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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3487 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ല�വർ�ിത ഉ���ൾ നിർ�ി��വർ�് സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) �ഷി ലാഭകരമാ��തിെ� ഭാഗമായി
�ല�വർ�ിത ഉ���ൾ നിർ�ി��വർ�്
എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്
ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ഷി ലാഭകരമാ��തിെ� ഭാഗമായി �ല�വർ�ിത
ഉ���ൾ നിർ�ി��വർ�് താെഴ�റ��
പ�തികളാണ് എസ് .എഫ്.എ.സി വഴി നട�ാ�ി
വ��. 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�ാ
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 കൾ
�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
എ�ിവ�െട ഏേകാപന�ം FPO കൾ
ഉറ�ാ��താണ്. സഹകരണ വ��മായി േചർ�്
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,
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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��്

(ബി) �ഷി�ാ�െട സൗകര�ാർ�ം മ�്, ജല
പരിേശാധനാ ലാ�കൾ വ�ാപി�ി�ാൻ
നടപടികൾ ഉ�ാ�േ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��് . �ടാെത നിലവിൽ 9
സ�രി�� മ�് പരിേശാധന ശാലക�ം ഉ�് .
�ടാെത മ�് പര�േവ�ണ സംര�ണ വ��ിന്
കീഴിൽ 7 മ�് പരിേശാധന ശാലക��്. അേ�ാ
സർവീസ്  െസ��ക�െട കീഴിൽ 2 മ�്
പരിേശാധന ശാലക�ം �വർ�ി���്. �ടാെത
ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് സ്  ൈപസസ്  റിസർ� ,്
െസൻ�ൽ ട�ബർ േ�ാ�് റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്,
െസൻ�ൽ �ാേ�ഷൻ േ�ാ�് റിസർ�്
ഇൻ�ി���്, എ�ിവിട�ളി�ം മ�് പരിേശാധന
സൗകര�ം ലഭ�മാണ്. ജി�കളിെല െമാൈബൽ
ലേബാറ�റികൾ ജി�യിെല എ�ാ ഭാഗ�ം

സ�ർശി� മ�് പരിേശാധന നട�� സംവിധാനം
നിലവി��്. ആർ െക വി ൈവ പ�തി�െട കീഴി�ം
നിലവിൽ �വർ�ി�� അേ�ാ സർവീസ്
െസ��കൾ�ം �ത�മായ െ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ാൽ �തിയ മ�് പരിേശാധന ലാ�കൾ
�ാപി�വാൻ അ�മതി ലഭി��താണ്.
തി�വന��രെ� േക� മ�് പരിേശാധന ശാല,
േകാഴിേ�ാ�ം ���ം ആല�ഴയി��� �ാേദശിക
മ�് പരിേശാധന ശാലകൾ, കാസർേഗാഡ്
ജി�യിെല�ം പ�നംതി� ജി�യിെല�ം
േസായിൽ & �ാ�് െഹൽ�് �ിനി�കൾ,
വയനാ�ിെല ൈഹെടക് മ�് പരിേശാധനശാല
എ�ിവയാണ് നിലവിൽ മ�് പര�േവ�ണ മ�്
സംര�ണ വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� മ�്
പരിേശാധനശാലകൾ. �ടാെത ഒ� സ�രി��

മ�് പരിേശാധന ശാല�ം വ��ിന് കീഴിൽ
�വർ�ി� വ��. വ��ിന് കീഴി�� ഏക
സ�രി�� മ�് പരിേശാധന ശാല വിവിധ
ജി�കളിെല ആവശ�ാ�സരണം അതാ�
�േദശ�ളിൽ മ�് പരിേശാധന ക�ാ��കൾ
നട�ി വ��. ഈ ലാ�കൾ �േഖന അതാ�
ജി�കൾ �ടാെത സമീപ ജി�കളിെല കർഷകർ�ം
മ�ിെ� രാസ ഭൗതിക പരിേശാധനകൾ
നട��തി�� സൗകര�ം നൽ��.
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ജലേസചന�ി�പേയാഗി�� ജല�ിെ�

�ണപരിേശാധന മാ�മാണ് നിലവിൽ മ�്
പര�േവ�ണ മ�് സംര�ണ വ��ിെ�
ലാ�കളിൽ നട�ി വ��ത്. വ��് ഏെ����
പ�തിക�െട ഭാഗമാേയാ, ഉപേയാ�ാ��െട

ആവശ�ാ�സരണേമാ ജല�ിെ� അ�ത, ൈവദ�ത
ചാലകത , ലവണാംശം �തലായവ, വിശദമായ
പരിേശാധന നട�ി 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 


