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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 482 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കയർ വ�വസായ േമഖലയിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

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

(എ) കയർെഫഡ് , കയർ േകാർ�േറഷൻ, കയർ
െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്  എ�ിവ�െട
�വർ�നം കയർ വ�വസായ േമഖല�് ഏെത�ാം
രീതിയിൽ �േയാജനെ���െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കയർെഫഡ്  : േകരള�ിെല കയർപിരി
സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ആവശ�മായ ചകിരി
വിതരണം െച���ം സംഘ�ൾ
ഉൽ�ാദി�ി�� കയ�ം കയർ ഉൽ����ം
സംഭരി�  ്സർ�ാർ നി�യി�� വില�്
വിപണനം െച���ം കയർെഫഡാണ്.
സംഘ�ൾ�് ആവശ�മായ ചകിരി
ലഭ�മാ��തിന് കയർെഫഡ്  ഇ െടൻ�ർ വഴി
ൈ�സ്  ഡി�വറി സി�ം നട�ാ�ിയി��്.
വർഷം ��വൻ സംഘ�ൾ�് ചകിരി
ലഭ�മാ��തിന് ഇ��ലം സാധി�ി��്. കയർ
ഉൽ����െട കയ�മതി�ം കയർെഫഡ്
നട�ിവ��. കയർ �വ� പ�തി�െട േനാഡൽ
ഏജൻസികളിെലാ�ാണ് കയർെഫഡ് . കയർ
ഉൽ����െട വിപണി വി�ലീകരി��തിന്
കയർെഫഡ്  എ�ിബിഷ�കൾ നട�ക�ം
ഉ�വകാല�ളിൽ ഡി�ൗ�് നൽകി കയർ
ഉൽ����െട വിൽ�ന േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം

െച�വ��. േകരള േ��് കയർ േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡ്  : േകരള േ��് കയർ േകാർ�േറഷെ�
�വർ�നം �വെട വിവരി�� പ�തികളി�െട
കയർ വ�വസായ േമഖല�് വിവിധ രീതികളിൽ
�േയാജനെ���. 1. 2007-ൽ �ട�ിയ �യവില
�ിരതാ പ�തി നട�ി�വഴി കയർ േമഖലയിെല
ഇടനില�ാ�െട �ഷണ�ൾ �ർ�മാ�ം
ഇ�ാതാ�ി, ഉത്പ��ൾ�് ന�ായവില�ം, കയർ
േമഖലയിെല പതിനായിരകണ�ിന്
െതാഴിലാളികൾ�് അർഹമായ േവതന�ം,
പരമാവധി െതാഴിൽദിന��ം ഉറ� വ��ാ�ം

സാധി�ി��്. ടി പ�തിയിൽ രജി�ർ െച�ി�ളള
എ�പ�േ�ാളം െച�കിട ഉത്പാദക
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സഹകരണസംഘ�ൾ വഴി െച�കിട ഉത്പാദകർ
ഉത്പാദി�ി�� കയർ ഉത്പ��ൾ �ർ�മാ�ം
സംഭരി��തി�ം, അത് വിവിധ കയ�മതി
�ാപന�ൾ�് വി�ഴി�വാ�ം സാധി�ി��്. 2.
കയർ �വ��ിെ� ഉത്പാദന�ം വിപണന�ം:-
കയർ േമഖലയിെല വി�വകരമായ �തി�
ചാ��ിന് കാരണമായ ഉത്പ�മാണ് കയർ
�വ�ം. പരി�ിതി, മ�്-ജലസംര�ണ�ി�ം

േറാഡ്  നിർ�ാണ�ി�ം കയർ �വ�ം
വ�ാപകമായി ഉപേയാഗെ���ി വ��.
മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണെതാഴി�റ�്
പ�തി�മായി സഹകരി�  ്പ�ായ�കൾ വഴി
നട�ാ�� വിവിധ �വർ�ികളിൽ കയർ �വ�ം
ഉപേയാഗി�ക വഴി ആയിര�ണ�ിന് കയർ
െതാഴിലാളികൾ�് �ട�ാെത െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�ാൻ സാധി��. േകരള കയർ
െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്  : േകരള കയർ
െതാഴിലാളി േ�മനിധി നിയമം �ാബല��ിൽ

വ� 1987-� ��് െതാഴിലിൽ നി�ം വിരമി�
െതാഴിലാളികൾ�ം, േ�മനിധിയിൽ അംഗമായ
േശഷം വിരമി�� െതാഴിലാളികൾ�ം െപൻഷൻ,
മരണെ�� അംഗ��െട / െപൻഷണ�െട ജീവിത
പ�ാളി�് ��ംബ െപൻഷ�ം റി�യർെമൻറ്
�ാ�വി�ി�ം, െതാഴിലാളികൾ�ം അവ�െട
ആ�ിതർ�മായി േ�മനിധിയിൽ നി�ം
വ�വ�കൾ� വിേധയമായി വിവിധ�ളായ
േ�മാ��ല��ൾ �തലായവ കയർ െതാഴിലാളി
േ�മനിധി േബാർഡ്  വഴി നട�ാ��. വിവാഹ
ധനസഹായം, �സവാ��ല�ം, ചികി�ാ

ധനസഹായം, ശാരീരിക അവശത�ളള �േത�ക
ധനസഹായം, അപകട മരണ ന�പരിഹാരം,
ശവസം�ാര ധനസഹായം, അംഗ��െട
��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ളള ധനസഹായം
�ട�ി ഒേ�െറ േ�മ പ�തികളാണ് േകരള കയർ
െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്  �േഖന
നട�ാ��ത്.

(ബി)
കയർ വ�വസായ രംഗ�് പര�രാഗത
െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ സംര�ി�െകാ�്
യ�വൽ�രണ�ിന് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) കയർ വ�വസായ േമഖലയിൽ പര�രാഗത
െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ സംര�ി�െകാ�്
യ�വൽ�രണം നട�ാ��തിനായി കയർ
ര�ാം �ന:സംഘടനാപ�തി ആരംഭി�ി��്.

(സി) കയർ േമഖല�മായി ബ�െ��് ഗേവഷണ,
വികസന �വർ�ന�ൾ നട��തിന് �േത�ക
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

(സി) ഉ�്. കയർ േമഖല�മായി ബ�െ��് ഗേവഷണ
വികസന �വർ�ന�ൾ നട��തിന് േകരള
സർ�ാർ �ാപി� ഗേവഷണ �ാപനമാണ്

നാഷണൽ കയർ റിേസർ�  ്ആൻഡ്  മാേനെ�ൻറ്
ഇൻ�ി���് (എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ).
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എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ വികസി�ിെ��� കയർ
�വ�ം വിതാനി�ാ�ളള സാേ�തിക വിദ�
ഉപേയാഗി�ാണ് കയർ വികസന വ��ം, മഹാ�ാ
ഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി
മിഷ�ം, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം

സം��മായി കയർ �വ� പ�തി നട�ാ�ി
വ��ത്. കയർ ജിേയാ െസൽ, കയർ മൾ�ിംഗ്
മാ�കൾ, അക��ിക് പാനൽ, ൈബൻഡർെലസ്
േബാർഡ് , ൈ�േ�ാപി�് �ട�ിയ നിരവധി
�തനകളായ ഉൽ���ൾ
എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ വികസി�ിെ���ി��്.
ഇളനീർ െതാ�് �തയിടീൽ വ�വാ�ി മാ��തിന്
േവ� െമഷീൻ വികസി�ി�ി��്. മണി�റിൽ ര�്
മീ�ർ വീതിയിൽ 180 മീ�ർ വെര കയർ �വ�ം
ഉത്പാദി�ി�ാ�� ഓേ�ാമാ�ിക് പവർ �ം
എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ വികസി�ിെ���ി��്.
കയർ പി�ിൽ നി�് മ� �ല�വർ�ിത
ഉൽ���ൾ, ചകിരി നാരിെ� ��ത�ം വർ�ി�ി�്
�ിെ�ബിലി�ി ��ി വിവിധ�ളായ �ല�വർ�ിത
ഉൽ���ൾ എ�ിവ നിർ�ി��തി�ളള
സാേ�തിക വിദ� വികസി�ി��തിനാ�ളള
�വർ�ന�ൾ നട�വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


