെര പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ി നൽ�ക�ം
െച�ി��്. േകാവിഡ്-19 ര�ാം വരവിെന
�ടർ��ായി�� ��ി��കൾ �റ��തിനായി
ഇതിെ� ഒ� ര�ാം പതി�ായി േകരള
ഗവൺെമൻറ്  േകാവിഡ്  19 സമാശ�ാസ പ�തി
എ�േപരിൽ ഒ� �േത�ക പാേ�ജ്
�ഖ�ാപി�ി��്. ഈ പാേ�ജ്  അ�സരി�്
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�വർ�ന�ല ധന�ിനായി �റ� പലിശ
നിര�ിൽ �സ�കാല വാ�കൾ, തിരി�വ��
�വാസികൾ�് �േത�ക േസാ�് േലാൺ പ�തി,
�േത�ക ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി, വാ�ാ
തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽകൽ, ഒ�
വർഷേ��് പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��� പലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��
മാസേ��് െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട
എസ് .ഡി.എഫ്.കളി�� �ണി�ക�െട വാടക�ം
െപാ� െസൗകര� ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ,
വില�െട 20% �ൻ�ർ അടേവാ�ം ബാ�ി 80%
അ� വർഷം െകാ�് പലിശ രഹിത അടേവാ�ം
�ടി വ�ാവസായിക വളർ�ാ േക��ളിൽ നി�ം
അർഹരായ സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ �മി
അ�വദി�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ി വ��. ഈ പ�തി �കാരം 12
െ�ാെജ�കൾ�ായി 19.55 േകാടി �പയാണ്
ധനസഹായം ന�ിയിരി��ത്.

(സി)

സം�ാന സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി�ളള േകാവിഡ്
സമാശ�ാസ പ�തി�് �റേമ ഈ രംഗ�് േക�
സർ�ാരിെ� സഹായ പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ സം�ാന സർ�ാർ
�ഖ�ാപി�ി�ളള പ�തികൾ�് �റേമ ��
െച�കിട ഇട�രം േമഖലയിെല (MSME)
സംരംഭ�ൾ�ായി േക� സർ�ാരിെ� സഹായ
പ�തികൾ നിലവി��്. േകാവിഡ്  19 െന
�ടർ��ായ േലാ�് ഡൗൺ �തിസ�ിയിൽ

നി�ം MSME േമഖലെയ
സഹായി��തിേല�ായി േക�സർ�ാരിെ�
ആ�നിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ
പ�തിയി�ൾെ���ി സഹായ പ�തികൾ
�ഖ�ാപി�  ്നട�ിലാ�ി വ���്. െകാളാ�റൽ
െസക�രി�ി �ടാെത വായ്� അ�വദി��
Emergency Credit Line Guarantee Scheme
(ECLGS) പ�തി,ഇക�ി�ി ഫ�് അ�വദി��
fund of funds പ�തി,ന��ിൽ �വർ�ി��

MSME കെള �ന��രി��തിേല�ാ��
Subordinate debt for MSMEs പ�തി എ�ിവ
ആ�നിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ
പ�തിയി�ൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ�� ��
െച�കിട ഇട�രം േമഖല�ാ�� �ധാന
പ�തികളാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


