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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 571 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല�െട �ന��ീവനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ 
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലെയ
�ന��ീവി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിൽ ഉ�ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(എ) താെഴ പറ�� പ�തികളാണ്  ൈക�റി

േമഖലയിൽ നട�ാ�ി വ��ത് . 1) �ലധന സഹായ
പ�തികൾ എ) �ാഥമിക ൈക�റി സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ സർ�ാരിെ� ഓഹരി പ�ാളി�ം.
ബി) ഹാ��് ', ഹാൻവീവ്  എ�ിവയിെല ഓഹരി
പ�ാളി�ം. 2)േ�ാ�ാഹന�ി�ം

വികസന�ി� മാ�� പ�തികൾ
എ)െന�കാർ�്  �ണേമ��� അസം�ത
വ��ൾ ലഭ�മാ��തി�� സ�ിഡി. ബി)
�ണേമ��� അസം�ത വ��ൾ
വാ��തി�� മാർ�ിൻ മണി വാ�.
സി)ൈക�റി േമഖലയിൽ സ�യം െതാഴിൽ
��ി�ൽ /�വവീവ്  പ�തി. ഡി) െന�കാർ, മ�് 
െതാഴിലാളികൾ�� േ�ാ�ാഹന പരിപാടി. ഇ)
ൈക�റി �ാമം, സമ� ൈക�റി �ാമം എ�ിവ
�ാപി�ൽ. 3)േ�ാ�ാഹന�ം േ�മ�ം ല��
മാ�ിയി�� പ�തികൾ എ) അംശദാന
സ�ാദ�പ�തി. ബി)ൈക�റി െന�കാർ�്  ��് 
ഇൻഷ�റൻസ്   പ�തി. 4) ഉത്പാദനം, വിപണനം,
പരിശീലനം എ�ിവ�� പ�തികൾ എ) വിപണന
കയ�മതി േ�ാ�ാഹനം. ബി) ൈക�റി

സംഘ��െട ആ�നിക വത്കരണ�ം �ല�വർ�ിത
ഉ����െട േ�ാ�ാഹന�ം. സി)പരിശീലന,
ൈവവി�� േശഷി വികസന പരിപാടി. 5) സൗജന�
�ൾ �ണിേഫാം പ�തി. വ�വസായ വാണിജ�
ഡയറ�േറ�് �േഖന േകരളാ സം�ാന കരകൗശല
വികസന േകാർ�േറഷൻ, കരകൗശല അ��് 
സഹകരണ സംഘം (�രഭി), േകരളാ സം�ാന

�ള വികസന േകാർ�േറഷൻ, േകരളാ ആർ�ിസാൻ

വികസന േകാർ�േറഷൻ (കാഡ്  േകാ), േകരള
സം�ാന പന�ൽ�� വികസന േ�മ
േകാർ�േറഷൻ എ�ീ സം�ാനതല

�ാപന�ളി�െട ഈ േമഖലയിൽ വിവിധ പ�തി
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�വർ�ന�ൾ നട��. ഇതിേല�ായി
വർഷാവർഷം ബഡ്ജ�്  വിഹിത�ം
അ�വദി���്. ഇ�കാരം നൽ��
സാ��ിക സഹായം ഉപേയാഗെ���ി

കരകൗശല െ�ാഴിലാളികൾ�ാവശ���

അസം�ത വ��ൾ സംഭരി� നൽ�ക, ൈന�ണ�
വികസന പരിശീലന�ൾ നൽ�ക, ഉൽ���ൾ
സംഭരി� വിപണനം െച�ക, വിപണന�ിനായി

�ിരം സംവിധാന�ൾ നിലനിർ�ക�ം
വിേശഷാവസര�ളിൽ േമളകൾ സംഘടി�ി�  ്
വിപണികൾ കെ��ക എ�ിവ നട�ിവ��.
�ടാെത കരകൗശല േമഖലയിൽ സ�കാര�
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി� �തിെന
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ആഷ എ� ഒ�
പ�തി നട�ിലാ�ിവ��. അ��കാരം ��തായി
ആരംഭി�� കരകൗശല സംരംഭ�ൾ�്  �ിര

നിേ�പ�ിെ� 50% വെര �ക (കാ�ഗറി
അടി�ാന�ിൽ) �ാ�്  ആയി നൽ��.
സം�ാനെ� പര�രാഗത വ�വസായമായ
ക�വ�ി വ�വസായ രംഗ�് �വർ�ി��

െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ ക�വ�ി വികസന
േകാർ�േറഷന് 30 ഫാ�റിക�ം സഹകരണ അ��്
െസാൈസ�ിയായ കാ��ിെ� അധീനതയിൽ 10
ക�വ�ി ഫാ�റിക�മാ��ത്. ഇതിൽ േകരളാ
കാഷ� ഫാ�റീസ്  അക�ിസിഷൻ ആ�് �കാരം
േകരള ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷൻ സ�കാര�
വ��ികളിൽ നി�ം ഏെ��� 20 ക�വ�ി
ഫാ�റിക�ം കാ��ിെ� കീഴി�� 10 ഫാ�റിക�ം
ഉൾെ���. ��ത ഫാ�റികെള�ാം േകാവിഡ്
മഹാമാരി ��ി� �തിസ�ികൾ�ിടയി�ം

േ�ാേ�ാേ�ാൾ പാലി�  ്നിലവിൽ
�വർ�ി���്. േതാ��ി�െട ദൗർലഭ�മാണ് 
ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �ധാന
�തിസ�ിെയ�്  വിലയി��ിയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ക�വ�ി വികസന
േകാർ�േറഷ�ം കാ��ി�ം തട�മി�ാെത
േതാ��ി ലഭ�ത ഉറ�് വ���തിനായി 2017 ൽ
�പീകരി� േകരളാ കാഷ� േബാർഡ്  �േഖന
ക�വ�ി ഉൽപാദക രാജ��ളിൽ നി�ം േനരി�്
ക�വ�ി ഇറ�മതി െച�ാണ് ക�വ�ി വികസന
േകാർ�േറഷേ��ം കാ��ിേ��ം കീഴി��
ക�വ�ി ഫാ�റികൾ �വർ�ി��ത്. അ��
വർഷം 50,000 െമ�ിക്  ടൺ േതാ��ി വിവിധ
ക�വ�ി ഉൽ�ാദക ആ�ി�ൻ രാജ��ളിൽ
നി�ം ഇറ�മതി െച�് , േകരള സം�ാന

ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷ�ം കാെ��ി�ം
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േതാ��ി�െട അഭാവ�ിൽ �വർ�ന

രഹിതമായ സ�കാര� േമഖല�ം വിൽപന നട�ി

അവ�െട അധീനതയി�� ഫാ�റികൾ
�വർ�ി�ി�വാ�ം അ�വഴി െതാഴിലാളിക�െട
ജീവിത നിലവാരം ഉയർ��തി�ം ല��മി��.
�ടാെത സർ�ാർ തല�ിൽ �പീകരി�ി�ളള Price
Fixation Committee ഓേരാ ക�വ�ി സീസണി�ം
നി�യി�� വിലയിൽ �ഷി വ��്, പ�ിക ജാതി-
പ�ിക വർ� വികസന വ��്, �ാേ�ഷൻ
േകാർ�േറഷൻ, റീഹാബിലിേ�ഷൻ �ാേ�ഷൻ,
സ്  േ��്  ഫാമിംഗ്  േകാർ�േറഷൻ, െകാ�ം ജി�ാ
പ�ായ�ിെ� വിവിധ ഫാ�കൾ എ�ിവിട�ളിൽ
നി�ം നാടൻ േതാ��ി സംഭരി�  ്ക�വ�ി
വികസന േകാർ�േറഷേ��ം കാ��ിേ��ം
ക�വ�ി ഫാ�റിയിെല െതാഴിലാളികൾ�്
�ടർ�യായി േജാലി ലഭി�ാ�� സാഹചര�ം ഉറ�
വ��ിയി��്. 2020-21 �തൽ ജീവിത�ിെ�

സമ� േമഖലയി�ം േകാവിഡ്  മഹാമാരി
��ി�െകാ�ിരി�� �തിസ�ി കൾ�ിടയി�ം
കഴി� 5 വർഷ�ാലം ക�വ�ി വികസന
േകാർ�േറഷൻ ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളികൾ�്
511 ദിവസ�ം കാ��് ഫാ�റികളിെല
െതാഴിലാളികൾ�് 873 ദിവസ�ം െതാഴിൽ
നൽ�വാൻ സാധി�ി��്. കാഷ� േബാർഡ്  വഴി
േതാ��ി ലഭ�മാ�ി �തിവർഷം മിനിമം 200
െതാഴിൽ ദിനം ഉറ�ാ�ക എ�
ല��േ�ാെടയാണ് കാഷ� േകാർ�േറഷ�ം
കാ��ം �വർ�ി ��ത്. �ടാെത േകാവിഡ്
��ി� കന� തകർ�യിൽ നി�ം ക�വ�ി
വ�വസായെ� �ന��ീവി�ി� �തിനായി
ആഭ��ര േതാ��ി�െട ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തിന്, സം�ാന�് ക�മാവ് �ഷി
വ�ാപി�ി��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��്,
�ഷി വ��് എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട

ക�മാവ് �ഷി വികസന ഏജൻസി കർഷകർ�് 
സൗജന�മായി ക�മാവിൻ ൈതകൾ വിതരണം
െച� വ��. ഇതിനായി േക� സം�ാന

അ�ി�ൾ�ർ �ണിേവ�ി�ികൾ, ഗേവഷണ
േക��ൾ എ�ിവിട�ളിൽ വികസി�ിെ���
അത��ാദന േശഷി�� ക�മാവ്  �ാ�കൾ
ക�മാവ് �ഷി വികസന ഏജൻസി വാ�ി, �തന
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായ രംഗ�്

�വർ�ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള
സം�ാന ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷെ�
അധീനതയി�� 30 ക�വ�ി ഫാ�റികളി�ം
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അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം

ആ�നികവത്കരണ �ി�ം ഭാഗിക
യ�വത്�രണ �ി�മായി 2021-22 സാ��ിക

വർഷം 550 ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ
വകയി��ിയി��്. ഇതിൽ 510 ല�ം �പ�്
സർ�ാർ ഇതിനകം ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
�ടാെത േദശീയ വിപണിയി�ം അ�ാരാ�
വിപണിയി�ം �ാൻഡ്  ബിൽഡിംഗി�ം കേ�ാള
േബാധവത്�രണ�ി�മായി 2021-22 വർഷെ�
ബഡ്ജ�ിൽ 50 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��തി�ം സർ�ാർ ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ഇ��ലം ക�വ�ി
ഫാ�റിെ�ാഴിലാളികൾ�്  െമ�െ�� അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ം ജീവിത നിലവാര�ം ഉറ�
വ��ാൻ സാധി�ി��്. ക�വ�ി വികസന
േകാർ�േറഷൻ ഫാ�റികളിൽ �ൾ ക�ാസി�ി
��ിൈലേസഷെ� ഭാഗമായി െഷ�ിംഗ് , പീലിംഗ് ,
േ�ഡിംഗ്  െസ��കളിൽ പാരി�ി അ�സരി�  ്
��തൽ െതാഴിലാളികെള എ���തി��
നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��. 2021-22
കാലയളവിൽ കാെ�ക് സിെ� ക�വ�ി
ഫാക് ടറികളിെല നവീകരണ�ി�ം ഭാഗിക
യ�വത് �രണ�ി�ം (h/a 4851-00-195-99)
വകയി��ിയി�� 500 ല�ം �പയിൽ നി�ം
371.50 ല�ം �പ�് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
അ� േപാെല േദശീയ വിപണിയി�ം അ�ാരാഷ്  �
വിപണിയി�ം �ാൻഡ്   ബിൽഡിംഗി�ം കേ�ാള
േബാധവത് �രണ�ം നട��തിന് 2021-22
കാലയളവിൽ വകയി��ിയി�� 50 ല�ം
�പ�് ഭരണാ�മതി കാെ�ക് സിന്  നൽകിയി��്.
�തിസ�ിയിലായ സ�കാര� ക�വ�ി
ഫാ�റികെള �ന��രി��തിനായി 06.02.2019
ൽ ബ�.�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ�
േയാഗ�ിൽ ൈകെ�ാ� തീ�മാന �കാരം
�തിസ�ിയിലകെ�� സ�കാര� ക�വ�ി
വ�വസായ�െള �ന��ീ വി�ി��തി��
�ന��ാരണ പാേ�ജിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം
നൽകി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��. �വർ�ന

�ലധന�ിനായി ബാ�കൾ നൽ�� �തിയ
വാ��െട പലിശ സർ�ാർ ഏെ���െമ��
േമൽ േയാഗ തീ�മാനെ� �ടർ�് ഇതിനായി 25
േകാടി �പ 2019-20 ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ക�ം �ടർ�് ഓേരാ ക�വ�ി
�ണി�ക�ം പലിശയിന�ിൽ ബാ�കൾ�്
നൽകാ�� �ക�െട േ��്െമ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ SLBC കൺവീനർ സമർ�ി�
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റിേ�ാർ�് �കാരം 304.44 ല�ം �പ സർ�ാർ
SLBC-�് നൽകിയി��. പി�ീട് , സ�കാര�
ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിൽ �ന��ാരണ
പാേ�ജ്  നട�ിലാ� �തിെല ���ൾ
പരിഹരി�� തിനായി 21.12.2020ന് ബ�.
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�ം ബ�.വ�വസായ
(ക�വ�ി) വ�� മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം

ക�വ�ി വ�വസായിക�െട �തിനിധി, ബാ�്
�തിനിധി എ�ിവ�മായി േയാഗം േച�ക�ം
ക�വ�ി വ�വസായിക�െട വിവിധ ബാ�കളി��
വാ�കൾ �നഃ�മീകരി��തി�ം, �നഃ�മീ
കരി�ാനാകാ� വാ�കളിേ�ൽ 'ഒ� �വണ

തീർ�ാ�ൽ' നട�ിലാ� �തിന് േഫാർ�ല
�പീകരി�ാ�മായി വ�വസായ �തിനിധി,
സർ�ാർ �തിനിധി, സം�ാനതല ബാേ��്
ക�ി�ി (SLBC) കൺവീനർ എ�ിവ�ൾെ��
��ംഗ ക�ി�ി �പീകരി�ക�ം െച�ി��.
ഇ��കാരം �പീകരി� ��ംഗ ക�ി�ി�െട
4മീ�ിം�കൾ ഇതിനകം േചർ�ി��്. �ടർ�്
ഇ�മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ

അവേലാകനം െച�ാനായി 12.07.2021 ന് ബ�.
വ�വസായ വ��് മ�ി�െട അ���തയിൽ
വ�വസായ �തിനിധി ക�മാ�ം ബാ�്
�തിനിധിക�മാ�ം േയാഗം േച�ക�ം ��ത
േയാഗ�ിൽ �ന��ാരണ പാേ�ജ്  നട�ിലാ�
��വെര വ�വസായികൾെ�തിരായ റി�വറി
നടപടികൾ ഉൾെ�െട��വ നിർ�ിവ�ാ��

നിർേ�ശം ബാ�കൾ�് നൽ�ക�ം െച�. �ടാെത
22.09.2021 ൽ ഇേത വിഷയ�ിൽ ബ�.ധനകാര�
വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ിൽ ബ�.വ�വസായ
വ��് മ�ി ബാ�് �തിനിധിക�ം,
വ�വസായിക�െട �തിനിധി�ം, �ിൻസി�ൽ
െസ��റി�ം മ�മായി ചർ� നട�ക�ം
വ�വസായിക�െട ആവലാതികൾ

പരിഹരി��തിന് ഒ� േഫാർ�ല കെ���തിന്
�ിൻസി�ൽ െസ��റി (കാഷ�)െയ �മതല
െ���ക�ം ഒ� മാസ�ി��ിൽ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ാ�ം അ�വെര മ�് നിയമ നടപടികൾ
ഒ�ം വ�വസായിക�െട േമൽ �മ��െത�ം

നിർേ�ശി�. 'ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ' േഫാർ�ല
സംബ�ി�  ്ബാ�ക�ം വ�വസായിക�ം ത�ിൽ
സമവായ�ിെല��േതാെട �തിസ�ിയിലായ

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലെയ
�ന��ീവി�ി�ാൻ സാധി��താണ്.
പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയായ ഖാദിെയ
�ന��ീവി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േകരള ഖാദി
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�ാമ വ�വസായ േബാ൪ഡിൽ ച൪�ക�േട�ം
തറിക�േട�ം പരി�രണം, ഉ�ാദന േക���െട
അടി�ാന സൗകര��ൾ െമ�െ���ൽ,
പരി�രി� നിര�ി�� മിനിമം േവതനം 2019
ആഗ�് 1 �തൽ െതാഴിലാളികൾ�് അ�വദി�
നൽകി. ഉ�ാദന ഇൻെസ�ീവ് ഇര�ിയാ�ിയത്
(��ിന് 1 കഴി�് 60 ൈപസ�ം െന�ിന് 1 കഴി�്
1.80 �പ�ം), 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 ഇടേവള കളിെല
പരിശീലനം, ഖാദി േമഖലയിൽ ��തായി
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിേല�ായി ഖാദി
�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ി വരിക�ം െച��.
�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, �േമാഷൻ േ�ാ�ാം
എ� നിലയിൽ "ഖാദി േഡ പ�തി” നട�ിലാ�ക,
ഖാദിയിെല ൈവവി��വൽ�രണം
�ട�ിയവയാണ്. െച�കിട ഖാദി വ�വസായ
സംരംഭകർ�് സഹായം ലഭ�മാ��തിെ�
ഭാഗമായി സം�ാന സർ�ാ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
വാ� ലഭ�മാ�ി വ��. കയർ േമഖലയിൽ
കയർെഫഡിെ� ഇ-െകാേമഴ്  സ്   േപാർ�ൽ
�ാപി�� നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയായി

വ��. ചകിരി േചാറിൽ നി�ം �ല�ാധി�ിത
ഉ���ൾ വികസി�ിെ����തി�ം ഡിൈസനർ
കാർെ��കൾ മാർ��ിൽ ഇറ��തി�ം
പ�തികൾ വിഭാവനം െച�വ��. േകരള േ��് 
കയർ േകാർ�േറഷൻ കയർ േമഖലയിൽ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തികൾ 1.
കയർ �വ� �വർ�നം േകരള�ിെല ��വൻ
�ാേദശിക സർ�ാ�ക�മാ�ം ബ�െ��് 
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െതാഴി�റ�്  പ�തിയിൽെ���ി മെ�ാലി�് 
തടയൽ, നീർ�ട വികസനം, പാടേശഖര��േട�ം
ബ�ക�െട�ം �റംഭി�ി ബലെ���ൽ എ�ീ
�വർ�ന�ളിൽ കയർ�വ�ം വർ�ി� രീതിയിൽ
ഉപേയാഗെ���വാ�� �മം �ടർ� വ��.
2.�ാമീണ േറാ�കൾ ഉറ��താ�� തി��
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട�ാ�ൽ,
േകരള�ിെ� െപാ�മരാമ�്  േറാ�ക�െട
കാര�േശഷി വർ�ി�ി��തി�ം ��തൽ കാലം
നിലനിർ��തി�ം ഉത��തര�ിൽ നിർ�ാണ
��ിയയിൽ കയർ �വ�ം ഫല�ദമായി
ഉപേയാഗി�ൽ �ട�ിയ �വർ�ന��ം

ത�രിതെ���ം. 3. കയർ ഉ����ം മ�് 
അ�ബ� ഉൽപ���ം വിേദശ വിപണികളി�ം
ഇൻഡ�യിെല മ�്  സം�ാന�ളി�ം പരമാവധി
വി�ഴി��തി�� നടപടികൾ ശ�ിെ���ം. 4.
കയർ �വ� �വർ�ന�ൾ ഇൻഡ�യിെല മ�് 
സം�ാന�ളിൽ വി�ലെ����തി��
നടപടികൾ ആരംഭി�ം. 5. കയർ ഉ��േമഖലയിൽ
�തിയതരം ഉ���ൾ വികസി�ി��തി��
ഗേവഷണ പരിപാടികൾ ശ�ിെ���ം. 6.
േകരള�ിെല കയർ വ�വസായ �ിനാവശ�മായ

അസം�ത വ��ൾ (ചകിരി, വിവിധതരം
കയ�ക�ം) േകരള�ിൽ തെ� ഉൽ�ാദി�ി�
�തിനായി ��ർ നിലവാര�ിൽ െതാ�്  ത�് ,
ചകിരി പിരി �ണി�കൾ �ാപി��തി�ം

േകരള�ിൽ ഉല്�ാദി�ി�� ��വൻ െതാ�ക�ം
ഇവിെട�െ� സം�രി��തി��� �ണി�കൾ
�ാപി�� നടപടികൾ ത�രിതെ���ം. 7.കയർ
വ�വസായ രംഗ�്  പണിെയ���
െതാഴിലാളികൾ�്  �തിയ സാേ�തിക വിദ�കളിൽ
�ാവീണ�ം േനടിെയ���തി�� പരിശീലന
പരിപാടികൾ ശ�ിെ���ം. 8.കയർേമഖലയിെല
��വൻ െതാഴിലാളികൾ�ം അവ�െട ജീവ
സം�ാരണ�ിന്  ഉത��തര�ി�� േസവന
േവതന ഘടനകൾ നട�ിലാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


