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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 349 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േകരള റ�ർ ലിമി�ഡ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്  

�ീ. പി. രാജീവ്
(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ) ഏ��ം ��തൽ റ�ർ ഉ�ാദി�ി��
സം�ാനമായി�ം വൻകിട ��ക ക�നികൾ
സം�ാന�ിന് �റ�് ഫാ�റികൾ
�ാപി�െകാ�ം േക� സർ�ാർ നയ��െട
ആ��ല�ം വിനിേയാഗി�് ഇറ�മതിയി�െട�ം
കർഷകെര �ഷണം െച�� സാഹചര��ിൽ

സം�ാന സർ�ാർ സിയാൽ മാ�കയിൽ േകരള
റ�ർ ലിമി�ഡ്  �ാപി�� �വർ�ന�ിെ�

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(എ) ��തിദ� റ�ർ ഉപേയാഗി�്

�ല�വർ�ിത ഉൽ���ൾ

നിർ�ി��തി�ളള സംേയാജിത സൗകര�ം
സ�ീകരി�ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട

02/02/2019-െല G.O(Ms)No.16/2019/ID
�കാരം േകരള റ�ർ ലിമി�ഡ്  (KRL)
�ാപി��തിന് േകരള സർ�ാർ

അ�മതി നൽകി. േകരള�ിൽ

ഉൽ�ാദി�ി�ക�ം അ�വഴി റ�ർ

കർഷകർ�് ��ിര�ം െമ�െ�� വില�ം
ഉറ�ാ�ി െകാ�് ആഭ��ര റ�ർ വിപണി
ശ�ിെ���ക എ�താ�

െക.ആർ.എൽ െ� �ധാനല��ം. 
2022 േമയ്  09 � െക.ആർ.എൽ െ�
ക�ിടൽ ചട�് നട�. 
DPR െ� പരി�രണം റ�ർ േബാർഡ്  ഓഫ്
ഇ��െയ െക.ആർ.എൽ ഏൽ�ി�. 2022
�ൈല 4-ാം തീയതി റ�ർ േബാർഡ്
KIIFB കൺസൾ�ൻസി സർ�ീസസ്

�ണി�ിെ� (KCSU) സഹകരണേ�ാെട

ആവശ�മായ േഭദഗതികേളാ��ടി ���ിയ
DPR സമർ�ി�.
KRL-ന് േവ�ി േകാ�യ�് ഹി��ാൻ

ന�സ്  �ി�് നിലനി�ി�� �ല�്

നീ�ിെവ� �മി�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ാൻ കിഫ്ബി
കൺസർ�ൽസി സർ�ീസസ്  �ണി�ിെന
(KCSU) �മതലെ���ിയിരി��.
ലാൻഡ്  �ിയറൻ�ം േടാേ�ാ�ാഫി�ൽ
സർേവ�ം �ർ�ിയായി. േസായിൽ

ഇൻെവ�ിേഗഷൻ �േരാഗതിയിലാണ്.
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(ബി)

��ത ക�നി�െട �വർ�ന ല���ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 1. േകരള�ിെല റ�ർ അധി�ിത �ല�വർ�ന
ഉൽ���ൾ വർധി�ി��തി�ളള ഒ�
െ�ാേമാഷണൽ ഏജൻസിയായി

�വർ�ി�ക. 
2. സം�ാനെ� എ�ാ റ�ർ അധി�ിത
വ�വസായ�ൾ�ം േസവന�ൾ നൽ��
ഒ� മാ� സംഘടനയായി �വർ�ി�ക.

3. സം�ാന-േദശീയ തല�ളിൽ നിലവി�ളള
റ�ർ വ�വസായ േ�ാ�ാഹന

ഏജൻസിക�ം സംരംഭക�ം ത�ി�ളള ഒ�
ക�ിയായി �വർ�ി�ക.

4. അ�ബ� വ�വസായ�ൾ ഉൾെ�െട

നിേ�പകർ�് �ണി�കൾ

�ാപി��തിന് േകാ�യം ജി�യിെല

െവള�രിൽ അ�വദി� �മി�െട ഒ�

ഭാഗ�് റ�ർ വ�വസായ പാർ�്

�ാപി�ക.
5. റ�ർ ഉത്പാദക സംഘ�ൾ

(ആർ.പി.എസ്) �േഖന�ം, റ�റിെ�

സംഭരണം, സം�രണം, സംേയാജനം,
വിപണനം എ�ിവയിൽ ഏർെ��ിരി��
സഹകരണ �ാപന�ൾ �േഖന�ം റ�ർ
ഉത്പാദക�മായി ബ�ം �ാപി�ക.

(സി) ��തൽ കാർഷിേകാ��ാധി�ിത വ�വസായ�ൾ
�ട�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) െ�ഷ�ാലി�ി റ��ക�െട �ാഥമിക സം�രണം
ഉൾെ��� എൻ.ആർ അധി�ിത
വ�വസായ�ൾ�ായി ഒ� ഇൻഡ�ിയൽ പാർ�്
�ാപി��തിെനാ�ം എം.എസ് .എം.ഇ
േമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം �ാരംഭ ��
േക�ീകരി�ം. 

സ�കാര� േമഖലയിൽ ആരംഭി�� �� െച�കിട
ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�ായി നിരവധി
േ�ാ�ാഹന �വർ�ന��ം സാ��ിക

സഹായ പ�തിക�ം വ�വസായ വാണിജ�
ഡയറ�േറ�് വഴി നട�ിലാ���്. ഇ�രം

പ�തികളി�െട കാർഷിേകാ��ാധി�ിത
വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ളള

നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ���്. 

വ�വസായ വാണിജ� വ��് വഴി നട�ിലാ��
��ധാന സാ��ിക സഹായം പ�തിയായ
സംരംഭക സഹായ പ�തിയിൽ (ESS)
കാർഷികാധി�ിത ഭ�� സം�രണ േമഖലെയ
�ൻഗണനാലി�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഇത് വഴി
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ടി േമഖലയിെല സംരംഭ�ൾ�് 1 % അധിക
സ�ിഡി നൽകി േ�ാ�ാഹി�ി��. 

�� വിഭാഗ�ിൽ െപ�� ഭ�� സം�രണ
�ണി�കൾ�് സഹായം നൽ��തിനായി േക�
സം�ാന സർ�ാ�കൾ സം��മായി

�ാധാനമ�ി േഫാർമൈലേസഷൻ ഓഫ് ൈമേ�ാ
�ഡ്  േ�ാസസി�് എ�ർൈ�സ്  (PMFME)
പ�തി നട�ിലാ�ി വ���്. �ാേദശിക ഭ��
വിഭവ�ൾ�് �ാധാന�ം നൽ��തിനായി വൺ
ഡി�ി�് വൺ േ�ാഡ�് മാ�കയിലാണ് ഈ
പ�തി നട�ിലാ�ി വ��ത്. േയാഗ�ത�ളള
േ�ാജ�ിെ� �ിര �ലധന�ിേ�ൽ 35 %
പരമാവധി പരിധി 10 ല�ം �പയാണ് ഒ�
�ണി�ിന് സഹായം ലഭി��ത്. 

�ടാെത കാർഷികാധി�ിത ഭ��സം�രണ
ഉല്����െട വിപണനം
േ�ാൽസാഹി�ി�ാനായി സം�ാനതല�ിൽ

അേ�ാ �ഡ്േ�ാ എ�ിബിഷൻ എ�ാ വർഷ�ം
നട�ി വ���്. 

േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ ���ാടിയിൽ, 115.13
ഏ�ർ �ല�് ഒ� േകാ�ന�് ഇൻഡ�ിയൽ
പാർ�് വികസി�ി�വാ�ളള നടപടികൾ
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി സ�ീകരി� വ��. ഇത്
േകരള�ിെല �ധാന
കാർഷിേകാൽ���ളിെലാ�ായ േത��െട
�ല�വർ�ിത വ�വസായ�ൾ �ട�വാ�ം,
പരിേപാഷി�ി�വാ�ം സാധി��
രീതിയിലായിരി�ം നിർ�ി�ക. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


