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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 360 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാർ�േറഷെ� േന��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സി.സി. ���ൻ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീമതി സി. െക. ആശ 

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് സംരംഭകർ�ം �തന പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ ആ�ഹി��വർ�ം വാ�
നൽ�� അഭിമാന �ാപനമായി േകരള
ഫിനാൻഷ�ൽ േകാർ�േറഷൻ മാറിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. 

സം�ാനെ� െച�കിട ഇട�ര

വ�വസായ��െട വളർ�െയ ല��മാ�ി �തിയ�ം
��തൽ ആകർഷക�മായ നിരവധി വാ�ാ
പ�തികൾ െക.എഫ്.സി. നട�ിലാ�ി.
�ഖ�മ�ി�െട സംരംഭക വികസന പ�തിെയ
വി�ലെ���ി നിലവിൽ 5% പലിശ നിര�ിൽ
ര� േകാടി �പ വെര വാ� നൽ�� [GO (Ms)
No. 101/2022/Fin dated 13.06.2022 �കാരം]. 

ആശയ�പീകരണം, ഉൽ����െട നിർ�ാണം,
വാണിജ� വൽ�രണം, വി�ലീകരണം �ട�ി
വളർ��െട എ�ാ ഘ��ളി�ം സഹായം
നൽക�� രീതിയിൽ �തന ആശയ

പ�തികൾ�ായി �ാർ�് അപ്  േകരള പ�തി
ആവി�രി�. 10 േകാടി �പ വെര െകാളാ�റൽ
െസക�രി�ി ഇ�ാെത ഈ പ�തിയിൽ �ാർ�്
അ�കൾ�് വാ� നൽ�� [GO (Ms) No.
79/2020/Fin dated 28.07.2020 �കാരം]. 

വ�വസായ പാർ�ിെല സംരംഭ�ൾ �ാ��
�േത�ക വാ� പ�തി, െച�കിട സംരംഭകർ��
ബി�കൾ ഡി�ൗ�് പ�തി, സർ�ാർ
കരാ�കാർ�� വാ�ാ പ�തി, �വർ�ന

�ലധന വാ� പ�തി, കാർഷിക വ�വസായ വാ�
പ�തി [GO (Ms) No. 107/2022/Fin dated
23.06.2022 �കാരം] �ട�ി നിരവധി പ�തികൾ
േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാർ�േറഷൻ നട�ിലാ�ി.

(ബി) േദശീയ തല�ിൽ ഡിജി�ൽ, സാ��ിക,
സാ�ഹ� േമഖലകളിെല മിക� �മ�ൾ��

(ബി) ഉ�്. 
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അവാർഡ്  െക.എഫ്.സി.�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

�ഖ�മ�ി�െട സംരംഭക വികസന പ�തി
നട�ിലാ��തിന്, േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ
േകാർ�േറഷന് (േ�ാ�്) േദശീയ അവാർഡ്  2022
ലഭി�ി��.

(സി)

െക.എഫ്.സി.�െട േലാൺ േപാർ�്േഫാളിേയാ
അ�� അ�് വർഷം െകാ�് പതിനായിരം
േകാടി �പയായി ഉയർ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. 

െക എഫ് സി �െട വാ� ആ�ി നിലവിെല 4750
േകാടി �പയിൽനി�് അ�� ര� വർഷം
െകാ�് 10,000 േകാടി �പയായി ഉയർ�ാനാണ്

ല��മി��ത്. ഇതിെ� ആദ�പടിയായി

െക.എഫ്.സി.�െട സംരംഭകർ�് നൽ�� വാ�ാ
പരിധി നിലവിെല 20 േകാടിയിൽ നി�ം 50 േകാടി
�പയായി ഉയർ�ിയി��് [GO (Ms) No.
23/2022/Fin dated 03.02.2022 �കാരം]. �ടാെത
വ�വസായ പാർ�ിെല സംരംഭ�ൾ�ാ��
�േത�ക വാ� പ�തി, െച�കിട സംരംഭക�െട
ബി�കൾ ഡി�ൗ�് പ�തി, സർ�ാർ
കരാ�കാർ�� വാ� പ�തി, �വർ�ന �ലധന
വാ� പ�തി, കാർഷിക വ�വസായ വാ� പ�തി
�ട�ി നിരവധി പ�തികൾ വഴി ��ത
ല���ിെല�െമ�് �തീ�ി��.

(ഡി)

െച�കിട വ�വസായ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി

കണ�ിെല��് െക.എഫ്.സി. �േത�ക വാ�
പാേ�ജ്  ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) െച�കിട സംരംഭ��െട വാ�കൾ�് ഒ�
വർഷെ� െമാറേ�ാറിയം അ�വദി�. �തൽ
�ക�് 01-07-2021 �തൽ ഒ� വർഷേ��ാണ്

അവധി നൽകിയത്. �തിസ�ിയിലായ െച�കിട
വ�വസായ േമഖലയിെല സംരംഭ�ൾ� 40%
അധിക വാ� നൽ�ക��ായി. നാ�േറാളം
സംരംഭകർ�് ഈ ആ��ല�ം ലഭി�. വാ�ക�െട
�ന�മീകരണം, സംരംഭക�െട വാ�കൾ നി�ിയ
ആ�ി ആകാെത �ന�മീകരണം എ�ിവ െച�
നൽകി. െച�കിട വ�വസായ�ൾ, ആേരാഗ�

പരിപാലനം, �റിസം എ�ീ േമഖലകളിെല
സംരഭർ�� പലിശ നിര�ിൽ വൻ ഇളവ്
വ��ി. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


















