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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 583 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മട�ിവ�� �വാസികൾ�് വ�വസായ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�� സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ 
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) മട�ിവ�� �വാസികൾ�് വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�ം അടി�ാന

സൗകര�ം ഒ���തി�ം നിലവി�� ച��ളിൽ
ഇള�കൾ അ�വദി��തിന് സർ�ാർ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. മട�ിവ�� �വാസികൾ വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��ത്
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വ�വസായ വാണിജ�
വ��് നട�ിലാ�ി വ�� സംരംഭക സഹായ
പ�തി�െട മാർ�േരഖയിൽ ഇളവ് വ��ിയി��്.
ഇതിൻ�കാരം േകാവിഡ്  സാഹചര�ം
േനരി��തിനായി �ൻവർഷം �ഖ�ാപി� വ�വസായ
ഭ�താ പ�തിയി�ം �വാസികൾ�് �ധാന�ം
നൽകി ഇളവ് �ഖ�ാപി�ി��. ടി പ�തി �േഖന
പ�ികജാതി /പ�ികവർ� വിഭാഗം, വനിതകൾ,
�വാ�ൾ, എ�ിവർ ആരംഭി�� ��-
െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭക �ണി�കൾ�്
നിലവിൽ നൽകി വ�� 20% സ�ിഡി 25%
സ�ിഡിയായി വർ�ി�ി�ക�ം ഈ �േത�ക
വിഭാഗ�ിേല�് �വാസികൾ ആരംഭി�� ��-
െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ണി�കെള �ടി
ഉൾെ���ക�ം െച�. �ടാെത 'േകാവിഡ്
സമാശ�ാസ പ�തി ' എ� േപരിൽ ഈ വർഷം ഒ�
പാേ�ജ്  �ടി �ഖ�ാപി�ി��്. ഈ പാേ�ജ്
അ�സരി�  ്�വർ�ന �ലധന�ിനായി �റ�
പലിശ നിര�ിൽ �സ�കാല വായപകൾ, 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, 3
മാസേ��� പലിശ ഒഴിവാ�ൽ, 3 മാസേ��്

�ാൻേഡർഡ്  ഡിൈസൻ ഫാ�റികളി��
�ണി�ക�െട വാടക�ം െപാ�സ�കാര�
ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ, വില�െട 20% �ൻ�ർ
അടേവാ�ം �ടി വ�വസായ വളർ� േക��ളിൽ
നി�ം അർഹരായ സംരംഭകർ�് �മി
അ�വദി�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ �വാസികൾ�ം
�േയാജനെ���ാ��താണ്. �വാസികൾ�ായി
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േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന
േകാർ�േറഷ�ം േനാർ��ം േചർ�് നട�ിലാ��
�തിയ പ�തിയാണ് '�വാസി ഭ�താ െമഗാ
പ�തി '. ��ത പ�തി �േഖന �വാസികളായ
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 25 ല�ം �പ �തൽ 2 േകാടി
�പ വെര വാ� അ�വദി��താണ്. �ടാെത
�ഖ�മ�ി�െട െ�ഷ�ൽ അസി�ൻസ്  വർ�ിങ്
കാ�ി�ൽ േലാൺ ആയി 50 ല�ം �പ �തൽ 1
േകാടി �പ വെര അ�വദി��താണ്.

(ബി) ഉെ��ിൽ, ഇത് എ�കാരമാെണ�്
വിശദീകരി�േമാ?

(ബി) ഉ�്. മട�ിവ�� �വാസികൾ വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��ത്
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വ�വസായ വാണിജ�
വ��് നട�ിലാ�ി വ�� സംരംഭക സഹായ
പ�തി�െട മാർ�േരഖയിൽ ഇളവ് വ��ിയി��്.
ഇതിൻ�കാരം േകാവിഡ്  സാഹചര�ം
േനരി��തിനായി �ൻവർഷം �ഖ�ാപി� വ�വസായ
ഭ�താ പ�തിയി�ം �വാസികൾ�് �ധാന�ം
നൽകി ഇളവ് �ഖ�ാപി�ി��. ടി പ�തി �േഖന
പ�ികജാതി /പ�ികവർ� വിഭാഗം, വനിതകൾ,
�വാ�ൾ, എ�ിവർ ആരംഭി�� ��-
െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭക �ണി�കൾ�്
നിലവിൽ നൽകി വ�� 20% സ�ിഡി 25%
സ�ിഡിയായി വർ�ി�ി�ക�ം ഈ �േത�ക
വിഭാഗ�ിേല�് �വാസികൾ ആരംഭി�� ��-
െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ണി�കെള �ടി
ഉൾെ���ക�ം െച�. �ടാെത 'േകാവിഡ്
സമാശ�ാസ പ�തി ' എ� േപരിൽ ഈ വർഷം ഒ�
പാേ�ജ്  �ടി �ഖ�ാപി�ി��്. ഈ പാേ�ജ്
അ�സരി�  ്�വർ�ന �ലധന�ിനായി �റ�
പലിശ നിര�ിൽ �സ�കാല വായപകൾ, 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, 3
മാസേ��� പലിശ ഒഴിവാ�ൽ, 3 മാസേ��്

�ാൻേഡർഡ്  ഡിൈസൻ ഫാ�റികളി��
�ണി�ക�െട വാടക�ം െപാ�സ�കാര�
ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ, വില�െട 20% �ൻ�ർ
അടേവാ�ം �ടി വ�വസായ വളർ� േക��ളിൽ
നി�ം അർഹരായ സംരംഭകർ�് �മി
അ�വദി�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ �വാസികൾ�ം
�േയാജനെ���ാ��താണ്. �വാസികൾ�ായി
േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന
േകാർ�േറഷ�ം േനാർ��ം േചർ�് നട�ിലാ��
�തിയ പ�തിയാണ് '�വാസി ഭ�താ െമഗാ
പ�തി '. ��ത പ�തി �േഖന �വാസികളായ
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�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 25 ല�ം �പ �തൽ 2 േകാടി
�പ വെര വാ� അ�വദി��താണ്. �ടാെത
�ഖ�മ�ി�െട െ�ഷ�ൽ അസി�ൻസ്  വർ�ിങ്
കാ�ി�ൽ േലാൺ ആയി 50 ല�ം �പ �തൽ 1
േകാടി �പ വെര അ�വദി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


