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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3458 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ��റികൾ, പഴവർ��ൾ എ�ിവ�ായി സം�രണ �ണി�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� പ��റിക�ം
പഴവർ���ം േക��ടാെത ��ി�  ്വി�ന
നട��തി�േവ�ി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� പ��റിക�ം
പഴവർ���ം േക��ടാെത ��ി��തി�ം
വി�ന നട��തി�ം �ഷി വ��് പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവ���്.   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��. �ടാെത മാർ��ിംഗ്
േമഖലയിൽ ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്
സംവിധാന�ൾ, �ാർ��കൾ, കർഷക
��ാ�കൾ എ�ിവ  ഏർെപ���തി��
നടപടിക�ം ആേലാചനയിലാണ്. �ടാെത േകരള
ഫാം �ഷ്  അടി�ാന വില പ�തി �കാരം
തിരെ��� 550 വിപണികൾ വഴി പഴം
പ��റികൾ സംഭരി��. സം�ാന �ഷി വ��്
നിലവി�� വിവിധ എ േ�ഡ്  ���കൾ,
ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ്
വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ
�ട�ി �ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� എ�ാ
1884 മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�
കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� പഴം പ��റികൾ
യഥാസമയം സംഭരി� വിപണനം നട�ി വ��.
�ടാെത �ഭി� േകരള�ിെ� ഭാഗമായി 562
�തിയ ആ���കൾ വഴി�ം, �ഖ�മ�ി�െട ��
ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി �ട�ിയ 100 നഗര
വഴിേയാര ച�കൾ വഴി�ം ഉത്പ��ൾ
വി�ഴി���്. �ഷിവ��ിെ� േനരി��
നിയ�ണ�ിൽ ഈ വിപണികൾ
�വർ�ി��തിനാൽ ഇടനില�ാ�െട ��ണം
ഒഴിവാ�ി �ാേദശികമായി കർഷകർ�് ന� വില
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ലഭി��തി�ം ഉത്പ��ൾ ന�െ�ടാെത
വിൽ��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി
ഒ���. വി.എഫ്.പി.സി െക �െട കീഴിൽ
വയനാ�ം ���ം ആരംഭി�ി�� പാ�്
ഹൗ�കളിൽ പ��റിക�ം പഴവർ���ം
േക��ടാെത ��ി��തിന് 20 െമ�ിക് ടൺ
സംഭരണേശഷി�� ശീതീകരണ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. ഇ��ി ജി�യിെല കർഷകർ
ഉൽ�ാദി�ി�� ശീതകാല പ��റികൾ േക�
�ടാെത ��ി��തിനായി േഹാർ�ിേകാർ�്
��ാർ ജി�ാ സംഭരണ േക��ിെ� കീഴിൽ ഒ�
േകാൾഡ്  േ�ാേറജി�ം ഈ ഉൽ���ൾ മ�
ജി�കളിൽ എ�ി��തിനായി ഒ� ശീതീകരണ
സംവിധാന�� റീഫർ വാ�ം നിലവി��്.

(ബി) ��ത പ��റികൾ, പഴവർ��ൾ എ�ിവയിൽ
നി�ളള ഉ���ൾ�് �ല�വർ�നവ് ഉ�ാ�ാൻ
കഴി�� തര�ിൽ �ഡ്  പാർ�ക�ം സം�രണ
�ണി�ക�ം �ാപി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) കാർഷിക േമഖലയിൽ �ല�വർധിത വ�വസായ�ൾ
ആരംഭി��തിനായി KIIFB �െട സാ��ിക

സഹായേ�ാെട അേ�ാപാർ�കൾ 
�ാപി��തിന് 100.13 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. 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�ാ�ിവ��. �ടാെത പ��റികൾ,
പഴവർ��ൾ എ�ിവയിൽ നി�ളള
ഉ���ൾ�് �ല�വർ�നവ് ഉ�ാ�ാൻ 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��.
ഈ വർഷം �തൽ കർഷക�െട ��ാ�കൾ
സംഘടി�ി�  ്കർഷകെര ഉത്പാദനം, വാ�,
വിപണനം �ട�ിയ എ�ാ വളർ� ഘ��ളി�ം
സഹായി�മാറ്  ��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�ം,
തദ�ാര കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം
സാധി��. കാർഷിേകാൽ�ാദനം �തൽ
വിപണനം, �ല�വർ�നവ്, അവ�െട വിപണനം



3 of 3

എ�ിവ�െട എ�ാം ഏേകാപന�ം FPO കൾ
ഉറ�ാ��താണ് . സഹകരണ വ��മായി േചർ�്
ഭേ��ാൽ�� �ണി�കൾ �ാപി��തി��

നടപടിക�ം ആരംഭി� കഴി�.

െ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 


