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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3408 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിേകാ����െട കയ�മതി�് േ�ാ�ാഹനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�ിെ� തനത് ഉത്പ��ളായ
ഗ�കശാല അരി, വാഴ�ളം ൈപനാ�ിൾ,
േന��ഴം ഉൾെ�െട മ�ിതര
കാർഷിേകാ����െട കയ�മതി
വർ�ി�ി��തി�ം േക�സർ�ാർ കാർേഗാ
സർ�ീസിൽ നട�ിയ 'ഓ�ൺ ൈ� േപാളിസി '
നിയ�ണം സം�ാന കയ�മതിെയ
ബാധി��� േക� സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ി കയ�മതി�് േ�ാ�ാഹന�ം

ഒ�ം േക�സഹായ�ം േനടിെയ���തി�ം
സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) കാർഷിക കയ�മതി നയ�ിെ� �ാപന

സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി വാണിജ� വ��്,
േക� ഗവൺെമ�്, സം�ാന സർ�ാർ എ�ിവ
ത�ി�ളള ഏേകാപന�ം വ�ാപാര സംബ�മായ

���ൾ, േലാജി�ി�്, കാർഷിക േസവന
കയ�മതി �ട�ിയവ�െട അവേലാകനം
�തലായവ ൈകകാര�ം െച��തിന് സം�ാന

തല എ�്േപാർ�് �േമാഷൻ ക�ി�ി ചീഫ്
െസ��റി�െട അ���തയിൽ വ�വസായ
വ��ിൽ �പീകരി�ി��്. അേപഡയിൽ നി�ം
ലഭി� നിർേ�ശം അ�സരി� ,് കാർഷിക കയ�മതി
നയ�ിെ� ഭാഗമാ�ളള െസൻ�ൽ െസ�ർ
േ�ാജ�് �കാരം 2020-21 വർഷേ��ളള 883
ല�ം �പ�െട പ�തി േകരള�ിെല കാർഷിക
കയ�മതി േനാഡൽ ഏജൻസിയായ വി എഫ് പി
സി െക സമർ�ി�ി��്. ��ർ, വയനാട് ,
തി�വന��രം ജി�കളിൽ ബനാന ��ർ
�പികരി�. ��ർ, വയനാട് , ജി�കളിൽ ജി�ാ
കള�ർ െചയർമാനാ�ളള ��ർ െഫസിലിേ�ഷൻ
ക�ി�ി �പീകരി�ക�ം നിലവി�ളള കയ�മതി
അധി�ിത വാഴ�ഷി�് േവ� അടി�ാന

സൗകര���ം േപാരാ�ക�ം വിലയി��ി

വ�ക�ം െച��. �േറാ�ിേല�് വാഴ�ഴം
കയ�മതി വികസി�ി��തിനായി എൻ ആർ സി
ബി �ി�ി, അേപഡ, എ�്േപാർേ��് എ�ിവ�െട
സഹകരണേ�ാെട�ളള ൈപല�് പ�തി �കാരം
��ർ ജി�യിൽ കർഷകരിൽ നി�ം എൻ ആർ സി
ബി (നാഷണൽ റിസർ�  ്െസ�ർ ബനാന, �ി�ി)
നൽകിയ �ഷി േ�ാേ�ാേ�ാൾ �കാരം
ഉൽ�ാദി�ി� വാഴ�ഴം 2021 ഏ�ിൽ മാസം
വി�വിേനാട്  അ�ബ�ി�  ്ല�ൻ വിപണിയിൽ
എ�ി��തിന് സാധി�. വാഴ�ലകൾ
വിളെവ��് 40-45 ദിവസേ�ാളം
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ഉൽ���ിെ� �ണേമൻമ നിലനിർ��തി�ം

വിേദശ വിപണിയിൽ േകരള�ിെല േന��ഴ�ിന്

വിപണി കെ���തി�ം ഈ പരീ�ണം വഴി
സാധി�. കര-കടൽ മാർ�ം ല�ൻ, �ൈവ�്,
സിംഗ�ർ, �ബായി എ�ീ രാജ��ളിേല�് 45
െമ�ിക് ടൺ വാഴ�ഴ�ം പ��റിക�ം കയ�മതി
െച�വാൻ സാധി�ി��്. ��ർ വയനാട്  പാ�്
ഹൗ�ക�െട സഹായേ�ാെട ��തൽ കയ�മതി
ഓർഡ�കൾ �തീ�ി��. കയ�മതി
സാധ�ത�ളള എം ഡി - 2 ഇനം ൈപനാ�ിൾ �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. കാർേഗാ സർ�ീസിൽ നട�ിയ

'ഓ�ൺ ൈ� േപാളിസിയിൽ' േഭദഗതി �േഖന
നട�ിയ നിയ�ണ�ൾ

�നഃപരിേശാധി�ണെമ�് േക�സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��വാൻ തീ�മാനി�ി��്.

(ബി)

മ� രാജ��ളിൽ നി�� ഇറ�മതികൾ �ലം
���ളക് കർഷകർ ഉൾെ�െട േനരി�� ���ൾ
എെ��ാെമ�ം ആയത്  നിയ�ി�ാ�ം

കാർഷിേകാ����െട കയ�മതി
വർ�ി�ി�ാ�മായി സ�ീകരി�വ�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ഇ���ം �ീല��ം ആ�ളള േ�ഡ്  എ�ിെമ�്
�കാരം ഡ��ി ഇ�ാെത ���ളക് ഇറ�മതി
െച��തിനാൽ വിയ�്നാം േപാ�ളള രാജ��ളിൽ
നി�ം േവ�� �ണനിലവാരമി�ാ� ���ളക്
ഇ��യിേല�് ഇറ�മതി െച�ക�ം അത് ഇ��ൻ
���ളകിെ� വില തകർ��് കാരണമാ�ക�ം
െച��. ആയതിനാൽ ���ളകിെ�
വൻേതാതി�ളള ഇറ�മതി �റ��തിനായി
DGFT (ഡയറ�േറ�് ജനറൽ ഓഫ് േഫാറിൻ
േ�ഡ്) ഏർെ���ിയ മിനിമം ഇംേപാർ�് ൈ�സ്
(MIP Rs.500 per Kg)
നിലനിർ��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട്  ക�്

�േഖന ആവശ�െ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


