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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2634 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാർ��ിംഗ് െസാൈസ�ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� കർഷക�ൽ�ാദി�ി��
കാർഷിക ഉ����െട വിപണനം ��തൽ
കാര��മമാ��തിനായി മാർ��ിംഗ്
െസാൈസ�ികൾ�് ��തൽ
സഹായെമ�ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� കർഷക�ൽ�ാദി�� കാർഷിക
ഉ����െട വിപണനം ��തൽ കാര��മമാ��
തിനായി മാർ��ിംഗ് െസാൈസ�ി കൾ�്
സഹായം നൽ��തിേല�് 2021-22 വർഷെ�
ബഡ്ജ�ിൽ ധനസഹായ �ക വകയി��ിയി�

�താണ്. ടി പ�തി വിഭാവനം െച��ത്, എ�ാ
േ�ാ�് പ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ി കളി�ം
േകാർ�േറഷൻ േക��ളി�ം വിളെവ��്
കാലയളവിൽ കർഷകരിൽ നി�് കാർഷിക
ഉൽ���ൾ േനരി�് സംഭരി�ാ�ം സം�രി�
വ��ൾ വിപണികളി�െട ലഭ�മാ��തി� മാണ്.
ടി ഉൽ����െട വിപണന �മായി ബ�െ��

�വർ�ന�ൾ ��ഖ മാർ��ിംഗ്
സംഘ��െട�ം മാർ��്െഫഡിേ��ം ഏേകാപന
�ി�െട നിർവഹി��തിനാണ് പ�തി
ല��മി�ി��ത്. ഇതിനായി 2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ
3 േകാടി �പ വകയി��ിയി��്. �ടാെത,
കാർഷിക വിപണന േമഖല ശ�ിെ����തിന്

�ാഥമിക വിപണന സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�ിെ� 75 ശതമാനം പരമാവധി 25
ല�ം �പ സ�ിഡി, ഓഹരി, വാ�ാ എ�ി�െന
20:25:30 എ� അ�പാത�ിൽ ധനസഹായം
നൽ��തി�ം, മാർ��്െഫഡിന് വിപണന�മായി
ബ�െ�� നവീകരണ �വർ�ന�ൾ��

സഹായം നൽ��തി�മായി നൽ��. ഇതിനായി
2021-22 ബജ�ിൽ 2.5 േകാടി �പ
വകയി��ിയി��്.

(ബി) െമ�െ�� മാർ��ിംഗ് സൗകര��ൾ
ഒ��ിെ�ാ�് ഇടനില�ാരി�ാെതതെ�
ഉ���ൾ�് ന�ായമായ വില ഉറ�ാ��തിന്
െസാൈസ�ികെള പര�ാ�മാ��തി�ത��
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ക
എ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) െമ�െ�� മാർ��ിംഗ് സൗകര��ൾ
ഒ��ിെ�ാ�് ഇടനില�ാരി�ാെത തെ�
ഉ���ൾ�് ന�ായമായ വില ഉറ�ാ��തിന്
െസാൈസ�ികെള �ാ�മാ��തിന് സ�ീകരി�
വ�� നടപടികൾ �വെട േചർ��. 1.
േകരള�ിെല 16-ഇനം കാർഷിക വിളകൾ�്
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അടി�ാന വില നി�യി�െകാ�ം പ�തി
നട�ി�് രീതി നി�യി�െകാ�ം �ഷി വ��്
�റെ��വി� 26.1൦.2020 െല ജി.ഒ.
(എം.എസ്)8൦/2൦2൦/അ�ി ന�ർ ഉ�രവ്

�കാര�ം സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�െട
72/2൦2൦ ന�ർ സർ�ലർ നിർേ�ശ�ൾ�്
വിേധയമാ�ം സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന
സം�ാന വ�ാപകമായി “േകാപ്മാർ�്-െവജ്�ഷ്”
(Coopmart VEGFresh) എ� േപരിൽ
െവജി�ബിൾ ഔ�്-െല�കൾ �ാപി�െകാ�്

�ാേദശിക കർഷക രിൽ നി�ം പ��റികൾ
േശഖരി�  ്വിപണനം െച�വ��. സം�ാന�്

ഇ�കാരം 217 Coopmart VEGFresh ഔ�്-
െല�കൾ ഇതിനകം ആരംഭി�ി��്.
2.േകരള�ിെല സഹകരണ േമഖലയിെല
�ണനിലവാര�� ഉ���ൾ coopkerala എ�
ഏകീ�ത സഹകരണ �ാ�ി�െട വിപണിയിൽ
സജീവമാ�ക എ� ല��േ�ാെട “�ാ�ിംഗ് &
മാർ��ിംഗ് ഓഫ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് േ�ാഡ�്സ്”
എ� പ�തി ആരംഭി�ി��്. ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമായി വിവിധ ജി�കളിൽ ൈപല�് 
അടി�ാന�ിൽ 13 സഹകരണ ഉൽ��
വിപണന ശാലകളായ േകാപ്മാർ�കൾ (coopmart)
ഇതിനകം ആരംഭി�ി��്. 3. പ��റി �ട�ി
കർഷക�െട ഉൽ���ൾ, ഇടനില�ാെര
ഒഴിവാ�ി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േനരി�് കർഷകർ
തെ� വി�ന നട��തിനായി �റ� ഫീസ്  
ഈടാ�ി �ാ�കൾ അ�വദി�െകാ�് നാ���
സംവിധാനം ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ വയനാട്
ജി�യിൽ കൽ��യിൽ േനാർ�് മലബാർ
ഡി�ി�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് സൈ�  ആ�്

മാർ��ിംഗ് െസാൈസ�ി നട�ിലാ�ിയി��്. 4.
“�ഭി� േകരളം” പ�തി �വർ�ന��മായി

സംേയാജി�ി�  ്��ഖ മാർ��ിംഗ് സഹകരണ
സംഘ��േട�ം മാർ��് െഫഡിേ��ം
ഏേകാപന�ി�െട വിളെവ��് കാലയളവിൽ
കർഷകരിൽ നി�ം കാർഷിക ഉൽ���ൾ
േനരി�് സംഭരി�ക, അവ സം�രി�്
വിപണികളി�െട ലഭ�മാ�ക എ� ല��േ�ാെട

�തിയ പ�തി വിഭാവനം െച�ി��്. അതിെ�
ഭാഗമായി മിക� �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ ഉ�ാദന�മായി ബ�െ��

�വർ�ന�ൾ നട�ിവ��. ടി പ�തി�െട
നട�ി�ിനായി 2021-22 വർഷം 300 ല�ം
�പ�ം, കാർഷിക വിപണന േമഖലെയ
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ശ�ിെ���� തിനായി 250 ല�ം �പ�ം
ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


