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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2617 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക േമഖലയിൽ സഹകരണ സംഘ�ൾ നട�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ,
�ീ. എ� .് സലാം, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്, 
�ീ ഒ . ആർ. േക� 

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

കാർഷിക േമഖലയിൽ �േ��ം ��ി�ാനായി
സഹകരണ സംഘ�ൾ നട�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(എ) കാർഷിക േമഖലയിൽ �േ��ം ��ി�ാനായി
സഹകരണ സംഘ�ൾ �വെട പറ�ം �കാര��
�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��. 1. കാർഷിക
ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�ം കർഷകെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ന�റികൾ, ൈജവവള
ശാലകൾ, കാർഷിക യ� വൽ�ത സൗകര��ൾ
�ട�ി കർഷകർ�ാവശ�മായ േസവന�ൾ
നൽ��തിനായി സഹകരണ സംഘ��െട
അധീനതയിൽ സം�ാന�് ആെക 80-കർഷക
േസവന േക��ൾ ആരംഭി�ി��്. 2. സഹകരണ
സംഘ��െട അധീനതയിൽ സം�ാന�് 217
Coopmart VEGFresh ഔ�്-െല�കൾ ഇതിനകം
ആരംഭി�െകാ�് �ാേദശിക കർഷകരിൽ നി�ം
പ��റികൾ േശഖരി�  ്വിപണനം െച�വ��. 3.
ഭ�� �ര�ാ പ�തി�െട ഭാഗമായി
നബാർഡിേ��ം സർ�ാരിെ��ം സഹായ�ാൽ

കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ
െനൽകർഷകർ�് പലിശരഹിത വായ്�
അ�വദി� വ��. 4. പ��റി �ട�ി
കർഷക�െട ഉൽ���ൾ, ഇടനില�ാെര
ഒഴിവാ�ി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േനരി�് കർഷകർ
തെ� വി�ന നട��തിനായി �റ� ഫീസ്  
ഈടാ�ി സഹകരണ സംഘം �ാ�കൾ
അ�വദി�െകാ�് നാ��� സംവിധാനം
നട�ിവ��. 5. സഹകരണ സംഘ��െട
ഉൽപ��ൾ coopkerala എ� ഏകീ�ത
�ാ�ിൽ െകാ�വ�് വിപണനം
നട��തിനായി സഹകരണ സംഘ��െട
അധീനതയിൽ സം�ാന�് 14 coopmartകൾ
ആരംഭി�  ്�വർ�ി�വ��.

(ബി) സ�കാര� മി�കാ�െട �ഷണ�ിൽ നി�് (ബി) സ�കാര� മി�കാ�െട �ഷണ�ിൽ നി�്
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കർഷകെര സഹായി�ാനായി കാപ്േകാസ് ,
പാപ്േകാസ്  എ�ീ സംഘ�ൾ �പീകരി�്
നട�ാ�േ�ശി�� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാണ്;

കർഷകെര സഹായി�ാനായി കാപ്േകാസ് ,
പാപ്േകാസ്  എ�ീ സംഘ�ൾ
നട�ാ�േ�ശി�� �വർ�ന�ൾ �വെട
വിവരി��; കാപ്േകാസ്  :- സം�ാന�്

പാല�ാട്  ഒഴിെക�� ജി�കളിൽ �വർ�ന

പരിധിയായി േകരള പാഡി െ�ാക�ർെമ�്
േ�ാസ�ിംഗ് & മാർെ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ി �ി�ം ന�ർ.4505(KAPCOS) എ�
െന�് സഹകരണ സംഘം 2021 ആഗ�്  27�
�പീകരി�. സംഘ�ിെ� അധീനതയിൽ ��നാ�ം
അ�ർ ��നാ�ം, ര�് ആ�നിക ൈറസ്  മി�കൾ
�ാപി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ി വ��.
സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം െന�്
സംഭരി�  ്സം�രി�ം, കാർഷിക ഉൽ���ൾ
ജി��് അക�ം �റ�ം വിപണനം നട�ക,
സം�രണ േക��ൾ, സംഭരണ ശാലകൾ
�ാപി�ക, �ടാെത സർ�ാർ, അർ�-സർ�ാർ,
സഹകരണ, സ�കാര� വിപണന �ാപന�ൾ

വഴി�ം ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�െട�ം

വിപണന സൗകര�ം ഏർെ���ക�ം സ��മായി
വിപണന േക��ൾ നട�ക�ം, സംഘം
�വർ�ന പരിധിയിൽെപ� ��വൻ െനൽ
�ഷി�ാെര സഹായി�ക�ം സം�ാനെ�

െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച�ക എ�താണ്
സംഘ�ിെ� �ധാന ല��ം. പാപ്േകാസ് :-
േകരള�ിെ� െന�റയായ പാല�ാട്  ജി�യിെല
െനൽകർഷകർ േനരി�� ���ൾ�്
ശാശ�തപരിഹാരം എ� നിലയിൽ െന�്
സംഭരി�ക�ം ആ�നിക ൈറസ്  മി�ം
േഗാഡൗ�ക�ം �ാപി�െ്കാ�് സംഭരി� െന�്
അരിയാ�ി വിപണനം നട�ക എ�ീ
ല��േ�ാെട രജി�ർ െച� സംഘമാണ്
“പാല�ാട്  പാഡി േ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ്
&മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി”
�ി�ം നം. പി.1449 (PAPCOS). പാല�ാട്
ജി�യിെല കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി�ം,
സം�രി�ം, കാർഷിക ഉൽ���ൾ ജി��്
അക�ം �റ�ം വിപണനം നട�ക.
ആയതി�േവ�ി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�േയാട്
�ടിയ അരിമിൽ സം�രണ േക��ൾ എ�ിവ
ആരംഭി�ക�ം ആവശ�മായ സംഭരണ ശാലകൾ
�ാപി�ക�ം െച�ക. �ടാെത സർ�ാർ,
അർ�-സർ�ാർ, സഹകരണ, സ�കാര� വിപണന
�ാപന�ൾ വഴി വിപണന സൗകര�ം
ഏർെ���ക�ം സ��മായി വിപണന േക��ൾ
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നട�ക�ം െച�ക. പാല�ാട്  ജി�യിെല
�ഷി�ാെര എ�ാവിധ�ി�ം സഹായി�ക�ം
ജി�യിൽ െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ക എ�താണ്
സംഘ�ിെ� �ധാന ല��ം.

(സി)

ആ�നിക അരിമി�കൾ �ാപി�  ്െന�ിെ�
സംഭരണ�ം സം�രണ�ം വിപണന�ം
യാഥാർ��മാ�ി കർഷക താ�ര�ം
സംര�ി�ാ�� ���ി�െട നിലവിെല
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

(സി) കർഷക താ�ര�ം സംര�ി��തിനായി
�പീകരി�ി�� കാപ്േകാസ് , പാപ്േകാസ്  എ�ീ
സംഘ��െട �വർ�ന �േരാഗതി �വെട
േചർ��. കാപ്േകാസ് :- 1. 2021 ആഗ�്  27�
രജി�ർ െച� േകരള പാഡി െ�ാക�ർെമ�്
േ�ാസ�ിംഗ് & മാർെ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ി (KAPCOS) �ി�ം ന�ർ.4505 െ�
ആദ� െപാ�േയാഗം 30.09.2021ന് ��ക��ായി.
2. സംഘ�ിെ� ഓഫീസ്  �വർ�നം

താൽ�ാലികമായി �ടമാ�ർ സർ�ീസ്  സഹകരണ
ബാ�് െക�ിട�ിൽ ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ക�ം, സംഘം �വർ�നം �ഗമമായി
നിർ�ഹി��തിനായി േബാർഡ്  അംഗ�ളിൽ
നി�ം ഒ� േഹാണററി െസ��റിെയ
നിയമി�ക�ം െച�. 3. ആ�നിക ൈറസ്
മി�കൾ �ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ
�ലം കെ��ി, �ലം വാ��തി�ം,
ഡീൈ�ൽഡ്  േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��ത്
സംബ�ി� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
പാപ്േകാസ്  :- 1. സംഘ�ിെ� േമാേഡൺ
ൈറസ്  മിൽ പ�തി നട�ിലാ��തിന് പാല�ാട്
ജി�യിൽ ആല�ർ താ��ിൽ ക�� -1
വിേ�ജിൽ മാേ�ാട്  എ� �ല�് 27.66 ഏ�ർ
�ലം വാ�ിയി��്. 2. പ�തി�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന��െട �മതല നബാർഡിെ�
കൺസൾ�ൻസി ഏജൻസിയായ
NABCONSെനയാണ് ഏൽ�ി�ിരി��ത്. 75.04
േകാടി �പയാണ് പ�തി�് െചലവ്
കണ�ാ��ത്. 3. പ�തി �േദശ�് ഇ-െട�ർ
നടപടി �മ�ൾ �ർ�ീകരി�  ്500 മീ�ർ
േറാഡിെ� നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്. 4.
ൈറസ്  മി�ിെ��ം സിേലാക�െട�ം നിർ�ാണ
നട�ി�ിനായി 30.08.2021ന് ഇ-െട�ർ
�ണി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


