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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5123 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാഴ�ഷി െച��തിന് സഹായ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം വിൻെസൻറ്  ,
�ീമതി െക.െക.രമ, 

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െച�കിട, ഇട�രം കർഷകർ�്
വാഴ�ഷി െച��തിന് നൽകി വ��
സഹായ�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ-േകരള
നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത പ�തിയായ മിഷൻ
േഫാർ ഇ�േ��ഡ്  െഡവല�്െമ�് ഓഫ്
േഹാർ�ികൾ�ർ (എം.ഐ.ഡി.എ� )് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി വാഴ�െട വിളവി�തി വ�ാപനം
നട�ിലാ��തി�ം, �ല�വർ�ിത
ഉത്പ��ളി�െട കർഷക�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി��തി�ം ധനസഹായം നൽകി വ��.
വിള വി�തി വ�ാപന�ിന് െഹ�െറാ�ിന്
26250/-�പ ധനസഹായം നൽ��. ഇ�കാരം
ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് പരമാവധി 4 െഹ�റി��
ധനസഹായം ടി പ�തി �േഖന ലഭി�ം. ഈ
സാ��ിക വർഷം 520 െഹ�റിൽ വാഴ�െട
വിളവി�തി വ�ാപനം നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത
ടിഷ�കൾ�ർ വാഴ�െട വിളവി�തി വ�ാപനം
െഹ�െറാ�ിന് 37500/-�പ എ� നിര�ിൽ 80
െഹ�റിൽ നട�ിലാ�ി വ��. േ��്
േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ, എം.ഐ.ഡി.എ� .്
പ�തിയിൽ നട�ിലാ�ി വ�� ഫലവർ�
വിളക�െട വികസന പ�തി�� േക� വിഹിതം
പരിമിതമായതിനാ�ം ��തൽ കർഷകെര വാഴ
�ഷിയിേല�് ആകർഷി��തിനായി ടിഷ�കൾ�ർ
വാഴ �ഷി�് െഹ�െറാ�ിന് (��ിനന ഇ�ാെത)
37500/- �പ�ം, വാഴ�ഷി�് െഹ�െറാ�ിന്
7572/- �പ�ം അധിക ധനസഹായം നൽകി
വ��. 2021-22 െല രാ�ീയ �ഷി വികാസ്
േയാജന പ�തിയിെല “െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് വാല�
െചയിൻ ഓഫ് ��്സ്  ആ�് െവജി�ബിൾസ്
ൈബ അേഡാപ്ഷൻ ഓഫ് �ഡ്  അ�ി�ൾ�റൽ
�ാ�ീസസ്”എ� േ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി 6000
െഹ�റിൽ വാഴ�െട വിളവി�തി വ�ാപനം
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െഹ�െറാ�ിന് 26250/- �പ സ�ിഡിേയാ� �ടി
ഈ വർഷം നട�ിലാ�ാൻ ല��മി��.

(ബി) വാഴ�ല�െട, �േത�കി�  ്േന�വാഴ�ല�െട
വിലയിടിവ് ��ത കർഷകെര ക��
�രിത�ിലാ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

വാഴ�ല�െട, �േത�കി�  ്േന�വാഴ�ല�െട
വിലയിടിവ് ��ത കർഷകെര ക��
�രിത�ിലാ�� കാര�ം ��യിൽെപ�ി��്.
േകാവിഡ്-19 ��മായ സമയ�് വാഴ�ലകൾ
വിൽ�ാൻ പ�ാ� സാഹചര�ം അ�ഭവെ��ക�ം
ത�ലം കർഷകർ�് ��ി��കൾ
േനരിേട�ിവ�ക�ം െച�. സം�ാന സർ�ാർ
16 ഇനം പഴം പ��റികൾ�് അടി�ാന വില
�ഖ�ാപി�തിൻ�കാരം ഇവ പരിഹരി��തിന്
സാധി�ി��്. സം�ാന�് കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക ഉത്പ��ൾ
ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി ന�ായവില
ലഭ�മാ��തിനായി േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം
പ��റി അടി�ാനവില പ�തി 2020 നവംബർ
ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. േന�ൻ കിേലാ�് 30
�പ�ം വയനാടൻ േന�ൻ കിേലാ�് 24
�പ�മാണ് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ി��ത്.
4398 േന�ൻ/ വയനാടൻ േന�വാഴ കർഷകർ�്
അടി�ാന വില പ�തി �കാരം 6.39 േകാടി �പ
നൽകിയി��്. �ഷി വ��് സംഭരി��
ഉത്പ��ൾ �ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ

�വർ�ി�� വിവിധ എ േ�ഡ്  ���കൾ,
ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ്
വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ
�ട�ി 1884 മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�
വിപണനം നട�ി വ��. �ടാെത �ഭി�
േകരള�ിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� 602 �തിയ
ആ���കൾ വഴി�ം ഉത്പ��ൾ വി�ഴി�ി��്.
�ഷിവ��ിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ിൽ ഈ
വിപണികൾ �വർ�ി��തിനാൽ

ഇടനില�ാ�െട ��ണം ഒഴിവാ�ി
�ാേദശികമായി കർഷകർ�് ന� വില
ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി
ഒ���. കർഷകർ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

ഒ�േപാെല �േയാജനെ����ം േനരി��
വിപണന�ിന് സഹായകര�മാ��
വിപണിയാണ് നഗര വഴിേയാര കാർഷിക
വിപണികൾ. ഇ��കാരം ആെക 100 നഗര
കാർഷിക വിപണികൾ 2021-22 വർഷ�ിൽ

�ഖ�മ�ി�െട �� ദിന കർ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
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ഇ�വഴിെയ�ാം വാഴ�ല വി�ഴി�വാൻ
സാധി�ി��്.

(സി) വാഴ�ല സംഭരണ വിപണന േമഖലയിൽ
�േത�കി�  ്േലാ�് ഡൗൺ കാല�് നട�ിയ

ഇടെപട�കൾ എെ�ാെ�യായി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

വാഴ�ല�െട, �േത�കി�  ്േന�വാഴ�ല�െട
വിലയിടിവ് ��ത കർഷകെര ക��
�രിത�ിലാ�� കാര�ം ��യിൽെപ�ി��്.
േകാവിഡ്-19 ��മായ സമയ�് വാഴ�ലകൾ
വിൽ�ാൻ പ�ാ� സാഹചര�ം അ�ഭവെ��ക�ം
ത�ലം കർഷകർ�് ��ി��കൾ
േനരിേട�ിവ�ക�ം െച�. സം�ാന സർ�ാർ
16 ഇനം പഴം പ��റികൾ�് അടി�ാന വില
�ഖ�ാപി�തിൻ�കാരം ഇവ പരിഹരി��തിന്
സാധി�ി��്.. സം�ാന�് കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക ഉത്പ��ൾ
ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി ന�ായവില
ലഭ�മാ��തിനായി േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം
പ��റി അടി�ാനവില പ�തി 2020 നവംബർ
ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. േന�ൻ കിേലാ�് 30
�പ�ം വയനാടൻ േന�ൻ കിേലാ�് 24
�പ�മാണ് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ി��ത്.
4398 േന�ൻ/ വയനാടൻ േന�വാഴ കർഷകർ�്
അടി�ാന വില പ�തി �കാരം 6.39 േകാടി �പ
നൽകിയി��്. �ഷി വ��് സംഭരി��
ഉത്പ��ൾ �ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ

�വർ�ി�� വിവിധ എ േ�ഡ്  ���കൾ,
ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ്
വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ
�ട�ി 1884 മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�
വിപണനം നട�ി വ��. �ടാെത �ഭി�
േകരള�ിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� 602 �തിയ
ആ���കൾ വഴി�ം ഉത്പ��ൾ വി�ഴി�ി��്.
�ഷിവ��ിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ിൽ ഈ
വിപണികൾ �വർ�ി��തിനാൽ

ഇടനില�ാ�െട ��ണം ഒഴിവാ�ി
�ാേദശികമായി കർഷകർ�് ന� വില
ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി
ഒ���. കർഷകർ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

ഒ�േപാെല �േയാജനെ����ം േനരി��
വിപണന�ിന് സഹായകര�മാ��
വിപണിയാണ് നഗര വഴിേയാര കാർഷിക
വിപണികൾ. ഇ��കാരം ആെക 100 നഗര
കാർഷിക വിപണികൾ 2021-22 വർഷ�ിൽ

�ഖ�മ�ി�െട �� ദിന കർ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.
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ഇ�വഴിെയ�ാം വാഴ�ല വി�ഴി�വാൻ
സാധി�ി��്.

(ഡി)

വാഴ�ഴ�ിൽ അധി�ിതമായ വ�വസായ��െട
എ�ം ഗണ�മായി വർ�ി�ി��തി�ം
വാഴ�ഴ�ിൽ നി�ം �തിയ �ല�വർ�ിത
ഉൽ���ൾ വിപണിയിൽ എ�ി��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) വാഴ�ഴ�ിൽ അധി�ിതമായ ��, െച�കിട
ഇട�രം ഭ�� സം�രണ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് എസ് .എഫ്.എ.സി. േകരള�െട
പ�തി �കാരം കാർഷിക േമഖലയിെല ��
െച�കിട ഇട�രം �ല�വർ�ന സംരംഭ�ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �ലധന
നിേ�പ�ിെ� 30% �തൽ 50% വെര പരമാവധി
50 ല�ം �പ സ�ിഡിയായി നൽ���്.
പ�തി�ാവശ�മായ െക�ിട നിർ�ാണം,
യ�വൽ�രണം, ഓഫീസ്  ഉപകരണ�ൾ,
പാ�ിംഗ് യ��ൾ വാ�ക, െടേ�ാളജി വാ�ക,
�ല�വർ�ന പരിശീലന�ളിൽ പെ���ക
എ�ിവ�ായി സ�ിഡി നൽ��. കിഫ്ബി
(KIIFB) �െട സഹായേ�ാെട ആരംഭി��

അേ�ാപാർ�കളിൽ ഏ��ഴം/േതൻ അധി�ിത
അേ�ാപാർ�് ��ർ ജി�യിൽ ക�ാറ �ഷി
ഫാമിൽ �ാപി��തിന് നടപടികൾ
�േരാഗമി��. 25.13 േകാടി �പയാണ് ഇതി�
വകയി��ിയി��ത്. �ടാെത എസ് .എഫ്.എ.സി
,വി.എഫ്.പി.സി.െക. �േഖന �ട�� വാഴ
അധി�ിത എഫ്.പി.ഒ. ക�െട �പീകരണ�ം
�േരാഗമി��. വാഴ ഉൾെ�െട�� കാർഷിക
വിളക�െട വിളെവ��ാന�ര പരിപാലന
�വർ�ന�ൾ�ം എം.ഐ.ഡി.എ�  ്�േഖന
ധനസഹായം നൽകി വ���്. �ഷിയിട�ളിൽ
നി�ം വാഴ�ഴം േക� �ടാെത സംഭരണ സം�രണ
വിപണന ശാലകളിൽ എ�ി��തിന് റീഫർ
വാൻ വാ��തി�ം, ൈ�മറി/െമാൈബൽ/
മിനിമൽ െ�ാസ�ിംഗ് �ണി�കൾ
�ാപി��തി�ം, പാ�് ഹൗസ്  �ിസർേവഷൻ
�ണി�്, സംേയാജിത പാ�് ഹൗസ് , �ീ �ളിംഗ്
�ണി�്, േകാൾഡ്  �ം (േ�ജിംഗ്), െമാൈബൽ �ീ
�ളിംഗ് �ണി�് എ�ിവ �ാപി��തി�ം

ധനസഹായം നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


