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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 350 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സംരംഭകത� േ�ാ�ാഹന�ിന് വാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ 

�ീ. പി. രാജീവ്
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സംരംഭക േ�ാ�ാഹന�ിനായി സർ�ാ�ം
െക.എഫ്.സി.�ം വാ�കൾ�് പലിശ
സ�ിഡി നൽകിവ��േ�ാ; എ�ിൽ എ�
ശതമാനം വീതം; ബാ�കൾ നൽ��
സംരംഭക വാ�കൾ�ം സർ�ാർ പലിശ
സ�ിഡി നൽ��േ�ാ;

(എ) സംരംഭക േ�ാ�ാഹന�ിനായി  വ�വസായ വ��്
�േഖന, വാ�കൾ�് താെഴ�റ�� പ�തികൾ
�കാരം പലിശ സ�ിഡി നൽകി വ���്.

1) 10 ല�ം �പ വെര �ിരം �ലധന നിേ�പം
ഉളള�ം 5 എ�്.പി വെര ൈവദ�തി
ആവശ��ളള�ം, മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ�
മാനദ� �കാരം ൈവ�്, �ീൻ എ�ീ
വിഭാഗ�ിൽെ�� വീ�ി�ളളേതാ വീടിേനാട്  േചർേ�ാ
നട�� ഉ�ാദക േജാബ്  വർ�് വിഭാഗ�ി�ൾെ��

നാേനാ സംരംഭ�ൾ�്, നാേനാ ഗാർഹിക
സംരംഭകർ�ളള പലിശ സ�ിഡി പ�തി�െട
ആ��ല�ം നൽകിവ���്.  �ാപനം

ആരംഭി��തിന് ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം
േടം വാ� എ�� സംരംഭകർ�് വാർഷിക പലിശയിൽ 
6%  �തൽ 8%  വെര സ�ിഡിയായി തിരിെക
നൽ��. വനിതകൾ/പ�ികജാതി/വർ� വിഭാഗ�ൾ�്
ഇത് 8% വെര ലഭി��. ��് വർഷേ��ാണ്

ഇ�കാരം റീ-ഇംേബ�് െച�് നൽ��ത്.

2) േ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) ഇേ�ാൾ ��തൽ ഇള�കേളാെട
നട�ിലാ���്.  2020  ഡിസംബർ  31  വെര
ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം േന��
വാ�കൾ�ാണ് പലിശയിളവ് നൽകിയി��ത്.
ഇത് 2021ഡിസംബർ 31 വെര�� വാ�കൾ�ായി
ഒ� വർഷേ��് �ടി ദീർഘി�ി�ി��്. ഈ പ�തി
അ�സരി�് ധനകാര��ാപന�ളിൽ നി�ം വാ�
ലഭി�� എ�ാ �� െച�കിട ഇട�രം
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സംരംഭ�ൾ�ം 12 മാസേ��് 50% പലിശസഹായം
ലഭ�മാ�ം. ഒ� �ണി�ിന് പരമാവധി  1,20,000 �പ
വെരയാണ് സഹായം അ�വദി�ക.

സംരംഭക േ�ാ�ാഹന�ിനായി �ഖ�മ�ി�െട
സംരംഭകത� വികസന പ�തി �കാരം സർ�ാർ 3
ശതമാന�ം െക.എഫ്.സി 2 ശതമാന�ം പലിശ
സ�ിഡി നൽകിവ��.

വിശദമായ ബിസിന�് �ാനിെ� അടി�ാന�ിൽ

അംഗീ�ത ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം എ���
വാ�യിൽ 10 ല�ം �പ വെര�� വാ�ാ�ക�്
ജനറൽ വിഭാഗ�ിന് 6 ശതമാന�ം, എസ് .സി/
എസ് .ടി, വനിതകൾ എ�ിവർ�് 8ശതമാന�ം പലിശ
സ�ിഡി പരമാവധി 3 വർഷേ��് തേ�ശസ�യഭരണ
�ാപന�ൾ വഴി നൽകി വ��.

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട സംരംഭകത� വാ�
പ�തിയി�െട�� വാ�കൾ�് പലിശ
ഉയർ�ിയി�േ�ാ; ഈ വാ��് ഏെതാെ�
വിഭാഗം സംരംഭകർ�ാണ് േയാഗ�ത��ത്;
അ�രം സംരംഭകർ�് െക.എഫ്.സി.
�േത�കം പരിശീലനം നൽ��േ�ാ;

(ബി) �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�ൾ, �ാർ��കൾ,
�വാസി മലയാളികൾ �തലായവർ�് ചീഫ്
മിനിേ�ഴ്  സ്  െ�ഷ�ൽ അ�ി�ൻസ്  �ീമിെ�
ഭാഗമായി 25 ല�ം �തൽ ര�േകാടി �പവെര
വാ�യായി അ�വദി��. ��് ശതമാനം സർ�ാർ
സ�ിഡി നൽ��തിനാൽ 7% പലിശ�് വാ�
ലഭി�ം. ��ത വാ� എം.എസ് .എം.ഇ (ഉദ�ം)
രജിേ�ഷൻ ലഭി�ി�� െ�ാൈ��ർഷിപ് ,
പാർട്ണർഷിപ് , ലിമി�ഡ്  ക�നി �ട�ിയവ�്
ലഭ�മാ��താണ്. ഒ� േകാടി �പ വെര��
വാ�കൾ�് േസവന നിര�് (േ�ാസ�ിംഗ് അ���്
ഫീസ്  എ�ിവ) ഇ�. ��ത വാ��െട തിരി�ടവ്
കാലാവധി 5 വർഷമാണ്. 1 വർഷെ�
െമാറേ�ാറിയ�ം ലഭ�മായിരി��താണ്. േമാറേ�ാറിയം
കാലാവധിയിൽ പലിശ �ത�മായി
തിരി�ടയ്  േ��താണ്.

��ത വാ��് അേപ�ി��വ�െട �ായം 18 �തൽ
50 വയ�് വെര ആയിരി�ണം. വനിത, പ�ികജാതി
-പ�ിക വർ��ാർ, എൻആർെക എ�ീ
വിഭാഗ�ി��വർ�് അ�വർഷെ� �ായപരിധി
ഇളവ് ലഭി��താണ്. വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത വ�മാനം
എ�ിവ�് �േത�ക മാനദ��ൾ ഇ�. വാ�
അേപ�കർ�ം ക�നി�െട �േമാ�ർമാർ�ം
സിബിൽ േ�ാർ 650ൽ �കളിൽ ആയിരി�ണം.
��ത വാ� ലഭ�മാ�� സംരംഭ�ൾ േകരള�ിൽ

�വർ�ന�മം ആ�ക�ം പ�തി െചലവിെ�
�റ�ത് 20 ശതമാനം സംരംഭകൻ തെ�
വിഹിതമായി �തൽ�ടേ���മാണ്. വ�, െക�ിടം,
മ�് ആ�ികൾ, െകാളാ�റൽ െസക�രി�ി എ�ിവ
പരിഗണി�ായിരി�ം വാ� നി�യി�ക. ��ത
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വാ��െട അസ�് കവേറജ്  േറേഷ�ാ 1 ആയിരി�ണം.
മാ�മ�, ഉടമ��െട വ��ിഗത ജാമ��ം ��ത
വാ��ായി നൽേക�താണ്. 

�ഖ�മ�ി�െട സംരംഭകത� വികസന വാ�കൾ�് 7%
ആയി�� പലിശ 2021 നവംബർ മാസ�ിൽ 5%
ആ�ി െക.എഫ്.സി �റ�ി��്.

50 വയ�ിന് താെഴ �ായ�� �ിരം േജാലിയി�ാ�
സംരംഭകൻ ആകാൻ താൽപര���വർ�്
േകരള�ിൽ ��-െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭ�ൾ
�ട�ാൻ െക.എഫ്.സി വാ� നൽ��താണ്.
NRK/SC/ST/Women എ�ീ
വിഭാഗ�ിൽെപ��വർ�് 5 വർഷെ� വയ�് ഇള�ം
ലഭ�മാണ്. നവസംരംഭകർ�് േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ
േകാർ�േറഷൻ �േത�ക പരിശീലന�ം നൽ��. 

(സി) െെലസൻസ് , വാ�, സ�ിഡി എ�ിവ�െട
ലഭ�ത സംബ�ി�ം ഓേരാ �േദശ�ം
സാധ�ത�� വ�വസായ�ൾ
സംബ�ി��� േബാധവൽ�രണ�ിനായി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട �േത�കം പരിപാടി
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) 2022-23 സംരംഭക വർഷമായി ആചരി��തിെ�
ഭാഗമായി േകരള�ിൽ ���ിയത്  ഒ� ല�ം
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�െകാ�്  3 �തൽ 4 ല�ം
വെര�� ആ�കൾ�്  െതാഴിൽ െകാ��വാ�� ഒ�
�ഹ�ായ പ�തി�്  തേ�ശ സ�യംഭരണം,
സഹകരണം, ഫിഷറീസ്  , �ഗ സംര�ണം �തലായ
വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട വ�വസായ വ��് 
�ട�മി�ി��്.  േകരള�ിെല എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം സംരംഭം �ട�ാൻ താ�ര���
ആ�കൾ�് 2022 െമയ്-�ൺ മാസ�ളിൽ െപാ�
േബാധവൽ�രണം നട�ാ�ം �ടർ�്
താ�ര�െ��വ�� ആ�കൾ�് �ൈല-ഓഗ�്
മാസ�ളിൽ ൈലസൻസ് /േലാൺ/സ�ിഡി േമളകൾ
നട�ിെ�ാ�് സംരംഭ�ൾ�് ആവശ���
ൈലസൻ�ം േലാ�ം സ�ിഡി�ം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക
എ�താണ് േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ വഴി
ല��മി��ത്. േകരള�ിെല എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം, സംരംഭ�ൾ �ട�ാൻ ജന�ൾ�്
േ�രണ നൽ�വാ�ം സംരംഭ�ൾ�് ൈക�ാ�്

നൽകാ�ം േവ�ി െ�ാഫഷണൽ േയാഗ�ത�ളള 1153
ഇേ��കെള വ�വസായവ��ിെ� േന�ത��ിൽ

നിയമി�ി��്. ഇേ�ൺസിെ� േന�ത��ിൽ ഈ
��ിയ �ടർ�് െകാ�് ഓേരാ പ�ായ�ി�ം

പരമാവധി സംരംഭ�ൾ �ട�ാ�ം താ�ര���
എ�ാവെര�ം സംരംഭകത��ിേല� നയി�ാ�ം േവ�
�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�ാനാണ് ഈ പ�തി വഴി
ഉേ�ശി��ത്. വിവിധ വ��ക�െട
ഏേകാപനേ�ാെട നട�ിലാ�� ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമായി �റ� പലിശ�് വാ� ലഭ�മാ�ാ�ം
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താ�ര��� തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിൽ, ഒ�
തേ�ശ�ാപനം ഒ� ഉൽ��ം (One Local body One
Product-OLOP) എ� ആശയം നട�ിലാ�ാ�ം
സംരംഭകർ�് േവ� മാർ��ിങ്  സഹായം
ലഭ�മാ��ത് ഉൾെ�െട�� വിവിധ�വർ�ന�ൾ

നട�വാ�ം ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


