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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 352 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ക�വ�ി വ�വസായെ� സംര�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ, 

�ീ എം �േകഷ്  

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

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായെ�
സംര�ി��തി�ം

േ�ാൽസാഹി�ി��തി�മായി ഈ സർ�ാർ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) ക�വ�ി വ�വസായ രംഗ�് സർ�ാർ

നിയ�ണ�ിൽ െപാ�േമഖലയിൽ

�വർ�ി�� ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷൻ, കാ��്, �ടാെത സ�കാര�

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലെയ�ം

സംര�ി��തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��

തി�മായി ഈ സർ�ാർ നിരവധി പ�തികൾ
ഇതിനകം ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��്.

േതാ��ി�െട ദൗർലഭ�മാണ്  ക�വ�ി വ�വസായം
േനരി�� �ധാന �തിസ�ിെയ�് 
വിലയി��ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ 2017 ൽ
�പീകരി� േകരളാ കാഷ� േബാർഡ്  �േഖന
ക�വ�ി ഉൽപാദക രാജ��ളിൽ നി�ം േനരി�്
ക�വ�ി ഇറ�മതി െച�ാണ് ക�വ�ി വികസന
േകാർ�േറഷേ��ം കാ��ിേ��ം കീഴി��

ക�വ�ി ഫാ�റികൾ �വർ�ി��ത്. 

പരമാവധി ഉൽപാദന�മത ൈകവരി��ത്

ല��മി�് ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷനിൽ
ഈ വർഷം ആയിരം െതാഴിലാളികെള ��തായി
നിയമി�ക എ� ല���ിെ� ഭാഗമായി 535
െതാഴിലാളികെള ഇതിേനാടകം നിയമി�ി��്.
�ടാെത ഭാഗികയ�വത്�രണ�ിെ� ഭാഗമായി
െഷ�ിംഗ്  െസ�നിൽ ക�ിംഗ്  െമഷീ�ക�ം

അത�ാ�നിക ഫി�ിംഗ് പാ�ിംഗ് െമഷീൻ

േകാർ�േറഷെ� അയ�ിൽ ഫാ�റിയി�ം

�ാപി�ി��്. ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തി�േശഷം ക�വ�ി വികസന

േകാർ�േറഷനിൽ നി�ം 2016 �തൽ 2021 വെര
വിരമി� െതാഴിലാളിക�െട �ാ�വി�ി �ടി�ിക
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നൽ��തിനായി 20 േകാടി �പ�ം സർ�ാർ
നൽകിയി��്.

�ടാെത ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട

ആ�നികവത്�രണ�ി�ം ഭാഗിക

യ�വത്�രണ�ി�മായി 2 േകാടി �പ�ം,
േദശീയ വിപണിയി�ം അ�ാരാ� വിപണിയി�ം
�ാൻഡ്   ബിൽഡിംഗി�ം കേ�ാള

േബാധവത്�രണ�ി�മായി 50 ല�ം �പ�ം
2021-22 സാ��ിക വർഷം േകാർ�േറഷന്
നൽകിയി��്. 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ം
�ാൻഡ്  ബിൽഡിംഗിനായി 50 ല�ം �പ
ബജ�ിൽ വകയി��ക�ം ഭരണാ�മതി

നൽ�ക�ം െച�ി��്. �ടാെത ക�വ�ി

വികസന േകാർ�േറഷൻ ഫാ�റിക�െട

ആ�നികവത്�രണ�ി�ം ഭാഗിക യ�വത്�
രണ�ി�മായി 2022-23 സാ��ിക വർഷം 5.5
േകാടി �പ ബജ�ിൽ വകയി��ിയതിന്

ഭരണാ�മതി നൽ��തി�� നടപടിക�ം

സ�ീകരി� വ��. 

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
2021-22 സാ��ിക വർഷം 2016 �തൽ 2020
വെര വിരമി� െതാഴിലാളികൾ�ം �ൻ

വ�വസായിക�െട കാലയളവിൽ വിരമി�

െതാഴിലാളികൾ�ം �ാ�വി�ി നൽ��തിനായി
9.57 േകാടി �പ കാ��ിന് നൽകിയി��്. 2022-
23 െല പ�തി വിഹിത�ിൽ

ആ�നികവൽ�രണ�ി�ം യ�വൽ�രണ

�ി�മായി 3.5 േകാടി �പ�ം �ാൻഡ്  
വികസന�ിനായി 50 ല�ം �പ�ം

വകയി��ക�ം ��ത 50 ല�ം �പ കാ��ിന്
റിലീസ്  െച�് നൽ�ക�ം െച�ി��്. ക�വ�ി
െതാഴിലാളികെള സംര�ി��തിെ� ഭാഗമായി
അട� കിട� സ�കാര� ഫാ�റികളിൽ നി��
1509 െതാഴിലാളികെള 2016-21 കാലയളവിൽ
കാ��ിൽ നിയമി�ി��്. 

സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല
േനരി�� േതാ��ി ദൗർലഭ�ം

പരിഹരി��തിനായി സർ�ാർ �പീകരി� േകരള
കാഷ�േബാർഡ്  ലിമി�ഡ്  2021 വർഷം 12763.402
െമ�ിക് ടൺ േതാ��ി�ം 2022 ൽ 5691.676
െമ�ിക് ടൺ േതാ��ി�ം ഇറ�മതി െച�്
ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷ�ം കാ��ി�ം
നൽകിയി��്. �ടാെത ക�തൽ േതാ��ി

ഇറ�മതി െച��തിനാവശ�മായ െടൻഡർ
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നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി��്. ആ�ി�ൻ

രാജ��ളിൽ നി�ം ഗവൺെമ�്  �ഖാ�ിരം

േതാ��ി ഇറ�മതി െച�ാ�� സാധ�ത �ടി
കാഷ�േബാർഡ്  ആരാ� വ��. േകരള കാഷ�
േബാർഡ്  സംഭരി�� േതാ��ി

െപാ�േമഖലയിെല ക�വ�ി �ണി�കൾെ��
േപാെല സ�കാര� േമഖലയിെല �ണി�കൾ�ം
ലഭ�മാ�ാൻ േബാർഡ്  ഉേ�ശി��. ഇതി�െട
ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിെല

െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ ദിന�ൾ

�ടർ�യായി ഉറ�വ���തി�ം ഇവ�െട ജീവിത
നിലവാരം െമ�െ����തി�ം

സാധി��താണ്. 

�ടാെത സർ�ാർ തല�ിൽ �പീകരി�ി�ളള
Price Fixation Committee ഓേരാ ക�വ�ി
സീസണി�ം നി�യി�� വിലയിൽ �ഷി വ��്,
പ�ിക ജാതി-പ�ിക വർ� വികസന വ��്,
�ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ, റീഹാബിലി േ�ഷൻ
�ാേ�ഷൻ, സ്  േ��്  ഫാമിംഗ്  േകാർ�േറഷൻ,
െകാ�ം ജി�ാ പ�ായ�ിെ� വിവിധ ഫാ�കൾ
എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം നാടൻ േതാ��ി സംഭരി�്
ക�വ�ി വികസന േകാർ�േറഷേ��ം

കാ��ിേ��ം ക�വ�ി ഫാ�റിയിെല

െതാഴിലാളികൾ�് േജാലി ഉറ�വ���തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി �ി��്. 

2021-22 സാ��ിക വർഷം േതാ��ി

ഇറ�മതി�� �വർ�ന �ലധനമായി േകരള
കാഷ� േബാർഡ്  ലിമി�ഡിന് സർ�ാർ 37.3 േകാടി
�പ�ം 2022-23 വർഷം 40.85 േകാടി �പ�ം
നൽകിയി��്. 

േകരള�ിെല ക�വ�ി വ�വസായെ�

�ന��ീവി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട, ക�മാവ്
�ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി �പീകരി� േകരള
സം�ാന ക�മാവ് �ഷി വികസന ഏജൻസി�്
2022-23 സാ��ിക വർഷെ� ബജ�ിൽ

വകയി��ിയ 715 ല�ം �പ�് സർ�ാർ
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിൽ ബാ�് േലാൺ
�ടിശിക��വർ�് പലിശയിളവ് നൽ��തി�ം
��തൽ േപർ�് െതാഴിൽ നൽ��വെര
േ�ാൽസാഹി�ി��തി�ം �േത�കം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി ബഡ്ജ�ിൽ �ക
നീ�ിെവ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലെയ
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഉേ�ജി�ി��

തി�മായി ബാ�് േലാൺ �ടി�ിക��വർ�്
പലിശയിളവ് നൽ��തി�ം െതാഴിൽ
നൽ��തിന�സരി�് േ�ാ�ാഹന പ�തികൾ
നട�ിലാ��തി�മായി 2022-23 വർഷെ�
സം�ാനെ� ബജ�ിൽ 30 േകാടി �പ
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വകയി��ിയി��്. �ടാെത ജീവേനാപാധികൾ
ന�െ�� അവ�യി�� െച�കിട - ഇട�രം

ക�വ�ി ഫാ�റികൾ�്  �വർ�ന �ലധന�ം
ആ�നികവത്�രണ�ി�� �ലധന സഹായ�ം
പലിശ സഹായ�ം നൽകി ഇവെയ
�ന��രി�ി��തിനായി 7 േകാടി �പ�ം 2022-
23 െല ബഡ്ജ�ിൽ നീ�ി വ�ി��്.

(സി)

േകാവിഡാന�രം െപാ� േമഖലയിെല�േപാെല
സ�കാര� േമഖലയി�ം ക�വ�ി വ�വസായം �ർ�
സ�മാ��തി�ത�� എെ��ാം
നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�വാൻ
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകാവിഡാന�രം സ�കാര� ക�വ�ി വ�വസായ
േമഖലെയ തകർ�യിൽ നി�ം

കരകയ��തിനായി �ൻ സർ�ാർ �ഖ�ാപി�
�ന��ാരണ പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി 'ഒ��വണ

തീർ�ാ�ൽ' പ�തി നട�ിലാ��തിനായി

�പീകരി� ��ംഗ ക�ി�ി 30.12.2021ൽ
വ�വസായ വ��് മ�ി�െട അ���തയിൽ
നട� േയാഗ�ിൽ കടെ�ണിയിലായ ക�വ�ി
വ�വസായിക�ം ബാ�ക�െട �തിനിധിയായ

SLBC �ം ത�ിൽ OTS സംബ�ി�്

സമയവായ�ിെല�ക�ം ഇേത �ടർ�്

ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ �ഖ�ാപി�് സർ�ാർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച�ി��.

��ത OTS അംഗീകരി�് ബാ�ക�മായി

കരാറിേലർെ�ടാ�� തീയതി 31.03.2022 ൽ
നി�ം ദീർഘി�ി�് നൽകണെമ�് നിരവധി

നിേവദന�ൾ സർ�ാരിൽ ലഭി�തിെ�

അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ ഇ�ാര�ം

അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി�ക�ം OTS
സംബ�ി�് ബാ�ക�മായി കരാറി

േലർെ�ടാ�� അ�ിമ തീയതി 16.06.2022 െല
സ.ഉ(സാധാ)നം.562/2022/വ�വ �കാരം

31.03.2022 വെര എ��ത് 31.12.2022 വെര
എ�് ദീർഘി�ി�് നൽ�ക�ം െച�.

േകാവിഡാ�രം സ�കാര� ക�വ�ി േമഖല�െട
�വർ�നം �ർ� സ�മാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടികൾ സർ�ാർ �ട��താണ്.

(ഡി) നിലവിൽ ��ി�ിട�� സ�കാര� ക�വ�ി
ഫാ�റികൾ സർ�ാർ ഏെ���്

�വർ�ി�ി��തിെന�റി�്

ആേലാചി��േ�ാ?

(ഡി)

നിലവിൽ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


