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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 501 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കയർ േമഖല�െട ആ�നികീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

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

(എ)

കയർ വ�വസായ േമഖലയിൽ
�േ����ാ��തിെ� ഭാഗമായി ചകിരി
ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത
ൈകവരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) 13-ാം പ�വ�രപ�തികാല�് ആരംഭി�

ര�ാം �ന:സംഘടനാപ�തി�െട �ധാനെ��
ല���ളിൽ ഒ�ായി�� ചകിരി
ഉൽ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ക
എ�ത്. ഇതിനായി പ�െതാ�ിൽ നി�് േനരി�്
ചകിരി ഉൽ�ാദി�ി��തി�ളള ഡി.എഫ്. മി�കൾ
�ാപി��തിനാണ് പ�തി ആവി�രി�ത്.
ഇതിേനാടകംതെ� 80,000 �തൽ 1,00,000
െതാ�് വെര ചകിരിയാ�ി മാ�ാൻ കഴി�� 128
ഡി.എഫ്. മി�കൾ �ാപി�ി��്. െതാ�ിെ�
ലഭ�ത ��തൽ ഉളള വട�ൻ േമഖലകളിൽ ��തൽ
ഡി.എഫ്. മി�കൾ �ാപി��തി�ം സ�കാര�
സംരംഭകർ�് സ�ിഡി നൽകി അവെര ഈ
േമഖലയിേല�് ആകർഷി�ാ�ം കഴി�ി��്.
ഉയർ� ഉൽ�ാദന േശഷി�ളള അൻപത് മി�കൾ
മലബാർ േമഖലയിൽ �ാപി�െ��ി��്.
െതാ�ിെ� ലഭ�ത താരതേമ�ന �റ�ളള െത�ൻ
േമഖലകളിൽ ന�ായവില�് െതാ�്
ലഭ�മാ��തിനായി ആല�ഴ-ൈവ�ം ഒ� കയർ
കൺേസാർഷ�ം �വർ�ി� വ��. പരാമാവധി
ഡി.എഫ്. മി�കൾ �ാപി�  ്ചകിരി ഉൽ�ാദനം
വർ�ി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട ര�ാം
�ന:സംഘടനാ �വർ�ന�ൾ നട� വ��.

(ബി) കയർ േമഖല�െട ആ�നികീകരണ�ിനായി

നട�ാ�ി വ�� ര�ാം �ന:സംഘടന�െട
ആദ�ഘ�ം ഈ സാ��ിക വർഷേ�ാെട

അവസാനി�േ�ാൾ എെ�ാെ�യാണ്
ല��മി��െത�ം അവ എ�േ�ാളം

�ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�െമ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) കയർ ര�ാം �ന:സംഘടനാപ�തിയി�െട
ല��മി�ി�� �വർ�ന��ം അവ�െട
വിശദാംശ��ം �വെട േചർ��. 1. ചകിരി
ഉൽ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ക:-
2016-2021 കാല�് നട�ിലാ�ിയ കയർ ര�ാം
�ന:സംഘടന�െട അടി�ാന ഘടക�ളിൽ
ഏ��ം �ധാനം ചകിരി ഉൽ�ാദന�ിൽ സ�യം
പര�ാ�തയാണ്. കയർ േമഖലയിെല ര�ാം
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�ന:സംഘടന�െട ഭാഗമായി 2016-21 കാല�്

80,000 �തൽ 1,00,000 െതാ�വെര �തിദിനം
ചകിരിയാ�ാൻ കഴി�� 128 മി�കൾ
�വർ�ന�മമായി. ചകിരി�െട ഉൽ�ാദനം 2021
െസ�ംബേറാെട 44% ആയി ഉയർ�ി��്.
െതാ�ിെ� ഉപേയാഗം 2021-22 വർഷ�ിൽ 19%
ആയി ഉയർ�ി��്. കയർെഫഡ്  േകരള�ിെല

കയർ സഹകരണ സംഘ�ൾ�് സംഭരി�
നൽ�� ചകിരിയിൽ സം�ാനെ� ഡി.എഫ്.
മി�കൾ ഉൽ�ാദി�ി�� ചകിരി�െട വിഹിതം
44% ആയി ഉയർ�ി��്. 2.പര�രാഗത
െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�ം �ലി�ം
സംര�ി�െകാ�് യ�വൽ �രണം നട�ാ�ക:-
കയർ ര�ാം �ന:സംഘടന�െട ഭാഗമായി 100
കയർ സഹകരണ സംഘ�ളിൽ 1000
ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�കൾ
�ാപി�കഴി�. ഇവ �ാപി� സംഘ�ളിെല
െതാഴിലാളിക�െട �തിദിന േവതനം കയറിെ�
���ം റേ��ം കണ�ിെല��് ���ി
നി�യി�ി��്. ഇതിെ� ഫലമായി ഉ�ാദന�മത
വർ�ി�ക�ം വ�മാനം െമ�െ��ക�ം െച�ി��്.
2015-16 കാലയളവിൽ ഒ� െതാഴിലാളി�െട
ശരാശരി വാർഷിക വ�മാനം 13,380/-
�പയായി��ത് 2020-21 ൽ കയർ ഉത്പാദനം
വർ�ി�േതാതിൽ നട�� േ�ാജ�കളിൽ
50,000/- �പയിേല�് ഉയർ��തിന്
കഴി�ി��്. പരാ�രാഗത െതാഴിലാളികൾ�്
വ�മാനം ഉറ�ാ�ൽ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ലി
ഉറ�ാ��തിന് 2020-21 ൽ 24 േകാടി �പ
അ�വദി� നൽകിയി��്. �ടാെത 2021-22 ൽ
െസ�ംബർ 30 വെര 15 േകാടി �പ�ം
നൽകിയി��്. 2020-21 ൽ വ�മാനം ഉറ�ാ�ൽ
പ�തി�െട ഭാഗമായി 38,500 െതാഴിലാളികളാണ്
ഉളളത്. 2020-21 െല കയർ ഉ�ാദനം 25,000 ടൺ
ആണ്. യ�വൽ�രണം �ലം പര�രാഗത കയർ
േമഖലയിൽ യാെതാ� െതാഴിൽ ന��ം
ഉ�ായി�ി�. 3. കയർ �വ��ിെ� ഉപേയാഗം
വർ�ി�ി�ക:- എം.എൻ.ആർ.ജി.എസ്  ആയി

േചർ�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട മ�്
ജല സംര�ണ പ�തി�ം േറാഡ്
നിർ�ാണ�ി�ം 100 േകാടി �പ�െട കയർ
�വ� പ�തി ഇ�വെര നട�ാ�ിയി��്. 2020-21
െവർച�ൽ കയർ േകരളയിൽ 121 േകാടി �പ�െട
ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി��്. 875
�ാമപ�ായ�കളിലായി 1.68 േകാടി ച�ര�
മീ�ർ കയർ �വ�മാണ് തേ�ശസ�യം ഭരണ
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�ാപന�ൾ വഴി ധാരണപ��കാരം
വിതാനി�ാൻ സാധി��ത്. PWD േറാ�കളി�ം
�ാമീണ േറാ�കളി�ം കയർ �വ�ം
വിനിേയാഗി��തി�ളള സാധ�തകൾ പരമാവധി
�േയാജനെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�്
വ��.. 4. ഉൽ�� രംഗ�്

ൈവവി��വൽ�രണം:- കയർ ഉൽ���ൾ�്
�തിയ ഉപേയാഗ സാധ�ത കെ���തിനായി
കയർ അക��ിക് പാനൽ, കയർ േകാേ�ാസി�്
േബാർഡ് , ൈബൻഡർെലഡ്  േബാർഡ് , കയർ
ജിേയാെസൽ, കയർ മൽ�ിങ്  മാ�് �ട�ിയ
ൈവവിധ��ളായ ഉൽ���ൾ
എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ. വികസി�ിെ���ി��്.
5.�തന മാർ��ിംഗ് സംവിധാന�ൾ നട�ാ�ക:-
കയറിെ��ം കയർ ഉൽ����െട�ം വിപണി
വി�ലീകരണ�ിനായി കയർ േകരള, കയർ
കാർണിെവൽ, ബീ � ബി, ബയർ-െസ�ർ മീ�കൾ
എ�ിവ നട�െ���. 2020 െവർ��ൽ കയർ
േകരളയിൽ 616.72 േകാടി �പ�െട വ�ാപാര
കരാർ ഒ�് വ�ി��്. ആഭ��ര വിപണി
വി�ലീകരി��തിനായി റിലയൻസ് , വാൾമാർ�്
ക�നിക�മായി കയർ േകാർ�േറഷൻ
ധാരണാപ�ം ഒ�് വ�ി��്. ഇ�രം നടപടിക�െട
ഫലമായി ചകിരി�െട ഉൽ�ാദനം
വർ�ി��തി�ം കയർ ഉ���ൾ�് വിപണി
കെ���തി�ം െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ
ദിന��ം േവതന�ം വർ�ി�ി��തി�ം അ�വഴി
കയർ േമഖല�െട കാര��മമായ �ന:സംഘടന
സാധ�മാ�� തി�ം കഴി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


