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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5783 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കയർ�വ�ം ഉപേയാഗി�� േറാഡ്  നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ�െള സംര�ി�ക�ം
നിലനിർ�ക�ം െച�ക എ� ല��േ�ാെട

സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികെള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിെല പര�രാഗത വ�വസായ�ളിൽ
��ഖമായ കയർ േമഖലെയ സംര�ി�ക�ം
നിലനി��ക�ം െച��തി�േവ�ി സർ�ാർ
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ�� : 1. കയർ ര�ാം �ന:സംഘടന
2. വിപണന�ി�ം, പരസ��ചരണ-വ�ാപാര
�വർ�ന�ൾ �ട�ിയവ�ം, േഷാ��കൾ
�ാപി��തി�ം ആവശ�മായ ധന സഹായം. 3.
50% േക� വിഹിതേ�ാെട കയറിെ��ം
കയ�����െട�ം വി�ന�ളള വിപണി
വികസന സഹായം. 4. കയർ �വ� വികസന
പരിപാടിയി�െട േകരള�ിെല ��വൻ കയർ
െതാഴിലാളികൾ�ം െതാഴി�ം കയർ അധി�ിത
വ�വസായ�ിെ� �ിരത�ം ഉറ�ാ�ൽ. 5.
കയർ സാേ�തിക വിദ�യിൽ ഗേവഷണ�ം
വികസന�ം നട�� േക��ൾ�ളള
ധനസഹായം. 6. കയർ വ�വസായ�ിൽ

യ�വൽ�രണ�ം പ�ാ�ല വികസന�ം. 7.
പരിശീലന�ം മാേനെ��് െമ�െ����ം. 8.
ഉ�ാദന�ം വിപണന �േചാദന�ം. 9. വില
വ�തിയാനം പരിഹരി��തി�ളള ഫ�് (�യവില
�ിരതാ പ�തി). 10. കയർ സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ സർ�ാരിെ� ഓഹരി പ�ാളി�ം.
11. കയർ േമഖലയിൽ ��ർ വികസന പരിപാടി.
12. കയർ സഹകരണ സംഘ�ളിൽ നി�ം
മാ�്സ്  & മാ�ിംഗ്സ്  സംഘ�ളിൽ നി�ം വിരമി�
ജീവന�ാർ�് െപൻഷൻ അ�വദി��തി�ളള
�േത�ക പ�തി. 13. കയർ സഹകരണ
സംഘ��െട �നസംഘടന�ം മാേനജീരിയൽ
സബ് സിഡി�ം. മെ�ാ� പര�രാഗത
വ�വസായമായ ൈക�റിെയ സംര�ി��തി�ം
നിലനിർ�-�തി�ം നട�ിലാ�� പ�തിക�െട
വിവര�ൾ �വെട േചർ��വയാണ് : 1)
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ൈക�റി �ൾ �ണിേഫാം പ�തി : 2016-17
�തൽ ൈക�റി �ൾ �ണിേഫാം പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. സർ�ാർ ��കളിെല 1�തൽ
7 വെര�ം എയ്ഡഡ്  ��കളിെല 1�തൽ 4
വെര�ം ഉ� വിദ�ാർ�ികൾ�് സൗജന�മായി
ൈക�റി �ണിേഫാം നൽ��താണ് പ�തി.
��ത പ�തിയി�െട െന�് െതാഴിലാളികൾ�്
വർഷ�ിൽ 200-250 ���ിദിന�ം 681/- �പ
നിര�ിൽ �തിദിന േവതന�ം നൽകി വ��. 2)
�ാഥമിക ൈക�റി െന�് സഹകരണ
സംഘ�ളിൽ സർ�ാരിെ� ഓഹരി പ�ാളി�ം :
സഹകരണ സംഘ��െട ആ�ി
��ി��തി�� കഴിവ് വർ�ി�ി�ാ�ം െന�്
ഡിേ�ാസിബിൾ വിഭവേശഷി
വർ�ി�ി�ക�മാണ് ഈ പ�തി െകാ�്
ഉേ�ശി��ത്. 3) ഹാെ��്, ഹാൻവീവ്
എ�ിവയിെല ഓഹരി പ�ാളി�ം : ഹാെ��്
ഹാൻവീവ് എ�ിവ�െട �ലധനാടി�റ

ശ�ിെ����തി�ം ധനകാര� �ാപന�ളിൽ

നി�് വാ� എ���തി�� അർഹത
ലഭി��തി�മാണ് ഓേരാ വർഷ�ം ഓഹരി
പ�ാളി�ം നൽ��ത്. 4) െന�കാർ�്
�ണേമ��� അസം�ത വ��ൾ
ലഭ�മാ��തി�� സ�ിഡി : െന�കാർ�്
യഥാസമയം �ണേമ��� അസം�ത വ��ൾ
ന�ായമായ വില�് യാൺ ബാ�കൾ വഴി
ലഭി��െ��് ഉറ�വ���-തിനാണ് ഈ
പ�തി. 5) �ണേമ��� അസം�ത വ��ൾ
വാ��തി�� മാർജിൻ മണി വാ� :
�ണേമ��� അസം�ത വ��ൾ ന�ായമായ
വില�് യഥാസമയം യാൺ ബാ�കൾ വഴി
െന�കാർ�് ലഭ�മാ��തിനായി മാർജിൻ മണി
വാ� നൽ��താണ് ഈ പ�തി. 6) ൈക�റി

േമഖലയിൽ സ�യം െതാഴിൽ ��ി�ൽ ൈക�റി

േമഖലയിൽ സംരംഭകത��ം െതാഴി�ം
��ാഹി�ി��തി�� പ�തിയാണ് സ�യം
െതാഴിൽ ��ി�ൽ പ�തി. 7) �വ വീവ് പ�തി :
ഈ പ�തി �കാരം 18 �തൽ 40 വെര �ായം
വ�� െച���ാെര െന�കാരാ�ി മാ�വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്. 8) െന�കാർ�ം മ�
െതാഴിലാളികൾ��� േ�ാ�ാഹന പരിപാടി :
അംഗീ�ത മാർ�നിർേ�ശ �കാര�ം ശാ�ീയമായി
േജാലി �ല�നിർ�യം നട�ി�ം വാർഷിക
വി�വരവിെ� അടി�ാന�ി�ം അധികമായി
െച�� േജാലി��സരി�  ്ആ��ല��ൾ
ലഭ�മാ�ി െന�കാർ�ം അ�ബ�
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േജാലി�ാർ�ം േ�ാ�ാഹനം നൽകി
ഉത്പാദന�മത െമ�െ����തിനാണ് ഈ
പ�തിയി�െട ല��മി��ത്. 9) ൈക�റി �ാമം,
സമ� ൈക�റി �ാമം എ�ിവ �ാപി�ൽ :
ൈക�റി െന�കാർ േക�ീകരി�ിരി��
�േദശെ� ൈക�റി വ�വസായ�ിെ�

പരിണാമം, െന�കാ�െട സ��മായ
കലാൈവഭവം എ�ിവ
�ദർശനാ�കമാ��തി�ം ��വൻ ��ിയ�െട
വിശകലന�മായാണ് ഈ പ�തിെകാ�്
ഉേ�ശി��ത്. 10) അംശദാന സ�ാദ� പ�തി :
ഈ പ�തിയിെല വരി�ാ�െട�ം അവ�െട
��ംബാംഗ��െട�ം വിവാഹം, ��ിക�െട
വിദ�ാഭ�ാസം �തലായവ�� െചലവിേല�ായി
ധനസഹായം നൽ��തിന് പ�തി വിഹിതം
ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. 11) ൈക�റി

െന�കാർ�് ��് ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി (മഹാ�
ഗാ�ി ബ�ാർ ബീമാ േയാജന) : മഹാ� ഗാ�ി

ബ�ാർ ബീമാ േയാജന എ� ഇൻ�റൻസ്
പ�തിയിൽ ഒ� െന�കാരെ� വാർഷിക
വരിസംഖ�യായ 330 �പയിൽ ഭാരത
സർ�ാരിെ� വിഹിതം 150 �പ�ം, എൽ.ഐ.സി.
ഓഫ് ഇ���െട വിഹിതം 100 �പ�ം
െന�കാരെ� വിഹിതം 80 �പ�മാണ്. 12)
വിപണന – കയ�മതി േ�ാ�ാഹനം : ൈക�റി

ഉൽ����െട വിപണനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ൈക�റി സഹകരണ
സംഘ�ൾ, ഹാെ��്, ഹാൻവീവ് എ�ീ
�ാപന�ൾ�് സഹായ�ൾ
നൽ��തി�മാണ് ഈ പ�തി ല��മി��ത്. 13)
ൈക�റി സംഘ��െട ആ�നികവൽ�രണ�ം
�ല� വർ�ിത ഉൽ����െട േ�ാ�ാഹന�ം :
ൈക�റി േമഖലയിെല നവീകരണമാണ്
പ�തി�െട �ധാന ല��ം. തറി റി�യർ,
െടേ�ാളജി അ�് �േഡഷൻ, �ന��ീവി�ി�ൽ,
വർ�് െഷഡിെ� നവീകരണം എ�ിവ ഉൾെ���.
14) പരിശീലന, ൈവദഗ്ധ�, േശഷി വികസന
പരിപാടി : �ാഥമിക ൈക�റി സഹകരണ
സംഘ�ളിെല ജീവന�ാർ�ം െതാഴിലാളികൾ�ം
െന�ി�� ൈന�ണ�ം െമ�െ����തി�ം
ഉത്പാദന�മത െമ�െ����തി�ം
നിലവാര�� സാേ�തികവിദ�
ഉപേയാഗി��തി�� േശഷി വർ�ി�ി��തി-
��� പ�തിയാണിത്. 15) നാ�കാണി
െടകൈ�ൽ േ�ാസ�ിംഗ് െസ�ർ �ാപനം :
ക�ർ ജി�യിെല നാ�കാണിയിൽ ഒ� പരി�ിതി
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സൗ�ദ ൈഡയിംഗ് ആ�് �ി�ിംഗ് �ണി�്
�ാപി��തി�� പ�തിയാണിത്. 16)
കാ�ിേരാട്  ൈക�റി �ാമം/ ഹാ�് �ം വിേ�ജ്
ക�രിെല കാ�ിേരാട്  െന�് സംഘേ�ാട�-
ബ�ി�  ്ഒ� സമ� ൈക�റി �ാമം
�ാപി�കയാണ് പ�തി�െട ല��ം. വിവിധ
സം�ാന�ളിൽ നി�� ൈക�റി

ഉ����െട ഉ�ാദനം, �ദർശനം, വി�ന എ�ിവ
നട��തിനാൽ ഈ �ാമം ഒ� വിേനാദ സ�ാര
േക�മായി മാ�ം. പര�രാഗത വ�വസായമായ
ഖാദി േമഖലെയ സംര�ി��തിെ� ഭാഗമായി,
േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാർഡിൽ
ചർ�ക�േട�ം തറിക�േട�ം പരി�രണം, ഉ�ാദന
േക���െട അടി�ാന സൗകര��ൾ
െമ�െ���ൽ, െതാഴിലാളികൾ�് മിനിമം �ലി
പരി�രി�വാ�� നടപടികൾ, ഉ�വബ�

1750 �പയാ�ി വർ�ി�ി�ത്, ഉ�ാദന
ഇൻെസ�ീവ് ഇര�ിയാ�ിയത് (��ിന് 1 കഴി�്
60 ൈപസ�ം െന�ിന് 1 കഴി�് 1.80 �പ�ം),
ഈ.എസ് .ഐ., േ�മനിധി ആ��ല��ൾ,
അധ�ാന ഭാരം ല�കരി�  ്��തൽ ഉ�ാദന�ം
�ലി�ം ലഭി�ാൻ ഉത�� തര�ിൽ

െറഡിെമയ്ഡ്  വാർ�ിംഗ് േപാ�� സൗകര��ൾ
വ�ാപകമാ�ൽ, േക� ഖാദി ക�ീഷെ�
സാഹായേ�ാെട�� വർ�് െഷഡ്  പ�തി,
െതാഴിലാളികൾ�് നി�ിത ഇടേവളകളിെല
പരിശീലനം, ഖാദി േമഖലയിൽ ��തായി
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി-േല�ായി ഖാദി
�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ൽ എ�ീ നടപടിക�ം
സ�ീകരി�വ��. െച�കിട ഖാദി വ�വസായ
സംരംഭകർ�് സഹായം ലഭ�മാ��തിെ�
ഭാഗമായി സം�ാന സർ�ാരിെ� എെ� �ാമം
പ�തി �കാരം �ാമീണ േമഖലയിൽ �റ�
�ലധന ചിലവിൽ ബാ�ിൽ നി�ം വാ� ലഭ�മാ�ി
ആരംഭി�� �തിയ �ാമ വ�വസായ സംരംഭ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് െമാ�ം പ�തി
െചലവിെ� 25% �തൽ 40% വെര സ�ിഡി
അ�വദി��. ഇതി� �റേമ �ധാനമ�ി�െട
െതാഴിൽ ദായക പ�തി �കാര�ം
(പി.എം.ഇ.ജി.പി.) �ാമീണ േമഖലയിൽ വാ�
ലഭ�മാ�ി വ��.

(ബി) �യ വില �ിരതാ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

കയർ സഹകരണ സംഘ�ളിൽ നി�്
സംഭരി�� കയർ�വ�ം ഉപേയാഗി�  ്േറാഡ്
നിർ�ാണം നട��തിന് കയർ േകാർ�േറഷൻ

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴിൽ വ�� േറാഡ്
നിർ�ാണ �വർ�ന�ളിൽ കയർ �വ�ം
ഉപേയാഗി�ണെമ�ം ഇ�കാരം ഉപേയാഗി��
കയർ�വ�ം േകരള േ��് കയർ േകാർ�േറഷനിൽ
നിേ�ാ മ�് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ നിേ�ാ
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�ഖാ�ിരം ഓർഡ�കൾ ലഭ�മാ��തിന് വ��്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

വാേ��താെണ�് നിർേ�ശി�ം ഇതി�ളള
ലീഡിംഗ് ഏജൻസിയായി േകരള േ��് കയർ
േകാർ�േറഷെന �മതലെ���ിെകാ�ം

12.07.2019-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം.872/2019/
െപാ.മ.വ �കാരം സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്.

(സി)

ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�� �ണനിലവാരം
�റ� കയർ�വ�ം ഉപേയാഗി�  ് നട��
നിർ�ാണ �വർ�ന��െട നിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി�  ്വ��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ് എ�്
അറിയി�േമാ?

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് നിര�് വിഭാഗ�ിന്

കീഴിൽ അംഗീകരി� െഷഡ�ൾ �കാര��
െ�സിഫിേ�ഷൻ ഉ� കയർ �വ�മാണ്
ഉപേയാഗി� വ��ത്. േറാഡ്  നിർ�ാണ
���ികൾ എ�ാം തെ� കരാ�കാർ �േഖന
നട�ിലാ��തിനാൽ നിർ�ാണ വ��ൾ
കരാ�കാർ േനരി�ാണ് ലഭ�മാ��ത്.
െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴിൽ വ�� േറാഡ്
നിർ�ാണ �വർ�ന�ളിൽ കയർ �വ�ം
ഉപേയാഗി�ണെമ�ം കയർ �വ��ിെ�

�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിനായി
െപാ�മരാമ�് േറാഡ്  നിർ�ാണ�ളിൽ
ഉപേയാഗി�െ��� കയർ �വ��ൾ�്
എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ-�െട സർ�ിഫിേ�ഷൻ
ഉ�ായിരി�ണെമ�ം 12.07.2019-െല സ.ഉ.
(സാധാ) നം.872/2019/െപാ.മ.വ ഉ�രവ് �കാരം
നി�ർഷി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


