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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 606 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കയർ േമഖല�െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ 
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം കയർ
േമഖല�െട വികസന�ിനായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പര�രാഗത കയർ വ�വസായ േമഖലെയ
�ന��ീവി�ി��തി�ം പര�രാഗത കയർ
െതാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ി�ം േവ�ി
ആവി�രി�  ്നട�ാ�ിവ�� �തന പ�തിയാണ്
കയർ ര�ാം �ന:സംഘടന. ചകിരി ഉ�ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ക, പര�രാഗത
െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�ം, �ലി�ം സംര�ി�്
സം�ർ� യ�വൽ�രണം നട�ാ�ക, കയർ
ജിേയാ െട�്ൈ�ൽസിെ� ഉപേയാഗം
വർ�ി�ി�ക, ഉ�� രംഗ�്

ൈവവി��വൽ�രണ�ം �തന മാർ��ിംഗ്
സംവിധാന��ം ഏർെ���ക എ��താണ്
ഇതിെ� �ധാന ഘടക�ൾ. നിലവിൽ െതാ�്
സംഭരണം ശ�ിെ���ി�ം �ർ�മാ�ം
യ�വൽ�രണം നട�ിലാ�ി�ം പരമാവധി ചകിരി
ഉ�ാദി�ി�ം ഈ പ�തി വിജയകരമായി നട�ാ�ി
വ��. ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട
സഹായേ�ാെട ��ംബ�ീ �ണി�കൾ, ഫാർേമ�്
സർ�ീസ്  െസ��കൾ, നാളിേകര ഉൽ�ാദക
ക�നികൾ, ആേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��കൾ
�ട�ിയവെയ ഉൾെ���ിെ�ാ�് െതാ�്
സംഭരണം ശ�മാ��തി�ം �ർ�മായി
യ�വത്�രണം നട�ിലാ�ി പരമാവധി ചകിരി
ഉൽ�ാദി�ി��തി�ം കയർ വികസന വ��ിെ�
ആഭി�ഖ��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�വരികയാണ്.
ക�ർ, ��ർ, േനാർ�് പറ�ർ, േകാഴിേ�ാട് ,
െപാ�ാനി എ�ീ േ�ാജ�കളിലായി ആറ്

ഡി.എഫ്. �ണി�കൾ �ടി �ാപി��തി�ളള

നടപടികൾ വിവിധ ഘ��ളിലാണ്. 13-ാം
പ�വ�ര പ�തി കാല�് 500 ചകിരി മി�ം, 27
ഡി.എഫ്. മി�ക�ം �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�-വരികയാണ്. �ടാെത
സ�കാര� സംരംഭക�ം, സർ�ീസ്  സഹകരണ
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ബാ�ക�ം 80 �തിയ ഡി.എഫ് മി�കൾ
ആരംഭി��തി�� ധാരണാപ�ം കയർ േകരള
2019-ൽ ഒ�വ�ക�ം �ടർ �വർ�ന�ൾ

നട�വരിക�മാണ്. സംഘ�ൾ�ാവശ�മായ
ചകിരി ലഭ�മാ��തിന് കയർെഫഡ്  ഇ - െട�ർ
വഴി ൈ�സ്  ഡി�വറി സി�ം നട�ാ�ിയി��്.
നി�യി�ി�ളള �ണേമൻമ ഉറ�ാ�ി വർഷം ��വൻ
വിലവ�ത�ാസം �ടാെത സംഘ�ൾ�് ചകിരി
ലഭ�മാ��തിന് ഇ� വഴി സാധി�വ���് .
10/20 �മ�ിൽ ആേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ്
െമഷീ�കൾ �ാപി�  ്സഹകരണ സംഘ�െള
ഫാ�റി ൈട�് സംഘ�ളാ�ി നവീകരി��
നടപടിക�ം ആരംഭി�ി��്. 100 സംഘ�ളിൽ
1000 ആേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�കൾ
�ാപി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വരികയാണ്. �ടാെത ഉൽ�� േമഖലയിെല കയർ
സഹകരണ സംഘ�െള നവീകരി��-തിനായി
അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി�  ്െകാ�്
ഓേ�ാമാ�ിക് ��കൾ �ാപി��തിന് നടപടി
ആരംഭി�ി��്. ഉൽ�ാദി�ി� കയറിന് വിപണി
കെ���തിനായി എം.എൻ.ആർ.- ഇ.ജി.എസ്-
മായി േചർ�് തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട

മ�് ജല സംര�ണ പ�തി�ം േറാഡ്
നിർ�ാണ�ി�ം കയർ�വ� പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��. പര�രാഗത െതാഴിലാളികൾ
പണിെയ��� പര�രാഗത റാ�കൾ,
ഇലേ�ാണിക് റാ�കൾ എ�ിവയിെല കയർ
ഉ�ാദന�ിന് �ലി�െട ഒ� വിഹിതം വ�മാനം
ഉറ�ാ�ൽ എ� രീതിയിൽ സർ�ാർ
വഹി�വ���് . േകരള�ിെല കയർ
െതാഴിലാളികൾ ഉൽ�ാദി�ി�� കയർ സംഭരി�്
മാർ��് വില�് ആ�പാതികമായി ൈ�സ്
�േ��ഷൻ ഫ�് �ീമിൽ ഉൾെ���ി

ഡി�ൗ�കൾ നൽകി മാ�്സ്  & മാ�ിംഗ്സ്
സംഘ�ൾ�ം െച�കിട ഉൽ�ാദകർ�ം
കയർെഫഡ്  വിൽ�ന നട�ി വ��.

(ബി) കാല�ളായി �വർ�നരഹിതമായി കിട��
കയർ സഹകരണ സംഘ��െട െക�ിട��ം
�മി�ം �േയാജന�ദമാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അവ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) േകരള സഹകരണ നിയമം വ��് 72 �കാരം ഒ�
സംഘ�ിൽ സമാ�ികരണ-�ിനായി

ലിക�ിേഡ�െറ നിയമി� കഴി�ാൽ, ലിക�ിേഡഷൻ
നടപടികൾ �ർ�ികരി�ാൽ മാ�േമ �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�വാ�ം ലിക�ിേഡഷൻ
നടപടികൾ�് വിേധയമായ സംഘ�ിെ�

�ാവര വ��ൾ ഉപേയാഗ�ദമാ�വാ�ം
സാധി�ക�ള�. കഴി� 5 വർഷ�ി�ളളിൽ

സംഘ�െളാ�ം തെ� സമാ�ികരി�ി�ി�.
ലിക�ിേഡഷനിൽ ആയി കഴി�ാൽ സഹകരണ



3 of 3

നിയമം വ��് 101 അ�സരി�  ്സഹകരണ
സംഘ�ിൽ സർ�ാരിന് ഇടെ��് സംഘം വക
�മി ബാധ�ത തീർ�് ഉപേയാഗെ���ാൻ

സാധി��താണ്. ഇ�ര�ിൽ ദീർഘ-കാലമായി
അട�-കിട�� സംഘ�െള െതാ���ളള
�വർ�ന�ളള സംഘ��മായി സംേയാജി�ി�ം
(അമാൽഗേമഷൻ), ഡി.എഫ്. മി�കൾ, മ�
െമഷിനറികൾ എ�ിവ �ാപി��തിന്

സംഘ��െട �മി ഉപേയാഗി��തി�ം �മി�
വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


