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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3407 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�ിെ� ഘടന പരിേശാധി�  ്�ഷിയിൽ മാ�ം വ��ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക വിളകളിൽ നി�ം
�ല�വർ�ിത ഉ����െട നിർ�ാണ�ി�ം

വിപണന�ി�ം �േത�ക സംവിധാനം
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക വിളകളിൽ നി�ം
�ല�വർ�ിത ഉ����െട നിർ�ാണ�ി�ം

വിപണന�ി�ം �� െച�കിട ഇട�രം

�ല�വർ�ന സംരംഭ�ൾ�ം, ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷൻ �പീകരി�ൽ എ�ിവ�ം
സർ�ാർ സഹായം നൽകി വ���്. �ടാെത
മാർ��ിംഗ് േമഖലയിൽ ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്
സംവിധാന�ൾ, �ാർ��കൾ, കർഷക
��ാ�കൾ എ�ിവ ഏർെപ���തി��
നടപടിക�ം ആേലാചനയിലാണ്. കർഷക�െട
വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ത�� തര�ിൽ �ല�
വർ�ിത ഉത്പ� നിർ�ാണ വ�വസായ�ൾ�്
താെഴ�റ�� പ�തികൾ എസ് .എഫ്.എ.സി വഴി
നട�ാ���്. 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��തിനായി
��തായി േകരള�ിൽ 150 കർഷക ഉത്പാദക
സംഘടനകൾ  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�ം
�േരാഗമി��. എസ്  .എഫ് .എ.സി േകരള,
വി.എഫ്.പി.സി.െക എ�ി �ാപ�ൾ

�േഖനയാണ്   FPO ക�െട �പീകരി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി��ത്.  ഇത് വഴി കാർഷിക 
േമഖലയിെല �ല�വർ�നവി�ം, കർഷക�െട
വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം സാധി��. 
കാർഷിേകാൽ�ാദനം �തൽ വിപണനം,
�ല�വർ�നവ്, അവ�െട വിപണനം എ�ിവ�െട
എ�ാം ഏേകാപന�ം   FPO കൾ
ഉറ�ാ��താണ്. സഹകരണ വ��മായി േചർ�്
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ഭേ��ാൽ�� �ണി�കൾ �ാപി��തി��

നടപടിക�ം ആരംഭി� കഴി�. നഗര സം�രണ
േക��ൾ ശ�ിെപ��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��. നട� സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 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�വർ�ിത
വ�വസായ�ൾ ആരംഭി��തിനായി KIIFB �െട
സാ��ിക സഹായേ�ാെട അേ�ാപാർ�കൾ 
�ാപി��തിന് 100.13 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��. സംഭരി�� പഴം
പ��റി വി�ഴി��തിനായി നിലവി�� 1884
വിപണന േക��ൾ ഉപേയാഗെ����.
സമയ�ിന് വിളെവ��ാൻ കഴിയാെത വ��
അവ� ഒഴിവാ��തിനായി േമ�റ�
�ാപന�ൾ� �റെമ, എ�ാ നഗര
�േദശ�ളി�ം �� നഗര വഴിേയാര ആ�
ച�ക�ം, സം�ാനെമാ�ാെക �തിയ 562 ആ�
ച�ക�ം �ാപി�ി��്. കർഷകർ�് അവ�െട
ഉത്പ�ം വിളെവ��ി� പാകമാ�� സമയം തെ�
വിപണനം നട�ാ�� അവസരം ഈ രീതിയിൽ
നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതി� �റെമ, നിലവി��
െമാ� വ�ാപാര വിപണികൾ വഴി
ഇടനില�ാരി�ാെത വിപണനം സാധ�മാണ്.
സംഭരണ, വിപണന �ല�വർധിത
�വർ�ന�ൾ�ായി കെ��ർ മാ�കയി��
വിപണന േക���ം, �ല�വർ�ിതഉത്പ��ൾ
നിർമി��തിനായി ഇൻക�േബഷൻ െസ��ക�ം
സംഭരണ�ിനായി വാഹന��ം ഈ സാ��ിക

വർഷം നട�ിലാ��.  

(ബി) മ�ിെ� ഘടന പരിേശാധി�  ്�ഷിരീതിയിൽ
മാ���ാ�ാ�ം �വാ�െള�ം �ീകെള�ം
�ഷിയിേല�് ആകർഷി��തി�ം �േത�ക
പ�തികൾ �പീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന� �ഷി വ��ിന് കീഴിൽ 14 ജി�ാ
മ�്പരിേശാധനാശാലക�ം തി�വന��രെ�
േക� മ�് പരിേശാധന ശാല�ം ഉൾ�െട 15
�ാവര മ�് പരിേശാധന ശാലക��്. നിലവിൽ
9 സ�രി�� മ�് പരിേശാധന ശാലക�ം ഉ�്.
�ടാെത മ�് പര�േവ�ണ സംര�ണ വ��ിന്
കീഴിൽ 7 മ�് പരിേശാധന ശാലക��്.
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ജി�കളിെല െമാൈബൽ ലേബാറ�റികൾ
ജി�യിെല എ�ാ ഭാഗ�ം സ�ർശി� മ�്
പരിേശാധന നട�� സംവിധാനം നിലവി��്.
േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ നാഷണൽ മിഷൻ
േഫാർ സസ്  ൈ�നബിൾ അ�ി�ൾ�ർ -േസായിൽ
െഹൽ�് കാർ� പ�തി �കാരം 2019-2020
വർഷ�ിൽ െഡവലപ്െമ�് ഓഫ് േമാഡൽ
വിേ�ജ്സ്  എ� ൈപല�് െ�ാജ�്
സം�ാനെ� 152 വികസന േ�ാ�കളിൽ
തിരെ���െ�� ഓേരാ വിേ��കളിൽ മ�്
സാ�ി�കൾ േശഖരി� അവ പരിേശാധി�
കർഷകർ�് േസായിൽ െഹൽ�് കാർ�കൾ
വിതരണം െച�� . ഈ പ�തി �കാരം
മ�പരിേശാധനശാലകളിൽ മ�ിെ� അ�ത (പി.
എ� .്), ൈവദ�ത ചാലകത (ഇല�ി�ൽ
ക��ിവി�ി), ൈജവ കാർബണിെ� അളവ്
(ഓർഗാനിക് കാർബൺ %), ലഭ�മായ േഫാ�റസ് ,
െപാ�ാസ�ം, സൾഫർ എ�ിവ�് �റെമ ��
�ലക�ളായ േകാ�ർ, മാംഗനീസ് , ഇ��്, സി�്,
േബാേറാൺ എ�ിവ പരിേശാധി�
വിളകൾ�ാവശ�മായ വളം േസായിൽ െഹൽ�്

കാർ�കളി�െട �പാർശ െച��. മ�ിെ�
േപാഷക നിലവാര�ം ഭൗതിക സ�ഭാവ��ം
അറി� �ഷി െച�ാൻ സാധി�െമ��ത്
െകാ�് �ഷി രീതികളിൽ മാ�ം വ��ിെ�ാ�്

�ഷിയിേല�് �വാ�െള�ം �ീകെള�ം
ആകർഷി�വാനായി� സാധി�ം. ഇതിനായി
�ഭി� േകരള�ിൽ ഉൾെ���ി പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��.

(സി) �ൾ പാഠ� പ�തിയിൽ �ഷി �ാധാന�േ�ാെട

ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) സ�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് �ഷി�െട �ാധാന�ം
മന�ിലാ�ി െകാ���തിന് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി സഹകരി�െകാ�് പ��റി വികസന
പ�തി�െട ഭാഗമാ�ം കാർഷിക വി�ാന

വ�ാപനം ശക് തിെ���ൽ എ� പ�തി�െട
ഭാഗമാ�ം നിലവിൽ താെഴ പറ�� ഘടക�ൾ
കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ി വ���്. a) ഓണ�ിന് ഒ� �റം
പ��റി ഉൾെ�െട�� വീ�വള�ിെല പ��റി
�ഷി േ�ാ�ാഹനം: വീ�വള�ിൽ �ഷി
െച�ാനായി �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ �േഖന�ം
കർഷകർ �േഖന�ം വിവിധ ഇന�ൾ അട�ിയ
പ��റി വി�ക�ം ൈതക�ം സൗജന�മായി
വിതരണം നട�ി വ��. b) �ാപന�ൾ വഴി
പ��റി �ഷി: സം�ാന�് ��കളിൽ
പ��റിേ�ാ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സമ�
പ��റി വികസന പ�തി �കാരം ‘�ാപന�ൾ
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വഴി�� പ��റി �ഷി’ എ� �ഖ� ഘടകം
നട�ിലാ�ി വ��. സം�ാനെ�

തിെര��� 2500 വിദ�ാലയ�ളിൽ പ��റി
�ഷി നട�ിലാ�ാൻ ല��മി��. വിദ�ാലയ�ളിൽ
പ��റിേ�ാ�ം ത�ാറാ��തി�് 4,000 �പ
നിര�ിൽ (ഒ� വിദ�ാലയം എ� കണ�ിൽ)
ധനസഹായം നൽകി വ��. �ടാെത വിദ�ാർ�ി/
വിദ�ാർ�ിനികെള �ഷിയിേല�്
ആകർഷി��തി�ം �തന �ഷി രീതികെള�റി�്
അവേബാധം നൽ��തി�മായി ഹരിത ��കൾ
�പീകരി����്. ഇതിനായി ഈ സാ��ിക

വർഷം 100 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. C)
പാഠം ഒ�് പാടേ��്: വിദ�ാർ�ികളിൽ
�ഷിെയ�റി�� ആഭി�ഖ�ം ��ി�വാൻ പാഠം
ഒ�് പാടേ��് എ� പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��. ക�ിമാസ�ിെല മകം നാള് െന�ിെ�
പിറ�ാളായി ആേഘാഷി�ക�ം അത�സരി��
വിവിധ പരിപാടികൾ വിദ�ാലയ�ളിൽ
സംഘടി�ി�വ�ക�ം െച� വ��ത്
വിദ�ാർ�ികളിൽ �ഷിസം�തിെയ�റി��
അവേബാധം ��ി��. d) വിദ�ാർ�ികൾ,
അധ�ാപകർ, ��കൾ�് അവാർ�കൾ: �ഷി
െച��തിൽ മിക� �കടനം കാ� െവ��
വിദ�ാർ�ികൾ�ം, അധ�ാപകർ�ം �ടാെത
��കൾ�ം േ�ാ�ാഹനം എ� നില�് കാർഷിക
വികസന കർഷക േ�മ വ��് പല തര�ി��

അവാർ�ക�ം നൽകി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ക്രമ
നനം 

സനംരനംഭനം മൂലധന
നനികക്ഷേപനം 

സബബ്സനി
ഡനി 

1 സൂക്ഷ്മ  തല
സനംരനംഭനം 

25  ലക്ഷേനം
രൂപവരരയുള
സനംരനംഭനം 

50%
പരമമാവധനി
10 ലക്ഷേനം 

2 രചെറുകനിട
സനംരനംഭനം 

25 ലക്ഷേനം മുതല
1  കകമാടനി
വരരയുള
സനംരനംഭനം 

40%
പരമമാവധനി
25 ലക്ഷേനം 

3 ഇടത്തരനം
സനംരനംഭനം 

1 കകമാടനി മുതല 5
കകമാടനി വരര 

30%
പരമമാവധനി
50 ലക്ഷേനം 


