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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6526 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക േമഖലയിൽ �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷിക േമഖലയിൽ �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�വാൻ ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ; പ�തിക�െട
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

(എ) കാർഷിക േമഖലയിൽ �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�വാ�ം �വസംരംഭകെര കാർഷിക
േമഖലയിേല�് ആകർഷി��തി�ം കാർഷിക
ഉത്പ���െട സം�രണം, �ല� വർ�നവ്
എ�ിവ�മായി ബ�െ�� പ�തികളി�ം
സഹകരണ വ��ിെ� സഹായേ�ാെട സംഭരണ
സം�രണ �ണി�കൾ ആരംഭി��തി�ം �ാൾ
ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി ബിസിനസ്  കൺേസാർഷ�ം
�േഖന കാർഷിക േമഖലയിെല �� െച�കിട
ഇട�രം �ല�വർ�ന സംരംഭ�ൾ�ം, ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ഓർഗൈനേസഷൻ �പീകരി�ൽ
എ�ിവ�മായി ബ�െ��ം പ�തികൾ
ആ��ണം െച�ി��്. �ടാെത മാർ��ിംഗ്
േമഖലയിൽ ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ് 
സംവിധാന�ൾ, �ാർ��കൾ, കർഷക ��ാ�കൾ
എ�ിവ വഴി�ം �വ സംരംഭകർ�് കാർഷിക
േമഖലയിൽ പ�ാളികളാകാ��താണ്.
കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ത��
തര�ിൽ �ല� വർ�ിത ഉത്പ� നിർ�ാണ
വ�വസായ�ൾ�് താെഴ�റ�� പ�തികളാണ്
എസ് .എഫ്.എ.സി വഴി നട�ാ��ത്. 1. ��
തല സംരംഭം - 25 ല�ം �പവെര�� സംരംഭം -
50% പരമാവധി 10 ല�ം വെര സ�ിഡി 2.
െച�കിട സംരംഭം - 25 ല�ം �തൽ 1 േകാടി
വെര�� സംരംഭം - 40% പരമാവധി 25 ല�ം
വെര സ�ിഡി 3. ഇട�രം സംരംഭം - 1 േകാടി
�തൽ 5 േകാടി വെര - 30% പരമാവധി 50 ല�ം
വെര സ�ിഡി. 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�ാ
വളർ� ഘ��ളി�ം സഹായി�മാറ്  ��തായി
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േകരള�ിൽ 50 കർഷക ഉത്പാദക സംഘടനകൾ
ആരംഭി��തി�� നടപടിക�ം �േരാഗമി��.
എസ് .എഫ്.എ.സി. േകരള, വി.എഫ്.പി.സി.െക
എ�ീ �ാപന�ൾ �േഖനയാണ് FPOകൾ
�പീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി��ത്.
ഇത് വഴി കാർഷിക േമഖലയിെല �ല�വർ�നവി�ം,
തദ�ാര കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം
സാധി��. കാർഷിേകാത്പാദനം �തൽ
വിപണനം, �ല�വർ�നവ്, അവ�െട വിപണനം
എ�ിവ�െട ഏേകാപന�ം FPOകൾ
ഉറ�ാ��താണ്. സഹകരണ വ��മായി േചർ�്
ഭേ��ാ�� �ണി�കൾ �ാപി��തി��

നടപടിക�ം ആരംഭി� കഴി�. നഗര സം�രണ
േക��ൾ ശ�ിെ���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��. ഇതി�െട�ം �വ
സംരംഭകർ�് പ�ാളികളാകാ��താണ്. കാർഷിക
േമഖലയിൽ �ല�വർ�ിത വ�വസായ�ൾ
ആരംഭി��തിനായി KIIFB �െട സാ��ിക

സഹായേ�ാെട 5 അേ�ാപാർ�കൾ
�ാപി��തിന് 100.13 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��. �വ സംരംഭകർ�് 
േമൽ പ�തികളിൽ ഭാഗമാകാ��താണ്. നട�
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി�� ഈ അേ�ാ പാർ�കൾ ഓേരാ
വിളെയ അടി�ാനമാ�ി �വർ�ി��വയാണ്.
നാളിേകരം, വാഴ, േതൻ, മാവ്, പ��റികൾ
എ�ിവ�െട സംഭരണം, സം�രണം, �ല�
വർ�നവ് എ�ിവ ല��മാ�ിയാണ്
�വർ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��ത്. ഇ�രം

പ�തികൾ�് േക� സഹായം അ�ികൾ�റൽ
ഇൻ�ാ��്ചർ ഫ�് (AIF) �േഖന
ലഭി��താണ്. ര�േകാടി �പ വെര��
വാ�കൾ�് സർ�ാരിെ� െ�ഡി�് ഗ�ാര�ി,
പരമാവധി 7 വർഷേ��്, വാ�ാ പലിശ�് 3%
ഇളവ്, വാ�ാ തിരി�ടവിന് ആ�മാസം �തൽ ര�
വർഷം വെര േമാറേ�ാറിയം, പ�തി �ക�െട 10%
�ണേഭാ�വിഹിതം എ�ിവയാണ് പ�തിയി�െട
നട�ിലാ��ത്. �ടാെത കാർഷിക വികസന
കർഷക േ�മ വ��ിെ� കീഴിൽ �ാപി�ി��

അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��കളി�ം കാർഷിക
കർ�േസനകളി�ം �വാ�െള നിയമി�ം അവർ�്
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കാർഷിക േമഖലയിൽ െതാഴിൽ അവസര�ൾ
��ി�ം �ഷി വ��് �വാ��െട വ�മാനം
ഉയർ�വാൻ സഹായി��. �ടാെത വീ��മാെര
�ഷിയിേല�് ആകർഷി��തിനായി �ഷി വ��്
നട�ിലാ�ി വ�� എ�ാ പ�തികളി�ം
വനിതകെള ഉൾെ����തി�� നിർേ�ശ�ൾ
നൽകിയി��്. ��ംബ�ീ നട�ിലാ�ിവ��
പ�തികളായ സംഘ�ഷി ��കൾ (െജ എൽ ജി),
അ�ി ന��ി ഗാർഡൻ പ�തി �ട�ിയവ�ം ഈ
ല���ിനായി �േയാജനെ�����്. �ടാെത
വ��് നട�ിലാ�� കാർഷിക യ�വൽ�രണ
പ�തി�ം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�വാൻ
ഉത�� വിധ�ിലാണ്. ഇതിനായി േക�
സം�ാന സർ�ാ�കൾ സം��മായി

നട�ിലാ�� Sub Mission on Agricultural
Mechanization (SMAM) എ� പ�തിയി�െട
�ധാനമാ�ം �� തരം ആ��ല��ൾ കർഷകർ�്
ലഭ�മാ��. (i) വ��ിഗത ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

കാർഷികയ��ൾ വാ��തിനായി 40 �തൽ 60
ശതമാനം വെര സ�ിഡി നൽ��. ഇത�സരി�്
െച�കിട നാമമാ� കർഷകർ�ം, പ�ിക ജാതി,
പ�ിക വർ� കർഷകർ�ം വനിതകൾ�ം കാർഷിക
യേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തിന് 50 ശതമാനം
വെര�ം മ� കർഷകർ�് 40 ശതമാനം വെര�ം, വിള
സം�രണ�മായി ബ�െ�� യേ�ാപകരണ�ൾ
വാ��തിനായി െച�കിട നാമമാ� കർഷകർ�ം,
പ�ിക ജാതി, പ�ിക വർ� കർഷകർ�ം
വനിതകൾ�ം 50 ശതമാനം �തൽ 60 ശതമാനം
വെര�ം മ� കർഷകർ�് 40 ശതമാനം �തൽ 50
ശതമാനം വെര�ം സ�ിഡി ലഭ�മാ��. (ii)
വ��ികൾ�ം കാർഷിക സ�യം സഹകരണ
സംഘ�ൾ, പാടേശഖര സമിതികൾ എഫ്.പി.ഒ.
�ട�ിയവർ�ം കാർഷിക യ���െട വാടക
േക��ൾ �ാപി��തിന് 60 ല�ം വെര��
േ�ാജ�കൾ�് 40 ശതമാനം വെര സ�ിഡി
നൽ��. (iii) െതരെ��� വിേ��കളിൽ
കാർഷിക യേ�ാപകരണ��െട ബാ�കൾ
�ാപി��തിന് കർഷക ��കൾ, സ�യം
സഹായ സംഘ�ൾ, �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ, പ�ായ�കൾ �ട�ിയവ�് 10
ല�ം വെര�� േ�ാജ�കൾ� പരമാവധി 80
ശതമാനം വെര സ�ിഡി നൽ��. േ�ാ�്
തല�ിൽ 99 അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��ക�ം �ാമ
പ�ായ�് തല�ിൽ 368 കാർഷിക
കർ�േസനക�ം �ാപി� െകാ�് കർഷകർ�്
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മിതമായ നിര�ിൽ യ�വത്�ത �ഷി
നട�വാ�� േസവന�ൾ െച� വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


