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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4274 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല�െട നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായം

നവീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

വിശദമാ�േമാ;

(എ) േകരള സം�ാന ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷെ� കീഴി�� ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട

നവീകരണ�ിനായി �വെട പറ�� പ�തികൾ

നട�ിലാ�ിയി��: ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട

അടി�ാന സൗകര� വികസനം, നവീകരണം,
ഭാഗിക യ�വൽ�രണം എ�ിവ�ായ്   അ�വദി�  ്
നൽകിയി�ളള �ക വിനിേയാഗി�  ് ഭാഗിക

യ�വൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി ക�ിംഗ് 
െമഷീ�ക�െട �ാപനം, െതാഴിലാളിക�െട

െതാഴിൽ നിലവാരം െമ�െ����തിനായി

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

സാകര��േളാ� �ടിയ ഇൻസിേന��കൾ ഘടി�ി�

േടായ് െല�്  േ�ാ�കൾ, അ�രീഷ ഊ�ാവ് 
�മീകരി�� തിനാവശ�മായ ടർേബാ ഫാൻ,
സി.സി.�ി.വി സർവയിലൻസ്   ക�ാമറകൾ, �മട്  
അനായസമാ�� ൈഹേ�ാളിക്  ���് 
െ��കൾ, െഷ�ക�െട ഊ�ാവ് 
�മീകരി��തി�� െതർമൽ സി�ം,
െതാഴിലാളിക�െട ��ികൾ�്  ആവശ�മായ

െതാ�ിൽ�ര എ�ിവ നട�ിലാ�ിയി��.
കാെ��ിെ� അധീനതയി�� ക�വ�ി

ഫാ�റിക�െട നവീകരണ�ി�ം ഭാഗിക മായ

യ�വത്�രണ�ി�മായി �ൻ സർ�ാരിെ�

കാല�് 5.19 േകാടി �പ�െട ധനസഹായം

അ�വദി�  ്നൽകിയി��. ��ത �ക

വിനിേയാഗി�  ്കാെ��ിെ� അധീനതയി��

െപ��ഴ ഫാ�റി �നർനിർ�ി�ക�ം, കാെ��് 
െഹേഡാഫീ�ം 10 ഫാ�റിക�ം, പാ�ിംഗ് 
െസ��ം ത�ിൽ ഇ�േ��ഡ്   േസാ�്  െവയർ

െകാ�്  സി.സി.ടിവികൾ �േഖന ബ�ി�ി�ക�ം,
കാെ��ിെ� അധീനതയി�� 10 ഫാ�റികളിെല

െഷ�ിംഗ് , പീലിംഗ് , േ�ഡിംഗ്  െഷ�കൾ
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അ����ണികൾ നട�ക�ം, 10 ഫാ�റികളിൽ

ആവശ�മായ േടായ് ല�് , ��മതിൽ �തലായവ

നിർ�ി�ക�ം, െതാഴിലാളിക�െട അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി ആ�നിക

നിലവാര�� ക�ിംഗ്  െമഷീ�കൾ, പീലിംഗ് 
േടബി�കൾ, േ�ഡിംഗ്  േടബി�കൾ �തലായവ

വാ�ി 10 ഫാ�റികളിലായി �ാപി�ക�ം െച�.
�ടാെത േതാ��ര, േഗാഡൗ�കൾ, യാർ�കൾ,
�ടിെവ� സംഭരണികൾ �തലായവ

അ����ണികൾ നട�ക ���ായി. 2021-22
സാ��ിക വർഷം ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷന് 550 ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ

വകയി��ക�ം 510 ല�ം �പ�് ഭരണാ�മതി

നൽ�ക�ം െച�. �ടാെത േദശീയ വിപണിയി�ം,
�ാൻഡ്  ബിൽഡിംഗി�ം, കേ�ാള

േബാധവത്�രണ �ി�മായി 50 ല�ം �പ

ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ക�ം ആയത് അ�വദി�്

നൽ�ക�ം െച�. �ടാെത 2015 �തൽ 2020
വെര�� കാലഘ��ിൽ ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷനിൽ നി�് വിരമി� െതാഴിലാളികൾ�്

�ാ�വി�ി �ടി�ിക നൽ��തിനായി 20 േകാടി

�പ അ�വദി�  ്നൽകി. അ�േപാെല കാ��ിെ�

അധീനതയി�� 10 ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം

ആ�നികവത്കരണ �ി�ം 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�് വിരമി� െതാഴിലാളിക�െട �ാ�വി�ി

�ടി�ിക നൽ��തിന് േവ�ി 9.57 േകാടി �പ

അ�വദി�  ്നൽകി. �ടാെത വിേദശ രാജ��ളിൽ

നി�് േതാ��ി ഇറി�മതി െച�് വിതരണം

നട��തിന് േവ�ി 37.30 േകാടി �പ േകരള

കാഷ� േബാർഡിന് അ�വദി�  ്നൽകി.

(ബി) ക�മാവ് �ഷി വ�ാപി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?
(ബി) ഉേ�ശി���്. സം�ാന�്  ക�മാവ്  �ഷി

വ�ാപി�ി��ത്  ല��മി�്  സം�ാന സർ�ാർ

�പീകരി� േകരള സം�ാന ക�മാവ്  �ഷി

വികസന ഏജൻസി�് 'ൈജവ ക�വ�ി �ഷി�ം

േതാ��ി ബാ�് �ാപി��തി�മായി ' 2021-22
സാ��ിക വർഷം ബജ�് വിഹിതമായി 650 ല�ം

�പ അ�വദി� െകാ�് ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം

ടി �ക അ�വദി�  ്നൽ��തി�� നടപടികൾ
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സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��. േകരള സം�ാന

ക�മാവ് �ഷി വികസന ഏജൻസി ക�മാവ് �ഷി

വ�ാപന�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ

�വെട േചർ��. 1. ക�മാവ് ���ഷി ഈ
പ�തി�െട ഭാഗമായി ക�മാവിൻ ൈതകൾ

സൗജന�മായി നൽ��. ഇ� �കാരം ഒ�

െഹ�റിൽ 200 ൈതകൾ ന�� രീതിയാണ്

അവലംബി��ത്. 2. ��െ�ാ� ക�മാവ്  പ�തി.
��ംബ�ീ, െതാഴി�റ�്, റസിഡൻസ്  
അേസാസിേയഷ�കൾ, ക�വ�ി

െതാഴിലാളികൾ, �ൾ ��ികൾ, എ�ിവർ�് 
േവ�ി�� �േത�ക പ�തി. െപാ�ം �റ�,
അധികം പടരാ�, വീ�്  ���്  നിയ�ി�  ്
വളർ�ാ�� ക�മാവിൻ �ാ�കൾ

സൗജന�മായി ഈ പ�തിയി�െട നൽകി വ��.
3.ൈഹെഡൻസി�ി �ാ�ിംഗ് സം�ാന�്

�ല�ിെ� ദൗർലഭ�ം പരിഗണി�ം

�ല�ിനാ�പാതികമായി ഉൽ�ാദന �മത

വർ�ി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട�ം ഒ�

െഹ�റിൽ 400 ൈതകൾ ന�� 'ൈഹെഡൻസി�ി

�ാ�ിംഗ് പ�തി ' നട�ിലാ�ി വ��. 4.മാ�കാ

ക�മാവിൻ േതാ�ം സർ�ാർ/അർ� സർ�ാർ

ഉടമ�ത യി�� �ല�ളിൽ ഉടമ�തയിൽ

മാ�ം വ��ാെത ക�മാവിെ� വിവിധ ൈതകൾ

ഉൾെ���ി മാ�കാ േതാ��ൾ ഉ�ാ��തിന്

ല��മി��. �തിയ ഇനം �ഷി രീതിക�ം,
ക�മാവിൻ ൈതക�ം കർഷകെര

പരിചയെ����തി�ം കർഷകെര ക�മാവ്

�ഷിയിേല�് ആകർഷി�വാ�ം ല��മി�ാണ് ഈ
പ�തി�് �ട�മി�ിരി��ത്. �ടാെത നാടൻ

േതാ��ി�െട ആഭ��ര ഉൽപാദനം

വർ�ി�ി��ത് ല��മി�് ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷെ� െകാ�ിയം ഫാ�റിേയാട�

ബ�ി�� ക�മാവ് ന�റിയിൽ അത��ാദന

േശഷി�� ക�മാവ് �ാ�കൾ

ഉൽപാദി�ി���്. േകാർ�േറഷെ� െകാ�ിയം,
��ർ, ചാ��ർ, ക�ന�ർ, െത�ി�ഴി എ�ീ

ഫാ�റികളിലായി 25 ഏ�ർ �ല�് 'മാ�കാ

ക�മാവ് േതാ�' പ�തിയിൽെ���ി

അത�ത്പാദന േശഷി�� ക�മാവ് ൈതകൾ �ഷി

െച���്. ഇേതാെടാ�ം കാ��ിെ� െപ��ഴ

ഫാ�റിയിൽ േമൽ�രം അത�ത്പാദന േശഷി��

ക�മാവിൻ ൈതകൾ ഉൽപാദി�ി�� ക�മാവ്

ന�റി �വർ�ി� വ���്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


