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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4222 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മല�റം ജി�യിെല �വാസികൾ�് വ�വസായ സംരംഭ�ൾ �ട�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  �ലം െതാഴിൽരഹിതരായി മട�ിവ��
സം�ാനെ� , �േത�കി�  ്മല�റം ജി�യിെല
�വാസിക�െട �നരധിവാസ�ം െതാഴി�ം
ഉേ�ശി�  ്�തിയ വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
�ട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്  മഹാമാരിയാൽ ബാധി�െ��
വ�വസായ�ൾ� േവ�ി സർ�ാർ ആവി�രി�

േകാവിഡ്  -19 സമാശ�ാസ പ�തി പാേ�ജ്
അ�സരി�  ്തിരി�വ�� �വാസികെള
സംരംഭകരാ�ി മാ�വാൻ േവ�ി
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�ം േനാർ��ം േചർ�്
നട�ിലാ�� പ�തിയാണ് �വാസി ഭ�താ െമഗാ
പ�തി. ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��: േയാഗ�ത • �റ�ത് ര�് വർഷെ�
വിേദശ െതാഴിൽ പരിചയ�ളള േനാർ� ��്സ്
സാ��െ���ിയ �വാസികളായിരി�ണം. •
MSME രജി�േഷൻ നട�ിയി�� ക�നി,
പാർ�്ണർഷി�്, െ�ാൈ���ർഷി�് എ�ിവ�്
ലഭ�മാണ് . • ഉേ�ശ�ം - അസ�് ��ി�ലിനായി
മാ�ം – വ�വസായ ആവശ��ൾ�ാ�� െക�ിട
നിർ�ാണം, യ�സാമ�ികൾ വാ�ൽ എ�ിവ�്
ലഭ�മാണ്. എ�ാൽ �വർ�ന �ലധന
ആവശ��ിന് ലഭ�മ�. • നിർ�ാണം അെ��ിൽ
േസവന വ�വസായ�ളിൽ ഏർെ��ിരി��വർ�്
ലഭ�മാണ് . • വ�ാപാരം (കടകൾ, െമാ���വടം

�തലായവ), റിയൽ എേ��് (വാ�ൽ, വിൽ�ൽ,
വിൽ�ന�� �മി�ം െക�ിട�ം വികസി�ി�ൽ),
�ഷി (�ഷി, �ഗ�െള വളർ�ൽ �തലായവ)
എ�ിവ�് ലഭ�മ�. • േകരള സം�ാന�ി��ിൽ

�ണി�് �ാപി�ക�ം �വർ�ന�മമാ�ക�ം

േവണം. • െ�ാേമാ�ർമാർ�് സിബിൽ േ�ാർ 650
ന് �കളിൽ ഉ�ായിരി�ണം. • 31-12-2021 നകം
അേപ� സമർ�ി�ണം. വാ�ാ �ക • �റ� �ക
Rs. 25,00,000/- (�പ ഇ�പ��് ല�ം മാ�ം)
�ടാെത പരമാവധി 2,00,00,000/- �പ (ര�് േകാടി
�പ മാ�ം). • മിനിമം െ�ാേമാ�ർ നിേ�പം 50%
ആയിരി�ം (വാ� �ക േ�ാജ�് ചിലവിെ� 50%
ആയി പരിമിതെ���ിയിരി��). െസക�രി�ി /
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ഈട്  • വാ�ാ �ക�െട 1.33 മട�് �മി, െക�ിടം,
മ�് �ിര ആ�ികൾ, ഈട്  ന�ണം. • എ�ാ
െ�ാേമാ�ർമാ�ം ഡയറ�ർമാ�ം /പ�ാളിക�ം
വ��ിഗത ഗ�ാര�ി നൽകണം. പലിശ നിര�ം
കാലാവധി�ം • പലിശ നിര�് – ആദ� നാ�
വർഷേ��് 5% (േനാർ�യിൽ നി�� 3.75%
പലിശയിളവിന് േശഷം) അതി�േശഷം 8.75% •
തിരി�ടവ് കാലാവധി ആ�മാസെ�

െമാേറാേ�ാറിയം ഉൾെ�െട - 5 1/2 വർഷം ഫീസ്
(സമ�മ�) • വാ� അ�വദി�തി�േശഷം വാ�
�ക�െട 0.25% + ജിഎ�ി �ൻ�ർ ഫീസായി
അട�ണം . • വാ��െട 0.75% �ൻ�ർ ഫീസായി
നേ��തിൽ 0.5% കിഴിവ് ന�ം. 0.25% മാ�േമ
അടേ���ള�. • �മി�െട �ല�നിർ�യ ഫീസ്
വഹി�ണം. • േഡാക�െമേ�ഷനായി �ാ�്
േപ��ക�െട വില വഹി�ണം. നിലവിൽ എ�ാ
അ�ബ� േരഖക�ം സഹിതം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സിയിേല�് േനരി�ാണ്
അേപ�ിേ��ത്. ��ത പ�തി�െട അേപ�
ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�� വിഷയം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി�െട സജീവ
പരിഗണനയിലാണ്. ��ത പ�തി�െട
ആ��ല�ം സം�ാനേ��് മട�ി വ�� എ�ാ
�വാസികൾ�ം ഒ�േപാെല ലഭ�മാ��താണ്.
നിലവിൽ നട�ി വ�� സാ��ിക സഹായ
പ�തിയായ സംരഭക സഹായ പ�തി (ESS)
ഉദാരവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി സംരഭക
സഹായ പ�തി�െട മാർ� േരഖ GO.(MS)
No.103/2020/ID dated 24/11/2020 ഉ�രവ്

�കാരം േഭദഗതി െച�് SC/ST, വനിതകൾ,
�വാ�ൾ എ�ിവർ ആരംഭി�� MSME
�ണി�കൾ�് നിലവിൽ നൽകിവ�� 20%
സബ് സിഡി 25% സബ് സിഡിയായി
വർ�ി�ി�ക�ം ഈ �േത�ക വിഭാഗ�ിേല�്

�വാസികൾ ആരംഭി�� MSME �ണി�കെള
�ടി ��തായി ഉൾെ���ി ആ��ല�ം

നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്.
�ടാെത േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ലം മട�ി
വ�ി�� �വാസികൾ�് നിലവിൽ വ�വസായ
വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി നട�ിലാ�ി വ��
�ധാന മ�ി�െട െതാഴിൽ ദായക പ�തി
(PMEGP), ഭ�� േമഖലയിെല ��
സംരംഭ��െട PMFME പ�തി, നാേനാ
സംരംഭ�ൾ�� മാർജിൻ മണി �ാ�് പ�തി
(Scheme for Margin Money Grant to Nano
Units) �ട�ിയ പ�തികൾ വഴി വാ� ലഭ�മാ�ി



3 of 5

�തിയ സംരംഭ�ൾ �ട�വാ�ം സബ് സിഡി
ലഭ�മാ�ാ��� സൗകര��ൾ ജി�ാവ�വസായ
േക�ം വഴി െച� വ���്. ഇതിനാ��
ൈക�ാ�് സഹായ�ൾ െച�
െകാ���തിനായി വ�വസായ വികസന
ഓഫീസർമാ�െട േസവനം എ�ാ േ�ാ�കളി�ം
�നിസി�ാലി�ികളി�ം ലഭ�മാണ്.

(ബി) മല�റം ജി�യിെല �വാസികൾ ഏെറ��
വ�ി��് മ�ല�ിെല ഇ�ര�ി��

�വാസികൾ�് വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ാേമാ?

(ബി) േകാവിഡ്  മഹാമാരിയാൽ ബാധി�െ��
വ�വസായ�ൾ� േവ�ി സർ�ാർ ആവി�രി�

േകാവിഡ്  -19 സമാശ�ാസ പ�തി പാേ�ജ്
അ�സരി�  ്തിരി�വ�� �വാസികെള
സംരംഭകരാ�ി മാ�വാൻ േവ�ി
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�ം േനാർ��ം േചർ�്
നട�ിലാ�� പ�തിയാണ് �വാസി ഭ�താ െമഗാ
പ�തി. ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��: േയാഗ�ത • �റ�ത് ര�് വർഷെ�
വിേദശ െതാഴിൽ പരിചയ�ളള േനാർ� ��്സ്
സാ��െ���ിയ �വാസികളായിരി�ണം. •
MSME രജി�േഷൻ നട�ിയി�� ക�നി,
പാർ�്ണർഷി�്, െ�ാൈ���ർഷി�് എ�ിവ�്
ലഭ�മാണ് . • ഉേ�ശ�ം - അസ�് ��ി�ലിനായി
മാ�ം – വ�വസായ ആവശ��ൾ�ാ�� െക�ിട
നിർ�ാണം, യ�സാമ�ികൾ വാ�ൽ എ�ിവ�്
ലഭ�മാണ്. എ�ാൽ �വർ�ന �ലധന
ആവശ��ിന് ലഭ�മ�. • നിർ�ാണം അെ��ിൽ
േസവന വ�വസായ�ളിൽ ഏർെ��ിരി��വർ�്
ലഭ�മാണ് . • വ�ാപാരം (കടകൾ, െമാ���വടം

�തലായവ), റിയൽ എേ��് (വാ�ൽ, വിൽ�ൽ,
വിൽ�ന�� �മി�ം െക�ിട�ം വികസി�ി�ൽ),
�ഷി (�ഷി, �ഗ�െള വളർ�ൽ �തലായവ)
എ�ിവ�് ലഭ�മ�. • േകരള സം�ാന�ി��ിൽ

�ണി�് �ാപി�ക�ം �വർ�ന�മമാ�ക�ം

േവണം. • െ�ാേമാ�ർമാർ�് സിബിൽ േ�ാർ 650
ന് �കളിൽ ഉ�ായിരി�ണം. • 31-12-2021 നകം
അേപ� സമർ�ി�ണം. വാ�ാ �ക • �റ� �ക
Rs. 25,00,000/- (�പ ഇ�പ��് ല�ം മാ�ം)
�ടാെത പരമാവധി 2,00,00,000/- �പ (ര�് േകാടി
�പ മാ�ം). • മിനിമം െ�ാേമാ�ർ നിേ�പം 50%
ആയിരി�ം (വാ� �ക േ�ാജ�് ചിലവിെ� 50%
ആയി പരിമിതെ���ിയിരി��). െസക�രി�ി /
ഈട്  • വാ�ാ �ക�െട 1.33 മട�് �മി, െക�ിടം,
മ�് �ിര ആ�ികൾ, ഈട്  ന�ണം. • എ�ാ
െ�ാേമാ�ർമാ�ം ഡയറ�ർമാ�ം /പ�ാളിക�ം
വ��ിഗത ഗ�ാര�ി നൽകണം. പലിശ നിര�ം
കാലാവധി�ം • പലിശ നിര�് – ആദ� നാ�
വർഷേ��് 5% (േനാർ�യിൽ നി�� 3.75%
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പലിശയിളവിന് േശഷം) അതി�േശഷം 8.75% •
തിരി�ടവ് കാലാവധി ആ�മാസെ�

െമാേറാേ�ാറിയം ഉൾെ�െട - 5 1/2 വർഷം ഫീസ്
(സമ�മ�) • വാ� അ�വദി�തി�േശഷം വാ�
�ക�െട 0.25% + ജിഎ�ി �ൻ�ർ ഫീസായി
അട�ണം . • വാ��െട 0.75% �ൻ�ർ ഫീസായി
നേ��തിൽ 0.5% കിഴിവ് ന�ം. 0.25% മാ�േമ
അടേ���ള�. • �മി�െട �ല�നിർ�യ ഫീസ്
വഹി�ണം. • േഡാക�െമേ�ഷനായി �ാ�്
േപ��ക�െട വില വഹി�ണം. നിലവിൽ എ�ാ
അ�ബ� േരഖക�ം സഹിതം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സിയിേല�് േനരി�ാണ്
അേപ�ിേ��ത്. ��ത പ�തി�െട അേപ�
ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�� വിഷയം
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി�െട സജീവ
പരിഗണനയിലാണ്. ��ത പ�തി�െട
ആ��ല�ം സം�ാനേ��് മട�ി വ�� എ�ാ
�വാസികൾ�ം ഒ�േപാെല ലഭ�മാ��താണ്.
നിലവിൽ നട�ി വ�� സാ��ിക സഹായ
പ�തിയായ സംരഭക സഹായ പ�തി (ESS)
ഉദാരവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി സംരഭക
സഹായ പ�തി�െട മാർ� േരഖ GO.(MS)
No.103/2020/ID dated 24/11/2020 ഉ�രവ്

�കാരം േഭദഗതി െച�് SC/ST, വനിതകൾ,
�വാ�ൾ എ�ിവർ ആരംഭി�� MSME
�ണി�കൾ�് നിലവിൽ നൽകിവ�� 20%
സബ് സിഡി 25% സബ് സിഡിയായി
വർ�ി�ി�ക�ം ഈ �േത�ക വിഭാഗ�ിേല�്

�വാസികൾ ആരംഭി�� MSME �ണി�കെള
�ടി ��തായി ഉൾെ���ി ആ��ല�ം

നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്.
�ടാെത േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ലം മട�ി
വ�ി�� �വാസികൾ�് നിലവിൽ വ�വസായ
വാണിജ� ഡയറ�േറ�് വഴി നട�ിലാ�ി വ��
�ധാന മ�ി�െട െതാഴിൽ ദായക പ�തി
(PMEGP), ഭ�� േമഖലയിെല ��
സംരംഭ��െട PMFME പ�തി, നാേനാ
സംരംഭ�ൾ�� മാർജിൻ മണി �ാ�് പ�തി
(Scheme for Margin Money Grant to Nano
Units) �ട�ിയ പ�തികൾ വഴി വാ� ലഭ�മാ�ി
�തിയ സംരംഭ�ൾ �ട�വാ�ം സബ് സിഡി
ലഭ�മാ�ാ��� സൗകര��ൾ ജി�ാവ�വസായ
േക�ം വഴി െച� വ���്. ഇതിനാ��
ൈക�ാ�് സഹായ�ൾ െച�
െകാ���തിനായി വ�വസായ വികസന
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ഓഫീസർമാ�െട േസവനം എ�ാ േ�ാ�കളി�ം
�നിസി�ാലി�ികളി�ം ലഭ�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


