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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5782 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�വസായ സംരംഭ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� ��,
െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
നിലവി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിൽ 751 ��,
െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
നിലവി��്

(ബി) േകാവിഡ്  മഹാമാരി കാരണം ഈ സംരംഭ�ളിൽ
എ� എ�ം �വർ�നമവസാനി�ി�ി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  മഹാമാരി കാരണം ��ത കാലയളവിൽ
�ണി�കൾ �വർ�നം നിർ�ിയതായി

��യിൽെ��ി�ി�.

(സി) ഈ നിേയാജകമ�ല�ിൽ വ�വസായ
സംരംഭ�ൾ�് േകാവിഡ്  �തിസ�ി തരണം
െച��തിന് എെ��ാം സഹായം വ�വസായ
വ��് ഉറ�വ��ിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) േകാവിഡ്  19 -െ� ആഘാത�ിൽ നി�് ��
െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ �ണി�കെള
സഹായി��തിേല�ായി G.O.(MS).No
56/2020/ID dated 20/05/2020 �കാരം വ�വസായ
ഭ�ത എ� ഒ� സ്  െപഷ�ൽ പാേ�ജ്  �ൻ
സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ക��ായി. ഈ പാേ�ജിൽ
വ�വസായ വ��മായി ബ�െ�� �വെട
വിവരി�� പ�തികളാണ് ഉൾെ��ി��ത്. 1.
സംരംഭക സഹായ പ�തി (ESS)
ഉദാരവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി പ�തി�െട
മാർ� േരഖ G.O.(MS) No.103/2020/ID dated
24/11/2020 ഉ�രവ് �കാരം േഭദഗതി െച�്
നട�ിലാ�ി വ��. ആയതിെല �ധാന
സവിേഷഷതകൾ a. SC/ST, വനിതകൾ, �വാ�ൾ
എ�ിവർ ആരംഭി�� MSME �ണി�കൾ�്
നിലവിൽ നൽകിവ�� 20% സബ് സിഡി 25%
സബ് സിഡിയായി വർ�ി�ി�, ഈ �േത�ക
വിഭാഗ�ിേല�് �വാസികൾ ആരംഭി��

MSME �ണി�കെള �ടി ഉൾെ���ി ആ��ല�ം

നൽ��. b. �ൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��
MSME �ണി�ക�െട പ�ികയിൽ 'Pharmaceutical
industries and health care products
manufacturing industries' �ണി�കെള
ഉൾെ���ി ജനറൽ വിഭാഗ�ിന് അ�വദി��
15% നിേ�പ സബ് സിഡി�് �റെമ 10%
സബ് സിഡി �ടി അ�വദി�. c. അ�വദി��
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�കകൾ�് ബ�െ�� ബാ�ക�െട�ം/ധനകാര�
�ാപന��െട�ം സഹായേ�ാെട ESS ന്
ബിൽ ഡി�ൗ�ിംഗ് �ീം (BDS)
നട�ാ��താണ്. 2. വ�വസായ വ��് �ഖാ�ിരം
നട�ിലാ�� Scheme for Interest Subvention on
Term Loan and working capital loan പ�തി
�കാരം 01/04/2020 �തൽ 31/12/2020 വെര
MSME �ണി�കൾ (ഉൽപാദക േമഖലയി�ം
േജാബ് വർ�് െച���മായി��) എ���
വാ�കൾ�് 50% താ�് പലിശ 6 മാസേ��്

പരമാവധി ഓേരാ േലാണി�ം (Term
Loan/Working capital) 30,000 �പ പരമാവധി
60,000 �പ വെര അ�വദി�  ്വ���്.
േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�്
വ�വസായെ� പി�ണ��തി�� �മ��െട
ഭാഗമായി, COVID-19 സമാശ�ാസ പ�തി എ�
േപരിൽ ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ�ജ്  ഈ സർ�ാർ
�പീകരി�ി��്. ടി പാേ�ജ്  വഴി, നിലവിെല
പലിശയിളവ് പ�തിയിൽ (Scheme for Interest
Subvention on Term Loan and working capital
loan) ��തൽ ഇളവ് െകാ�് വ�ി��്. 2020
ഏ�ിൽ 1 �തൽ ഡിസംബർ 31 വെര
ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം േന��
വായ്�കൾ�ാണ് പലിശയിളവ് നൽകിയി��ത്.
ഇത് 2019 ഏ�ിൽ 1 �തൽ 2021 ഡിസംബർ 31
വെര�� കാലാവധിയിൽ എ�� വായ്�കൾ�്
�ടി അ�വദി�� തര�ിൽ ���ി ഉ�രവ്

േഭദഗതി െച�ി��്. �തിയ മാർഗേരഖ
അ�സരി�  ്േമൽ കാലയളവിൽ
ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം വാ� ലഭി��
എ�ാ �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�ം
12 മാസേ��് 50% പലിശസഹായം ലഭ�മാ�ം.
പരമാവധി �ണി�ിന് (ഓേരാ േലാണി�ം പരമാവധി
60,000 �പ എ� നിര�ിൽ) 1,20,000 �പ
വെരയാണ് സഹായം അ�വദി�ക. �ടാെത
COVID-19 സമാശ�ാസ പ�തി പാേ�ജ്  �കാരം
വ��് വഴി നട�ിലാ�� സംരംഭക സഹായ
പ�തി (ഇ.എസ് .എസ്), നാേനാ ഗാർഹിക
സംരംഭ�ൾ�� പലിശ ഇളവ് പ�തി, നാേനാ
സംരംഭ�ൾ�� മാർജിൻ മണി �ാ�് പ�തി
എ�ിവയി�ം ��തൽ ഇള�കൾ �ഖ�ാപി�ി��്.
േമൽ പറ�� പ�തികൾ മ�ട നിേയാജക
മ�ല�ിെല സംരംഭകർ�ം ഗവൺെമ�്
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�് അ��തമായി അ�വദി�്
വ���്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


