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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5773 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സി�് ഇൻഡ�ിയൽ �ണി�ക�െട റീ ��റിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

നിലവിൽ ൈ�വ�്/പ�ിക്  െസ��കളിലായി എ�
സി�് ഇൻഡ�ിയൽ �ണി�കൾ ഉെ��തിെ�
പ�ിക ജി� തിരി�  ്നൽകാേമാ;

(എ) വിവിധ ജി�ാവ�വസായ േക��ളിൽ നി��
കണ�കൾ �കാരം നിലവിൽ ൈ�വ�്/പ�ിക് 
െസ��കളിലായി ആെക 145 സി�്
ഇൻഡ�ിയൽ �ണി�കൾ ആണ് ഉ�ത്. ജി�
തിരി�� കണ�കൾ താെഴ�റ�� : ജി� എ�ം
തി�വന��രം - 5 െകാ�ം - 27 പ�നംതി� - 6
ആല�ഴ - 3 േകാ�യം - 15 ഇ��ി - 4 എറണാ�ളം
- 21 ��ർ - 13 പാല�ാട്  - 21 മല�റം - 11
േകാഴിേ�ാട്  - 10 വയനാട്  - 0 ക�ർ - 3
കാസർേകാട്  - 6 ആെക - 145

(ബി) ഇ�പ�ിയ�് ല��ിൽ താെഴ െഷയർ
ക�ാപി�ൽ ഉ� സി�് ഇൻഡ�ിയൽ �ണി�കൾ
എ�െയ�ം െഷയർ ക�ാപി�ൽ ഇ�പ�ിയ�്

ല��ിന് �കളി��വ എ�െയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
സി�് ഇൻഡ�ിയൽ �ണി�ക�െട െഷയർ
ക�ാപി�ൽ സംബ�മായ വ��മായ കണ�കൾ
േശഖരി�ി�ി�.

(സി) വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനമാ��തിെ�

ഭാഗമായി സി�് ഇൻഡ�ിയൽ �ണി�ക�െട
നവീകരണ�ിനായി ക�ാ�ി�ൽ റീ��റിംഗ്
പ�തി സർ�ാർ സഹായേ�ാ��ടി

നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) നിലവിൽ ന��ിൽ �വർ�ി�� വ�വസായ
�ണി�ക�െട നവീകരണ�ിനായി വ�വസായ
വ��് വഴി The Kerala Stressed MSMEs Revival
& Rehabilitation Scheme എ� പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. തകർ� േനരി�� പീഡിത
വ�വസായ�െള �ന��ീവി�ി��തി�ം

അവ�െട ഉ�ാദന രഹിതമായ ആ�ികൾ ഉ�ാദന
ആ�ികളാ�ി മാ��തി�ം പരമാവധി 5 ല�ം
�പ വെര സാ��ിക സഹായം നൽ��
പ�തിയാണിത്. പ�തി �കാരം, 1.  നിലവി��
ബാ�് വാ� �ന�മീകരി�  ്ബാ�് നൽ��
അധിക വാ��് ആവശ�മായ �ണേഭാ�
വിഹിത�ിെ� 50% പരമാവധി 2 ല�ം �പ വെര
സാ��ിക സഹായമായി നൽ��. 2. 
വിദഗ്ധസമിതി �പാർശ െച�ി�� �ന��ാരണ
പ�തി േരഖ�െട അടി�ാന�ിൽ ബാ�്
നൽ�� അധിക വാ�യിൽ ആദ�വർഷം 6%
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ശതമാനം പലിശ സ�ിഡിയായി പരമാവധി 1
ല�ം �പ നൽ��. 3. �ന:�വർ�ന

സഹായമായി ധനകാര� �ാപന�ിെ� വാ�
സഹായമി�ാെത �ന��ാരണ പ�തി േരഖ�െട
അടി�ാന�ിൽ വിദഗ്ധ സമിതി �പാർശ
െച�� �കാരം അധികമായി വാ��
െമഷിനറിക�െട വില�െട 50% പരമാവധി 1.50
ല�ം �പ സാ��ിക സഹായമായി നൽ��.
4.  നിലവി�� െമഷിനറി�െട�ം
െക�ിട�ിേ��ം അടിയ�ിര അ���
പണികൾ�� ചിലവിെ� 50% പരമാവധി 1
ല�ം�പ തിരി� നൽ��. 5.  െക.എസ് .ഇ.ബി.,
ജി.എസ് .ടി., എൈ�സ് , മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡ്  �ട�ിയ ഏജൻസികളിൽ നിലവി��
�ടി�ിക തീർ��തിന് 50% പരമാവധി 40,000
�പ സഹായം നൽ��. 6. �ന��ാരണ പ�തി
േരഖ (Revival Project Report)
ത�ാറാ��തി�� ചിലവിെ� 100% (ഒ�
�ണി�ിന് പരമാവധി 10,000 �പ) തിരിെക
നൽ��.        

െസ�ൻ ഓഫീസർ


