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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 292 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ര�ിത ഭേ��ാ�ാദനം ല��മി�്
ആരംഭി� ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി എ�
പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ര�ിത ഭേ��ാ�ാദനം ല��മി�െകാ�ം,
ഓണ�ാല�് വിഷരഹിതമായ പ��റികൾ
ന�െട സ��ം വീ�വള�ിൽ നി�് തെ�
ലഭ�മാ�വാൻ ഉേ�ശി�ം കാർഷിക വികസന
കർഷകേ�മ വ��ിെ� സമ� പ��റി വികസന
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി, 2017-18 വർഷം
ആരംഭി�  ്�ടർ�ം വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി
വ�� ‘ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി’ പ�തി�െട
�വർ�ന �േരാഗതി �വെട േചർ��. 2017-18
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഓണ�ിന് ഒ� �റം
പ��റി പ�തി�ായി വീ�വള�ിൽ �ഷി
െച��തിന് �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ, കർഷകർ
എ�ിവർ �േഖന 10 �പ വില വ�� അ�ിനം

പ��റി വി�കൾ അട�ിയ 40 ല�ം പ��റി
വി� പാ��ക�ം, 45.45 ല�ം പ��റി ൈതക�ം
സൗജന�മായി വിതരണം െച�. ��ത
വർഷ�ിൽ ഓണ�ാല�് 18639.672 െഹ�ർ
�ല�് പ��റി �ഷി നട�ിലാ�വാ�ം
ഇതി�െട ഓണ�ാലെ� പ��റി ഉ�ാദനം
0.968995 ല�ം െമ�ിക് ടൺ അധികമായി
ഉത്പാദി�ി�വാ�ം കഴി�. 2018-19
സാ��ിക വർഷ�ിൽ സമ� പ��റി
വികസന പ�തി �കാരം വിവിധ ഇനം പ��റി
വി�കൾ അട�ിയ 1 േകാടി പ��റി വി�്

പാ��കൾ വിദ�ാർ�ികൾ�ം, കർഷകർ�മായി
വിതരണം െച�. �ടാെത 90.9 ല�ം പ��റി
ൈതകൾ കർഷകർ� സൗജന�മായി
നൽകിയി��. എ�ാൽ അ�തീ�ിതമായി
ഉ�ായ �ളയം �ലം സം�ാനെ�ാ�ാെക

നട�ിലാ�ി വ� പ�തിയിൽ പ��റി വിള
വി�തി�െട ഏകേദശം 70% �തൽ 75% വെര
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വിളനാശം സംഭവി�തിനാൽ ഓണ�ാലെ�
പ��റി ഉ�ാദനം 0.45328 ല�ം െമ�ിക് ട�ം,
വി�ീർ�ം 15867.92 െഹ��മായി
പരിമിതെ��ക��ായി. 2019-20 സാ��ിക

വർഷം �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ, കർഷകർ എ�ിവർ
�േഖന 10 �പ വില വ�� അ�ിനം പ��റി
വി�കൾ അട�ിയ 60 ല�ം പ��റി വി�
പാ��ക�ം, 159.46 ല�ം പ��റി ൈതക�ം
സൗജന�മായി വിതരണം െച�തി�െട 20182.7
െഹ�ർ �ല�് �ഷി െച�ക�ം, 3.05721
ല�ം െമ�ിക് ടൺ പ��റി ഉ�ാദി�ി�ക�ം
െച�. 2020-21 വർഷ�ിൽ പ��റി വി�ക�ം
പ��റി ൈതക�ം സൗജന�മായി വിതരണം
െച�തി�െട ഓണ�ാല�് 23808.18. െഹ�ർ
�ല�് പ��റി �ഷി നട�ിലാ�ക�ം
3.571228 ല�ം െമ�ിക് ടൺ പ��റി
ഉ�ാദി�ി��തി�ം സാധി�. കർഷകർ,
വിദ�ാർ�ികൾ, സഹകരണ �ാപന�ൾ,
��ംബ�ീ, ഉേദ�ാഗ�ർ, സ�� സംഘടനകൾ,
റസിഡ�്സ്  അേസാസിേയഷ�കളിെല
അംഗ�ൾ, ജന�തിനിധികൾ, മാധ�മ
�ാപന�ൾ, തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ

എ�ിവ�െട പ�ാളി�േ�ാ� �ടിയാണ് 2021-
22വർഷെ� ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��ത്. ഓണ�ിന് ഒ� �റം
പ��റി പ�തി�െട �ചരണ�ിനായി ഫാം
ഇൻഫർേമഷൻ ബ�േറാ 5 ല�ം ലീഫ് െല�ക�ം 1
ല�ം േപാ��ക�ം അ�ടി�  ്വിതരണം
െച�ക��ായി. ഓഗ�് മാസം 15-ാം
തീയതിേയാെട വിതരണം �ർ�ീകരി�ക�ം ബ�.
�ഖ�മ�ി�െട 100 ദിന കർ� പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ���ി 50 ല�ം പ��റി വി�് പാ��ക�ം
150 ല�ം പ��റി ൈതക�ം വിതരണം െച�ക
എ� ല��ം ൈകവരി�വാ�ം സാധി�.
ഇ�കാരം ഓണ�ാല�് 24000.85 െഹ�റിൽ
വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി�വാ�ം,
3.725828 ല�ം ടൺ �ര�ിത പ��റി
ഉ�ാദി�ി�വാ�ം സാധി�. ഇതി�െട
ഓണ�ാല�് പ��റി�ായി അയൽ
സം�ാന�െള ആ�യി�� �ിതി�്

മാ���ാ��തി�ം സാധി�.

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട ഉ�ാദി�ി� പ��റിക�െട
സംഭരണം, വിപണനം എ�ിവ�ായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട ഉൽപാദി�ി� പ��റിക�െട
സംഭരണം, വിപണനം എ�ിവ�ം കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി�� ഉത്പ��ൾ�് പരമാവധി വില
ഉറ�ാ��തി�ം �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ഉത്പ��ൾ ന�ായവില�് ലഭി��തി�ം 2000
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ഓണവിപണികൾ സം�ാന �ഷി വ��്
17.08.2021 �തൽ 20.08.2021 വെര�ളള 4
ദിവസ�ളിൽ സം�ാനെ� പ�ായ�്,
�നിസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷ�കളിൽ
സംഘടി�ി�ക��ായി. സം�ാനെ� 14
ജി�കളി�ം �ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�

വ�� വിവിധ വിപണികൾ, അേ�ാ സർ�ിസ്
െസ��കൾ, േഹാർ�ിേകാർ�ിെ�
ഉടമ�തയി���ം �ാൻൈ�സിക�മായ

റീെടയിൽ ഔ�് െല�കൾ, ഉ�വകാല

വിപണികൾ�ായി �േത�കമാ�� ഔ�് െല�കൾ,
വി.എഫ്.പി.സി.െക. ഔ�് െല�കൾ, എ�ിവ
�േഖന ഉ�വകാല പഴം, പ��റി വിപണികൾ
�വർ�ി�ി�. �ഷി വ��് 1350 എ�ം,
േഹാർ�ിേകാർ�് 500 എ�ം, വി.എഫ്.പി.സി.െക.
150 എ�ം എ� �മ�ിൽ വിപണികൾ
സംഘടി�ി�. ഉ�വ സമയ�ളിൽ കർഷകർ�്
െമ�െ�� വില ഉറ�ാ�ക, ഉ�വ കാല�ളിൽ
�റ� വിപണികളിെല വില�യ�ം നിയ�ി�ക,
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് ന�ായവില ലഭ�മാ�ക
എ�ിവയായി�� �ധാന ല���ൾ. ഉ�വ

കാല�ളിൽ കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�്
സംഭരി�� പ��റികൾ െപാ� വിപണികളിൽ
ലഭ�മാ�� അതാത് ഇന��െട സംഭരണ
വിലേയ�ാൾ 10% അധികം വില ന�ി സംഭരി�.
വിപണികളി�െട വി�ന നട�േ�ാൾ
െപാ�വിപണി വി�ന വിലയിൽ നി�ം 30%
�റ� വില�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ�ി.
ഓണവിപണി ല��മി� കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�
�ണേമ��� ഉത്പ��ൾ സംഭരി� വിതരണം
നട��തിന് �ഷി വ��് �ാധാന�ം
നൽകിയി��. ഓണവിപണികൾ�ായി 4220 ടൺ
പഴം പ��റികൾ സംഭരി�തിൽ 1800 ടൺ �ഷി
വ��് �േഖന�ം 300 ടൺ വി.എഫ്.പി.സി.െക.
�േഖന�ം, 2120 ടൺ േഹാർ�ിേകാർ�് �േഖന�ം
ആയി�� സംഭരണം. 18000 കർഷക�െട
ഉത്പ��ൾ സംഭരി�വാൻ സാധി�.

(സി) പ��റിക�െട വിപണന�ിനായി നഗര വഴിേയാര
കാർഷിക വിപണികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; നഗര
വഴിേയാര കാർഷിക വിപണിയി�െട െതാഴിൽ
നൽകാൻ കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. നഗര�േദശെ� �ൻനിര
കാർഷികവിപണികൾ�് സമാ�രമായി
കർഷകർ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ഒ�േപാെല
�േയാജനെ����ം േനരി�� വിപണന�ിന്

സഹായകര�മാ�� വിപണിയാണ്
"േറാഡരികിെല നഗര വിപണികൾ" അെ��ിൽ
"കർഷക�െട വിപണികൾ" എ�് വിളി�െ���
നഗര വഴിേയാര കാർഷിക ച�കൾ.
നഗര�േദശ�ളിൽ വിഷരഹിത പഴം
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പ��റിക�െട നിലവിെല വർ�ി� ആവശ�ം

��ിൽക�് കർഷകർ�് അവ�െട
ഉത്പ��ൾ�് ഇടനില�ാരി�ാെത ന�ായമായ
വില ലഭി��തി�ം, കർഷകർ�ം കർഷക
��ാ�കൾ�ം േനരി�് വിപണനം നട�ാൻ

കഴി�� എ��മാണ് ഇ�ര�ി��

ആ�ച�ക�െട �േത�കത. കേ�ാള
ആവശ�ാ�സരണം വിഷരഹിത ഫാം �ഷ്
ഉൽ ���ൾ �ഷി �ല� നി� കർഷകർ
േനരി�് സംഭരി� കർഷകർ/കർഷക ��ാ�കൾ/
കർഷകമി�കൾ എ�ിവർ ഈ വിപണികൾ
നട��. നഗര �േദശെ� വിഷരഹിത പഴം
പ��റിക�െട ആവശ�കത മനസിലാ�ി ഒ�
�ട�െമ� നിലയിൽ സർ�ാരിെ� 100 ദിന
കർമപ�തി�െട ഭാഗമായി 2021-22-ൽ 100 നഗര
വഴിേയാര കാർഷികച�കൾ ആരംഭി�ി��്.
�ധാന ടൗൺ ഷി�കളായ തി�വന��രം,
എറണാ�ളം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട്  ജി�കളിൽ 10
വീത�ം മ� ജി�കളിൽ 6 വീത�ം നഗര വഴിേയാര
കാർഷിക ച�കൾ ആരംഭി�ി��്. ആെക 100
നഗര വഴിേയാര കാർഷിക ച�കൾ 2021-22
വർഷ�ിൽ �ഖ�മ�ി�െട �� ദിന പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി ���ിപഥ�ിൽ എ�ി.
ഇ�ര�ി�� വിപണികൾ 2021 �ണിൽ
ആരംഭി� െസപ്�ംബർ മാസേ�ാെട �ർണ
�വർ�ന സ�മാ�ക�ം െച�. ഓേരാ
വിപണി�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
ഒ���തിനാ�ം, േശഖരി�� പഴം പ��റികൾ
വിപണിയിൽ എ�ി��തി�മായി പതിനായിരം
�പ വീതം സഹായധനമായി നൽകിയി��്. ഒ�
ആ�ച�യിൽ ഏകേദശം 2 െതാഴിൽദിന�ൾ
എ� േതാതിൽ �തിമാസം 800 െതാഴിൽദിന�ൾ
��ി�െ���.

(ഡി) സം�ാനെ� കർഷകർ ഉ�ാദി�ി��
പ��റികൾ�് �ിരം വിപണി ലഭ�മാ��തിന്
സ�ീകരി�വ�� വ��തല നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാന�് കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക
ഉത്പ��ൾ ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി
ന�ായവില ലഭ�മാ��തിനായി േകരള ഫാം �ഷ്
പഴം പ��റി താ�വില പ�തി 2020 നവംബർ
ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. പ�തി�െട
�ഖ�ാപന�ി�െട േകരള�ിെല 16 ഇനം പഴം
പ��റികൾ�ാണ് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ത്
. മര�ീനി, േന�ൻ, ൈകത��, ��ളം, െവ�രി,
പാവൽ, പടവലം, വ�ി�യർ, ത�ാളി, െവ�,
കാേബജ് , കാര�്, ഉ�ള�ിഴ�്, ബീൻസ് , ബീ�്��്,
െവ���ി എ�ിവ�ാണ് താ�വില
�ഖ�ാപി�ി��ത്. �ഷി വ��ിെ� AIMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ി�� എ�ാ അർഹരായ
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കർഷകർ�ം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം.
ജി�കളിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി� വിള�െട
വില, താ�േ�ാൾ ജി�ാ വില േമാണി�റിംഗ്
ക�ി�ി�െട �പാർശ �കാരം �ഷി ഡയറ�ർ
ജി�യിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ക�ം
അതിൻ �കാരം ഉത്പ��ൾ നിലവിെല മാർ��്
വില�് തിരെ��� 550 വിപണികൾ വഴി
സംഭരി��. ഇതിൽ 250 വിപണികൾ PACS-
െ��ം, 300 വിപണികൾ �ഷി വ��ിേ��മാണ്.
�ഷി വ��് സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ �ഷി
വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി��

വിവിധ ‘എ’ േ�ഡ്  ���കൾ, ഇേ�ാേഷാ�കൾ,
ആ�ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർ�് വിപണികൾ,
വി.എഫ് .പി.സി.െക. വിപണികൾ �ട�ി 1884
മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ� വിപണനം
നട�ി വ��. �ഭി� േകരള�ിെ� ഭാഗമായി
562 �തിയ ആ���കൾ വഴി�ം, �ഖ�മ�ി�െട
�� ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി �ട�ിയ 100
നഗര വഴിേയാര ച�കൾ വഴി�ം ഉത്പ��ൾ
വി�ഴി�ി��്. �ഷിവ��ിെ� േനരി��
നിയ�ണ�ിൽ ഈ വിപണികൾ
�വർ�ി��തിനാൽ ഇടനില�ാ�െട �ഷണം
ഒഴിവാ�ി �ാേദശികമായി കർഷകർ�് ന� വില
ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി
ഒ���. ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി
പ�തിയി�െട ഉൽ�ാദി�ി�� പ��റികൾ
േഹാർ�ിേകാർ�് സംഭരി�  ്safe to eat എ�
േലബലിൽ േഹാർ�ിേകാർ�ിെ� �ധാനെ�� ഔ�്
െല�കൾ വഴി വിപണനം നട�ി വ��.
േഹാർ�ിേകാർ�ിന് നിലവിൽ 13 ജി�ാ സംഭരണ
േക���ം 6 ഉപസംഭരണ േക���ം ഉ�് .
ഇവ�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� ൈലസൻസി
�ാ�ക�ം, സ��ം �ാ�കൾ വഴി�ം ഉൽ���ൾ
വിതരണം നട��. േഹാർ�ിേകാർ�ിന് കീഴിൽ
126 സ��ം �ാ�ക�ം 278-ഓളം ൈലസൻസി
�ാ�ക�ം �വർ�ി� വ���്. വിപണന
�ംഖല വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
നിലനി��തിൽ നി�ം അധികമായി മ�
സൈ�േകാ ��ർ മാർ��കളിൽ �ടി
േഹാർ�ിേകാർ�ിെ� വിപണന േക��ൾ
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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