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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5412 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡിെന �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ�� �വാസികൾ�് നാ�ിൽ െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

േകാവിഡ്-19 െന �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ��്
നിരവധി �വാസികളാണ് ദിവസം േതാ�ം
േകരള�ിേല�് തിരിെക എ��ത് എ�്
സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇവ�െട
ഒ� കണ�് എ��് നട�ാൻ േനാർ�
എെ��ി�ം സംവിധാനം െച�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകാവിഡ്  കാല�് േകരള�ിേല�് തിരിെക
എ�� �വാസിക�െട കണ�കൾ
ലഭ�മാ��തിന് സർ�ാർ േകാവിഡ്  ജാ�ത
േപാർ�ൽ �പീകരി�ി��. ടി േപാർ�ൽ �കാരം
29.10.2021 വെര 1753897 �വാസികൾ
േകരള�ിേല�് എ�ിയി��്. അതിൽ 12,68,834
േപർ െതാഴിൽ ന�െ��് മട�ിെയ�ിയവരാണ്.
എ�ാൽ എയർേപാർ�് അേതാറി�ി ലഭ�മാ��
വിവര�ൾ �കാരം 2020 െമയ്  �തൽ 2021
ഒേ�ാബർ വെര�� കാലയളവിൽ േകരള�ിെല

എയർേപാർ�കൾ വഴി 33,55,230 േപർ
വിേദശ�ളിേല�് യാ� െച�ി��്.
തിരി�േപാകാൻ ആ�ഹി�വരിൽ �രിഭാഗം േപ�ം
തിരി�േപായി��് എ�് ഈ കണ�കൾ �കാരം
ക�താ��താണ്.

(ബി) േകാവിഡ്-19 െന �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ��്
തിരിെ��ിയ �വാസികൾ�് നാ�ിൽ �തിയ
െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് േനാർ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ� എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്-19 െന �ടർ�് െതാഴിൽ ന�െ��ം മ�ം
തിരിെ��ിയ �വാസികെള
�നരധിവസി�ി��തി�ം െതാഴിൽ സംരംഭ
പ�തികൾ ആവി�രി��തിേല�ം 2021-22
ബജ�ിൽ 50 േകാടി �പ വകയി��ിയി��്.
താെഴ�റ�� െതാഴിൽ സംരംഭകത�
പ�തികളാണ് �വാസി �നരധിവാസ ഏേകാപന
സംേയാജന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ��ത്. 1. നാേനാ എൻറർൈ�സ്
അസി�ൻറ്സ്  �ീം (�വാസി ഭ�ത - േപൾ)
അവിദ� െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ നി�ളളവ�ം
�റ� വ�മാനപരിധിയിൽ വ��വ�മായ
�വാസി േകരളീയർ, അവ�െട ��ംബാംഗ�ൾ
എ�ിവർ�ായി ��ംബ�ീ വഴി പലിശരഹിത
സംരംഭകത� വാ�ക�ം പി�ണ സഹായ��ം
നൽകി സാ��ിക സ�ാ�യത�ം നൽ�ക
എ�താണ് ഈ പ�തി�െട ല��ം. അേപ�കൻ
��ംബ�ീ / അയൽ�� അംഗത�ം േനടിയ
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�വാസിേയാ അെ��ിൽ അയൽ��
അംഗ�ിെ� ��ംബാംഗമായ �വാസിേയാ
ആയിരി�ണം. പരമാവധി 2 ല�ം �പ വെര�ളള
പലിശരഹിത വാ�യാണ് ലഭി��ത്. 2. ൈമേ�ാ
എൻറർൈ�സ്  അസി�ൻറ്സ്  �ീം (�വാസി
ഭ�ത - ൈമേ�ാ) െക.എസ് .എഫ്.ഇ �േഖന സ�യം
െതാഴിൽ വാ� നൽ�� പ�തിയാണ് �വാസി
ഭ�ത ൈമേ�ാ. പരമാവധി 5 ല�ം �പ വെര�ളള
വാ�യാണ് ഇതി�െട ലഭി��ത്. അ� ല�ം
�പ വാ� �കയിൽ ഒ� ല�ം �പ �ലധന
സബ് സിഡി അ�വദി�ം എ�താണ് പ�തി�െട
സവിേശഷത. �ത�മായ തിരി�ട��വർ�്
ൈ�മാസ കാലയളവിൽ പലിശ സബ് സിഡി�ം
നൽ��താണ്. പ�തി നട�ി�ിനായി

KSFE�മായി േനാർ� ��്സ്  ധാരണാപ�ം
ഒ�െവ�ി��്. 3. െ�ഷ�ൽ അസി�ൻസ്  �ീം
(�വാസി ഭ�ത - െമഗാ) സ�യം െതാഴിൽ
പ�തികൾ�ായി KSIDC �ഖാ�ിരം 25 ല�ം
�പ �തൽ 2 േകാടി �പ വെര 8.25% �തൽ
8.75% വെര പലിശ നിര�ിൽ വായ്  � നൽ��
പ�തിയാണ് �വാസി ഭ�ത െമഗാ. ��ത പലിശ
നിര�ിൽ, 5% �ണേഭാ�ാ�ം 3.25% �തൽ
3.75% വെര പലിശ സബ് സിഡിയായി ൈ�മാസ
കാലയളവിൽ േനാർ� ��്�ം അ�വദി�ം. 4.
NDPREM േമൽ പ�തികൾ �ടാെത
തിരിെകെയ�ിയ �വാസികെള �േത�ക
�ണേഭാ�ാ�ളായി പരിഗണി�  ്സ�യം െതാഴിൽ
സംരംഭ�ൾ സർ�ാർ നടപടി�മ�ൾ പാലി�്
ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ൈകതാ�ൽ
നൽ�� േനാർ� ഡി�ാർ�െമ�് േ�ാജ�് േഫാർ
റിേ�ൺ എമി�ൻസ്  (NDPREM) പ�തി
വി�ലീകരി�ക�ം പ�തി വിഹിതം 2021 – 22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 24.4 േകാടി �പയായി
വർധി�ി�ക�ം െച�. സംരംഭ�ൾ �ട�ാനായി
30 ല�ം �പവെര�� ബാ�് വാ�കൾ�് 15%
�ലധന സ�ിഡി�ം (പരമാവധി 3 ല�ം) 4
വർഷേ��് 3% പലിശ സ�ിഡി�മാണ് പ�തി
�േഖന ലഭി�ക. സംരംഭ�ൾ
�ട�ാ�േ�ശി��വർ�് സർ�ാർ �ാപനമായ

െസ�ർ േഫാർ മാേനെ��് െഡവല�്െമ�്
(സി.എം.ഡി) �േഖന േവ� ഉപേദശ��ം
മാർ�നിർേ�ശ��ം ലഭ�മാ��. �ഷി,
വ�വസായം, ക�വടം, േസവന�ൾ, വാഹന വാ�,
ഉത്പാദനം എ�ീ സംരംഭ�ൾ�ം �ാർ�് അ�്
മിഷൻ �േഖന�� േ�ാജ�സി�ം ടി പ�തി
�േഖന ബാ�് വാ� ലഭ�മാ�ി വ��.
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(സി) ഇതിേനാടകം എ� േപർ ��ത സഹായം
സ�ീകരി�  ്െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �വാസി ഭ�ത പ�തി�െട കീഴി��
ഉപപ�തികളായ �വാസി ഭ�ത – േപൾ, �വാസി
ഭ�ത – ൈമേ�ാ, �വാസി ഭ�ത - െമഗാ എ�ീ
പ�തികളിേല�് �ണേഭാ�ാ�െള

കെ��ിെ�ാ�ിരി��. തിരി� വ��
�വാസിക�െട സമ� �നരധിവാസ പ�തിയായ
NDPREM ൽ േകാവിഡ്  മഹാമാരി ആരംഭി� 2020
- 2021 �തൽ നാളി�വെരയായി 1030
�വാസികൾ �ണേഭാ�ാ�ളായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


