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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5777 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എം.എസ് .എം. ഇ. സംരംഭ�ൾ�� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 
�ീ പി സി വി�നാഥ്  

Shri. P. Rajeeve
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  �ലം �തിസ�ി അഭി�ഖീകരി��

എം.എസ് .എം. ഇ. സംരംഭ�െള കരകയ�ാൻ

സർ�ാർ പാേ�ജ്  �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്; വ�വസായ ഭ�ത േകാവിഡിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ ഏർെ���ിയ േലാ�്ഡൗൺ

�ലം ആവശ��ിന് ഉൽപാദനമി�ാ�, അസം�ത

വ��ൾ പാഴാകൽ, വ�ാപാര ന�ം, െതാഴിൽ

േവതനം, ശ�ള െചല�കൾ, ബാ�് േലാൺ അടവ്,
മ�് നിയമപരമായ തിരി�ട�കൾ �ട�ിയ

���ൾ അഭി�ഖീകരി� എം.എസ് .എം.ഇ കെള

സഹായി��തിനായി േകരള സർ�ാർ �ഖ�ാപി�

ഒ� �േത�ക പാേ�ജ്  ആണ് "വ�വസായ ഭ�ത”.
��ത പ�തി �കാരം വിവിധ ഇള�കൾ െച�കിട

വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�് നൽകി വ���്.
േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ പ�തി േകാവിഡ്  ര�ാം

തരംഗം �ലം സം�ാനെ� എം.എസ് .എം.ഇ
േമഖല�് േനരി� ആഘാതം �റ��തിനായി

േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ പ�തി എ� േപരിൽ

ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ�ജ്  ഈ വർഷം

�ഖ�ാപി�ി��്. ��ത പാേ�ജിൽ താെഴ�റ��

�രിതാശ�ാസ പ�തികൾ വ�വസായ വാണിജ�

വ��് വഴി നട�ിലാ���്. 1. േകാവിഡ്  19 െ�

സാഹചര��ിൽ �ൻവർഷം �ഖ�ാപി�

വ�വസായഭ�ത പാേ�ജിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ�ി വ�� പലിശ ഇളവ് പ�തി (Scheme
for interest Subvention on term Loan and
Working Capital Loan) ��തൽ ഇള�കേളാെട

നട�ിലാ�ം. 2020 ഡിസംബർ 31 വെര

ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം േന��

വായ്�കൾ�ാണ് പലിശയിളവ് നൽകിയി��ത്.
ഇത് 2021 ഡിസംബർ 31 വെര��

വാ�കൾ�ായി ഒ� വർഷേ��് �ടി

ദീർഘി�ി�ം. ഈ പ�തി അ�സരി�്

ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം വാ� ലഭി��
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എ�ാ �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�ം

12 മാസേ��് 50% പലിശസഹായം ലഭ�മാ�ം.
പരമാവധി �ണി�ിന് 1,20,000 �പ വെരയാണ്

സഹായം അ�വദി�ക. 2. നിലവിെല ESS
മാർഗേരഖ �കാരം േയാഗ�ത�� ഒ� �ണി�ിന്

ലഭി�� പരമാവധി സ�ിഡി െപാ�

വിഭാഗ�ൾ�് 20 ല��ിൽ നി�് 30 ല�മായി

ഉയർ�ം. പി�ാ� ജി�കളിെല

വ�വസായ�ൾ�ം �ൻഗണന വ�വസായ�ൾ�ം

പരമാവധി 30 ല�ം �പ എ�ത് 40 ല�ം �പ

വെര ഉയർ�ം. 3. െച�കിട �ണി�കൾ�് ന��

മാർജിൻ മണി�ാ�് സഹായ�ിെ� വ�ാ�ി

വി�ലീകരി�  ് േസവനേമഖലയിൽ ഉൾെ��ിരി��

നാേനാ �ണി�െള �ടി പ�തി �കാരം

സഹായ�ിന് േയാഗ�രാ�ം. 4. ആദ�ം 5 ല�ം

�പ വെര �ലധന നിേ�പ�� �ണി�കൾ�്

മാ�േമ നാേനാ �ണി�കൾ�� പലിശ ഇളവ്

പ�തി അ�വദി�ി��. ഈ സഹായ�ിനായി 10
ല�ം �പ വെര �ലധനനിേ�പ�� എ�ാ നാേനാ

�ണി�ക�ം ഉൾെ���ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
ഇതി��റെമ, 10 ല�ം �പ �ലധനനിേ�പ��

എ�ാ േസവനേമഖല നാേനാ �ണി�ക�ം ഈ
പ�തി �കാര�ളള ആ��ല��ിന് േയാഗ�രാ�ം.
േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ പ�തി അ�സരി�്

�വർ�ന�ലധന�ിനായി �റ� പലിശ

നിര�ിൽ �സ�കാല വാ�കൾ, തിരി�വ��

�വാസികൾ�് �േത�ക േസാ�് േലാൺ

പ�തി, �േത�ക ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി,
വാ�ാ തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽകൽ, ഒ�

വർഷേ��് പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��

മാസേ��� പലിശ ഒഴിവാ�ൽ, ��

മാസേ��് െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�െട

എസ് .ഡി.എഫ്.കളി�� �ണി�ക�െട വാടക�ം

െപാ� സൗകര� ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ, വില�െട

20% �ൻ�ർ അടേവാ�ം ബാ�ി 80% അ� വർഷം

െകാ�് പലിശ രഹിത അടേവാ�ം �ടി

വ�ാവസായിക വളർ�ാ േക��ളിൽ നി�ം

അർഹരായ സംരംഭകർ�് ആവശ�മായ �മി

അ�വദി�ൽ �ട�ിയ ഇള�കൾ

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി.�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ി വ��. സം�ാനെ� വ�വസായ

േമഖലയിെല നിേ�പം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി. �റ� പലിശ നിര�ിൽ

(നിലവിൽ 8.75% -10.75%) 10,000 ല�ം �പ

വെര വാ�യായി നല് കി വ��. ആകർഷകമായ
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പലിശ നിര�ം ലളിതമായ തവണ വ�വ�ക�ം

�താര�മായ േലാൺ നൽ��തി��

നടപടി�മ��മാണ് െക.എസ്  .ഐ.ഡി.സി�േടത്.
�ടാെത സം�ാനെ� എം എസ്  എം ഇ കൾ �ം

�ാർ ��കൾ �ം സാ��ിക സഹായം

�ാപ് തമാ�� ഒ� അ�രീ�ം ��ി��തി�ം,
ഈ വിഭാഗ�ൾ �് സമയബ�ിത�ം

ഫല�ദ�മായ സാ��ിക സഹായം

ഉറ�വ���തിനായി, െക .എസ്  .ഐ .ഡി .സി

“എം .എസ്  .എം .ഇ/�ാർ�്-അ�കൾ/ൈമേ�ാ

എ�ർൈ�സസ് , എൻ .ആർ .െക എ�ിവർ�ായി

�ഖ�മ�ി�െട �േത�ക സഹായ പ�തി എ�

േപരിൽ ഒ� �തിയ ഫ�ിംഗ് സംരംഭം

ആരംഭി�ി��്. �തിയ പ�തി �കാരം

‘െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി �റ�ത് 25 ല��ം

പരമാവധി Rs.2 േകാടി �പ ധനസഹായം

നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. �വാസി ഭ�ത െമഗാ

പ�തി �വാസികൾ�ായി

െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി�ം േനാർ��ം േചർ�്

അവതരി�ി�ി�� �തിയ പ�തിയാണ് �വാസി

ഭ�താ െമഗാ പ�തി. ��ത പ�തി �േഖന

സം�ാന സർ�ാർ െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി

�ഖാ�രം �ണേഭാ�ാ�ളായ �വാസികൾ�്

അ�വദി�� വാ� 25 ല�ം �തൽ ര� േകാടി

�പ വെരയാണ്.

(ബി) ��ത സംരംഭ�െള കരകയ�ാൻ പ�തികൾ

നട�ിലാ��തിന് േക� സർ�ാരിൽ നി�ം

സാ��ിക സഹായം അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

ഇ�.

(സി)

എം.എസ് .എം.ഇ. �ാപന�ൾ�് െ�ഡി�്

ലഭ�ത, കണ�ിവി�ി, പവർ എ�ിവ ഉറ�ാ�ാൻ

സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എസ് .എം.ഇ �ാപന�ൾ�് െ�ഡി�് ലഭ�ത

ഉറ� വ���തിനായി �വെട�റ��

ധനസഹായ പ�തികൾ വ�വസായ വ��്

നട�ിലാ�ി വ���്. സംരംഭക സഹായ പ�തി

നാേനാ ഗാർഹിക സംരംഭകർ�� പലിശ

സ�ിഡി പ�തി െച�കിട �ണി�കൾ�് നൽ��

മാർജിൻമണി �ാ�്  �വർ�നരഹിതമായ

എം.എസ് .എം.ഇ �ണി�കൾ�� പ�തികൾ

(ഡി) ഈ �ാപന�ൾ�് ൈവദ�തി നിര�ിൽ

എെ��ി�ം ഇള�കൾ സർ�ാർ നൽ��േ�ാ

എ�് അറിയി�േമാ?

(ഡി) വാണിജ� വ�വസായ �ാപന�ൾ�

േലാ�്ഡൗൺ കാലയളവായ 2020 മാർ� ,് ഏ�ിൽ,
െമയ്  എ�ീ മാസ�ളിെല ൈവദ�തി ബി�ിെല

ഫി�ഡ്  ചാർജിൽ 25% ഇള� നൽ��തി�ം

ഫി�ഡ്  ചാർജിൽ ബാ�ി �ക അട��തിന് 2020
ഡിസംബർ വെര പലിശ രഹിതമായി സാവകാശം

അ�വദി��തി�ം KSEB � നിർേ�ശം നൽകി
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സർ�ാർ ഉ�രവായി��്. ഇ� �ടാെത

28/06/2021 െല സ.ഉ.(സാധാ)നം.84/2021/ഊ.വ
�കാരം േകാവി ഡ്  ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�്

KSEB Ltd- െ� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ��

വിവിധ ആശ�ാസ പ�തികൾ �ഖ�ാപി�ി��.
��ത ആ��ല�ം വാണിജ�/വ�ാവസായിക

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ലഭ�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


