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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 297 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഭി� േകരളം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 

�ീ. എ. രാജ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) �ഭി� േകരളം പ�തിയി�െട സം�ാന�്

കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ാദന വർ�നവ്
ഉ�ാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; ഉ�ാദന
വർ�നവിന�സരി�  ്ഉ����െട സംഭരണം,
സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ��
സൗകര��ൾ െമ�െ��ി�ിെ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) �ഭി� േകരളം പ�തിയി�െട സം�ാന�്

കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ാദന വർ�നവ്
ഉ�ാ�ാൻ കഴി�ി��്. ഉ�ാദന
വർ�നവിന�സരി�  ്ഉ����െട സംഭരണം,
സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ�� സൗകര��ൾ
വി�ലെ����തി�� വിവിധ പ�തികൾ
സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി��്. േകാവിഡ്  19
കാരണ��ായ അട�ിടലിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

കർഷകർ�് ഉത്പ��ൾ വി�ഴി�വാൻ
സാധികാ� സാഹചര���ായി.ഇത്
പരിഹരി��തിന് 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
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
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സംഭരി�ക�ം െച��. 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�ിേകാർപ്
വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ
�ട�ി 1884 മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�
വിപണനം നട�ി വ��. സം�ാന

�ഷിവ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ 1884
മാർ��കൾ �വർ�ി� വ��. �ടാെത �ഭി�
േകരള�ിെ� ഭാഗമായി 562 �തിയ ആ���കൾ

വഴി�ം, �ഖ�മ�ി�െട �� ദിന കർ�
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 ��ണം
ഒഴിവാ�ി �ാേദശികമായി കർഷകർ�് െമ�െ��
വില ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ
ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി ഒ���. കാർഷിക �ല�
വർ�ിത ഉൽ����െട സം�രണ�ി�ം

വിപണി വിലയിെല അ�ിരത

മറികട��തി�മായി കാർഷിക ഉത്പ���െട
സം�രണം, �ല� വർ�നവ് എ�ിവ�മായി
ബ�െ��് �ഷി വ��ിെ��ം സഹകരണ
വ��ിെ��ം സം�� ആഭി�ഖ��ിൽ

ആരംഭി�� സംഭരണ സം�രണ �ണി�കൾ�്
ധനസഹായം നൽ��. �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി
ബിസിനസ്  കൺേസാർഷ�ം �േഖന കാർഷിക
േമഖലയിെല �� െച�കിട ഇട�രം �ല�വർ�ന
സംരംഭ�ൾ�ം, ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷൻ �പീകരി�ൽ എ�ിവ�ം
സർ�ാർ സഹായം നൽ��. �ടാെത മാർ��ിംഗ്
േമഖലയിൽ ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്
സംവിധാന�ൾ, �ാർ��കൾ, കർഷക
��ാ�കൾ എ�ിവ ഏർെപ���തി��
നടപടിക�ം ആേലാചനയിലാണ് .
കാർഷിേകാൽ����െട ഉ�ാദന വർ�നവി�ം
�ല�വർ�ിത ഉ����െട നിർ�ാണ-
വിപണന�ി�മായി സം�ാന �ഷി വ��ിെ�
േന�ത��ിൽ 50 എഫ്.പി.ഒ.കൾ �ാൾ ഫാർേമ�്
അ�ി ബിസിന�് കൺേസാർഷ�ം വഴി ��തായി
�പീകരി�ക�ം നിലവി�� 50 കർഷക
ഉത്പാദക സംഘടനകെള ശാ�ീകരി�ക�ം
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െച��. �ടാെത വി.എഫ്.പി.സി.െക �േഖന 20
എഫ്.പി.ഒ ക�െട രജിസ്  േ�ഷ�ം
�ർ�ിയായി��്. െന�്, െത�്, പാൽ
ഉൽ���ൾ, പ��റികൾ, പഴ�ൾ,
കിഴ�വിളകൾ, ൈപനാ�ിൾ, ച�, വാഴ, േതൻ,
�ഗ�വിളകൾ, െകാേ�ാ, ക�വ�ി, �വ, റ�ർ,
െവ�ില, �ളക്, െച�ധാന��ൾ എ�ീ വിളകൾ
അടി�ാനമാ�ിയാണ് എഫ്.പി.ഒ.കൾ
�പീകരി��ത്. േക�സർ�ാരിെ� എഫ്.പി.ഒ.
�പീകരണ പ�തി �കാരം 44 എഫ്.പി.ഒ.കൾ
േകരള�ിൽ ആരംഭി��തിൽ 28 എ�ം
ഇതിനകം രജിേ�ഷൻ �ർ�ിയാ�ിയി��്.
സഹകരണ വ��മായി േചർ�് ഭേ��ാൽ��
�ണി�കൾ �ാപി��തി�� നടപടിക�ം
ആരംഭി� കഴി�. നഗര സം�രണ േക��ൾ
ശ�ിെ���ൽ, കെ��ർ മാ�കയി��
സം�രണ/വിപണന േക�ം, സം�രണ �ണി�്
�ാപി�ൽ, െസ�ൻഡറി നഗര സം�രണ
�ണി�കൾ �ാപി�ൽ/ ഇൻക�േബഷൻ
േക��ൾ �ാപി�ൽ, എ�ിവ ഈ വർഷം �ഷി
വ��ി�െട�ം സഹകരണ വ��ിന് സബ് സിഡി
നൽകി�ം നട�ിലാ��. നട� സാ��ിക

വർഷ�ിൽ നിർ�ാണം ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി�� അേ�ാ പാർ�കൾ ഓേരാ വിളെയ
അടി�ാനമാ�ി �വർ�ി��വയാണ്.
നാളിേകരം, വാഴ, േതൻ, മാവ്, പ��റികൾ
എ�ിവ�െട സംഭരണം, സം�രണം, �ല�
വർ�നവ് എ�ിവ ല��മാ�ിയാണ്
�വർ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��ത്. കാർഷിക
േമഖലയിൽ �ല�വർധിത വ�വസായ�ൾ
ആരംഭി��തിനായി KIIFB �െട സാ��ിക

സഹായേ�ാെട അേ�ാപാർ�കൾ
�ാപി��തിന് 100.13 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.

(ബി) കാർഷിേകാ����െട സംഭരണം, സം�രണം,
വിപണനം എ�ിവ�ായി സർ�ാർ
ഉടമ�തയിൽ �പീകരി�� ക�നിയിൽ
കർഷക�െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ��േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�നി �പീകരണ�ിൽ കർഷ �തിനിധിക�െട
പ�ാളി�ം പരിഗണി��താണ്.
കാർഷിേകാ����െട സംഭരണം, സം�രണം,
വിപണനം എ�ിവ�ായി 2017 സാ��ിക

വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ 5 അേ�ാ പാർ�കൾ
േകരള�ിൽ ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��. ഈ
പാർ�ക�െട �വർ�ന�ിനായി െ�ഷ�ൽ
പർ�സ്  െവഹി�ിൾ ആയി േകരള അേ�ാ
ബിസിനസ്  ക�നി (KABCO) �പീകരി�വാൻ
ല��മി��. കാർഷിക േമഖലയിൽ �ല�വർധിത
വ�വസായ�ൾ ആരംഭി��തിനായി KIIFB �െട
സാ��ിക സഹായേ�ാെട അേ�ാപാർ�കൾ
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�ാപി��തിന് 100.13 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��.

(സി)

��ത ക�നി നിലവിൽ വ��േതാെട
കർഷകർ�് എെ��ാം �േയാജന�ൾ ലഭ�മാ�ം;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(സി) ��ത ക�നി നിലവിൽ വ��േതാെട
ഉൽ���ൾ പാഴായി േപാ��ത് �റ�വാൻ
സഹായി�ം. �ാഥമിക സം�രണം,
തരംതിരി�ൽ, േ�ഡിംഗ് െമ�െ�� സംഭരണം, മ�്
ആ�നിക െപാ� അടി�ാന സൗകര���െട
ലഭ�ത, �ല�വർ�നവ് എ�ിവയി�െട അവ�െട
െഷൽഫ് ൈലഫ് വർ�ി��. െമ�െ��
സംഭരണം, വില, ഇടനില�ാ�െട �ഷണം
�റ�ൽ, പരിശീലന�ം �തന സാേ�തികവിദ�ാ
ൈകമാ�ം, എ�ീ �േയാജന�ദമായ കാര��ൾ
കർഷകന് ലഭി��. െപാ�വായ അടി�ാന

സൗകര��ൾ, �തന സാേ�തികവിദ��െട
�േയാജനം, കയ�മതി അവസര�ൾ എ�ിവ�ം
ലഭി��. �ർ�മാേയാ ഭാഗികമാേയാ േനരി���ം
പേരാ��മായ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��.
ഉൽപ� േ�ണിയിെല വർധനയി�െട
വ�ാപാരികൾ�് െമ�െ�� �ണേമ��� വ��ൾ
ലഭി�ക�ം, ഉപേഭാ�ാവിന് �റ� വില�്
ഉൽ���ൾ ലഭി�ക�ം െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


