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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2470 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറ�ാല മ�ല�ിൽ വ�വസായ വ��ിെ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

പാറ�ാല മ�ല�ിൽ കഴി� സർ�ാരിെ�
കാല�് വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�െട വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്പാറ�ാല

മ�ല�ിൽ വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�്
�ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തിക�ം
ഓേരാ പ�തിയി�ം ചിലവഴി�െ�� �ക�െട
വിവര��ം �വെട േചർ��. സംരംഭക സഹായ
പ�തി (ESS) : 61.05 ല�ം �പ �ധാന
മ�ി�െട െതാഴിൽ ദായക പ�തി (PMEGP) :
163.41 ല�ം �പ നാേനാ ഗാർഹിക
സംരംഭ�ൾ�� പലിശ ഇളവ് പ�തി :
0.02ല�ം �പ കരകൗശല േമഖല�� ആശ

പ�തി(ASHA) : 3 ല�ം �പ

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തികൾ
ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി
മ�ലാടി�ാന�ിൽ �േത�ക പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��ി�.എ�ാൽ തേ�ശ സ�യം
ഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം
ഉപേയാഗി�  ്മ�ല�ിൽ പ�തികൾ
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി���്. �ടാെത വ��്
വഴി നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന
മ�ി�െട െതാഴിൽ ദായക പ�തി (PMEGP),
സംരംഭക സഹായ പ�തി (ESS),നാേനാ
സംരംഭ�ൾ�� മാർജിൻമണി �ാൻറ്
പ�തി(Scheme for margin money grant to nano
units) , കരകൗശല േമഖല�� ആശ

പ�തി(ASHA),വ�വസായ ഭ�ത പലിശ ഇളവ്
പ�തി (Scheme for interest subvention on term
loan and working capital loan),നാേനാ ഗാർഹിക
സംരംഭ�ൾ�� പലിശ ഇളവ്
പ�തി,സംരംഭകത� വികസന �ബ് പ�തി,��
െച�കിട സംരംഭ�ൾ�� ��ർ വികസന
പ�തി , PMFME പ�തി , പീഡിത
വ�വസ�ൾ�� �ന��ാരണ പ�തി(The
Kerala stressed MSMEs Revival &
Rehabilitation Scheme) , �വർ�ന രഹിതമായ
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MSME കൾ�� �ന��ാരണ പ�തി (Revival
and Rehabilitation scheme for Defunct MSMEs
and Cashew processing Unit) �തലായ
പ�തികൾ പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�ം

നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി���്

(സി)

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
വ�വസായവ��് �േഖന തി�വന��രം ജി�യിൽ
ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;
പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
വ�വസായ വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി
തി�വന��രം ജി�യിൽ വ��ിെ� വിവിധ
പ�തികളായ സംരംഭകത�സഹായപ�തി,
മാർജിൻ മണി �ാ�് � നാേനാ �ണി�്സ് ,
റിൈവവൽ ആൻഡ്  റീഹാബിലിേ�ഷൻ �ീം േഫാർ
ഡിെഫ�്ട്  MSME ആൻഡ്  കാഷ� േ�ാസ�ിംഗ്
�ണി�്, വ�വസായഭ�ത പലിശ ഇളവ് പ�തി ,
Prime Minister's Employment Generation
Programme, എ�ി�െന പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയി��്. 1. സംരംഭക സഹായ പ�തി -
37 �ണി�കൾ�് 137.77 ല�ം �പ�െട
സ�ിഡി നൽകിയി��് 2. മാർജിൻ മണി �ാ�് �
നാേനാ �ണി�്സ്- 5 �ണി�കൾ�് 70,000
�പ�െട grant നൽകിയി��് 3. റിൈവവൽ
ആൻഡ്  റീഹാബിലിേ�ഷൻ �ീം േഫാർ
ഡിെഫ�്ട്  MSME ആൻഡ്  കാഷ� േ�ാസ�ിംഗ്
�ണി�് -ഒ� �ണി�ിന് 3 ല�ം �പ�െട
ധനസഹായം നൽകിയി��് 4. വ�വസായഭ�ത
പലിശ ഇളവ് പ�തി - 16 �ണി�കൾ�് 2 ല�ം
�പ�െട സഹായം നൽകിയി��് . 5. Prime
Minister's Employment Generation
Programme(PMEGP) - 29 �ണി�കൾ�് 57.3
ല�ം �പ�െട margin moneyനൽകിയി��്.

(ഡി) വ�വസായ േമഖലയിൽ �വജന�െള
സഹായി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ
സർ�ാർ ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി)
അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






