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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 360 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖല�െട സമ� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

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

(എ) സം�ാന�് ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖലയിൽ
ഉ�ാദനം ഗണ�മായി വർ�ി�ി��തി�ം
ഖാദി�െട വിപണി െമ�െ����തി�ം �തന
സാേ�തിക വിദ��െട �േയാഗം
സാധ�മാ��തി�ം ഈ സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
അറിയി�േമാ;

(എ) ഖാദി�െട ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
ശാരീരിക ആയാസം �റ� ച൪�ക�ം തറിക�ം
�ാപി�ൽ, ച൪�ക�േട�ം തറിക�േട�ം
പരി�രണം, ഉ�ാദന േക���െട അടി�ാന

സൗകര��ൾ െമ�െ���ൽ, െതാഴിലാളികൾ�്
മിനിമം �ലി പരി�രി�  ്നൽകൽ, ഇ.എസ് .എെ◌,
േ�മനിധി ആ��ല��ൾ, അധ�ാന ഭാരം
ല�കരി�  ്��തൽ ഉ�ാദന�ം �ലി�ം ലഭി�ാൻ
ഉത�� തര�ിൽ െറഡിെമയ്ഡ്  വാ൪�ിംഗ്
േപാ�� സൗകര��ൾ വ�ാപകമാ�ൽ, േക�
ഖാദി ക�ീഷെ� സഹായേ�ാെട�� വ൪�്
െഷഡ്  പ�തി,െതാഴിലാളികൾ�് നി�ിത
ഇടേവളകളിെല പരിശീലനം, ഖാദി േമഖലയിൽ
��തായി െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിേല�ായി ഖാദി �ാമം പ�തി
എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത സം�ാന

സ൪�ാരിെ� പ�തി വിഹിത�ം, �ിതല
പ�ായ�ക�െട പ�തി വിഹിത�ം
ഉപേയാഗെ���ി അടി�ാന സൗകര�ം
െമ�െ���ി പഴയവ� പകരം �തിയ യ�
സാമ�ികൾ ലഭ�മാ�ൽ, ഖാദിയിെല ൈവവി��
വൽ�രണം �ട�ിയവ നട�ിലാ�ി യി��്.
യ�വത്�ത പാവ് നിർ�ാണ �ണി�കൾ
�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
െച�കിട ഖാദി വ�വസായ സംരംഭക൪�് സഹായം
ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സ൪�ാരിെ� 'എെ� �ാമം പ�തി ' �കാരം
�ാമീണ േമഖലയിൽ �റ� �ലധന െചലവിൽ
ബാ�ിൽ നി�ം വാ� ലഭ�മാ�ി ആരംഭി��

�തിയ �ാമ വ�വസായ സംരംഭകെര
േ�ാ�ാഹി�ി ��തിനായി െമാ�ം പ�തി
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െചലവിെ� 25% �തൽ 40% വെര സ�ിഡി
അ�വദി� നൽ��. �ടാെത �ാമ വ�വസായ
ഡി�ാർ�്െമ�ൽ �ണി�കളായി 5 െറഡിെമയ്ഡ്
ഗാർെമ�്സ്  േമ�ിംഗ് േക���ം 6 ഹണി
േ�ാസ�ിംഗ് �ണി�ക�ം 3 ഓയിൽ �ണി�ക�ം 2
കിട� നിർ�ാണ �ണി�ക�ം 4 ൈക�ടലാസ്
�ണി�ക�ം ഒ� േസാ�് �ണി�ം ഒ� േനാ�് ��്
�ണി�ം ഒ� മൺപാ� �ണി�ം
�വർ�ി���്. ഇതി�െട 2020-21
കാലയളവിൽ 180 േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാൻ
കഴി�. ഖാദി ഉ����െട വിപണനം
െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി വ൪ഷം ��വ�ം
റിേബ�്, സം�ാന�ിനക�് ഉൽപാദി�ി��
ഖാദി വ��ൾ�് മാ�മായി ഉ�വകാല �േത�ക
റിേബ�് എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത ഒ�
താ��ിൽ ഒ�് എ� നിലയിൽ സ�കാര�
പ�ാളി�േ�ാെട ആ�നിക സൗകര��േളാ�
�ടിയ 75 �തിയ ഖാദി േഷാ��കൾ
സം�ാന�ാെക �ട��തി��
�വർ�ന�ൾ നട��. �ി�ിംഗ്,
ആൾ�േറഷൻ എ�ീ സൗകര���ം, േലാൺ�ീ
സൗകര��ം ആവശ��ിന് പാർ�ിംഗ്
സൗകര��േളാ��ടിയ ആ�നിക

നിലവാര�ി�� േഷാ��കളാണ് �ട��ത്.
തി�വന��ര�് ആ�നിക േഷാ�മിെ�
ഫർണിഷിംഗ് നട�വ��, �ശ� – �ാവ�
മാധ�മ�ൾ വഴി�� പരസ� �ചരണം, �ടാെത
ഉ�വകാല�ളിൽ സ�ാന പ�തികൾ എ�ിവ
നട�ിലാ�ി വ���്. ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്
പ�തി ആവി�രി��തിനായി നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. അ�േപാെല �വതല�റയിൽ
�േത�കി�  ്വിദ�ാർ�ി കളിൽ ഖാദി�െട
മഹത�െ���ി േബാധവത്കരണം നൽ��തിെ�
ഭാഗമായി "ഖാദി േഡ” പ�തി ആരംഭി�.
ആയത��രി�  ്ആ�യിെലാരി�ൽ എ�ാ
വിദ�ാർ�ിക�ം അ��ാപക�ം ഖാദി ധരി��തിന്
ല��മി�് �േ�ാ�േപാ��.

(ബി) ഈ േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി�ായി േകരള
ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാർഡ്  എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഖാദി േമഖല�െട
�ന��ാരണ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സ൪�ാ൪ പ�തിവിഹിത�ിൽ ഏ����
ൈ�വ൪ േ�ാജ�ിെ� ആ�നിക

വൽ�രണ�ി�ം, ഖാദി സഹകരണ
സംഘ�ൾ�ം / �ാപന�ൾ�ം ധന
സഹായ�ി�ം, ഖാദി �ൽ ��കാ൪�ം
െന�്കാ൪�ം ഉ�ാദന േ�ാ�ാഹന�ം

ഉ�വബ��ം, വ��തല ഖാദി ഉ�ാദന
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േക���െട �ാപന�ം ശ�ിെ�� �ലി�ം,
ഖാദി �ാമം പ�തി, പര�രാഗത േമഖലയിെല
െതാഴിലാളികൾ�� വ�മാന �രക പ�തി
എ�ിവ ഉൾെ���ിയി��്. െച�കിട ഖാദി �ാമ
വ�വസായ സംരംഭക൪�് സഹായം
ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സ൪�ാരിെ� 'എെ� �ാമം പ�തി ' �കാരം
�ാമീണ േമഖലയിൽ �റ� �ലധന െചലവിൽ
ബാ�ിൽ നി�ം വാ� ലഭ�മാ�ി ആരംഭി��

�തിയ �ാമ വ�വസായ സംരംഭകെര
േ�ാ�ാഹി�ി� �തിനായി െമാ�ം പ�തി
െചലവിെ� 25% �തൽ 40% വെര സ�ിഡി
അ�വദി� നൽ��. ഇതി� �റേമ
�ധാനമ�ി�െട െതാഴിൽ ദായക പ�തി
�കാര�ം (പി.എം.ഇ.ജി.പി.) �ാമീണ േമഖലയിൽ
ബാ�് വാ� ലഭ�മാ�ി വ��. ഈ പ�തിയിൽ
െമാ�ം പ�തി െചലവിെ� 25% �തൽ 35%
വെര സ�ിഡി അ�വദി� നൽ��.

(സി)

ഖാദി േമഖലയിൽ ��തായി െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിനായി �ീകൾ�ം �ർബല
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�മായി എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ഉൾെ���ിയിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിനായി
നട�ിലാ�ിയ 'ഖാദി �ാമം പ�തി ' �കാരം
�ീകൾ�ം �ർബല വിഭാഗ�ിൽ െ��വർ�ം
�ൽപി�ം െന�ി�ം ആവശ�മായ പരിശീലനം
നൽകി െകാ�് ഈ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
നൽ��. �ടാെത ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ
െവ�വിളി േനരി�� ��ിക�� �ീകൾ�്
വീ�ിലി��് േജാലി െച��തിേല�ായി ചർ��ം
തറിക�ം ആവശ�മായ അസം�ത വ���ം
വീ�ിെല�ി�  ്െതാഴിൽ നൽ��.

(ഡി) �തിയ �ാമവ�വസായ സംരംഭകെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) െച�കിട ഖാദി �ാമ വ�വസായ സംരംഭക൪�്
സഹായം ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സ൪�ാരിെ� 'എെ� �ാമം പ�തി ' �കാരം
�ാമീണ േമഖലയിൽ �റ� �ലധന െചലവിൽ
ബാ�ിൽ നി�ം വാ� ലഭ�മാ�ി ആരംഭി��

�തിയ �ാമ വ�വസായ സംരംഭകെര
േ�ാ�ാഹി�ി ��തിനായി െമാ�ം പ�തി
െചലവിെ� 25% �തൽ 40% വെര സ�ിഡി
അ�വദി� നൽ��. നിബ�നകൾ 1)2ല�ം
�പ �തൽ �ട�േ�ാൾ ഒരാൾ�് െതാഴിൽ.
2)�തിയ �ണി�് ആയിരി�ണം. വാ� ലഭ�മാ��
�ാപന�ൾ: നാഷണൈലസ്ഡ്  ബാ�കൾ,
െഷഡ�ൾഡ്  ബാ�കൾ, സഹകരണ ബാ�കൾ.
�ാഥമിക സഹകരണസംഘ�ൾ 1)േബാർഡ്
പ�പരസ�ം/ പ� �റി�് നൽകി അേപ�
�ണി��. 2)താ�ര���വരിൽ നി�ം നി�ിത
�േഫാർമയിൽ അേപ�, േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്,
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ക�േ�ഷൻ, ആധാറിെ� േകാ�ി, വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത, െതാഴിൽ പരിചയം, ജാതി സർ�ിഫി��്
(ആവശ�െമ�ിൽ) ഇവ സഹിതം അേപ� വാ�ി
സാധ�താ പഠനം നട�ി ജി�ാതല െസല�ൻ
ക�ി�ി ��ാെക വ��. 3)െസല�ൻ ക�ി�ി
അേപ�ക�മായി അഭി�ഖം നട�ി

അംഗീകരി�� അേപ�കൾ സർ�ീസ്  ഏരിയ
ബാ�്/അേപ�കൻ ആവശ�െ��� ബാ�ിേല�്
അയ��. 4)ബാ�് േലാൺ പാസാ�ി ഒ�ാമെ�
ഗ� നൽകി ജി�ാ ഓഫീസെറ അറിയി��.
5)ജി�ാ ഓഫീസിൽ നി�ം വിനിേയാഗം
പരിേശാധി�  ്അർഹമായ സ�ിഡി അ�വദി�്
ര�് വർഷേ��് േലാൺ നൽകിയ ബാ�ിൽ
�ിര നിേ�പം നട��. 6)�ണി�് ആരംഭി�്

ര� വർഷം കഴി�് ജി�ാ ഓഫീസർ �ണി�്
ഇൻെ��ൻ നട�ി മാർജിൻ മണി (സ�ിഡി)
ബാ�് വാ�യിേല�് വകയി���തി��
അ�മതി ബാ�ിന് നൽ��. 7)േകാവിഡ്  വ�ാപന
പ�ാ�ല�ിൽ നിബ�നകൾ

ല�കരി��തിെ� ഭാഗമായി ജി�ാതല
െസല�ൻ ക�ി�ി അഭി�ഖം നട�ി

അേപ�കെര െതരെ���� രീതി
ത�ാലേ��് മരവി�ി��. പകരം േബാർഡ്
െമ��െട സാ�ി���ിൽ െമറി�് പരിേശാധി�്
അേപ� ബാ�ിന് നൽേക�താണ്. െമറി�്
കണ�ാ�േ�ാൾ �റൽ ഏരിയ�് �ൻ��ം
നൽേക�താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


