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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 483 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈക�റി ഉ�ാദന, വിപണന രംഗ�് �തിയ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ. പി. മ�ി��ി, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

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

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി വ�വസായ േമഖലയിൽ

��ി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ, െന�കാ�െട എ�ം,
ഉ�ാദന�മത, െമാ�ം വി�വരവ് എ�ിവയിൽ

എെ��ാം മാ��ളാണ് കഴി� സർ�ാർ

നട�ിലാ�ിയെത�ം ൈക�റി ഉ�ാദന,
വിപണന രംഗ�് �ണപരമായ മാ�ം

ഉ�ാ��തിനായി �തിയ പ�തികൾ

ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ൈക�റി േമഖലയിൽ അ�ഭവെ��ി��

െന�കാ�െട െകാഴി�േപാ�് തട��തി�ം

ൈക�റി ഉ�ാദന വിപണന രംഗ�് �ണപരമായ

മാ�ം ഉ�ാ��തി�ം �ൾ �ണിേഫാം

പ�തിയി�ട �ം കഴി� സർ�ാർ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയ താെഴ�റ�� പ�തികളി�െട�ം

ഒ� പരിധിവെര കഴി�ി��്. 1) സൗജന�

ൈക�റി �ൾ �ണിേഫാം പ�തി 2016-2017
�തൽ ൈക�റി �ൾ �ണിേഫാം പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. സർ�ാർ ��കളിെല 1-7
വെര�ം എയ്ഡഡ്  �ളിെല 1-4 വെര�ം ഉ�

വിദ�ാർ�ികൾ�് സൗജന�മായി ൈക�റി

�ണിേഫാം നൽ��താണ് പ�തി. ��ത

പ�തിയി�െട െന�് െതാഴിലാളികൾ�്

വർഷ�ിൽ 200 – 250 വെര ���ിദിന��ം

681/- �പ �തിദിന േവതന�ം നൽ�വാൻ

കഴി��. ഇ�വെര 143.46 ല�ം മീ�ർ �ണി

ഉ�ാദനം നട�ക�ം 112.16 ല�ം മീ�ർ

�ണിേഫാം �ണി ��കളിൽ വിതരണം

നട�ിയി��്. അതിൽ 196.89 േകാടി �പ 300ൽ

പരം ൈക�റി സംഘ�ളിെല 5600
െന�കാർ�ം 1600 ൽ പരം അ�ബ�

െതാഴിലാളികൾ�ം േവതനമായി നൽകിയി��്.
�ണിേഫാം പ�തി നട�ിലാ�ി 5 വർഷം

പി�ി�േ�ാൾ െന�് േജാലി പഠി�  ്�തിയതായി

1026 േപർ പ�തിയിൽ േചർ�്

�വർ�ി���്. വർഷ�ളായി

െന�്േജാലിയിൽ നി�ം മാറി നി� ഏകേദശം

1300 ഓളം േപർ �ണിേഫാം പ�തി�െട ഭാഗമായി

നിലവിൽ �വർ�ി��. സം�ാന�്

��ി�ിട�ി�� 15 ൈക�റി സംഘ�ൾ
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പ�തി�െട ഭാഗമായി �റ�് �വർ�ി�ി�ാൻ

സാധി�. �ൾ �ണിേഫാം പ�തി ൈക�റി

േമഖലയിൽ ഒ� ��ൻ ഉണർവാണ്

സംജാതമാ�ിയിരി��ത്. 2) �വ വീവ് പ�തി

െതാഴിൽ രഹിതരായ �വ ജന�െള ൈക�റി

െന�് വ�വസായ രംഗേ��് ആകർഷി��തി�

േവ�ി�� പ�തിയാണിത്. 18�ം 40�ം മേധ�

�ായ��വരാണ് ഈ പ�തി�െട

�ണേഭാ�ാ�ൾ. സം�ാനെ�ാ�ാെക 20 േപർ

അട�� 25 ബാ�കളി�െട 500 േപർ�്

സൗജന�മായി പരിശീലനം നൽ�ക എ�താണ്

പ�തി�െട ല��ം. ആവശ���വർ�് 5 വർഷം

വെര െതാഴിൽ സംര�ണം ഉറ�് വ��ക�ം

െച��. 6 മാസ�ാലയവിൽ ആദ�െ� ��്

മാസെ� െ�ാേബഷൻ പീരിഡിൽ ശ�ള�ം

നൽ��താണ്. പരിശീലനാർ�ികൾ ഓേരാ

മാസ�ം 75 മീ�ർ ൈക�റി െന�� പ�ം

�തിമാസം 250 �പ നിര�ിൽ സർ�ാർ

വിഹിത�ം െതാഴിലാളിക�െട േവതന�ിൽ നി�ം

അ��ം �ക ഈടാ�ി േപാ�് ഓഫീസിൽ

നിേ�പി�ക�ം െച��. പ�തി�െട �ഗമമായ

നട�ി�ി� േവ�ി ഹാ�് �ം ഡയറ�ർ

െചയർമാനാ�ം ��ംബ�ീ സം�ാനതല

ഉേദ�ാഗ�ൻ കൺവീനറാ�ം ഒ� സം�ാനതല

േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ി��്. 3) ഒ�

വീ�ിൽ ഒ� തറി പ�തി േകരള�ിൽ ജനി��ം

18�ം 55�ം ഇടയിൽ �ായ��വ�ം സ��മായി

തറി ഇ�ാ��മായ ൈക�റി െന�കാർ�്

വീടിേനാട്  േചർ�� പണി�രയിേലാ സംഘം

വർ�്െഷഡിേലാ തറി �ാപി��തിന്

ധനസഹായം നൽ�ക എ� ല��േ�ാെട 2017-
18 സാ��ിക വർഷം ആരംഭി� പ�തിയാണിത്.
തറി വില�െട 75% �ക (പരമാവധി 40,000/-
�പ) ആണ് ധനസഹായമായി നൽ��ത്. ബാ�ി

വ�� 25% �ക ഉപേഭാ� വിഹിതമാണ്. ��ത

പ�തി �കാരം നാളി� വെര 499 തറികൾ

വാ��തിനായി 174.93 ല�ം �പ

അ�വദി�ി��്. 4)റ�്�ം നിർ�ാണ�ം േടായില�്

നവീകരണ�ം പ�തി ൈക�റി െന�് േമഖലയിൽ

പണിെയ���വരിൽ �രിഭാഗ�ം �ീ

െന�്കാരാണ്. �രിഭാഗ�ം വനിതകളായതിനാൽ

വി�മ �റി�ം േടായില�് സൗകര��ം അവർ�്

അത��ാേപ�ിതമാണ്. സംഘം

വർ�്െഷ�കളിൽ പണിെയ��� വനിതാ

െന�കാർ�് വി�മ �റി�ം േടായില�് സൗകര��ം

ഒ���തി� േവ�ി��താണ് ��ത പ�തി.
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വനിതാ ജീവന�ാ�െട ആേരാഗ�ം

സംര�ി��തി�ം അവ�െട മാനസിക

സം��ി�ം േജാലി �ല�് ന� �ചിത�ം

ഉറ�ാ��തി�ം േവ�ിയാണ് റ�്�ം

നിർ�ാണ�ം േടായില�് നവീകരണ�ം പ�തി

നട�ിലാ��ത്. 5)�ല� വർ�ിത ഉ����െട

�ാൻഡിംഗ് സം�ാനെ� ൈക�റി

ഉ����െട തനതായ ഒ� �ാൻഡ്

�പീകരി�ക എ� ല��േ�ാെട നട�ാ��

പ�തിയാണിത്. നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്

ഫാഷൻ െടേ�ാളജി, ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ്

ഹാ�് �ം െടേ�ാളജി എ�ീ �ാപന��മായി

േചർ�ാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്. ഇതിെ�

ഭാഗമായി ൈക�റി ഉ���ൾ�് േവ�

�േത�കമായ േലാേഗാ െസല�ൻ നടപടികൾ

�ർ�ികരി�ി��്. െതരെ��� േലാേഗാ

രജി�ർ െച�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. ൈക�റി ഉ���ൾ " േകരള ഹാൻഡ്

�ാ�ഡ്  ഫാ�ി�് " എ� �തിയ നാമ�ിൽ ഇ-
െകാേമ�്, എം-െകാേമ�് എ�ിവ വഴി അ�ാരാ�

വിപണിയിൽ എ�ി�ാ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. 6) നാ�കാണി െട�്ൈ�യിൽസ്

ൈഡയിംഗ് ആ�് �ി�ിംഗ് െസ�ർ �ാപി�ൽ

േകരള�ിെല ൈക�റി േമഖലയിൽ

ഉ�ാദി�ി�� �ണി�ര��െട �ി�ിംഗ്,
ൈഡയിംഗ് എ�ിവ നട��തിന് അന�

സം�ാന�െള ആ�യിേ�� അവ�യാണ്

നിലവി��ത്. ആയത് െകാ�് ൈക�റി

േമഖലയിൽ ഉ�ാദി�ി�� �ണി�ര��െട

ൈഡയിംഗ്, �ി�ിംഗ്, ഫിനിഷിംഗ് �തലായ

േ�ാസ �ിംഗി�� സൗകര�ം േകരള�ിൽ തെ�

ഒ��ക എ� ല��േ�ാെട അത�ാ�നിക

സംവിധാന�ിൽ �വർ�ി�� ഒ� ൈഡയിംഗ്

ആ�് �ി�ിംഗ് �ണി�് ക�രിെല

നാ�കാണിയിെല കിൻ�ാ െട�്�യിൽ പാർ�ിെല

8.43 ഏ�ർ �ല�് 25.56 േകാടി �പ �തൽ

�ട�ിൽ �ാപി��തിനാ�� പ�തി യാണിത്.
ൈഡയിംഗ് ആ�് �ി�ിംഗ് പ�തി�െട ഭാഗമായ

അത�ാ�നിക സംവിധാന�ി�� ഒ� ഡിജി�ൽ

�ി�ിംഗ് �ണി�് സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ�

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 17/09/2021ന്

ഉദ്ഘാടനം െച�് �വർ�ന�മമാ�ി. 7)
ൈക�റി മി� പ�തി ൈക�റി േമഖല�െട

ഉ�മന�ിനായി ൈക�റി വ� ഡയറ�േറ�്

ആവി�രി� പ�തിയാണ് ൈക�റി മി�. 200
�വർ�ി�� തറി/െന�കാർ അട�� 50
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��കളിലായി േക�ീ�തമായി ഉൽ�ാദനം നട�ക

എ�താണ് ൈക�റി മി� എ� പ�തി െകാ�്

വിഭാവനം െച��ത്. േകരള�ിെല െന�കാർ�്

ആകർഷകമായ വ�മാനം ഉറ�്

വ���േതാെടാ�ം ജന�ൾ�് ആകർഷകമായ

ൈക�റി വ��ൾ ലഭ�മാ�ക എ��ം ഈ
പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���ിൽ െപ��.
നിലവിൽ 5000�ിൽപരം െന�കാെര

പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിന്

കെ��ിയി��്. പ�തികൾ (�േത�കി�  ്�ൾ

�ണിേഫാം പ�തി) നട�ിലാ�ിയത് വഴി

ൈക�റി േമഖലയിൽ കഴി� 5 വർഷം െകാ�്

195.71 ല�ം െതാഴിൽ ദിന�ൾ നൽ�വാ�ം

661.23 േകാടി �പ�െട വി�്  വരവ് ഉ�ാ�ാ�ം

കഴി�ി��്. സം�ാന�് രജി�ർ െച�ി��

620 ൈക�റി സംഘ�ളിൽ 2015 ൽ
�വർ�ി�ി��ത് 412 സംഘ�ൾ മാ�മാണ്

എ�ാൽ 2021ൽ അത് 439 ആയി ഉയർ�ാൽ

സാധി�.

(ബി)

�ാഥമിക ൈക�റി െന�് സഹകരണ

സംഘ��െട അെപ�് േബാഡിെയ� നിലയിൽ

ഹാൻെട�് എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്

ൈക�റി ഉ�ാദന, വിപണന േമഖലെയ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�ിവ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ാദന േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി 5000
തറികളിലായി ഉണ�പാവിൽ നിർ�ി�

�ണേമ��� ഉത്പ��ളായ ബാലരാമ�രം

ഡബിൾ േവ�ി, ��ാം��ി കളർ സാരി, ക�ർ

ഷർ�ിംഗ് എ�ിവ "േറായൽ �ാൻഡിൽ" വിപണന

സ�മാ�ി. �ല� വർ�ിത ഉത്പ��ൾ

നിർ�ി��തിന് നവീകരി� ഗാർെമ�്സ്  �ണി�്

�വർ�ന സ�മാ�ി. ഇതി�െട 350
െന�കാർ�ം 80 ഓളം ഗാർെമ�്

െതാഴിലാളികൾ�ം െതാഴിൽ നൽകാൻ സാധി�.
വിപണനം ശ�ിെ����തിനായി ഹാ��ിെ�

18 േഷാ��കൾ ഉപേഭാ� സൗ�ദ േഷാ��കളായി

നവീകരി�. ഉപേഭാ�ാ�െള ആകർഷി��തി�ം

വിൽ�ന വർ�ി�ി��തി�മായി ൈക�റി

ഉത്പ��ൾ�് റിേബ�്, ഡി�ൗ�് ഇവ നൽകി

വ��. സർ�ാർ / അർ� സർ�ാർ

ജീവന�ാർ�് തവണ വ�വ�യിൽ ഉത്പ��ൾ

വാ��തിന് ഇ-െ�ഡി�് കാർഡ്  സംവിധാനം

നട�ിലാ�ി വ��. Amazon.in �െട ഓൺൈലൻ

വിൽ�ന�ം സ�മാ�ിയി��്. �ടാെത

ൈക�റി സഹകരണ സംഘ�ളിെല

െതാഴിലാളികൾ�് �ടി�ികയായി�് ഉ�ായി��

ശ�ള�ം, േബാണ�ം നൽ��തിന് േവ�ി 3
േകാടി �പ അ�വദി�  ്നൽകി.

(സി) അസംഘടിത േമഖലയിെല പര�രാഗത

െന�കാ�െട േ�മ�ി�ം വികസന�ി�മായി

(സി) അസംഘടിതേമഖലയിെല പര�രാഗത

െന�കാ�െട േ�മ�ി�ം വികസന�ി�മായി
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സം�ാന ൈക�റി വികസന േകാർ�േറഷൻ

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

േകരള സം�ാന ൈക�റി വികസന

േകാർ�േറഷൻ �ാമപ�ായ� ക�േട�ം

��ംബ�ീ മിഷേ��ം സഹായേ�ാെട

െന�കാരാവാൻ താൽപര���

െതാഴിൽരഹിതരായ �ീകെള കെ��ക�ം

െന�് പരിശീലനം നൽകി പരിശീലനം ലഭി�വർ�്

�ടർ െതാഴിൽ നൽ��തിനായി സം�ാന

സർ�ാരിെ� "ഒ� വീ�ിൽ ഒ� തറി" പ�തി

�കാരം തറി നൽ�� ഒ� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി

േകാർ�േറഷൻ ക�ർ ജി�യിെല മാ�ാ�ിടം,
െച��ഴ, േകാളയാട് , പായം എ�ീ

പ�ായ�കളിൽ 760 േപർ�് െന�് പരിശീലനം

നൽകി ൈക�റി �ണിേഫാം ഉ�ാദനം

ആരംഭി�ി��്. െന�കാ�െട േ�മ�ം

വികസന�ം �ൻനിർ�ി സം�ാന സർ�ാരിെ�

സഹായേ�ാെട സൗജന� �ൾ �ണിേഫാം

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


