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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5147 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സംഭരണ-സം�രണ �ണി�് �ട��തി�� നടപടി�മ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)
കാർഷിക ഉൽപ���െട �ല�വർ�നവി�ം
സം�രണ�ി�മാ�� സംഭരണ-സം�രണ
�ണി�കൾ േകരള�ിൽ എവിെടെയാെ�
�വർ�ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(എ) എസ് .എഫ്.എ.സി. േകരള�െട കാർഷിക
േമഖലയിെല �� െച�കിട ഇട�രം �ല�
വർ�ന സംരംഭ�ൾ�� േ�ാ�ാഹന പ�തി
�കാരം താെഴ�റ�� സംരംഭ�ൾ
�വർ�ി���്.

(ബി) �തിയതായി സംഭരണ-സം�രണ �ണി�്
�ട��തി�� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

(ബി) 10 ല�ം �തൽ 5 േകാടി വെര �ലധനം നിേ�പി�്
ഭ�� സം�രണ �വർ�ന�ൾ നട��
�ണി�കൾ�ാണ് എസ് .എഫ്.എ.സി. േകരള�െട
�� െച�കിട ഇട�രം �ല� വർ�ന
സംരംഭ�ൾ�� േ�ാ�ാഹന പ�തി �കാരം
പ�തി�െട സ�ിഡി നൽ��ത്. ��തായി
സംഭരണ സം�രണ �ണി�കൾ �ട��തിന്
തേ�� സ�യംഭരണ �ാപന�ിൽ നി�ം
അ�വദി�� ൈലസൻസ് , �ഡ്  േസ�ി
ൈലസൻസ് , ഉദ�ം രജിേ�ഷൻ, മലിനീകരണ
നിയ�ണ േബാർഡിൽ നി��
�വർ�നാ�മതി എ�ിവ ആവശ�മാണ്. എ�ാ
കാർഷിേകാ����െട�ം �ല�വർ�നവ്
ല��മി�െകാ�� �തന പ�തികളാണ്
എസ് .എഫ്.എ.സി. വഴി�� ആ��ല��ിനായി

സമർ�ിേ��ത്. 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�ൾ
പെ���ക എ�ിവ�ായി സ�ിഡി നൽ��. ഈ
പ�തി�െട ആ��ല��ിൽ നി�ം എ�
മി�കൾ, ധാന�മി�കൾ, കറിെ�ാടി ഉൽ�ാദന
�ണി�കൾ, ഇ�ലി - േദാശ- അ�ം മാവ് നിർ�ാണ
�ണി�കൾ, േബ�റി �ണി�കൾ, അരിമി�്/
േസാർെ��് �ണി�കൾ, ക�വ�ി �ണി�കൾ,
കയർ �ണി�കൾ, ജീവാ� വള - കേ�ാ�്
നിർ�ാണ �ണി�കൾ, ൈജവവള നിർ�ാണ
�ണി�കൾ, േസാ�് ഔഷധ നിർ�ാണ �ണി�കൾ
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എ�ിവെയ ഒഴിവാ�ിയി��്. സംരംഭകർ
ഓൺൈലനായി www.sfackerala.org എ�
െവൈ��് �േഖന അേപ� സമർ�ി�ണം.
േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ, ഇനം, നിലവി��
അടി�ാനസൗകര��ൾ, �ട�ിയവ
അേപ�േയാെടാ�ം എസ് .എഫ്.എ.സി�്
സമർ�ിേ����്. യ��ൾ വാ�േ�ാൾ
ബ�െ�� ക�േ�ഷ�കൾ നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ സാ�കരി�� ബി�കൾ
�ട�ിയവ�ം ലാഭന� േ��്െമ�്, േ�ാജ�്
റിേ�ാർ�് �ട�ിയവ�ം എസ് .എഫ്.എ.സിയിൽ
ഹാജരാേ����്. �ടാെത േകരള�ിെല

കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിേകാത്പ���െട
വിപണന�ി�ം �ല�വർ�നവി�ം സം�ാനെ�

�ാഥമിക സഹകരണ െസാൈസ�ിക�െട പ�്
ഏെറയാണ്. േകരള�ിൽ ഉടനീളം �ംഘലക��
PACS ഈ േമഖലയിൽ കട� വ�ാൽ
കർഷകർ�് ത��െട ഉത്പ��ൾ�് ന�ായ വില
ഉറ�ാ�ാൻ സാധി�ം. ഇ�ര�ിൽ സഹകരണ
വ��മായി േചർ�് �ഷി വ��ിന് നട�ിലാ��
�തിയ പ�തികൾ �വെട േചർ��. 1. ജി�ാതല
സംഭരണ വിതരണ േക��ൾ ആരംഭി��തി�

ധനസഹായം േകരള�ിെല കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക ഉത്പ��ൾ എ�ാം
തെ� സംഭരി��തിനായി �ാരംഭഘ�െമ�
നിലയിൽ 2 സംഭരണ വിതരണ േക��ൾ ഈ
വർഷം ആരംഭി��. ഇതിനായി 100 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. FPO കൾ, പ�ായ�്,
PACS, SHG �ട�ിയവ� ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ാ��താണ്. PACS കൾ�് േക�
പ�തിയായ AIF െ� ആ��ല�ം ലഭി��താണ്.
ഈ പ�തി �കാരം സർ�ാർ ധനസഹായമായി
50% �ക സ�ിഡിയായി ലഭ�മാ��താണ്. PACS
ന് പരമാവധി 25 ല�ം �പ സ�ിഡിയായി
ലഭി��താണ്. ഈ േക���െട �വർ�നം

�ഷി വ��മായി സഹകരി�
നട�ിലാ�ാ��താണ്. 2. �ല�വർ�ിത
ഉത്പ���െട �ണി�കൾ �ാപി��തിനായി

ധനസഹായം സംഭരണ േക��ൾ
ആരംഭി��തിേനാെടാ�ം �ല�വർ�ിത
ഉത്പ���െട �ണി�കൾ �ാപി��തിനായി

50% സ�ിഡി നിര�ിൽ 12.5 ല�ം �പ വീതം 2
�ണി�കൾ ആദ�ഘ�െമ� നിലയിൽ
അ�വദി�ാ��താണ്. AIF ഉപേയാഗി�  ്PACS
ന് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ��താണ്.
3.ശീതീകരണ സംവിധാന�� വാഹന�ൾ.
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കർഷകരിൽ നി�ം സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ
�ണ നിലവാരം �റയാെത സംഭരണ േക��ളിൽ
എ�ി��തിനായി ശീതികരി� വാഹന�ൾ
വാ��തിനായി 112 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. AIF ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി

ശീതികരി� വാഹന�ൾ PACS ന്
വാ�ാ��താണ്. ഇതിെ� 50% സ�ിഡി �ഷി
വ��് നൽ��താണ്. ഒ� ജി�യിൽ ഒ�് എ�
രീതിയിൽ 14 ശീതീകരണ വാഹന�ൾ
വാ�ാ��താണ്. കർഷകർ�് �േയാജനെ���
രീതിയിൽ �ഷി വ��മായി സഹകരി� പ�തി
നട�ിലാ�ാ��താണ്. 4. കെ��ർ േമാഡൽ
വി�നശാലകൾ കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക
ഉത്പ���ം �ല�വർധിത ഉത്പ���ം
വി�ഴി��തിനായി കെ��ർ േമാഡൽ
വി�നശാലകൾ രെ��ം വീതം എ�ാ ജി�കളി�ം
ആരംഭി�ാ��താണ്. PACS, SHGs, Startups,
പ�ായ�് �ട�ിയവ� ഇത് ഏെ���
നട�ാ��താണ്. ഇതിനായി AIF ഫ�്
വിനിേയാഗി��തി�ം 50 ശതമാനം
സ�ിഡിയായി പരമാവധി 4.5 ല�ം �പ PACS
ന് അ�വദി���മാണ്. ഇ�ര�ിൽ 28
�ണി�കൾ PACS ന് ആരംഭി�ാ��താണ്.
�ടാെത പഴം പ��റികൾ ജി�കളിൽ ൈകമാ�ം
െച��തിനായി വാഹന സൗകര��ിനായി 42
ല�ം �പ�ം, 70 കർഷകമി�കെള
ഉപേയാഗി��തിനായി 52.5 ല�ം �പ�ം,
ഇേ�ാ വാനിനായി 48 ല�ം �പ�ം
വകെകാ�ി�ി��്. �ടാെത AIMS േപാർ�ലിെ�
ഡാ��െട അടി�ാന�ിൽ �ാമ, േ�ാ�്, ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ കാർഷിേകാത്പ���െട
ഉ�ാദന �ാൻ ത�ാറാ��തി�ം അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ വിവിധ വിപണന �ൃംഘലകെള
ഏേകാപി�ി�െകാ� ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്
�ാ�്േഫാം ത�ാറാ��തി�� നടപടികൾ നട�
വ��. �ല�വർ�നവി� ഊ�ൽ നൽകിെകാ�്
േക� സർ�ാർ പ�തികളായ SMAM, MIDH
എ�ിവ�െട സാ��ിക സഹായം �ടി
കണ�ിെല�� 84 ല�ം �പ�� പ�തികൾ
നട� വ��. �ടാെത ��് അടി�ാന�ിൽ

ജി�ാ തല�ിൽ �ല� വർ�ിത സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തി�ം െ�ാജ�് അടി�ാന�ിൽ 92
ല�ം �പ�� പ�തിക�ം നട� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



1 സസ്റ്റെസ്സ സുപ്പര് ഫുഡഡസഡ, മുടപ്പല്ലൂര്, പപാലകപാടഡ 

2 ശപാരദപാസഡ ബബിസബിനസ്സഡ പപ്രൈവറഡ ലബിമബിറഡഡ, സസീതന് സകപാലബി, കപാസര്ഗഗപാഡഡ  

3 ഒണ്നസഡ  ഫുഡഡസഡ  സപ്രൈപാഡകഡസഡ , ഗപപാത്തന്ഗകപാടഡ, തബിരുവനന്തപുരരം 

4 സക.സബി.സക. അഗഗപാ സപ്രൈപാഡകഡസഡ  പപ്രൈവറഡ ലബിമബിറഡഡ, കബിനപാലൂര് , ഗകപാഴബിഗകപാടഡ 

5 അമൃത ഗകപാകനടഡ സപ്രൈപാഡകഡസഡ , സകപാടുങ്ങല്ലൂര് , തൃശൂര് 

6 സനക്റ്ററസീസഡ  ഫുഡഡസഡ  ഇന്തന്ത്യ പപ്രൈവറഡ ലബിമബിറഡഡ , കബിഗച്ചേരബി, തൃശൂര് 

7 ഗഗപാബല് അഗസപാസബിഗയേറഡ, മഗഞ്ചേശശ്വര്, കപാസര്ഗഗപാഡഡ  

8 യ-സടകഡ - ഉഗള്ളേരബി സഫെഡഗറഷന്  ഓഫെഡ ഗകപാകനടഡ  സപ്രൈപാഡഡ്യൂഗസര്സഡ  
സസപാപസറസീസഡ , ഗകപാഴബിഗകപാടഡ 

9 ആഡബികഡ  അഗഗപാ സപ്രൈപാഡകഡസഡ,  പപാലകപാടഡ 

10 സബി.എരം.എ. പട്രൈഗഡയേഡസഡ   (ഗസീന് ഫെപാരം), കലൂര് , ഏറണപാകുളരം 

11 ഗമടപ്പള്ളേബില്  ഫുഡഡസഡ പപ്രൈവറഡ ലബിമബിറഡഡ, ചകബിടപ്പപാറ, ഗകപാഴബിഗകപാടഡ 

12 പകരളബി  എഗകപാ സപ്രൈപാഡകഡസഡ, ഗമപ്പയ്യൂര്, ഗകപാഴബിഗകപാടഡ 

13 പപാര്വ്വതബി ഫുഡഡസഡ, മുഗത്തപാലപ്പുരരം , ഏറണപാകുളരം 

14 നസീലൂര് സപ്രൈപാഡഡ്യൂസര് കമ്പനബി ലബിമബിറഡഡ , ഉറുമ്പുകപാടഡ , ഗകപാടയേരം 

15 വപാസുകബി ഫെപാര്ഗമഴഡ   സസപാപസറബി, മസീനങ്ങപാടബി , വയേനപാടഡ 

16 എ.സബി.എരം. നപാചശ്വറല്സഡ,  മമ്പപാടഡ, മലപ്പുറരം 

17 പ്രൈബിസസ്റ്റെയേബിന്  ഗട്രൈപാപ്പബികല്  ഫുഡഡസഡ  & അഗഗപാ സപ്രൈപാഡകഡസഡ , വണ്ടൂര്, മലപ്പുറരം 

18 കുന്നത്തഡ  അഗഗപാ  ഫുഡഡ ഗപ്രൈപാസസ്സബിരംഗഡ  ഇന്ഡസസീസഡ  , പകഗതപാടഡ, 
നബിലഗമല് സകപാലരം 

19 മരപാകപാ  ഫ്രൂടഡ  ഗപ്രൈപാസസ്സബിരംഗഡ  കമ്പനബി , മുവപാറ്റുപുഴ, ഏറണപാകുളരം

20 കൂള് ഡയേമണഡ  വപാലഡ്യൂ  ആഡഡഡ  ഓര്ഗപാനബികഡ  ഫ്രൂടഡ  സപ്രൈപാഡകഡസഡ , ചപാത്തന്നൂര്, സകപാലരം 

21 ഗസീന് വപാലബി ഓയേബില്സഡ, പപാലകപാടഡ 

22 ഗലപാറ നപാചശ്വറല് ഗഫ്ലേഗവഴഡ , പപാലകപാടഡ 
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