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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1613 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള അേ�ാ ബിസിനസ്  ക�നി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷിക േമഖലയിെല ഉൽ����െട

സംഭരണം, സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ

ല��മാ�ി േകരള അേ�ാ ബിസിനസ്  ക�നി

ആരംഭി��തിന് പ�തിയി�ി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) എ�ിൽ ക�നി�െട ഘടന�ം �ധാന �മതലക�ം

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;
(ബി) കാർഷിക േമഖലയിെല വിപണനം,

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ക�നീസ്  ആ�് �കാരം,
േകരള അേ�ാ ബിസിന�് ക�നി എ� േപരിൽ

ഒ� �ാപനം �പീകരി��തിന് 2016-17 െല

ബജ�് �സംഗ�ിൽ നിർേ�ശി�ക�ം ഇതിനായി

1.5 േകാടി �പ വകയി��ക�ം െച�ി��.
ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെ�

കാർഷിക േമഖലയിെല ഉൽ����െട സംഭരണം;
സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ�് �ാധാന�ം

നൽകി ഉൽ���ൾ�് അർഹമായ വില

ലഭ�മാ��തി�ം അധികമായി ഉൽ�ാദി�ി��

ഉൽ����െട �ല�വർ�നവ് നട�ി വിപണനം

ഉറ�ാ��തി�ം �ഷി വ��ി� കീഴിൽ അേ�ാ

ബിസിനസ്  ക�നി �പീകരി��തി�� �ാരംഭ

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ആഭ��ര-
അ�ർ േദശീയ വിപണികളിൽ അസം�ത�ം

�ല�വർ�ിത�മായ ഉൽ���ൾ വിപണനം

െച��തി�െട േകരള�ിൽ കാർഷിക

ബിസിന�് വികസി�ി�ക, അ�വഴി

സം�ാന�് ഒ� ഊർ�സ�ലമായ കാർഷിക

വിപണന സംവിധാനം �ാപി�ക, �ഷി വ��ിന്

കീഴി�� കാർഷിേകാൽ�ാദന ക�നികൾ�ം

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം �ഷി�ാർ�ം

കാർഷിക ഉൽ����െട �ല�വർ�നവിന്

ആവശ�ാ�സരണം ഉപേദശ�ൾ നൽ�ക

എ�ിവയാണ് നിർ�ി� അേ�ാ ബിസിന�്

ക�നി�െട �ധാന �മതലകൾ. സം�ാനെ�

കാർഷിക ഉൽ����െട വിപണന േമഖലയിൽ

ശരിയായ ഇടെപടൽ ഉറ�ാ��തിന് അേ�ാ
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ബിസിന�് ക�നി �പീകരണം വഴി

സാധ�മാ��താണ്. കർഷകർ, കാർഷിക

സംഘടനകൾ, ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ ക�നികൾ

എ�ിവരിൽ നി�ം കാർഷിക ഉൽ���ൾ

�ല�വർ�ിത ഉൽ���ളായി വിപണനം

നട��ത് �ഗമമാ��തിന് അേ�ാ ബിസിന�്

ക�നി �പീകരണ�ി�െട ല��മി��.

(സി)

സം�ാനെ� െച�കിട വൻകിട കർഷക�െട

ഉൽ���ൾ�് വിപണി കെ���തി�ം

ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി വിപണി വില�്

ആ�പാതികമായ വില കർഷകർ�്

ലഭ�മാ��തി�ം എെ�ാെ� ഇടെപട�കൾ

നട�ാൻ ക�നി�് കഴി�ം എ�ാണ് സർ�ാർ

വിലയി���ത്;

(സി) കാർഷിക േമഖലയിെല വിപണനം,
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ക�നീസ്  ആ�് �കാരം,
േകരള അേ�ാ ബിസിന�് ക�നി എ� േപരിൽ

ഒ� �ാപനം �പീകരി��തിന് 2016-17 െല

ബജ�് �സംഗ�ിൽ നിർേ�ശി�ക�ം ഇതിനായി

1.5 േകാടി �പ വകയി��ക�ം െച�ി��.
ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെ�

കാർഷിക േമഖലയിെല ഉൽ����െട സംഭരണം;
സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ�് �ാധാന�ം

നൽകി ഉൽ���ൾ�് അർഹമായ വില

ലഭ�മാ��തി�ം അധികമായി ഉൽ�ാദി�ി��

ഉൽ����െട �ല�വർ�നവ് നട�ി വിപണനം

ഉറ�ാ��തി�ം �ഷി വ��ി� കീഴിൽ അേ�ാ

ബിസിനസ്  ക�നി �പീകരി��തി�� �ാരംഭ

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ആഭ��ര-
അ�ർ േദശീയ വിപണികളിൽ അസം�ത�ം

�ല�വർ�ിത�മായ ഉൽ���ൾ വിപണനം

െച��തി�െട േകരള�ിൽ കാർഷിക

ബിസിന�് വികസി�ി�ക, അ�വഴി

സം�ാന�് ഒ� ഊർ�സ�ലമായ കാർഷിക

വിപണന സംവിധാനം �ാപി�ക, �ഷി വ��ിന്

കീഴി�� കാർഷിേകാൽ�ാദന ക�നികൾ�ം

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ം �ഷി�ാർ�ം

കാർഷിക ഉൽ����െട �ല�വർ�നവിന്

ആവശ�ാ�സരണം ഉപേദശ�ൾ നൽ�ക

എ�ിവയാണ് നിർ�ി� അേ�ാ ബിസിന�്

ക�നി�െട �ധാന �മതലകൾ. സം�ാനെ�

കാർഷിക ഉൽ����െട വിപണന േമഖലയിൽ

ശരിയായ ഇടെപടൽ ഉറ�ാ��തിന് അേ�ാ

ബിസിന�് ക�നി �പീകരണം വഴി

സാധ�മാ��താണ്. കർഷകർ, കാർഷിക

സംഘടനകൾ, ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ ക�നികൾ

എ�ിവരിൽ നി�ം കാർഷിക ഉൽ���ൾ

�ല�വർ�ിത ഉൽ���ളായി വിപണനം

നട��ത് �ഗമമാ��തിന് അേ�ാ ബിസിന�്

ക�നി �പീകരണ�ി�െട ല��മി��.

(ഡി) നിലവിൽ സർ�ാർ നട�ിെ�ാ�ിരി�� െന�്,
േത� �ട�ിയ ഉൽ����െട സംഭരണം

(ഡി) െന�്, േത� �ട�ിയ ഉൽ����െട സംഭരണം

ഈ ക�നിയി�െട സംഭരി��ത് ഇേ�ാൾ
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��ത ക�നി �േഖനയായിരി�േമാ

�ട�ക;വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?
പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


