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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 54 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയിൽ �തിയ സംരംഭ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

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

(എ)
�റ്  ദിന കർ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി
വ�വസായ വ��് എ� െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�ാനാണ് ല��മി��ത്; ��ത ല��ം
ൈകവരി�ാനാേയാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) �റ്  ദിന കർ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി
വ�വസായ വ�� വഴി 10,000 െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�ാ നാണ് ല��മി�ി��ത്. ��ത ല��ം
ൈകവരി�ാനാ യി��്. ടി കാലയളവിൽ
വ�വസായ വ�� വഴി സംരംഭക േമഖലയിൽ മാ�ം
ആെക 14225 െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ി��്.

(ബി) െകാവിഡ്  �തിസ�ി കാലമായി�ം ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ിെല�ിയതി� േശഷം �വായിര�ി

ഇ���ി നാൽപ�ി ഏഴ്  ��, െച�കിട,
ഇട�രം സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ി��ത് സർ�ാർ
നടപടികളിൽ ജന�ൾ�� വിശ�ാസ�ിെ�

�തിഫലനമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി)

ഉ�്.

(സി) ഈ പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�ര�ി�� ��തൽ
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാൻ സർ�ാർ തല�ിൽ

സ�ീകരി�വ�� േ�ാ�ാഹന നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതി �േശഷം
നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തികളി�െട�ം
നയപരമായ തീ�മാന�ളി�െട�മാണ് േകാവിഡ്
�തിസ�ി കാലമായി�ം വ�വസായ േമഖലയിൽ
�േ�യമായ �േ��ം ഉ�ാ�ാൻ കഴി�ത്.
േകാവിഡ്-19 െ� പ�ാ� ല�ിൽ

�തിസ�ിയിലായ �� െച�കിട ഇട�രം

വ�വസായ �ാപന�െള സഹായി��തി
േല�ായി േകാവിഡ്-19 സമാശ�ാസ പ�തി എ�
േപരിൽ ഒ� �രിതാശ�ാസ പാേ�ജ്  നട�ിലാ�ി
വ���്. ഈ 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�ം സംരംഭകർ
ൈക��ിയ വായ്�കൾ�ാണ് പലിശയിളവ്



2 of 2

നൽകിയി��ത്. ഇത് 2021 ഡിസംബർ 31
വെര�� വാ�കൾ�ായി ഒ� വർഷേ��് �ടി
ദീർഘി�ി�ം. ഈ പ�തി അ�സരി�  ്ധനകാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം വായ്� ലഭി�� എ�ാ
��് മ െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�ം 12
മാസേ��് 50% പലിശസഹായം ലഭ�മാ�ം.
പരമാവധി �ണി�ിന് 1,20,000 �പ വെരയാണ്
സഹായം അ�വദി�ക. നിലവിെല ESS
മാർ�േരഖ �കാരം േയാഗ�ത�� ഒ� �ണി�ിന്
ലഭി�� പരമാവധി സ�ിഡി
െപാ�വിഭാഗ�ൾ�് 20 ല��ിൽ നി�ം 30
ല�മായി ഉയർ�ം. പിേ�ാ� ജി�കളിെല
വ�വസായ�ൾ�ം �ൻഗണനാ വ�വസായ�ൾ�ം
പരമാവധി 30 ല�ം �പ എ�ത് 40 ല�ം �പ
ആയി ഉയർ�ം െച�കിട �ണി�കൾ�് നൽ��
മാർജിൻ മണി �ാ�് സഹായം നാേനാ
�ണി�കൾ� �ടി ലഭ�മാ�ം �ടാെത േകരള
സം�ാന വ�വസായ വികസന േകാർ�േറഷൻ,
കിൻ� എ�ീ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ വഴി
�സ�കാല വായപകൾ, േസാ�്-േലാൺ പ�തി,
�േത�ക ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി, വാ�
തിരി�ടവിന് ��തൽ സമയം നൽകൽ, ഒ�
വർഷേ��് പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ൽ, 3
മാസേ��് �ാൻേഡർഡ്  ഡിൈസൻ
ഫാ�റികളി�� �ണി�ക�െട വാടക�ം
െപാ�സ�കാര� ചാർ�ക�ം ഒഴിവാ�ൽ എ�ീ
�ീ�ക�ം നട�ിലാ�ി വ���്,

െസ�ൻ ഓഫീസർ


