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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5776 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��-െച�കിട-ഇട�രം- വ�വസായ േമഖലയിെല ���ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

��-െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭ�േള�ം ഒ�ം
��ംബ�ീ �ട�ിയ സർ�ാർ വിപണന
�ംഖലേയ�ം അ�� കാല��ായ ��തി
�ര���ം ഒ�ം േകാവി�ം എ�കാരം ബാധി�
എ�ം, വ�വസായ േമഖല��ായ തകർ��െട
വ�ാ�ി എ�യാെണ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്- 19 ഉം  അ�� കാല��ായ ��തി
�ര���ം ന�െട സ�ദ് വ�വ��് സാരമായ
േദാഷം ��ി�ി��്. ഇതിെന സംബ�ി�്

ശാ�ീയമായ പഠന�ൾ വ�വസായ വ��്
നട�ിയി�ി�. േകാവിഡ്-19 പകർ�ാവ�ാധി�ലം
രാജ�ം  ��വൻ േലാ�്ഡൗൺ �ഖ�ാപി�ക�ം
അത് സംരംഭേമഖലയിൽ, ഉത്പാദന�ം േസവന�ം
െപെ�� നിർ�ിവേ�� സാഹചര�ം
സംജാതമാ�ക�ം െച�. േകാവിഡ്  �ല��
�തിസ�ി േകരള�ിെല സംരംഭ�െള ��
രീതിയിൽ  ബാധി�തായി കണ�ാ�ാം. 1) രാജ�
വ�ാപകമായി �ഖ�ാപി� േലാ�്ഡൗൺ,
ഉത്പാദനേമഖല�ം ബിസിന�കൾ� േനരി��
ന��ിന് കാരണമായി. 2) ഗതാഗത�ിെല

തട��ൾ വിതരണ �ംഖലയി�ം ന��ൾ
ഉ�ാ�ിയി��്. 3) േകരള�ി�ം മ�ിട�ളി�ം
ഉത്���ൾ�� ആവശ�കത �റ�ത് �ലം
ന�ം ഉ�ായി��്.

(ബി) ആേഗാള വ�വസായ ��കകൾ ഓൺൈലൻ
ക�വടം വ�ാപി�ി��ത് സം�ാന�ിെ�

അടി�ാന ക�വട േമഖലെയ എ�കാരം
ബാധി�� എ�� സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ചി�റ വ�ാപാര േമഖലയിൽ െച�കിട
വ�വസായികൾ േനരി�� പരാതികെള�റി�്
വിശദമായ പഠനം നട��തി�ം അവർ േനരി��
പരാതികൾ േശഖരി��തി�മായി
സം�ാനെ� റീെ�യിൽ ബിസിന�കാ�െട
�തിനിധിക�മായി സംേവദനാ�ക മീ�ിം�കൾ
സംഘടി�ി��തിന് വ�വസായ വ��്
�ിൻസി�ൽ െസ��റി�െട അധ��തയിൽ 2021
െസ�ംബർ 28 ന് നട� �നഃസംഘടി�ി�
വാണിജ� മിഷെ� ആദ� േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനി�തിൻ�കാരം േകരള ബ�േറാ ഓഫ്
ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ ചീഫ് എ�ിക��ീവ്
ഓഫീസർ, േകാഴിേ�ാട്  ജി� വ�വസായ േക�ം
ജനറൽ മാേനജർ, ��ർ ജി� വ�വസായ േക�ം
ജനറൽ മാേനജർ, േകരള വ�ാപാരി വ�വസായി
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സമിതി �തിനിധി, േകരള വ�ാപാരി വ�വസായി
ഏേകാപന സമിതി �തിനിധി �ട�ിയ
അംഗ�െള ഉൾെ���ി ക�ി�ി �പീകരി�ി��്.
വാണിജ� മിഷെ� അ�� മീ�ിംഗിൽ ക�ി�ി�െട
റിേ�ാർ�് പരിഗണി��താണ്. സം�ാന�്

�� െച�കിട ഇട�രം േമഖലയിെല
വ�വസായ�െള സംര�ി��തി�ം ആ
േമഖലയിൽ �തിയ സംരംഭകെര
കെ���തി��� വിവിധ പ�തികൾ
വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ി വ��.
േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത�
േബാധവത്കരണ െസമിനാ�കൾ, താ��് - ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ നിേ�പ സംഗമ�ൾ,
ജി�ാടി�ാന�ി�� സംരംഭകത� വികസന
പരിശീലന�ൾ എ�ിവ അതിൽ ഉൾെ���.
നിലവി�� സംരംഭ��െട സാേ�തികവിദ�
വികസി�ി��തിനായി െടേ�ാളജി �ിനി�ക�ം,
മാേനെ��ി�ം, സാേ�തിക വിദ�യി�ം പരിശീലനം
നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി മാേനെ��്
െഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി��.
�ടാെത എറണാ�ളം, കളമേ�രിയിൽ
�ിതിെച�� േകരളാ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
എ�ർെ�ണർഷി�് െഡവലപ്െമ�് (KIED) െ�
േന�ത��ിൽ സം�ാന വ�ാപകമായി
സംരംഭകത��ിെ� വിവിധ േമഖലകെള
ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� പരിശീലന പരിപാടികൾ
നട�ിലാ�ി വ��.  �ടാെത സം�ാനെ�

��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ�െള
സംര�ി��തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

േവ�ി താെഴ�റ�� വിവിധ ധനസഹായ
പ�തികൾ വ�വസായ വ��് വഴി
നട�ിലാ���്. 1. സംരംഭക സഹായ
പ�തി(ESS) 2. നാേനാ ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള
പലിശ സ�ിഡി പ�തി 3. െച�കിട �ണി�കൾ�്
നൽ�� മാർജിൻ മണി�ാ�് 4. �വർ�ന

രഹിതമായ�ം ന��ിൽ �വർ�ി���മായ

എം.എസ് .എം.ഇ. സംരംഭ�ൾ�� 
സഹായപ�തികൾ a). Revival and rehabilitation
scheme for defunct MSMEs and cashew
processing units b). The Kerala stressed MSMEs
Revival & Rehabilitation Scheme 5. േകാവിഡ്
19 കാരണം �തിസ�ിയിലായ �� െച�കിട
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�െള

സഹായി��തിേല�ായി നട�ിലാ��
വ�വസായ ഭ�ത പലിശയിളവ് പ�തി (Scheme for
Interest Subvention on Term Loan and working
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capital loan) 6. കരകൗശല േമഖല�� ആശ

പ�തി 7. �� െച�കിട സംരംഭ�ൾ��
��ർ വികസന പ�തി 8. �ധാനമ�ി�െട
െതാഴിൽദായക പ�തി (PMEGP) 9. ��
ഭ��സം�രണ േമഖല�ാ�� PMFME പ�തി.

(സി) ഇതിൽ നി�ം െച�കിട-ഇട�രം- സർ�ാർ
നിയ�ണ വ�വസായ േമഖലെയ സംര�ി�ാ�ം
സഹായം ഉറ� വ��ാ�മായി സ�ീകരി�വ��
�ധാന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) േകരള�ിെല ചി�റ വ�ാപാര േമഖലയിൽ െച�കിട
വ�വസായികൾ േനരി�� പരാതികെള�റി�്
വിശദമായ പഠനം നട��തി�ം അവർ േനരി��
പരാതികൾ േശഖരി��തി�മായി
സം�ാനെ� റീെ�യിൽ ബിസിന�കാ�െട
�തിനിധിക�മായി സംേവദനാ�ക മീ�ിം�കൾ
സംഘടി�ി��തിന് വ�വസായ വ��്
�ിൻസി�ൽ െസ��റി�െട അധ��തയിൽ 2021
െസ�ംബർ 28 ന് നട� �നഃസംഘടി�ി�
വാണിജ� മിഷെ� ആദ� േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനി�തിൻ�കാരം േകരള ബ�േറാ ഓഫ്
ഇൻഡ�ിയൽ െ�ാേമാഷൻ ചീഫ് എ�ിക��ീവ്
ഓഫീസർ, േകാഴിേ�ാട്  ജി� വ�വസായ േക�ം
ജനറൽ മാേനജർ, ��ർ ജി� വ�വസായ േക�ം
ജനറൽ മാേനജർ, േകരള വ�ാപാരി വ�വസായി
സമിതി �തിനിധി, േകരള വ�ാപാരി വ�വസായി
ഏേകാപന സമിതി �തിനിധി �ട�ിയ
അംഗ�െള ഉൾെ���ി ക�ി�ി �പീകരി�ി��്.
വാണിജ� മിഷെ� അ�� മീ�ിംഗിൽ ക�ി�ി�െട
റിേ�ാർ�് പരിഗണി��താണ്. സം�ാന�്

�� െച�കിട ഇട�രം േമഖലയിെല
വ�വസായ�െള സംര�ി��തി�ം ആ
േമഖലയിൽ �തിയ സംരംഭകെര
കെ���തി��� വിവിധ പ�തികൾ
വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ി വ��.
േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത�
േബാധവത്കരണ െസമിനാ�കൾ, താ��് - ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ നിേ�പ സംഗമ�ൾ,
ജി�ാടി�ാന�ി�� സംരംഭകത� വികസന
പരിശീലന�ൾ എ�ിവ അതിൽ ഉൾെ���.
നിലവി�� സംരംഭ��െട സാേ�തികവിദ�
വികസി�ി��തിനായി െടേ�ാളജി �ിനി�ക�ം,
മാേനെ��ി�ം, സാേ�തിക വിദ�യി�ം പരിശീലനം
നൽ��തിനായി െടേ�ാളജി മാേനെ��്
െഡവല�്െമ�് േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി��.
�ടാെത എറണാ�ളം, കളമേ�രിയിൽ
�ിതിെച�� േകരളാ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
എ�ർെ�ണർഷി�് െഡവലപ്െമ�് (KIED) െ�
േന�ത��ിൽ സം�ാന വ�ാപകമായി
സംരംഭകത��ിെ� വിവിധ േമഖലകെള
ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� പരിശീലന പരിപാടികൾ
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നട�ിലാ�ി വ��.  �ടാെത സം�ാനെ�

��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ�െള
സംര�ി��തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

േവ�ി താെഴ�റ�� വിവിധ ധനസഹായ
പ�തികൾ വ�വസായ വ��് വഴി
നട�ിലാ���്. 1. സംരംഭക സഹായ
പ�തി(ESS) 2. നാേനാ ഗാർഹിക സംരംഭകർ�ളള
പലിശ സ�ിഡി പ�തി 3. െച�കിട �ണി�കൾ�്
നൽ�� മാർജിൻ മണി�ാ�് 4. �വർ�ന

രഹിതമായ�ം ന��ിൽ �വർ�ി���മായ

എം.എസ് .എം.ഇ. സംരംഭ�ൾ�� 
സഹായപ�തികൾ a). Revival and rehabilitation
scheme for defunct MSMEs and cashew
processing units b). The Kerala stressed MSMEs
Revival & Rehabilitation Scheme 5. േകാവിഡ്
19 കാരണം �തിസ�ിയിലായ �� െച�കിട
ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�െള

സഹായി��തിേല�ായി നട�ിലാ��
വ�വസായ ഭ�ത പലിശയിളവ് പ�തി (Scheme for
Interest Subvention on Term Loan and working
capital loan) 6. കരകൗശല േമഖല�� ആശ

പ�തി 7. �� െച�കിട സംരംഭ�ൾ��
��ർ വികസന പ�തി 8. �ധാനമ�ി�െട
െതാഴിൽദായക പ�തി (PMEGP) 9. ��
ഭ��സം�രണ േമഖല�ാ�� PMFME പ�തി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


