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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6529 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� കാർഷിേകാ�ാദന വിഭവ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ�

കാർഷിേകാ�ാദന വിഭവ�ൾ
ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട
�ല�വർ�ന

(കാർഷിേകാൽ���ൾ
തരംതിരി� )്
ഏ�കാരമാെണ��ം, അവ
തരംതിരി� കയ�മതി
െച��വ ഏെത�ാെമ�ം,
അതിനായി സ�ീകരി�വ��
�വർ�ന�ൾ

എെ��ാെമ�ം, എെ��ാം
വിഭവ�ൾ അ�കാരം
കയ�മതി െച�� എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് പഴം-പ��റി ഇന�ളിൽ േന�ൻ, ഞാലി�വൻ,
േറാബ�, കദളി �ട�ിയ മി� വാഴ ഇന��ം, പാവൽ, പടവലം, പയർ,
��ളം, മ�ൻ, ചീര, �ട�ിയ പ��റി ഇന��ം ശീതകാല പ��റി
വിളകളായ കാര�്, കാേബജ് , ബീൻസ് , ഉ�ള�ിഴ�്, െവ���ി
എ�ിവ�ം ക�, േചന, കാ�ിൽ, �ർ� �ട�ിയ കിഴ�വർ� വിളക�ം
ഫലവർ��ളായ മാ�ഴം, ൈപനാ�ിൾ, റ��ാൻ, പ�ായ, പാഷൻ
��്, ച� �ട�ിയവ�ം വാണിജ�ാടി�ാന�ിൽ �ഷി െച� വ��.
ഇതി��റേമ, ക�മാവ്,െത�്, റ�ർ,ക�ക് �ഗ�വ��ന വിളകളായ
ഏലം, ���ളക്, ജാതി, മ�ൾ എ�ിവ�ം െന�ം �ധാനെ��
കാർഷിക വിളകളാണ്. പഴവർ���െട �ല� വർധിത ഉത്പ��ളായ
ജാം, െജ�ി, സ്ക�ാഷ് , �ിെസർവ്, ൈ�ഡ്  �ട്സ് , വാക�ം ൈ�ഡ്
�ട്സ് , �ീസ്  ൈ�ഡ്  �ട്സ് , �ഗ� വിളകൾ ഉണ�ി�ം,
എെ�ൻഷ�ൽ ഓയിൽ, ഒളിേയാ െറസിൻസ് , നാളിേകരം
അടി�ാനമാ�ി െവളിെ��, വിർജിൻ േകാേകാന�് ഓയിൽ,
െടസിേക�ഡ്  േകാേകാന�്, േത�ാ പാൽ, േത�ാ പാൽ െപാടി, േത�ാ
െവ�ം അടി�ാനെ���ി�� ഉത്പ��ൾ, നീര�ം, നീര�െട
ഉേപാ���ൾ, വിനാഗിരി, ധാന��ൾ അടി�ാനമാ�ി��

ഉത്പ��ൾ, പ��റി�െട �ല� വർധിത ഉത്പ��ൾ, വാഴ�ഴം
അടി�ാനമാ�ിയ ഉത്പ��ൾ എ�ിവയാണ് �ധാനമാ�ം
സം�ാനെ� കാർഷിേകാ�ാദന �ല� വർധിത ഉത്പ��ൾ.
ഇവയിൽ േകരള�ിൽ നി�ം �ല�വർ�ിത ഉൽ���ളാ�ി കയ�മതി
നട�� �ധാനെ�� ഉൽ���ൾ േ�ാസൺ ച�, ച�െ�ാടി,
േന��ായെ�ാടി, േന�പഴ ഫി�്, ൈപനാ�ിൾ ക�ാൻഡി, ക�ാൻഡ്
��്, സം�രി� ക�വ�ി എ�ിവയാണ്. േക�-സം�ാന

സർ�ാ�കൾ, അേപഡ, എംേപഡ, ൈ�സസ്  േബാർഡ്  �തലായ
�ാപന�ൾ, അേ�ാപാർ�കൾ, ഇൻ�േബഷൻ െസൻറ�കൾ,
െച�കിട �ല�വർ�ന �ണി�കൾ എ�ിവ �ാപി��തിന് പ�തി
സഹായം നൽകിവ��.

(ബി) ഇ�രം �വർ�ന�ളി�െട

സം�ാന കാർഷിക
വിഭവ�ൾ�് ��തൽ വില�ം
കർഷകർ�് ��തൽ
ആ��ല���ം

(ബി) �ല�വർ�നവി�െട സം�ാന കാർഷിക വിഭവ�ൾ�് ��തൽ വില�ം
കർഷകർ�് ��തൽ ആ��ല���ം ഉറ�വ��ാ�ം ഇടനില�ാെര
ഒഴിവാ�ാ�മായി �ഷി വ��് സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ �ഷി
വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി��  വിവിധ എ േ�ഡ്
���കൾ, ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ്



2 of 4

ഉറ�വ��ാ�ം

ഇടനില�ാെര

ഒഴിവാ�ാ�മായി വ��്
നട�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ

എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ?

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 �ഷണം 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
പരിപാടി�െട ഭാഗമായി �വർ�നം ആരംഭി�ി��്. 10 ല�ം �തൽ 5
േകാടി വെര �ലധനം നിേ�പി�  ്ഭ�� സം�രണ �വർ�ന�ൾ

നട�� �ണി�കൾ�് 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��. 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�ളിൽ
പെ���ക എ�ിവ�ായി സ�ിഡി നൽ��. ഇ�രം സംരംഭ�ൾ
�ട��തിനായി ഈ വർഷം 400 ല�ം �പയാണ്
വകയി��ിയി��ത്. േകരള�ിെല കർഷകർ ഉ�ാദി�ി��
കാർഷിേകാത്പ���െട വിപണന�ം �ല�വർ�ന�ം ല��മി�്
സഹകരണ വ�� മായി േചർ�് �ഷി വ��് 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�ിലാേ��താണ്. 2. �ല�വർധിത ഉത്പ���െട
�ണി�കൾ �ാപി��തിനായി ധനസഹായം സംഭരണ േക��ൾ
ആരംഭി��തി േനാെടാ�ം �ല�വർധിത 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. 3.
ശീതീകരണ സംവിധാന�� വാഹന�ൾ. കർഷകരിൽ നി�ം
സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ �ണ നിലവാരം �റയാെത സംഭരണ
േക��ളിൽ എ�ി��തിനായി ശീതികരി� വാഹന�ൾ
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വാ��തിനായി 112 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. AIF ഫ�ിൽ
ഉൾെ���ി ശീതികരി� വാഹന�ൾ PACS ന് വാ�ാ��താണ്.
ഇതിെ� 50% സ�ിഡി �ഷി വ��് നൽകാൻ ഉേ�ശി��. ഒ�
ജി�യിൽ ഒ�് എ� രീതിയിൽ 14 ശീതീകരണ വാഹന�ൾ
വാ�ാ��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 കാർഷിേകാ ത്പ���െട ഉ�ാദന �ാൻ
ത�ാറാ��തി�ം അതിെ� അടി�ാന�ിൽ വിവിധ വിപണന
�ംഖലകെള 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� വർധിത സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് െ�ാജ�്
അടി�ാന�ിൽ 92 ല�ം �പ�� പ�തിക�ം നട� വ��.
സം�ാന �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ിൽ 50 എഫ്.പി.ഒ.കൾ �ാൾ
ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിന�് കൺേസാർഷ�ം വഴി ��തായി
�പീകരി�ക�ം നിലവി�� 50 കർഷക ഉത്പാദക സംഘടനകെള
ശാ�ീകരി�ക�ം െച��. ഇതിൽ 13 എഫ്.പി.ഒ ക�െട
രജിസ്  േ�ഷൻ �ർ�ിയായി��്. �തിയ 37 എഫ്.പി.ഒ കെള�ം, 50
നിലവി�� എഫ്.പി.ഒ കെള�ം തിരെ���വാ�� �വർ�ന�ൾ

അവസാന ഘ��ിലാണ്. �ടാെത വി.എഫ്.പി.സി.െക �േഖന 33
എഫ്.പി.ഒ ക�െട രജിസ്  േ�ഷ�ം �ർ�ിയായി��്. (െന�്, െത�്,
പാൽ ഉൽ���ൾ, പ��റികൾ, പഴ�ൾ, കിഴ�വിളകൾ,
ൈപനാ�ിൾ, ച�, വാഴ, േതൻ, �ഗ�വിളകൾ, െകാേ�ാ, ക�വ�ി,
�വ, റ�ർ, െവ�ില, �ളക്, െച�ധാന��ൾ എ�ീ വിളകൾ
അടി�ാനമാ�ിയാണ് എഫ്.പി.ഒ.കൾ �പീകരി��ത്). 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,
സം�രണം, �ല� വർ�നവ് എ�ിവ ല��മാ�ിയാണ്
�വർ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��ത്. കാർഷിക േമഖലയിൽ �ല�വർധിത
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��. സം�ാന�് വാണിജ�
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അടി�ാന�ിൽ പഴം പ��റി �ഷി െച�� കർഷകർ�ായി
വി.എഫ്.പി.സി.െക�െട കീഴിൽ 290 സ�ാ�യ കർഷക സമിതികൾ
�വർ�ി� വ��. ഒ� വർഷം 300 േകാടി വിപണന �ല��ളള ഒ� ല�ം
െമ�ിക് ടൺ പഴം പ��റികളാണ് ഈ വിപണികൾ വഴി വിപണനം
നട�ി വ��ത്. വി.എഫ്.പി.സി.െക �െട കീഴിൽ തി�വന��രം,
എറണാ�ളം, ��ർ, േകാഴിേ�ാട്  ജി�കളിൽ ക�് െവജി�ബിൾ �ണി�ം
േകാ�യം ജി�യിൽ പഴം സം�രണ �ണി�ം �വർ�ി� വ��.
റീബിൽഡ്  േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തി�വന��രം ജി�യിൽ
െവ�ായ�് മ�ൾ സം�രണ �ണി�ം പാല�ാട്  ജി�യിെല
െപ�മാ�ിയിൽ പ��റി ഉണ�ി സം�രി�� �ണി�ം ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി��.�ടാെത െപാ�സംരഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി� േവ�
അടി�ാന സൗകര��ൾ ���ിയ െചലവിൽ ലഭ�മാ��തിനായി
എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്  ജി�കളിൽ ഇൻ�േബഷൻ െസ��കൾ
�ട��തി�ളള പ�തി സഹായ�ം ആർ. െക. വി. ൈവ പ�തിയിൽ
അ�വദി�ി��്. േക� സർ�ാരിെ� പതിനായിരം എഫ്.പി.ഒ
�പീകരണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വി.എഫ്.പി.സി.െക
�പീകരി�� ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ ക�നിക�െട ബിസിനസ്  �ാനി�ം
പഴം -പ��റി വിളക�െട �ല�വർ�ന�ിന് ഊ�ൽ നൽകിയി��്.
േകരള �ാൻഡ്  പഴം പ��റികൾ�് താ�വില(AIP) അ�ി�ൾ�റൽ
ഇൻെസൻ�ീവ് ൈ�സ്  നട�ിലാ��തി�ളള േകരള സർ�ാരിെ�
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


