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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4227 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പര�രാഗത വ�വസായ�െള സംര�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ് ,
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

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

(എ) സം�ാന�് തകർ� േനരി�� പര�രാഗത

വ�വസായ�െള സംര�ി��തിന്

�ിയാ�കമായ നടപടികൾ സ�ീകരി��ിെ��

ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

ഇ�ാര��ി�� നിലപാട്  വ��മാ�േമാ;

(എ)

��യിൽെ��ി�ി�.

(ബി)

പര�രാഗത വ�വസായ�ൾ േനരി��

�തിസ�ികെള�റി�  ്വ��മായി പഠനം നട�ി

പരിഹാര നടപടികൾ കെ��ാ�താണ്

അവ�െട തകർ��് കാരണെമ�

ആേ�പ�ിേ�ൽ നിലപാട്  വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്   19 �തിസ�ി സമ� േമഖലകെള�ം

ബാധി�ത്  േപാെല പര�രാഗത വ�വസായ

േമഖലയി�ം �തിസ�ി ��ി�ി��് . കരകൗശല

േമഖല�ം പര�രാഗത േമഖല�ം വ�ാവസായിക

�േ���ിെ� ഫലമാ�ം ആ�നികകാലെ�

ആേഗാള വത്�രണ�ിെ� ഫലമാ�ം ഭീഷണി

േനരി���ം അതിൽനി�്  േമാചനം

േനടിയി�ി�ാ��മാണ് . ആേഗാള�ലധനം, ഉയർ�

േശഷി�� യ�സാമ�ികൾ എ�ിവ�മായാണ് 
പര�രാഗത േമഖല മ�രിേ��ത് .
�തിസ�ികൾ തരണം െച��തിനായി വിവിധ

പ�തികൾ സർ�ാർ ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�ി

വ��. ൈക�റി േമഖലയിെല ���െള�റി�  ്
പഠനം നട�ക�ം റിേ�ാർ�ിെ� കെ���കൾ

പരിഹരി��തിന്  ആവശ�മായ പ�തികൾ

ആ��ണം െച�്  നട�ിലാ�ിവ��.

(സി) പര�രാഗത വ�വസായ�ൾ�് ഉ�ായതായി

പറയെ��� തകർ� �ലം ഈ േമഖലയിൽ

�വർ�ി��വർ�ം ��ംബ�ൾ�ം ഉ�ായ

�രിത�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��യിൽെ��ി��്. ഖാദി േമഖലയിെല

�തിസ�ി ഒഴിവാ��തി�ം അ� കാരണം ഈ
േമഖലയിൽ �വർ�ി��വ�െട വിഷമതകൾ

മാ�ാ�മായി �ത�മാ�ം അവർ�് െതാഴി�ം

േവതന�ം ലഭ�മാേ����്. ആയതിന് മിനിമം

�ലി അതാത് മാസം നൽ�വാ�� നടപടി

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്. ഈ സർ�ാർ

അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ഖാദി�്

െ�ഷ�ൽ റിേബ�് ഇന�ിൽ 2021-22
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സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ

വകയി��ിയി�� 14 േകാടി �പയിൽ 12 േകാടി

�പ അ�വദി�  ്നൽകിയി��്. കയർ േമഖലയിൽ

�വർ�ി�� സംഘ�ൾ�ാവശ�മായ ചകിരി

ലഭ�മാ��തിന്  കയർെഫഡ്   ഇ-െട�ർ വഴി

ൈ�സ്   ഡി�വറി സി�ം നട�ാ�ിയി��് .
നി�യി�ി�� �ണേമൻമ ഉറ�ാ�ി വർഷം ��വൻ

വിലവ�ത�ാസം �ടാെത സംഘ�ൾ�്  ചകിരി

ലഭ�മാ��തിന്  ഇ� വഴി സാധി�ി��് .
സം�ാന�്  ആരംഭി�ി�� ചകിരി മി�കളിൽ

നി�ം കയർെഫഡ്   ചകിരി സംഭരി�  ് 23/-�പ

നിര�ിൽ സംഘ�ൾ�്  നൽകി വ��. 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ചകിരി �ർണമാ�ം

കയർെഫഡ്   സംഭരി�  ് നൽ�വാൻ നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. ഈ നടപടികെള�ാം തെ� കയർ

വ�വസായ േമഖലെയ �തിസ�ികളിൽ നി�് 
കരകയ�ാ�ം �തിയ സാഹചര��ളിെല െവ�വിളി

അതിജീവി�ാ�ം കയർ േമഖലയിെല

െതാഴിലാളികെള �ാ�രാ�വാ�ം

സഹായി�ി��് . േകാവിഡ്   നിയ�ണ�ളിെല

ഇള�കൾ പരമാവധി �േയാജനെ���ി

െതാഴി�റ�്  പ�തി സജീവമാ��േതാെട കയർ

േ�ാ��ത്  �വ�മാ�ി മാ�ി

വിനിേയാഗി�ാനാ�ം. േകാവിഡ്  
പ�ാ�ല�ിൽ പരമാവധി സർ�ാർ ഇടെപടൽ

നട�ി കയർ വ�വസായ രംഗെ�

സഹായി�ാനാണ്  �മി��ത് .

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
(ഡി) ��യിൽെ��ി��്. ഖാദി േമഖലയിെല

�തിസ�ി ഒഴിവാ��തി�ം അ� കാരണം ഈ
േമഖലയിൽ �വർ�ി��വ�െട വിഷമതകൾ

മാ�ാ�മായി �ത�മാ�ം അവർ�് െതാഴി�ം

േവതന�ം ലഭ�മാേ����്. ആയതിന് മിനിമം

�ലി അതാത് മാസം നൽ�വാ�� നടപടി

സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്. ഈ സർ�ാർ

അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ഖാദി�്

െ�ഷ�ൽ റിേബ�് ഇന�ിൽ 2021-22
സാ��ിക വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ

വകയി��ിയി�� 14 േകാടി �പയിൽ 12 േകാടി

�പ അ�വദി�  ്നൽകിയി��്. കയർ േമഖലയിൽ

�വർ�ി�� സംഘ�ൾ�ാവശ�മായ ചകിരി

ലഭ�മാ��തിന്  കയർെഫഡ്   ഇ-െട�ർ വഴി

ൈ�സ്   ഡി�വറി സി�ം നട�ാ�ിയി��് .
നി�യി�ി�� �ണേമൻമ ഉറ�ാ�ി വർഷം ��വൻ

വിലവ�ത�ാസം �ടാെത സംഘ�ൾ�്  ചകിരി

ലഭ�മാ��തിന്  ഇ� വഴി സാധി�ി��് .
സം�ാന�്  ആരംഭി�ി�� ചകിരി മി�കളിൽ
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നി�ം കയർെഫഡ്   ചകിരി സംഭരി�  ് 23/-�പ

നിര�ിൽ സംഘ�ൾ�്  നൽകി വ��. 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ചകിരി �ർണമാ�ം

കയർെഫഡ്   സംഭരി�  ് നൽ�വാൻ നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. ഈ നടപടികെള�ാം തെ� കയർ

വ�വസായ േമഖലെയ �തിസ�ികളിൽ നി�് 
കരകയ�ാ�ം �തിയ സാഹചര��ളിെല െവ�വിളി

അതിജീവി�ാ�ം കയർ േമഖലയിെല

െതാഴിലാളികെള �ാ�രാ�വാ�ം

സഹായി�ി��് . േകാവിഡ്   നിയ�ണ�ളിെല

ഇള�കൾ പരമാവധി �േയാജനെ���ി

െതാഴി�റ�്  പ�തി സജീവമാ��േതാെട കയർ

േ�ാ��ത്  �വ�മാ�ി മാ�ി

വിനിേയാഗി�ാനാ�ം. േകാവിഡ്  
പ�ാ�ല�ിൽ പരമാവധി സർ�ാർ ഇടെപടൽ

നട�ി കയർ വ�വസായ രംഗെ�

സഹായി�ാനാണ്  �മി��ത് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


