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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4258 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

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

(എ)

സം�ാന�് ൈക�റി േമഖലയിെല

ഉ�ാദനരീതിക�െട നവീകരണ�ം ഉ�ാദന

ൈവവിധ��ം ഉറ�് വ��വാൻ സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി േമഖലയിൽ

�വർ�ി�� സഹകരണ സംഘ��െട ഉ�ാദന

രീതിക�െട നവീകരണ�ം ഉൽ�ാദന ൈവവിധ��ം

ഉറ�് വ���തിനായി "ആ�നികവത്�രണ�ം

�ല�വർ�ിത ഉൽ����െട േ�ാ�ാഹന�ം"
എ� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. ഈ പ�തി�െട

കീഴിൽ 6 ഘടക�ൾ�ായി ഫ�് അ�വദി�

വ��. 1) സംഘ�ൾ / വ��ിഗത വർ�്െഷഡ്

നവീകരണം 2)ൈഡ ഹൗസ്  റി�യറിംഗ് 3) "ഒ�

വീ�ിൽ ഒ� തറി" പ�തി 4)"െടേ�ാളജി

അപ്�േഡഷൻ ആ�് �ാൻ�ർ ഓഫ് ന�

െടേ�ാളജി" പ�തി 5) തറി അ�ബ�

ഉപകരണ�ൾ വാ��ം യ��റിക�െട

റി�യറിം�ം 6) െറ�് �ം - േ�ാേറജ്  നിർ�ാണ�ം

േടായ്  ല�് നവീകരണ�ം ൈക�റി േമഖലയിെല

ഉൽ�ാദന രീതിക�െട നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി

ൈക�റി െന�് അ�ബ� �വർ�ികളിൽ

യ�വൽ�രണം നട�ിലാ�ിയി��്. ൈക�റി

�ണി�ര��െട ഉൽ�ാദന �മത

വർ�ി�ി��തിെനാ�ം �ണേമ�

വർ�ി�ി��തി�ം ഇത് സഹായകരമായി��്.
ഹാൻവീവ് ക���ൈറസ്ഡ്  ഡിൈസനിംഗ്

�ഡിേയാ�െട സഹായേ�ാ��ടി

ആകർഷകമായ ഡിൈസ�കളി�� ഉ���ൾ

നിർ�ി�  ്വിപണനം നട�ി വ���്.
ഉപേഭാ�ാ��െട നിലവിെല

ആവശ��ൾ��സരി�  ്ൈവവിധ�വത്�രണ�ം

വിപണി�െട ആവശ��ിന�സരി�്

ഉത്പാദനരീതിക�െട നവീകരണ�ം "ൈക�റി

�ര�ാ പ�തി" �കാരം നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി) േകരള ഹാ�് �മിെന െപാ� �ാ�ിെ� കീഴിൽ (ബി) രള ഹാ�് �മിെന െപാ� �ാ�ിംഗിെ� കീഴിൽ
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െകാ�വ�വാ�� നടപടികൾ

�ർ�ിയായി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;
െകാ�വ�വാ�� നടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�ി�.
2023 ഡിസംബർ മാസേ�ാെട പ�തി

�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

(സി)

േകരള ൈക�റികൾ�് ഓൺൈലൻ വിപണനം

അട��� �തന വിപണന മാർ��ൾ

സ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ബ�േറാ ഓഫ് ഇൻഡ�ീയൽ െ�ാേമാഷൻ

(K-bip) �േഖന ഓൺൈലൻ വ�ാപാര�ിനായി

�പീകരി� േകരള ഇ-മാർ��് േപാർ�ലി�െട

(www.keralaemarket.com / www.keralae-
market.org / www.keralaemarket.kerala.gov.in)
ൈക�റി ഉത്പാദകർ�് േദശീയ അ�ർ േദശീയ

ക�നിക�മായി ബ�െ���തി�ം വ�ാപാര

ചർ�കൾ നട��തി�ം അ�വഴി വിപണനം

സാധ�മാ��തി�ം കഴി��താണ്. ഹാ��്

Amazon.in വഴി ഓൺൈലൻ വിപണനം നട�ി

വ���്.

(ഡി)

ൈക�റി േമഖല�് ആവശ�മായ കഴി�ൽ

ഉ�ാദനം ഏെതാെ� മി�കളിലാണ്

നട��െത�് അറിയി�ാേമാ; സം�ാന�്

ആവശ�മായ �ൽ ആഭ��രമായി

ഉ�ാദി�ി��തിന് സാധി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) ആല�ി സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ി�ം, ക�ർ

സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ി�മാണ് കഴി�ൽ

ഉത്പാദി�ി��ത്. ആല�ി സഹകരണ �ി�ിംഗ്

മി�ിൽ 60 കൗ�ി�� സിംഗിൾ കഴി�ൽ,
ഡബിൾ കഴി�ൽ എ�ിവ യഥാ�മം 75,000 ഉം

1,50,000ഉം കിേലാേയാള�ം ക�ർ സഹകരണ

�ി�ിംഗ് മി�ിൽ 1,50,000 കിേലാേയാള�ം

കഴി�ൽ �തിവർഷം ഉ�ാദി�ി�ാൻ സാധി�ം.
ആവശ�കത�് ആ�പാതികമായി കഴി�ൽ

ഉൽപാദി�ി�  ്നൽ�വാൻ സാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


