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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 59 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നിർ�ാണ േമഖലെയ �ന��ീവി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 
�ീമതി െക.െക.രമ 

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

(എ) സം�ാന�് നിർ�ാണ വ��ളായ സിമ�്,
ക�ി, ��ിംഗ്, ഇല�ി�ൽ സാമ�ികൾ

എ�ിവ�െട വില വർ�നവ് �ലം �തിസ�ി

േനരി�� നിർ�ാണ േമഖലെയ

�ന��ീവി�ി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സർ�ാർ ൈകെ�ാ�ിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് നിർ�ാണ വ� ��െട വില

���� കാരണം നിർ�ാണ േമഖല �തിസ�ി

േനരി�� കാര�ം സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി��്. േകാവിഡ്-19 വ�ാപനം ഈ
�തിസ�ി ��മാ�ക�ം െച�. സം�ാന

�ിന് ആവശ��� സിമ�ിെ� 10% മാ�േമ

ഇേ�ാൾ ഇവിെട ഉത്പാദി�ി���. ആവശ�മായ

ബാ�ി�� സിമ�് സം�ാന�ിന്

�റ�നി�ാണ് ലഭ�മാ��ത്. ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ തെ� സം�ാന�് െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ വഴി ��തൽ സിമ�്

ഉ�ാദി�ി�ാ�� പ�തികൾ മാ�ർ�ാനിൽ

ഉൾെ���ി ആവി�രി�ി��്. അധിക ഉൽ�ാദനം

വ�േ�ാൾ വിലനിർണയ�ിൽ ഇടെപടാൻ

സർ�ാരി� സാധി�ം. ജി�ാ വ�വസായ

േക��ൾ വഴി നട�ിലാ�ി വ�� സംരംഭക

സഹായ പ�തിയിൽ നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട

ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

�ാപന�ിൽ അധികമായി നിേ�പി��

�ിര�ലധന�ിന് ആ�പാതികമായി പരമാവധി

30 ല��ിൽ നിജെ���ി സ�ിഡി അ�വദി�്

വ���്. ഇത് േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ

�ഖ�ാപി� സമാശ�ാസ പ�തി പാേ�ജിൽ

ഉൾെ���ി പരമാവധി 40 ല�ം �പയാ�ി

വർ�ി�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്

വ��. �ാവൻ�ർ സിമ�്സ്  ലിമി�ഡ്  െവ�

സിമ�ിന് 3 വർഷം �ൻ�� വിലയിൽ നി�്

െമ�ിക് ട�ിന് 600 �പ ഇളവിലാണ് ഇേ�ാൾ

വിൽ�ന നട�ി വ��ത്. �ടാെത െപാ�േമഖലാ

�ാപനമായ മലബാർ സിമ�്സ്  മാർ��ിൽ
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നിലവി�� വിലേയ�ാൾ �റ� നിര�ിലാണ്

വിപണനം നട�ി വ��ത്.

(ബി)

സം�ാന�് സിമ�ിെ��ം മ�് നിർ�ാണ

സാമ�ിക�െട�ം ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�ാൻ

എെ��ി�ം കർ� പ�തികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിർ�ാണ വ� ��െട വില

���� കാരണം നിർ�ാണ േമഖല �തിസ�ി

േനരി�� കാര�ം സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി��്. േകാവിഡ്-19 വ�ാപനം ഈ
�തിസ�ി ��മാ�ക�ം െച�. സം�ാന

�ിന് ആവശ��� സിമ�ിെ� 10% മാ�േമ

ഇേ�ാൾ ഇവിെട ഉത്പാദി�ി���. ആവശ�മായ

ബാ�ി�� സിമ�് സം�ാന�ിന്

�റ�നി�ാണ് ലഭ�മാ��ത്. ഈ സർ�ാരിെ�

കാലയളവിൽ തെ� സം�ാന�് െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ൾ വഴി ��തൽ സിമ�്

ഉ�ാദി�ി�ാ�� പ�തികൾ മാ�ർ�ാനിൽ

ഉൾെ���ി ആവി�രി�ി��്. അധിക ഉൽ�ാദനം

വ�േ�ാൾ വിലനിർണയ�ിൽ ഇടെപടാൻ

സർ�ാരി� സാധി�ം. ജി�ാ വ�വസായ

േക��ൾ വഴി നട�ിലാ�ി വ�� സംരംഭക

സഹായ പ�തിയിൽ നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട

ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

�ാപന�ിൽ അധികമായി നിേ�പി��

�ിര�ലധന�ിന് ആ�പാതികമായി പരമാവധി

30 ല��ിൽ നിജെ���ി സ�ിഡി അ�വദി�്

വ���്. ഇത് േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ

�ഖ�ാപി� സമാശ�ാസ പ�തി പാേ�ജിൽ

ഉൾെ���ി പരമാവധി 40 ല�ം �പയാ�ി

വർ�ി�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്

വ��. �ാവൻ�ർ സിമ�്സ്  ലിമി�ഡ്  െവ�

സിമ�ിന് 3 വർഷം �ൻ�� വിലയിൽ നി�്

െമ�ിക് ട�ിന് 600 �പ ഇളവിലാണ് ഇേ�ാൾ

വിൽ�ന നട�ി വ��ത്. �ടാെത െപാ�േമഖലാ

�ാപനമായ മലബാർ സിമ�്സ്  മാർ��ിൽ

നിലവി�� വിലേയ�ാൾ �റ� നിര�ിലാണ്

വിപണനം നട�ി വ��ത്.

(സി) െകാവിഡ്  കാല�് ക�� �തിസ�ി േനരി��

നിർ�ാണ േമഖലെയ ൈകപിടി�യർ�ാൻ

സർ�ാരിന് ഫല�ദമായി ഇടെപടാൻ

കഴി��ിെ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��യിൽെ��ി�ി�. േകാവിഡ്  വ�ാപന�ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�് നിലവിൽ വ�

േലാ�്ഡൗൺ സമ� േമഖലകെള�ം �ടാെത

ധാ�ഖനനം ചര�കട�് എ�ിവെയ�ം

ബാധി�ക�ം തത്ഫലമായി ഉ�ായ വില�യ�ം

നിർ�ാണ േമഖലെയ�ം �തി�ലമായി

ബാധി�ി��്. നിർ�ാണ �വർ�ന�െള

ബാധി�ാതിരി�വാൻ േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ

പാലി�  ്കരി�ൽ ക�ാറിക�െട �വർ�നം

�ട�ാൻ നടപടിയായി��്. ചര�് ഗതാഗതം

സാധാരണ �ിതിയിൽ ആയേതാെട വിലയിൽ
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കാര�മായ �റവ് വ�ി��തായി

വിലയി��ിയി��്. �ാേദശിക തല�ിൽ

പരിഹാരം കാണാൻ കഴി�� വിഷയ�ളിൽ ചർ�

െച�് പരിഹാരം കാണാൻ അതത് ജി�ാ

കള�ർമാ�െട േന�ത��ിൽ േയാഗം േചർ�്

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


