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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3402 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക അ�ബ� േ�ാസസിംഗ് �ണി�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

കാർഷിക അ�ബ� േ�ാസസിംഗ് �ണി�കൾ

വി�ലമായി ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) കാർഷിക �ല� വർ�ിത ഉല്�ാ���െ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 നൽകി വ���്. �ടാെത �ാൾ

ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി ബിസിനസ്  കൺേസാർഷ�ം

�േഖന കാര്ഷിക േമഖലയിെല �� െച�കിട

ഇട�രം �ല�വര്�ന സംരംഭ�ൾ�ം, ഫാർമർ

െ�ാഡ�സർ ഓർഗൈനേസഷൻ �പീകരി�ൽ

എ�ിവ�ം സർ�ാർ സഹായം നൽകി വ���്.

(ബി) കർഷകർ�് ��തൽ �ല�വർ�ിത ഉൽ���ൾ

നിർ�ി��തി�ം �ഷിയിൽ നി�് ��തൽ ലാഭം

ഉ�ാ��തി��� സാഹചര�ം ��ി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) കർഷക�െട വ�മാനം വ   ർ�ി�ി ��തി�ത��

തര�ിൽ �ല� വർ�ിത ഉത്പ� നിർ�ാണ

വ�വസായ�ൾ�് താെഴ�റ�� പ�തികൾ

എസ് .എഫ്.എ.സി വഴി നട�ിലാ�ി വ���്.
സംരംഭം �ലധന നിേ�പം സ�ിഡി 1) ��തല

സംരംഭം 25 ല�ം �പ വെര�� സംരംഭം 50%
പരമാവധി 10 ല�ം 2) െച�കിട സംരംഭം 25
ല�ം �തൽ 1 േകാടി �പ വെര�� സംരംഭം

40% പരമാവധി 25 ല�ം 3) ഇട�രം സംരംഭം 1
േകാടി �തൽ 5 േകാടി �പ വെര�� സംരംഭം

30% പരമാവധി 50 ല�ം ഇ�രം സംരംഭ�ൾ

�ട��തിനായി ഈ വർഷം 400 ല�ം

�പയാണ് വകയി��ിയി��ത്. ഈ വർഷം

�തൽ കർഷക�െട ��ാ�കൾ സംഘടി�ി�്

കർഷകെര, ഉത്പാദനം, വാ�, വിപണനം, �ട�ിയ

എ�ാ വളർ�ാ ഘ��ളി�ം സഹായി�മാറ്

��തായി േകരള�ിൽ എസ് .എഫ്.എ.സി. �െട

കീഴിൽ 50 കർഷക ഉത്പാദക സംഘടനകൾ

ആരംഭി��തി�� നടപടിക�ം �േരാഗമി��.
�ടാെത 50 എഫ്.പി.ഒ.-ക�െട ശാ�ീകരണ�ം
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ല��മി��. നിലവിൽ വി.എഫ്.പി.സി.െക.-�െട

കീഴിൽ 20 എഫ്.പി.ഒ.-ക�ം രജി�ർ െച�ി��്.
ഇത് വഴി കാര്ഷിടക േമഖലയിെല

�ല�വർ�നവി�ം, തദ�ാര കർഷക�െട വ�മാനം

വർ�ി�ി��തി�ം സാധി��.
കാർഷിേകാൽ�ാദനം �തൽ വിപണനം,
�ല�വർ�നവ്, അവ�െട വിപണനം എ�ിവ�െട

എ�ാം ഏേകാപന�ം എഫ്.പി.ഒ.-കൾ

ഉറ�ാ��താണ്. സഹകരണ വ��മായി േചർ�്

ഭേ��ാൽ�� �ണി�കൾ �ാപി��തി��

നടപടിക�ം ആരംഭി� കഴി�. കാർഷിക

േമഖലയിൽ �ല�വർധിത വ�വസായ�ൾ

ആരംഭി��തിനായി KIIFB �െട സാ��ിക

സഹായേ�ാെട 5 അേ�ാപാർ�കൾ

�ാപി��തിന് നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.
നട� സാ��ിക വർഷ�ിൽ ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി�� അേ�ാ പാർ�കൾ ഓേരാ വിളേയ�ം

അടി�ാനമാ�ി �വർ�ി�� വയാണ്.
നാളിേകരം, പഴം, േതൻ, മാ�ഴം, പ��റികൾ

എ�ിവ�െട സംഭരണം, സം�രണം, �ല�

വർ�നവ് എ�ിവ ല��മാ�ിയാണ്

�വർ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��ത്. 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 സഹകരണ വ��ി�െട�ം, �ഷി

വ��ി�െട�ം നട�ിലാ�വാൻ പ�തികൾ

ആവി�രി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


