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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 196 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�േമഖല �ാപന��െട നവീകരണ�ം ൈവവി��വൽ�രണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 

�ീ. പി. മ�ി��ി, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

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

(എ)
സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിന് കീഴിൽ

�വ ർ�ി�� െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ

ലാഭകരമായി �വർ�ി��വ ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിെ� കീഴിൽ

�വർ�ി�� 19 െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

നിലവിൽ ലാഭ�ിൽ �വർ�ി��വയാണ്.
െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംബ�ി� വിവരം

അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ന��ിൽ �വർ�ി��വ എ�െയ���്;
�ടർ�യായി ന��ിൽ �വ ർ�ി��

സം�ാന െപാ�േമഖല �ാപന�െള

സംബ�ി�  ്അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;
ഇവ�െട �വർ�നം ലാഭ�ിെല�ി��തിന്

മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��

െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളിൽ 30
െപാ�േമഖലാ�ാപന�ൾ ന��ിൽ

�വർ�ി��വയാണ്. ഈ സർ�ാർ

അധികാര�ിൽ വ�തിന്േശഷം സം�ാനെ�

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �ൻകാല

�വർ�ന-��ം നിലവിെല �ിതി�ം ഭാവി

പ�തികെള സംബ�ി�ം െമാ��ിൽ

അവേലാകനം െച�ക��ായി. സാേ�തിക

രംഗ�് ഉൾെ�െട സമ� േമഖലകളി�ം

ഉ�ായിെകാ�ിരി�� മാ��െള ഉൾെകാ�

െകാ�് �ാപന�ൾ ��തൽ

മ�ര�മമാേക���്. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ഉൽ�ാദന വിപണന

സംവിധാന�ളിൽ കാേലാചിതമായ മാ��ൾ

വ��വാൻ ഓേരാ �ാപന�ി�ം

അ�േയാജ�മായ ആ�നികവത്�രണ,
വി�ലീകരണ, ൈവവി��വത്�രണ പ�തികൾ

ഉൾെ���ിെ�ാ�� മാ�ർ �ാ�കൾ ക�നി

തല�ിൽ ത�ാറാ�ിയി��്. ഓേരാ

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിേല�ം മാേനജിംഗ്

ഡയറ�ർമാർ ത�ാറാ�� കരട്

മാ�ർ�ാ�കളിേ�ൽ ഉ�തതല നിർേ�ശ��ം

ക�നിക�െട ഉേദ�ാഗ��െട�ം �ണിയൻ

�തിനിധിക�െട�ം വിദ��െട�ം
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അഭി�ായ��ം പരിഗണി�  ്ത�ാറാ�� മാ�ർ

�ാ�കൾ സർ�ാരിന് സമർ�ി��തി��

നടപടി അ�ിമഘ��ിലാണ്. മാ�ർ �ാ�കൾ

സർ�ാർ അംഗീകരി�  ്കഴി�ാൽ അതിെന

അടി�ാന- മാ�ിയായിരി�ം �ാപന��െട

വ�ം വർഷ�ളിെല വാർഷിക പ�തികൾ

ത�ാറാ��ത്. വിപണിയിൽനി�ം േനരി��

ക�� മ�രം അതിജീവി��� വിധ�ിൽ

�ാപന��െട �വർ�നം ശ�ി-
െ����തിനായി ഉൽ�ാദന േസവന

സംവിധാന�ളിൽ കാലാ��തമായ നവീകരണ

�വർ�ന�ൾ നട�വാൻ സർ�ാർ �േത�ക

�� നൽകി വ���്. ഇതിനായി �േത�ക

സാ��ിക സഹായം ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ി

നൽ���്. �വർ�ന �ലധന�ിന്

അപര�ാ�ത േനരി�� �ാപന�ൾ�ം �േത�കം

�ക ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ി നൽ��-തി��

നടപടിക�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��. �ടാെത

�ാപന��െട �വർ�ന-�ളിൽ ��തൽ

കാര��മത�ം �താര�ത�ം ഉറ�്

വ���തിനായി അതാത് േമഖലയിൽ

വിദ�രായവെര ക�നി േമധാവികളായി

നിയമി��തിന് േകരള പ�ിക് എ�ർൈ�സസ്

െസല�ൻ േബാർഡ്  �േഖന നടപടികൾ

�േരാഗമി��. �ടാെത ഡയറ�ർ േബാർ�കളിൽ

വിദ�െര ഉൾെ���ി ശ�ിെ����തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. �ാപന�ളിൽ

ജീവന�ാ�െട നിയമനം �താര�മായി

നട��തിനായി �േത�കം റി��്െമ�് േബാർഡ്

�പീകരി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�വരികയാണ്.
�ടാെത �ാപന േമധാവിക�െട കാര�േശഷി

വർ�ി�ി��തിനായി രാജ�െ� മിക�

മാേനജ് െമ�് �ാപന�ളിൽ പരിശീലനം

നൽ��തി�ം തീ�മാനി�ി��്. േക�

െപാ�േമഖലാ �ാപന��േട� േപാെല

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം വിവിധ

�വർ�ന ഘടക��െട�ം �വർ�ന

മിക�മായി ബ�െ�� മാനദ���െട�ം അടി-
�ാന�ിൽ വിവിധ കാ�ഗറികളായി തിരി�്

��തൽ ഉ�രവാദിത��ൾ നൽ��തി��

സാധ�തകൾ സർ�ാർ പരിേശാധി�  ്വ���്.
�ടാെത �വർ�നം കാര��മമാ��തിെ��ം

�താര�മാ��തിെ��ം ഭാഗമായി �തന

ഇലേ�ാണിക് ഗേവണൻസ്  സംവിധാന�ൾ

ഏർെ����തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.
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(സി) ഇ�ര�ിൽ ന��ിൽ �വർ�ി��വ�െട

ഭരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�ം

െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണേ�ാെട

നവീകരണ�ം ൈവവി��വൽ�രണ�ം വഴി

അവെയ �ന��രി��തിന് നട��

ഇടെപട�കൾ എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��

െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളിൽ 30
െപാ�േമഖലാ�ാപന�ൾ ന��ിൽ

�വർ�ി��വയാണ്. ഈ സർ�ാർ

അധികാര�ിൽ വ�തിന്േശഷം സം�ാനെ�

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �ൻകാല

�വർ�ന-��ം നിലവിെല �ിതി�ം ഭാവി

പ�തികെള സംബ�ി�ം െമാ��ിൽ

അവേലാകനം െച�ക��ായി. സാേ�തിക

രംഗ�് ഉൾെ�െട സമ� േമഖലകളി�ം

ഉ�ായിെകാ�ിരി�� മാ��െള ഉൾെകാ�

െകാ�് �ാപന�ൾ ��തൽ

മ�ര�മമാേക���്. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ഉൽ�ാദന വിപണന

സംവിധാന�ളിൽ കാേലാചിതമായ മാ��ൾ

വ��വാൻ ഓേരാ �ാപന�ി�ം

അ�േയാജ�മായ ആ�നികവത്�രണ,
വി�ലീകരണ, ൈവവി��വത്�രണ പ�തികൾ

ഉൾെ���ിെ�ാ�� മാ�ർ �ാ�കൾ ക�നി

തല�ിൽ ത�ാറാ�ിയി��്. ഓേരാ

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിേല�ം മാേനജിംഗ്

ഡയറ�ർമാർ ത�ാറാ�� കരട്

മാ�ർ�ാ�കളിേ�ൽ ഉ�തതല നിർേ�ശ��ം

ക�നിക�െട ഉേദ�ാഗ��െട�ം �ണിയൻ

�തിനിധിക�െട�ം വിദ��െട�ം

അഭി�ായ��ം പരിഗണി�  ്ത�ാറാ�� മാ�ർ

�ാ�കൾ സർ�ാരിന് സമർ�ി��തി��

നടപടി അ�ിമഘ��ിലാണ്. മാ�ർ �ാ�കൾ

സർ�ാർ അംഗീകരി�  ്കഴി�ാൽ അതിെന

അടി�ാന- മാ�ിയായിരി�ം �ാപന��െട

വ�ം വർഷ�ളിെല വാർഷിക പ�തികൾ

ത�ാറാ��ത്. വിപണിയിൽനി�ം േനരി��

ക�� മ�രം അതിജീവി��� വിധ�ിൽ

�ാപന��െട �വർ�നം ശ�ി-
െ����തിനായി ഉൽ�ാദന േസവന

സംവിധാന�ളിൽ കാലാ��തമായ നവീകരണ

�വർ�ന�ൾ നട�വാൻ സർ�ാർ �േത�ക

�� നൽകി വ���്. ഇതിനായി �േത�ക

സാ��ിക സഹായം ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ി

നൽ���്. �വർ�ന �ലധന�ിന്

അപര�ാ�ത േനരി�� �ാപന�ൾ�ം �േത�കം

�ക ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ി നൽ��-തി��

നടപടിക�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��. �ടാെത

�ാപന��െട �വർ�ന-�ളിൽ ��തൽ

കാര��മത�ം �താര�ത�ം ഉറ�്
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വ���തിനായി അതാത് േമഖലയിൽ

വിദ�രായവെര ക�നി േമധാവികളായി

നിയമി��തിന് േകരള പ�ിക് എ�ർൈ�സസ്

െസല�ൻ േബാർഡ്  �േഖന നടപടികൾ

�േരാഗമി��. �ടാെത ഡയറ�ർ േബാർ�കളിൽ

വിദ�െര ഉൾെ���ി ശ�ിെ����തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. �ാപന�ളിൽ

ജീവന�ാ�െട നിയമനം �താര�മായി

നട��തിനായി �േത�കം റി��്െമ�് േബാർഡ്

�പീകരി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�വരികയാണ്.
�ടാെത �ാപന േമധാവിക�െട കാര�േശഷി

വർ�ി�ി��തിനായി രാജ�െ� മിക�

മാേനജ് െമ�് �ാപന�ളിൽ പരിശീലനം

നൽ��തി�ം തീ�മാനി�ി��്. േക�

െപാ�േമഖലാ �ാപന��േട� േപാെല

വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം വിവിധ

�വർ�ന ഘടക��െട�ം �വർ�ന

മിക�മായി ബ�െ�� മാനദ���െട�ം അടി-
�ാന�ിൽ വിവിധ കാ�ഗറികളായി തിരി�്

��തൽ ഉ�രവാദിത��ൾ നൽ��തി��

സാധ�തകൾ സർ�ാർ പരിേശാധി�  ്വ���്.
�ടാെത �വർ�നം കാര��മമാ��തിെ��ം

�താര�മാ��തിെ��ം ഭാഗമായി �തന

ഇലേ�ാണിക് ഗേവണൻസ്  സംവിധാന�ൾ

ഏർെ����തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




