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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2520 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല�െട �ന��ീവനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

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

(എ) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല�െട

�ന��ീവന�ി�ം ��ത േമഖലയിെല

െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ

ഉറ�വ��വാ�മായി കഴി�

അ�വർഷമായി കാര��മമായ ഇടെപടൽ

നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഇടെപടൽ നട�ിയി��്. േ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
േകരളാ കാഷ� േബാർഡ്  �പീകരി�ക�ം ��ത

�ാപനം �േഖന ക�വ�ി ഉൽപാദക

രാജ��ളിൽ നി�ം േനരി�് ക�വ�ി ഇറ�മതി

െച�് ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷ�ം

കാ��ി�ം നൽ�ക�ം അവ�െട കീഴി��

ക�വ�ി ഫാ�റികൾ�് നൽകി�മാണ്

�വർ�ി� വ��ത്. കാഷ� േബാർഡ്

�പീ�തമായതി� േശഷം 35,000 ടേ�ാളം

േതാ��ി ഇറ�മതി െച�് ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷ�ം കാ��ി�ം നൽകിയി��്.
�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��്.
സം�ാന�് േതാ��ി�െട ദൗർലഭ�ം

പരിഹരി��തിന് സം�ാന�ിനക�്

ക�മാവ് �ഷി വ�ാപി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട
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2007 ൽ സർ�ാർ േകരള ക�മാവ് �ഷി

വികസന ഏജൻസി �പീകരി�ി��. ��ത

�ാപനം വഴി അത��ാദനേശഷി��

േമൽ�രം �ാ�കൾ, ക�മാവ് �ഷിയിൽ

തൽപരരായ കർഷകെര കെ��ി

സൗജന�മായി നൽ�� വിവിധ പ�തികളായ

ക�മാവ് ���ഷി, ക�മാവ് േതാ�ം, ��െ�ാ�

ക�മാവ്, മാ�കാ ക�മാവിൻ േതാ�ം,
അതിസാ�താ �ഷി എ�ിവ നട�ിലാ�ി

വ��. 2018, 2019 വർഷ�ളിൽ സം�ാനം

അഭി�ഖീകരി� കാലവർഷെ��തിയി�ം 2020-21
കാലയളവിൽ ജീവിത�ിെ� സമ� േമഖലയി�ം

േകാവിഡ്  മഹാമാരി ��ി�

�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.

(ബി)
േകരള കാഷ� ഫാ�റീസ്  അക�ിസിഷൻ ആ�്

�കാര�� നിയമ നടപടികൾ

സ�ീകരി�തിെന�ടർ�് സ�കാര� ക�വ�ി

ഫാ�റികൾ �റ� �വർ�ി�ി�വാൻ

കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി�ി��്. േകരളാ കാഷ� ഫാ�റീസ്

അക�ിസിഷൻ ആ�് �കാരം 20 സ�കാര�

ക�വ�ി ഫാ�റികൾ ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷെ� കീഴി�ം 10 സ�കാര�

ഫാക് ടറികൾ കാെ��ിെ� കീഴി�ം �വർ�ി�

വ��.

(സി) കടെ�ണിയിലായ സ�കാര� ക�വ�ി

ഫാ�റികെള �ന��രി��തിനായി

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നടപടി സ�ീകരി�ി��്. സ�കാര� ക�വ�ി

വ�വസായ േമഖല അഭി�ഖീകരി�� വിവിധ

���ൾ സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��തിെന

�ടർ�് ടി േമഖലെയ

�ന��ീവി�ി��തിനായി ഒ� �ന��ാരണ

പാേ�ജ്  നട�ിലാ�ാൻ �ൻ സർ�ാർ

തീ�മാനി�ി��. �ടാെത സ�കാര� ക�വ�ി

ഫാ�റികൾ�് �വർ�ന �ലധനമായി

ബാ�കൾ നൽ�� �തിയ വാ��െട പലിശ

സർ�ാർ ഏെ���െമ�� 06.02.2019 ൽ
ബ�.�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ�

േയാഗ�ിൽ ൈകെ�ാ� തീ�മാനെ�

�ടർ�് ഇതിനായി 25 േകാടി �പ 2019-20
വർഷെ� ബജ�് �സംഗ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ി��. �ടർ�് ഓേരാ ക�വ�ി

�ണി�ക�ം പലിശയിന�ിൽ ബാ�കൾ�്

നൽകാ�� �ക�െട േ��്െമ�ിെ�
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അടി�ാന�ിൽ 304.44 ല�ം �പ സർ�ാർ

SLBC �് അ�വദി�  ്നൽകിയി��.
�ന��ാരണ പാേ�ജ്  നട�ിലാ��തിെ�

ഭാഗമായി 21.12.2020-ന് ബ�.�ഖ�മ�ി�െട

അ���തയിൽ േചർ� േയാഗ�ിൽ

�തിസ�ിയിലായ ക�വ�ി വ�വസായിക�െട

വിവിധ ബാ�കളി�� വാ�കൾ

�നഃ�മീകരി��തി�ം

�നഃ�മീകരി�ാനാകാ� വാ�കളിൽ

'ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ' പ�തി നട�ിലാ�ാ�ം

തീ�മാനി�. ബാ�കൾ

വ�വസായികൾെ�തിരായ റി�വറി

നടപടിക�മായി �േ�ാ� േപാ��ത്

സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��തിെ�

അടി�ാന�ിൽ 22.09.2021 ന്
ബ�.വ�വസായ വ��് മ�ി�െട

അ���തയി�ം ബ�.ധനകാര� വ��്

മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം വ�വസായിക�െട

�തിനിധി, SLBC �തിനിധി, കാ�ലിക്

സിറിയൻ ബാ�്, സൗ�് ഇൻഡ�ൻ ബാ�്,
കാനറാ ബാ�്, െഫഡറൽ ബാ�് എ�ിവ�െട

�തിനിധിക�മായി േയാഗം േച�ക�ം ഒ�

മാസ�ിനകം ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ േഫാർ�ല

�പീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ

കാഷ� �ിൻസി�ൽ െസ��റിെയ

�മതലെ���ക�ം െച�. ഒ��വണ

തീർ�ാ�ൽ പ�തി സംബ�ി�  ്ഒ�

സമവായ�ിൽ എ���വെര ക�വ�ി

വ�വസായി കൾെ�തിരായ നടപടിക�മായി

ബാ�കൾ �േ�ാ� േപാക�െത�ം േയാഗം

തീ�മാനി�ി��. ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ

സംബ�ി�  ്ബാ�ക�ം സ�കാര� ക�വ�ി

വ�വസായിക�ം ത�ിൽ ഒ� സമയവായ�ിൽ

എ��േതാെട സ�കാര� ക�വ�ി വ�വസായ

േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ഒ� മി� ����ം

പരിഹരി� െ��െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്.

(ഡി) സ�കാര� ക�വ�ി വ�വസായിക�െട വാ�

�നഃ�മീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നടപടി സ�ീകരി�ി��്. സ�കാര� ക�വ�ി

വ�വസായ േമഖല അഭി�ഖീകരി�� വിവിധ

���ൾ സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��തിെന

�ടർ�് ടി േമഖലെയ

�ന��ീവി�ി��തിനായി ഒ� �ന��ാരണ

പാേ�ജ്  നട�ിലാ�ാൻ �ൻ സർ�ാർ

തീ�മാനി�ി��. �ടാെത സ�കാര� ക�വ�ി

ഫാ�റികൾ�് �വർ�ന �ലധനമായി

ബാ�കൾ നൽ�� �തിയ വാ��െട പലിശ

സർ�ാർ ഏെ���െമ�� 06.02.2019 ൽ
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ബ�.�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ�

േയാഗ�ിൽ ൈകെ�ാ� തീ�മാനെ�

�ടർ�് ഇതിനായി 25 േകാടി �പ 2019-20
വർഷെ� ബജ�് �സംഗ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ി��. �ടർ�് ഓേരാ ക�വ�ി

�ണി�ക�ം പലിശയിന�ിൽ ബാ�കൾ�്

നൽകാ�� �ക�െട േ��്െമ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ 304.44 ല�ം �പ സർ�ാർ

SLBC �് അ�വദി�  ്നൽകിയി��.
�ന��ാരണ പാേ�ജ്  നട�ിലാ��തിെ�

ഭാഗമായി 21.12.2020-ന് ബ�.�ഖ�മ�ി�െട

അ���തയിൽ േചർ� േയാഗ�ിൽ

�തിസ�ിയിലായ ക�വ�ി വ�വസായിക�െട

വിവിധ ബാ�കളി�� വാ�കൾ

�നഃ�മീകരി��തി�ം

�നഃ�മീകരി�ാനാകാ� വാ�കളിൽ

'ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ' പ�തി നട�ിലാ�ാ�ം

തീ�മാനി�. ബാ�കൾ

വ�വസായികൾെ�തിരായ റി�വറി

നടപടിക�മായി �േ�ാ� േപാ��ത്

സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��തിെ�

അടി�ാന�ിൽ 22.09.2021 ന്
ബ�.വ�വസായ വ��് മ�ി�െട

അ���തയി�ം ബ�.ധനകാര� വ��്

മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം വ�വസായിക�െട

�തിനിധി, SLBC �തിനിധി, കാ�ലിക്

സിറിയൻ ബാ�്, സൗ�് ഇൻഡ�ൻ ബാ�്,
കാനറാ ബാ�്, െഫഡറൽ ബാ�് എ�ിവ�െട

�തിനിധിക�മായി േയാഗം േച�ക�ം ഒ�

മാസ�ിനകം ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ േഫാർ�ല

�പീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ

കാഷ� �ിൻസി�ൽ െസ��റിെയ

�മതലെ���ക�ം െച�. ഒ��വണ

തീർ�ാ�ൽ പ�തി സംബ�ി�  ്ഒ�

സമവായ�ിൽ എ���വെര ക�വ�ി

വ�വസായി കൾെ�തിരായ നടപടിക�മായി

ബാ�കൾ �േ�ാ� േപാക�െത�ം േയാഗം

തീ�മാനി�ി��. ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ

സംബ�ി�  ്ബാ�ക�ം സ�കാര� ക�വ�ി

വ�വസായിക�ം ത�ിൽ ഒ� സമയവായ�ിൽ

എ��േതാെട സ�കാര� ക�വ�ി വ�വസായ

േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ഒ� മി� ����ം

പരിഹരി� െ��െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്.

(ഇ) ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ�

ആ�നികവത്കരണ�ി�ം ക�വ�ി

(ഇ) പരിഗണനയി��്. പര�രാഗത വ�വസായമായ

ക�വ�ി വ�വസായ രംഗ�് �വർ�ി��

െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള സം�ാന
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െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി��� പ�തികൾ

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷെ�

അധീനതയി�� 30 ക�വ�ി ഫാ�റികളി�ം

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം

ആ�നികവത്കര ണ�ി�ം 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��്.
��ത �ക റിലീസ്  െച�് നൽ��തി��

നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��. �ടാെത

േദശീയ വിപണിയി�ം അ�ാരാ� വിപണിയി�ം

�ാൻഡ്  ബിൽഡിംഗി�ം കേ�ാള

േബാധവത്�രണ�ി�മായി 2021-22
വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ േകരള ക�വ�ി

വികസന േകാർ�േറഷന് 50 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��ത് സർ�ാർ റിലീസ്  െച�്

നൽകിയി��്. അ�േപാെല കാ��ിെ�

അധീനതയി�� 10 ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം ആ�നിക

വത്കരണ�ി�ം ഭാഗിക യ�

വത്�രണ�ി�മായി 2021-22 സാ��ിക

വർഷം 500 ല�ം �പ�ം േദശീയ വിപണിയി�ം

അ�ാരാ� വിപണിയി�ം �ാൻഡ്

ബിൽഡിംഗി�ം കേ�ാള

േബാധവത്�രണ�ി�മായി 50 ല�ം �പ�ം

വകയി��ിയി��. എ�ാൽ ��ത �ക �ടി

വിനിേയാഗി�  ്2016 �തൽ 2020 വെര കാ��ിൽ

നി�ം പിരി�േപായ െതാഴിലാളികൾ�് വിവിധ

േകാടതികൾ വഴി അ��ലമായി വിധി വ�

വകയിൽ നൽകാ�� �ക�ം ഉൾെ�െട 9.57
േകാടി �പ കാ��ിന് സർ�ാർ ഈ
സാ��ിക വർഷം അ�വദി�  ്നൽകിയി��്.

(എഫ്) ക�വ�ി േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�്

ഇ.എസ് .ഐ. ആ��ല���ം െപൻഷ�ം

ഉറ�ാ��തിനായി നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(എഫ്) സ�ീകരി�ി��്. ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷനിെല െതാഴിലാളികൾ�് ESI
ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി 6
മാസ�ാലയളവിൽ 78 ഹാജരാണ് േവ�ത്.
േകാവിഡിെ� പ�ാ� ല�ിൽ ഇത് 39 ആയി

ESI േകാർ�േറഷൻ �നഃ�മീകരി�ി ��തായി

അറിവായി��്. േകരള സം�ാന ക�വ�ി

വികസന േകാർ�േറഷേ��ം കാ��ിേ��ം

അധീനതയി�ളള ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല

െതാഴിലാളികൾ�്  �ടർ�യായി െതാഴിൽ

ദിന�ൾ ഉറ� വ��ി ക�വ�ി െതാഴിലാളി

ആശ�ാസ േ�മനിധി അംശദായ�ം, ESI
േകാൺ�ിബ�ഷൻ, EPF േകാൺ�ിബ�ഷൻ

എ�ിവ�ം �ത�മായി ഒ��ി വ���്.
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അർഹമായ ഇ.എസ്  .ഐ ആ��ല���ം,
ഇ.പി.എഫ്  ആ��ല���ം, ക�വ�ി

െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡിൽ നി�ം

െപൻഷ�ം �ട�ം �ടാെത െതാഴിലാളികൾ�്

നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


