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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 566 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �േഖന�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  19 �ലം �തിസ�ിയിലായ െച�കിട
സംരംഭകെര സഹായി��തി�ം അവർ�്
േ�ാ�ാഹനം നൽ��തി�മായി േകരള
സം�ാന വ�വസായ വികസന േകാർ�േറഷൻ
(െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.) ത�ാറാ�ിയി��
പ�തികൾ എെ��ാം ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(എ) േ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 �ലധന�ി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��. െച�കിട, ഇട�രം

വ�വസായ�ൾ� െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �റ�
പലിശ നിര�ിൽ (നിലവിൽ 8.75% -10.75%)
10000 ല�ം �പ വെര വാ�യായി ന�ി വ��.
ഓേരാ ആ� മാസ�ിെ��ം അവസാനം �ടിശിക
ഇ�ാെയ�ിൽ പലിശ നിര�ിൽ അര ശതമാനം
വെര (ബാ�ി�� �തലിെ� അടി�ാന�ിൽ)
വീ�ം �റവ് നൽകി വ��. �ടാെത, ഈ
െ�ാെജ�്കളിൽ �േമാ�ർമാർ െകാ�വേര�
വിഹിതം 50% വെര അൺെസക�ർഡ്  വാ�യായി
െകാ�വരാൻ അ�വദി�ി��്. �േത�ക
പരിഗണനാ വിഭാഗ�ി�� െ�ാെജ�്കളിൽ വാ�
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- ഇക�ി�ി അ�പാതം 1.5:1 വെര അധിക ഈട്

ഇ�ാെത�ം വാ� - ഇക�ി�ി അ�പാതം 2:1 വെര
1.5:1 � �കളി�� �ക�് അധിക ഈേടാ��ടി�ം

വാ� ന�ി വ��. മ� െ�ാെജ�്കൾ�് ഇത്
യഥാ�മം 1:1 ഉം 1.5:1 ഉം ആണ്. ഭ��സം�രണം,
കാർഷികാധി�ിത വ�വസായ�ൾ എ�ിവ�്
സാ��ിക സഹായം നൽ��തിന് നിലവി�ളള
നിയമ�ൾ�് വിേധയമായി�ളള �േത�ക
പരിഗണന�ം െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി ന�ി
േപാ���്. �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
നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. ഏത് തര�ി��

�പഘടന�ം േകരള�ിൽ നിലവി���ം �തിയ
�ാപന�ൾ�ം വാ� സഹായം നൽ�ം.
പ�തിെ�ലവിെ� 80% �ക സരളമായ പലിശ
നിര�ിൽ 5 വർഷെ� തിരി�ടവ് കാലാവധി�ം 1
വർഷെ� �ാരംഭ െമാറേ�ാറിയ�ം
അടി�ാനമാ�ി വാ� സഹായം നൽകാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്. �ടാെത �വാസികൾ�ായി
െകഎസ്ഐഡിസി�ം േ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.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


