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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 341 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കയർ വ�വസായ�ിെ� വി�ലീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

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

(എ) സം�ാന�് കയർ വ�വസായം
വി�ലീകരി��തിനായി പര�രാഗത െതാഴിൽ
േമഖലെയ സംര�ി�െകാ�� ആ�നികീകരണം

എ� വികസന ത�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികൾ
ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആവി�രി�ി��്. പര�രാഗത കയർ വ�വസായ
േമഖലെയ സംര�ി�െകാ�് കയർ വ�വസായം
വി�ലീകരി��തിനായി കയർ ര�ാം
�ന:സംഘടന പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. ഈ
പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈകെകാ�ി�ളള
നടപടികൾ �വെട േചർ��. 1. എ�ായിരം
�തൽ ഒ� ല�ം െതാ�വെര ചകിരിയാ�ി
മാ�ാൻ കഴി�� 128 ഡീ-ൈഫബറിംഗ് മി�കൾ
�ാപി�. ഇ�വഴി ചകിരി ഉ�ാദന േശഷി 2015-16
ൽ 5000 ടൺ ആയി��ത് 2021 െസ�ംബർ
മാസ�ിൽ 29000 ട�ായി ഉയർ�ി��്.
�തിവർഷ ഉ�ാദനേശഷി 480% ആയി

വർ�ി�ി�ാൻ സാധി�. 2. കയർ സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ യ�വൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി
26000 ഇലേ�ാണി�് റാ�കൾ നൽകി. 3. 100
കയർ സഹകരണ സംഘ�ളിലായി 1000
ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�കൾ �ാപി�. 4.
ഉൽ�� േമഖലയിെല കയർ സഹകരണ
സംഘ�െള നവീകരി��തിനായി ഓേ�ാമാ�ിക്
��കൾ �ാപി��തി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി��. 5. ഉ�ാദി�ി� കയറിന് വിപണി
കെ���തിനായി മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ
�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി മിഷ�മായി േചർ�്
കയർ �വ� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. ഇ�വെര
100 േകാടി �പ�െട കയർ �വ� പ�തി
നട�ാ�ി. 2020-21 െവർച�ൽ കയർ േകരളയിൽ
121 േകാടി �പ�െട കയർ �വ� ധാരാണ പ�ം
ഒ�ി�ക��ായി. 6. കയർ സഹകരണ
സംഘ�ൾ�ാവശ�മായ ചകിരി �ണേമ�
ഉറ�ാ�ി വർഷം ��വൻ വില വ�ത�ാസം �ടാെത
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്. 7. കയർ
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ഉൽ���ൾ�് �തിയ ഉപേയാഗ സാധ�തകൾ
കെ���തിനായി പഠന��ം ഗേവഷണ��ം
നട�ക�ം കയർ അക��ിക് പാനൽ, കയർ
േകാേ�ാസി�് േബാർഡ് , കയർ മൾ�ിംഗ് മാ�്,
ൈബൻഡർലസ്  േബാർഡ്  �ട�ിയ
ൈവവിധ��ളായ ഉത്പ��ൾ വികസി�ി�ക�ം
െച�ി��്. 8. കയറിെ��ം കയർ
ഉൽ����േട�ം ആഭ��ര വിപണി
വി�ലീകരി��തിനായി കയർ േകരള എ�
േപരിൽ അ�ർ േദശീയ �ദർശന േമള 2017, 2019,
2021 വർഷ�ളിൽ സംഘടി�ി�ക��ായി. 2021
െവർച�ൽ കയർ േകരളയിൽ 616.72 േകാടി
�പ�െട വ�ാപാര കരാർ ഒ�ി�ക���ായി.

(ബി) കയർ പി�ിെ� വിപണി വി�ലീകരി��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;7229;

(ബി) 1) സം�ാന സർ�ാർ നിയ�ണ�ി��

നാഷണൽ കയർ റിസർ�  ്& മാേനെ��്
ഇൻ�ി���് (എൻ.സി.ആർ.എം ഐ), കയർപി�്

ഉപേയാഗി�  ്ഗാർഹിക മാലിന��െള
ൈജവവളമാ�ി മാ��തി� േവ�ി�� 'പി�്

ആ�ിേവ�ർ' വികസി�ി�ക�ം ഇ�പേയാഗി��
ൈജവവള നിർ�ാണ സാേ�തിക വിദ�
കയർെഫഡിന് ൈകമാ�ക�ം െച�ി��്.
കയർെഫഡ്  േകരള�ി�ടനീളം അതാത്
�നിസി�ൽ േകാർ�േറഷ�ക�മായി സഹകരി�്
വ�ാവസായികമായി പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. 2)
കാർഷിക േമഖല�് ഉപേയാഗ�ദമായ രീതിയിൽ
ചകിരിേചാറിെന 30 ദിവസം െകാ�് വളമാ�ി
മാ�� ൈ�േ�ാപി�് എ� ഉത്പ�ം
എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ വികസി�ി�ി��്. ഇത്
കയർ േമഖലയി�� വിവിധ �ാപന�ളിേല�്

വിതരണം െച�വ��. 3) എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ
വഴി കയർ പി�് വളം നിർ�ാണ പരിശീലനം
േനടിയ കയർെഫഡ് , േകരള േ��് കയർ
േകാർ�േറഷൻ, ആല�ഴ കയർ കൺേസാർഷ�ം,
വിവിധ കയർ സഹകരണ സംഘ�ൾ, സ�കാര�
സംരംഭകർ എ�ിവർ കയർപി�് വളം
വ�ാവസായികമായി ഉത്പാദി�ി� വ��. 4)
കയർപി�് വള�ം അസം�ത കയർപി�ം
സംേയാജി�ി�  ്മ�ിെ� ഉപേയാഗം പരമാവധി
�റ�െകാ�� നടീൽ മി�ിതം
എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ വികസി�ിെ���ി��്. 5)
കയർപി�ിൽ നി�ം മ�് �ല� വർ�ിത
ഉത്പ��ൾ വികസി�ി��തി�ം െടൻ�ർ
േകാ�ന�ിെ� പി�് ഉപേയാഗി�  ്െചലവ്�റ�
രീതിയിൽ ഒ� നടീൽ മി�ിതം
വികസി�ി��തി��� ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��.
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(സി)

�യവില �ിരതാ പ�തി പര�രാഗത കയർ
വ�വസായ േമഖല�് ഏെത�ാം വിധ�ിൽ

�േയാജനെ��� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 1) പര�രാഗത െതാഴിലാളികൾ ഉത്പാദി�ി��
ഉത്പ��ൾ നി�ിത വില നൽകി
സംഭരി��തി�ം കയ�മതി �ാപന�ൾ�്

നി�ിത വില�് വിൽ��തി�ം േവ�ി േകരള
സർ�ാർ ആവി�രി� �യവില �ിരതാ

പ�തി�െട ഫലമായി 2016-17 � േശഷം കയർ
െക�ി�ിട�� �ിതി അവസാനി�. 2) െച�കിട
കയർ ഉത്പ� നിർ�ാതാ�ൾ�് സാേ�തിക
സാ��ിക സഹായ�ൾ നൽകിെ�ാ�്
നിര�രമായി ഉത്പാദനം നട��തി�ം
ഉത്പ��ൾ�് വില �ിരത ഉറ�ാ��തി�ം
െതാഴിലാളികൾ�് �ത�മായ േവതനം
ഉറ�ാ��തി�ം സാധി�. 3) േകരള�ിെല കയർ
െതാഴിലാളികൾ ഉത്പാദി�ി�� കയർ സംഭരി�്
മാർ��് വില�് ആ�പാതികമായി �യവില
�ിരതാപ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഡി�ൗ�കൾ
നൽകി മാ�്സ്  & മാ�ിംഗ്സ്  സംഘ�ൾ�ം
െച�കിട ഉത്പാദകർ�ം വിൽ�ന നട��� വഴി
കയർ പിരി സംഘ��െട കയർ യഥാസമയം
സംഭരി�  ്വിൽ��തി�ം കയർ ഉത്പ��ൾ
നിർ�ി�� സംഘ�ൾ�് ന�ായ വില�് കയർ
ലഭ�മാ��തി�ം സാധി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


