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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4224 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല�െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ് ,
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

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

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത വ�വസായ

േമഖലയിൽ �തന സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�്

ഉ�ാദന�മത വർധി�ി��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) പര�രാഗത വ�വസായമായ ക�വ�ി വ�വസായ

േമഖലയിൽ ആ�നിക വത്�രണ�ം ഭാഗികമായ

യ�വത്�രണ�ം, അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ം കാെ�ക് സ്   നട�ിലാ�ി വരികയാണ് .
�തന സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം

െതാഴിലാളിക�െട എ�ം, േജാലി െച��

ദിവസ�ൾ എ�ിവ �റ��തിന് കാരണമാ�ം.
സം�ാന ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷനിൽ

ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി��തി�േവ�ി

േകാർ�േറഷെ� 30 ഫാ�റികളി�ം

െതാഴിലാളികൾ�്  െതാഴിൽ ന�െ�ടാ� വിധം

പാർഷ�ൽ െമ�ൈനേസഷെ� ഭാഗമായി ക�ിംഗ് 
െമഷീ�കൾ �ാപി�ി��് . �ടാെത

നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളി ക�െട

െതാഴിൽ നിലവാരം െമ�െ��� �തിനായി

ഇവർ�ാവശ�മായ ൈഡനിംഗ്  ഹാൾ, െ��ിംഗ് 
�ം, വായനാ�റി, ആ�നിക സൗകര��േളാ� �ടിയ

ഇൻസിേന��കൾ ഘടി�ി� േടായ് ല�്  േ�ാ�കൾ,
അ�രീ� ഊ�ാവ്  �മീകരി��തിനാവശ�മായ

ടർേബാ ഫാൻ, സി.സി.ടി.വി സർ�യലൻസ്  
ക�ാമറ, �മട്   അനായാസമാ�� ൈഹേ�ാലിക് 
���്  ��കൾ, െഷ�ക�െട ഊ�ാവ് 
�മീകരി��തി�ളള െതർമൽ സി�ം,
െതാഴിലാളിക�െട ��ികൾ�ാവശ�മായ

െതാ�ിൽ�ര �ാപനം എ�ിവ�ം ക�വ�ി

വികസന േകാർ�േറഷനിൽ �ാപി�ി��് .
സം�ാന�്  ൈക�റി േമഖലയിൽ �തന

സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�  ് ഉൽപാദന �മത

വർ�ി�ി��തിന്  'െടേ�ാളജി അപ്�േഡഷ൯

ആൻറ്   �ാ൯�൪ ഓഫ്  ന� െടേ�ാളജി ' എ�

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. ൈക�റി െന�ിന് 
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ഉൽപാദന�മത വർ�ി�ി�ക, െന�ിെ�

�ണനിലവാരം െമ�െ���ക, െന�ി��

െതാഴിലാളിക�െട ആയാസം �റ�ക, െന�്

��ിയ ആ�നികവത്കരി�ക എ�ീ

ഉേ�ശ�േ�ാെടയാണ്  പ�തി നട�ിലാ ��ത് .
പര�രാഗത കയർ വ�വസായ േമഖലെയ

സംര�ി�െകാ�്  കയർ വ�വസായം

വി�ലീകരി��തിനായി പതി��ാം പ�വൽസര

പ�തി�ാല�്  കയർ ര�ാം �ന:സംഘടന

പ�തി ആരംഭി�  ് നട�ിലാ�ി വ��. ഈ
പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈകെകാ�ി�ളള

നടപടികൾ �വെട േചർ��. 1. എ�ായിരം

�തൽ ഒ� ല�ം െതാ�വെര ചകിരിയാ�ി

മാ�ാൻ കഴി�� 128 ഡി.എഫ്  മി�കൾ �ാപി�.
ഇ�വഴി ചകിരി ഉ�ാദന േശഷി 2015-16 ൽ 5000
ടൺ ആയി��ത്  2021 െസപ്�ംബർ മാസ�ിൽ

29000 ട�ായി ഉയർ�ി��് . �തിവർഷ

ഉ�ാദനേശഷി 480% വർ�ി�ി�ാൻ സാധി�. 2.
കയർ സഹകരണ സംഘ�ളിൽ

യ�വൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി 26000
ഇലേ�ാണി�്  റാ�കൾ നൽകി. 3. 100 കയർ

സഹകരണ സംഘ�ളി ലായി 1000 ഓേ�ാമാ�ിക് 
�ി�ിംഗ്  െമഷീ�കൾ �ാപി�. 4. ഉൽ��

േമഖലയിെല കയർ സഹകരണ സംഘ�െള

നവീകരി� �തിനായി ഓേ�ാമാ�ിക്  ��കൾ

�ാപി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയിെല

ഉ���ൾ�് വിേദശ വിപണി കെ��ാൻ

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്   മഹാമാരി �ലം കഴി� �േറ

മാസ�ളായി വ�വസായേമഖല െപാ�േവ

മ�ീഭവി� നിലയിലാണ് . ഇത്  ക�വ�ി

വ�വസായെ��ം കാര�മായി ബാധി�ി��് .
ആയതിനാൽ വിേദശ വിപണിയിൽ ക�വ�ി�് 
ഡിമാ�ം വില�ം �റവാണ്  . ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷൻ ഇ-െടൻഡർ �േഖനയാണ് 
ക�വ�ി പരി�് വിപണനം നട��ത് . അ�വഴി

ന�ായമായ വില�ം ലഭി���് . എക് സ്  േപാർ�് 
ഇൻെസ�ീവിെ� ലഭ�ത �റവ്  കയ�മതിെയ

ബാധി�ി��് . നിലവിൽ ക�വ�ി പരി�ിന്  വിേദശ

മാർ��ിൽ വില �റവായതിനാൽ ആഭ��ര

വിപണിയിലാണ്  കാെ��് ക�വ�ി പരി�്

വിൽ�ന നട�ി വ��ത് . വിേദശ മാർ��ിൽ വില

���ത�സരി�  ് കാെ��് ഉൽ���ൾ വിേദശ

മാർ��ി�ം വിൽ�ന നട��താണ് . ൈക�റി

ഉൽ���ൾ�്  വിേദശ വിപണി കെ���തിന് 
കയ�മതി േ�ാ�ാഹന പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ പ�തി �കാരം

േകരള�ിെല �ാഥമിക ൈക�റി സംഘ�ൾ,
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ഹാ൯റ�് , ഹാ൯വീവ്  എ�ിവർ കയ�മതി െച��

ഉൽ����െട വില�െട 20% പരമാവധി 20
ല�ം �പ വെര എ�്േപാർ�്  മാർ��ിംഗ് 
ഇ൯െസ൯റീവായി വർഷം േതാ�ം നൽ��.
നിലവിൽ കാ�ിേരാട്   വീേവ�്  െന�് സഹകരണ

സംഘം, ഇരിണാവ്  വീേവ�്  െന�്  സഹകരണ

സംഘം എ�ീ ൈക�റി സംഘ�ൾ ഈ
ആ��ല�ം ൈക��ിയി��് . േകരള�ിെല

പാര�ര� വ��ളായ സാരി, െസ�്  ��് , ��് ,
��ികൾ, െബഡ്ഷീ�്  �തലായവ�്  വിേദശ

വിപണിയിൽ കയ�മതി സാധ�ത �റവാണ് . വിേദശ

വിപണിയിൽ ആവശ��� തര�ി�� വ��ൾ

െ�ാഫഷണൽ ഡിൈസനർമാ�െട

സഹായേ�ാെട ഡിജി�ൽ മാർ��ിംഗ് / ഇ-
െകാേമ�്  സേ�ത�ൾ ഉപേയാഗി�  ് വി�ഴി��

തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
കയറിെ��ം മ�്  ��തിദ� നാ�ക�െട�ം

അ�ർേ�ശീയ �ദർശനേമളയായ കയർ േകരള

നട��ത്  കയർ ഉ���ൾ�്  വിപണി

കെ���തിന്  േവ�ിയാണ് . 2021 െവർച�ൽ

കയർ േകരളയിൽ 616.72 േകാടി �പ�െട വ�ാപാര

കരാർ ഒ�ി�ക��ായി. കയർ െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ വിപണി വി�ലീകരണ�ിന്  പ�തി

ആവി�രി�  ് നട�ിലാ��. െച�കിട ഉ�ാദക

സംഘ�ളിൽ നി�ം മാ�്സ്   & മാ�ിംഗ്സ്  
സംഘ�ളിൽ നി�ം കയ����ൾ സംഭരി�  ്
േകരള േ��്  കയർ േകാർ�േറഷൻ

കയ�മതി�ാർ�്  വി�േ�ാൾ 10 ശതമാനം

ഡി�ൗ�്  �യവില �ിരതാ പ�തി �കാരം

കയ�മതി�ാർ�്  നൽകി വ��. ബയർ -െസ�ർ

മീ�കൾ, ബി-�-ബി, ബി-�-സി, കയർ കാർണിവൽ

�തലായവ നട�െ���.

(സി) കയ�മതി�ാെര�ം ഇട��കാെര�ം ഒഴിവാ�ി

ഈ രംഗെ� െതാഴിലാളികൾ�് �ലി�ം

െതാഴിലവസര�ം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി വാ�� േവളയിൽ ഇടെപ��

ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ��തിനാണ്  സർ�ാർ

േകരളാ കാഷ� േബാർഡ്   എ� െപാ�േമഖലാ

�ാപനം �പീകരി�  ് �വർ�നം

ആരംഭി�ി�ളളത് . വിേദശ മാർ��ിൽ നി�ം

അസം�ത ക�വ�ി േനരി�് സംഭരി�  ്
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളായ കാെ��്സി�ം,
േകരള സം�ാന ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷ�ം ആവശ�ാ�സരണം വിതരണം

െച�വരികയാണ്  ��ത െപാ�േമഖലാ

�ാപനം. ആഭ��രമായി ഉത്പാദി�ി��

ക�വ�ി സർ�ാർ നി�യി�� തറവില�് 
കാെ��് സംഭരി� വരികയാണ് . കയ�മതിയിൽ

നി�ം ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ാനാണ്  സർ�ാർ
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ഇ-െടൻഡർ നടപടി സ�ീകരി� വ��ത് . �ടാെത

ഗവൺെമ�്  ഫാ�കളിൽ നി�ം കർഷകരിൽ നി�ം

ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷൻ േനരി�് 
േതാ��ി സംഭരി�  ് െതാഴിലാളികൾ�്  െതാഴിൽ

നൽ����് . പര�രാഗത വ�വസായമായ

ൈക�റി േമഖലയിെല െന�് െതാഴിലാളികൾ�് 
��തൽ െതാഴിൽ ദിന��ം, െമ�െ�� േവതന�ം

ലഭ�മാ�വാ൯ സർ�ാർ നട�ിലാ�ി

െകാ�ിരി�� പ�തിയാണ്  സൗജന� ൈക�റി

�ൾ �ണിേഫാം പ�തി. ഈ പ�തി �ലം െന�്

െതാഴിലാളികൾ�്  വർഷ�ിൽ 250 ൽ ��തൽ

െതാഴിൽ ദിന�ൾ ലഭ�മാ�ക�ം, ദിവസ�ം 600
�പയിൽ അധികം േവതനം ലഭ�മാ�ക�ം

െച���് . 2019 ഡിസംബർ മാസം �തൽ

പരി�രി� മിനിമം �ലി വർ�നവ്  �ൾ �ണിേഫാം

പ�തിയി�ം നട�ിലാ�ി വ��. കയർ ര�ാം

�നസംഘടന�െട ഭാഗമായി 100 കയർ

സഹകരണ സംഘ�ളിൽ 1000 ഓേ�ാമാ�ിക് 
�ി�ിംഗ്  െമഷീ�കൾ �ാപി�ി��് . ഇവ

�ാപി� സംഘ�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട

�തിദിന േവതനം കയറിെ� ���ം റേ��ം

കണ�ിെല��്  ���ി നി�യി�ി��് . ഒ�

െതാഴിലാളി�െട ശരാശരി വാർഷിക വ�മാനം

കയർ ഉ�ാദനം വർ�ി� േതാതിൽ നട��

േ�ാജ�കളിൽ 50,000/- �പയിേല�് 
ഉയർ��തിന്  സാധി�ി��് . 1000 ഓേ�ാമാ�ിക് 
�ി�ിംഗ്  െമഷീ�കൾ �ടി �ാപി�വാൻ

ല��മി��. ഇത്  സാധി��തി�െട

ഉ�ാദന�മത വർ�ി� ക�ം െതാഴിലാളിക�െട

േവതനം വർ�ി�ക�ം െച�ം. മാ�മ�

പര�രാഗത റാ�കളി�ം ഇ-റാ�കളി�ം

പണിെയ��� കയർ െതാഴിലാളിക�െട േവതനം

300/- �പയിൽ നി�ം 350/- �പയാ�ി

വർ�ി�ി�ി��് . ഇതിെ� ഒ� ഭാഗം പരമാവധി

110/- �പ സർ�ാർ വിഹിതമായി വ�മാനം

ഉറ�ാ�ൽ പ�തിയി�െട നൽകി വ��.
ഉൽ�ാദി�ി�� കയറിന്  വിപണി

കെ���തിനായി എം.എൻ.ആർ.ഇ. ജി.എസ്  
ആയി േചർ�്  മ�് , ജല സംര�ണ�ി�ം േറാഡ്  
നിർ�ാണ�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപ��മായി നട�ാ�ി വ�� കയർ �വ�

പ�തി�െട ഫലമായി കയർപിരി ഉൽ��

േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ ദിന��ം

വർ�ി�ി�ാൻ സാധി�ി��് .

(ഡി) വിപണിയിെല മാ��ൾ���തമായി ��ത

േമഖലയിെല വ�വസായ�െള സ�മാ�വാൻ

(ഡി) നടപടി സ�ീകരി�ം. വിപണിയിെല മാ��ൾ�് 
അ��തമായി ആണ്  ക�വ�ി വ�വസായ
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ? േമഖലയിൽ �വർ�ി�� കാെ��് 
ഉൽപ��ൾ വിൽ�ന നട�ി വ��ത് . നിലവിൽ

ആഭ��ര വിപണിയിലാണ്  ��തൽ വില

ഉൽപ��ൾ�്  ലഭി��െത�തിനാൽ ആഭ��ര

വിപണിയിൽ കാെ��്  ��തൽ �ാധാന�ം നൽകി

വിൽ�ന നട�ി വരികയാണ് . വിപണിയിെല

മാ��ൾ���തമായി കാഷ� േകാർ�േറഷൻ

ഓൺൈലൻ വഴി�ം ഫാ�റി ഓ�് െല�കൾ വഴി�ം

ക�വ�ി പരി�് ആവശ��ാർ�്  നൽ���് .
ഈ വിപണി ��തൽ വി�ലമാ�വാ�ളള

പ�തികൾ ആവി�രി� വ��. വിപണിയിെല

മാ��ൾ���തമായി ൈക�റി േമഖലയിെല

ഉത്പ��ൾ�്  ഒ� തനതായ �ാ൯ഡ്  
�പീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���് . ഇതിെ� ഭാഗമായി നാഷണൽ

ഇ൯�ി���് ഓഫ്  ഫാഷ൯ െടേ�ാളജി ക�ർ,
ഇ൯ഡ�൯ ഇൻ�ി���്  ഓഫ്  ഹാ൯ഡ്   �ം

െടേ�ാളജി, ക�ർ എ�ീ �ാപന��മായി

േചർ�്  �വ൪�ന�ൾ നട���് .
ഇതി�േവ�ി ൈക�റി ഉ���ൾ�േവ�

�േത�കമായ ഒ� േലാേഗാ െതരെ���ി��് .
തിരെ��� േലാേഗാ രജി�൪ െച��തി�

േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���് . �ടാെത

ൈക�റി ഉൽ���ൾ�്  േകരള ഹാ�ി

�ാ�ഡ്  ഫാ�ി�്  എ� �തിയ നാമ�ിൽ ഇ-
െകാേമ�്, എം-െകാേമ�്  എ�ിവ വഴി ൈക�റി

ഉത്പ��ൾ അ�ാരാ� വിപണിയിൽ

എ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���് . വിപണിയിെല മാ��ൾ���തമായി

കയർ േമഖലയിെല വ�വസായ�െള

സ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി� �താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


