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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 355 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�വ�ി വ�വസായ സംരംഭകർ േനരി�� �തിസ�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�,
�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. എ� .് സലാം 

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

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിൽ

സ�കാര� സംരംഭകർ േനരി�� �തിസ�ി�ം

ത�ലം ഉളവായി�� െതാഴിൽ ന��ം

സംബ�ി�  ്പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)

ഇ�.

(ബി) ക�വ�ി�െട ആേഗാള ഉപേഭാഗ�ം കയ�മതി

വില�ം വർ�ി�ി�ം ഈ േമഖലയിൽ �തിസ�ി

��മാ��തി�� കാരണ�ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�ത് സംബ�ി�്

വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട�ിയി��്. സം�ാന�്  ക�വ�ി

വ�വസായ േമഖല ഏകേദശം 2015 �തൽ

�തിസ�ികൾ േനരി��. ആേഗാള തല�ിൽ

േതാ��ി�െട വില��ത�ം ദൗർലഭ��ം �ല�ം

ക�വ�ി ഉ�ാദന�ി�ം വിപണന�ി�ം

വിയ�്നാമിെ� വളർ��ം ഈ വ�വസായ�ിെല

ഇ���െട ��ക യായി�� വ�വസായെ�

സാരമായി ബാധി�. വിയ�്നാം ഉൾ�െട��

രാജ��ൾ �ർ� �യ�വത്�രണം

നട�ിലാ�ക�ം അ�വഴി സം�രണ�ിന്  വലിയ

അളവിൽ േതാ��ി അവർ�്  ആവശ�മായി

വരിക�ം അ�ാരാ� വിപണിയിൽ ലഭ�മാ��

േതാ��ി അവർ പരമാവധി വില നൽകി

സംഭരി�വാ�ം �ട�ിയതിെ� ഫലമായി

സം�ാന�് േതാ��ി�െട ദൗർലഭ�ം ഉ�ായി.
ത�ലം േതാ��ി�്  ഡിമാ�്  വർ�ി�ക�ം വില

വർ�ി�ക���ായി. �യ�വത്�രണ�ി�െട

വിയ�്നാമിെല ഉൽ�ാദന െചലവ് 
േകരള�ിേലതിേന�ാൾ �റവായത്  കാരണം

വലിയ വിലയിൽ േതാ��ി സംഭരി�ാ�ം അവർ�് 
ന�ം ഉ�ാ��ി�. എ�ാൽ അ�ാരാ�

വിപണിയിൽ നി�ം വലിയ വില�്  േതാ��ി

േകരള�ിേല�്  ഇറ�മതി െച�േ�ാൾ െചലവ് 
വളെര ���. 2016 �തൽ േക�സർ�ാർ

ഇറ�മതി ��ം ഏർെ���ിയേതാെട �തിസ�ി

വീ�ം വർ�ി�. 9.30 % ഇറ�മതി ��ം
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ഉ�ായി��ത്  ഈ അ�� കാല�് 2.5 %
ആയി �റ�ി��്. േമൽ �തിസ�ികൾ �ലം

സ�കാര� ഫാ�റികൾ അട�ിേട�ി വരിക�ം

െതാഴിൽ ന�ം സംഭവി�ക�ം െച�ി��്.
�ടാെത തമിഴ്  നാ�ി�ം, മംഗലാ�ര�ം ക�വ�ി

ഫാ�റികൾ �വർ�നം ആരംഭി�േതാ� �ടി

വട�ൻ ജി�കളിൽ നി�ം അയൽ

സം�ാന�ളിൽ നി�ം ലഭി�� േതാ��ി�െട

ലഭ�തയിൽ �റ� വ�ി��് . ഇറ�മതി�മായി

താരതമ� െ���േ�ാൾ കയ�മതി

�റവായതിനാൽ �പ�െട �ല��ി��ായ

ഇടി�ം ക�വ�ി വ�വസായെ� സാരമായി

ബാധി�. ആഭ��രമായി ഉപേഭാഗം

വർ�ി�തിനാൽ ആഭ��ര വിപണിയിൽ വില

െമ�െ��ി�െ��ി�ം അ�ാരാ� വിപണിെയ

ആ�യി�ാണ് ആഭ��ര വിപണി�ം

നിലനിൽ��ത്.

(സി) ക�വ�ി വ�വസായ സംരംഭകർ േനരി��

�തിസ�ി പരിഹരി��തി�ം ആയതി�െട ഈ
േമഖലയിെല െതാഴിൽ ന��ിന് ശാശ�തമായ

പരിഹാരം കാ��തി�ം കർ� പരിപാടി

�പീകരി�വാൻ ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല

േനരി�� �ധാന �തിസ�ികളിൽ ഒ�്

അസം�ത വ�വായ േതാ��ി�െട

ദൗർലഭ�മാണ്. ��ത വിലയി��ലിെ�

അടി�ാന�ിൽ േതാ��ി ഇറ�മതി

െച��തിനായി 2017 ൽ െ�ഷ�ൽ പർ�സ്  
െവഹി�ിളായി �പീകരി� േകരള കാഷ� േബാർഡ്

ലിമി�ഡ്  ക�വ�ി ഉ�ാദക ആ�ി�ൻ

രാജ��ളായ ഗിനി-ബിസാേവാ, ഘാന,
െമാസാംബിക്, ഇേ�ാേനഷ� എ�ിവിട�ളിൽ

നി�ം 35000 ടേ�ാളം േതാ��ി ഇറ�മതി

െച�ി��്. െപാ�േമഖലയിൽ �വർ�ി ��

ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷ�ം കാ��ി�ം

�റേമ സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റികൾ� �ടി

േതാ��ി ലഭ�മാ�ക എ� �ഥമ

പരിഗണനയിലാണ് േകരള കാഷ� േബാർഡ്

�വർ�ി��ത്. ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷ�ം കാ��ി�ം സ�കാര� ക�വ�ി

ഫാ�റികൾ�ം േതാ��ി ഇറ�മതി െച�്

വിതരണം െച��തിന് േകരള കാഷ� േബാർഡിന്

േവ�ി 2021-22 സാ��ിക വർഷം 35.7 േകാടി

�പ അ�വദി�  ്നൽകിയി��്. �ടാെത

സം�ാന�ി നക�് ക�മാവ് �ഷി

വ�ാപി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട 2007 ൽ
സർ�ാർ �പീകരി� േകരള ക�മാവ് �ഷി

വികസന ഏജൻസി വഴി അത��ാദന േശഷി��

േമൽ�രം �ാ�കൾ ക�മാവ് �ഷിയിൽ

തൽപരരായ കർഷകെര കെ��ി സൗജന�മായി

നൽകി, ക�മാവ് ���ഷി, ക�മാവ് േതാ�ം,
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��െ�ാ� ക�മാവ്, മാ�കാ ക�മാവിൻ േതാ�ം,
അതിസാ�താ �ഷി എ�ീ പ�തകൾ നട�ിലാ�ി

വ��. സം�ാനെ� സ�കാര� ക�വ�ി

വ�വസായ സംരംഭകർ േനരി�� �തിസ�ി

പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി ടി േമഖലെയ

�ന��ീവി�ി��തിന് ഒ� �ന��ാരണ

പാേ�ജ്  നട�ിലാ�ാൻ �ൻ സർ�ാർ

തീ�മാനി�ി��. �ടർ�് ബ�.�ഖ�മ�ി�േട�ം

ക�വ�ി വ�വസായ വ��് മ�ി�േട�ം

േന�ത��ിൽ ബാ�ക�മായി ചർ�

നട�ിയതിെ� ഫലമായി �വർ�ന

�ലധന�ിെ� അഭാവം �ലം �റ�്

�വർ�ി�ാൻ ��ി��് േനരി� 71 സ�കാര�

ക�വ�ി ഫാ�റികൾ�് സർ�ാർ പലിശ

ഗ�ാര�ി നൽകി അധിക വാ� ബാ�കൾ

നൽ�ക��ായി. ��ത േലാണിെ� 2019-20
െല പലിശ 9% സ�ിഡി ഇന�ിൽ സർ�ാർ

ബാ�കൾ�് േനരി�് നൽകിയി��്. �ന��ാരണ

പാേ�ജ്  നട�ിലാ� �തിെ� ഭാഗമായി

21.12.2020-ന് ബ�.�ഖ�മ�ി�െട

അ���തയിൽ േചർ� േയാഗ�ിൽ

�തിസ�ിയിലായ ക�വ�ി വ�വസായിക�െട

വിവിധ ബാ�കളി�� വാ�കൾ �നഃ�മീകരി

��തി�ം �നഃ�മീകരി�ാനാകാ� വാ�കളിൽ

'ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ' പ�തി നട�ിലാ�ാ�ം

തീ�മാനി�. ബാ�കൾ വ�വസായികൾെ�തിരായ

റി�വറി നടപടിക�മായി �േ�ാ� േപാ��ത്

സർ�ാരിെ� ��യിൽ െ��തിെ�

അടി�ാന�ിൽ 22.09.2021 ന് ബ�.വ�വസായ

വ��് മ�ി�െട അ���തയി�ം ബ�.ധനകാര�

വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം

വ�വസായിക�െട �തിനിധി, SLBC �തിനിധി,
കാ�ലിക് സിറിയൻ ബാ�്, സൗ�് ഇൻഡ�ൻ

ബാ�്, കാനറാ ബാ�്, െഫഡറൽ ബാ�്

എ�ിവ�െട �തിനിധിക�മായി േയാഗം േച�ക�ം

ഒ� മാസ�ിനകം ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി

സംബ�ി�  ്ഒ� േഫാർ�ല �പീകരി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�ാൻ കാഷ� �ിൻസി�ൽ

െസ��റിെയ �മതലെ���ക�ം െച�.
ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി സംബ�ി�  ്ഒ�

സമവായ�ിൽ എ���വെര ക�വ�ി

വ�വസായി കൾെ�തിരായ നടപടിക�മായി

ബാ�കൾ �േ�ാ� േപാക�െത�ം േയാഗം

തീ�മാനി�ി��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


