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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2515 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കയർ ഉ����െട കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) കയർ േമഖലയിൽ ��തൽ െതാഴിൽ
അവസര�ൾ ��ി��തിനായി കയർ
ഉ����െട കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ

െച� വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) െപാ�േമഖലയിൽ കയർ ഉത്പ���െട
വിപണനം േകരള േ��് കയർ േകാർ�േറഷൻ,
കയർെഫഡ്  എ�ീ �ാപന�ളാണ്

നിർ�ഹി��ത്. പര�രാഗത െതാഴിലാളികൾ
ഉ�ാദി�ി�� കയർ ഉ���ൾ നി�ിത വില
നൽകി സംഭരി��തി�ം അവ കയ�മതി
െച��തി�മായി സർ�ാർ ആവി�രി� �യവില
�ിരതാ പ�തി (പി.പി.എസ് .എസ്) േകരള
സം�ാന കയർ േകാർ�േറഷൻ വഴി നട�ാ��.
െച�കിട ഉ�ാദക സംഘ�ളിൽ നി�ം ഉ��
േമഖലയിെല മാ�്സ്  & മാ�ിംഗ്സ്  സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ നി�ം കയർ േകാർ�േറഷൻ
സംഭരി�� ഉ���ൾ കയ�മതികാർ�്
വി�ഴി��തിന് 16% ഡി�ൗ�് നൽകി വ��.
ഉ�ാദക സഹകരണ സംഘ�ൾ�് അവ�െട
ഉ���ൾ െക�ി കിട�ാെത വി�ഴി��തി�ം
വില �ിരത ഉറ�ാ��തി�ം ഈ പ�തി വഴി
സാധ�മായി��്. കയർ േകരള 2019, െവർച�ൽ
കയർ േകരള 2021 എ�ീ േമളകളിൽ പെ���
കയ�മതികാർ�് നിലവി�ളള 10% ഡി�ൗ�ി�
�റെമ അധികമായി 10% ഡി�ൗ�് അ�വദി�ം,
േ�ാ�് േപയ്  െമ�് നട�� കയ�മതികാർ�് 5%
െ�ഷ�ൽ ഡി�ൗ� �ടി നൽകി�ം കയർ
ഉൽ����െട കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി���്.
കയറിേ��ം മ�് ��തിദ�നാ�ക�േട�ം

അ�ർേദശീയ �ദർശന േമളയായ 'കയർ േകരള'
നട��ത് കയർ ഉത്പ���െട വിപണി
വി�ലീകരണം ല��മാ�ിയാണ്. 2021 െവർച�ൽ
കയർ േകരളയിൽ 616.72 േകാടി �പ�െട വ�ാപാര
കരാർ ഒ�ി�ക��ായി. ഇ�കാരം േമളകൾ
സംഘടി�ി�ക വഴി ആഭ��ര-വിേദശ വിപണികൾ
ഒ�േപാെല വി�ലീകരി�ാൻ കഴി���്. കയർ
െപാ�േമഖലാ�ാപന�ൾ സ��ം നില�ം
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വിപണി വി�ലീകരണ�ിന് പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ാ��.

(ബി)

കയർ േമഖല�െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം
�തിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

(ബി) ആ�നികവൽ�രണ�ം യ�വൽ�രണ�ം
നട�ി കയർ േമഖലെയ നവീകരി��തി�േവ�ി
ആവി�രി�  ്നട�ാ�ിവ�� �തന പ�തിയാണ്
കയർ ര�ാം �ന:സംഘടന. 13-ാം
പ�വ�രപ�തി�ാല�് ആരംഭി� ഈ പ�തി
2021-22 വർഷ�ിൽ �ർ�ിയാ��താണ്.
െതാ�് സംഭരണം ശ�ിെ���ി�ം �ർ�മാ�ം
യ�വൽ�രണം നട�ിലാ�ി�ം പരമാവധി ചകിരി
ഉ�ാദി�ി�  ്കയർ േമഖലെയ ശ�ിെ���ക എ�
ല��േ�ാെട 2-ാം �ന:സംഘടന �വർ�ന�ൾ

നിലവിൽ വിജയ�ദമായി �േ�ാ�് േപാ�കയാണ്.
ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട

��ംബ�ീ �ണി�കൾ, ഫാർേമ�് സർ�ീസ്
െസൻറ�കൾ, നാളിേകര ഉൽ�ാദക ക�നികൾ,
ആേ�ാ സർ�ീസ്  െസൻറ�കൾ �ട�ിയവെയ
ഉൾെ���ിെ�ാ�് െതാ�് സംഭരണം
ശ�മാ��തി�ം �ർ�മായി യ�വത്�രണം
നട�ിലാ�ി പരമാവധി ചകിരി
ഉൽ�ാദി�ി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�വരികയാണ്. കയർ സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ യ�വത്�രണ�ിെ� ഭാഗമായി
23,000 ഇലേ�ാണിക് റാ�കൾ നൽകി കഴി�.
�ടാെത 10/20 �മ�ിൽ ആേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ്
െമഷീ�കൾ �ാപി�  ്സഹകരണ സംഘ�െള
ഫാ�റി ൈട�് സംഘ�ളാ�ി നവീകരി��
നടപടിക�ം ആരംഭി�ി��്. 2020-21 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 100 സംഘ�ളിലായി 1000
ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�കൾ �ാപി�

കഴി�. 100 സംഘ�ളിൽ�ടി 1000
ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�കൾ
�ാപി��തിന് ല��മി�ിരി��. ഉൽ��
േമഖലയിെല കയർ സഹകരണ സംഘ�െള
നവീകരി��തിനായി അടി�ാന സൗകര�ം
വികസി�ി�  ്െകാ�് ഒ�ാം ഘ�ം എ� നിലയിൽ
ഓേ�ാമാ�ിക് ��കൾ ആല�ഴ േ�ാജ�ി�
കീഴി�ളള വിവിധ സംഘ�ളിൽ
�ാപി��തി�ളള നടപടികൾ �േരാഗമി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


