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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6556 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കർഷക ��ാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

േക� സർ�ാർ കാർഷിക േമഖലയിൽ
സ�ീകരി�ി�� നയ��ം നിലപാ�ക�ം ��ത
േമഖലയിൽ ��ി�ി��തായി പറയെ���
അര�ിതാവ��ം സം�ാന�്

�ടർ�യാ��ാ�� കന� മഴ�ം ��തി
�ര���ം കാർഷിക േമഖലെയ ഏെത�ാം
തര�ിൽ ബാധി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(എ) േക� നയ��ം നിലപാ�ക�ം േകരള സർ�ാരിെ�
ഇടെപടൽ�ലം കർഷകെര േനരി�് ബാധി�ി�ി�.
എ�ാൽ സം�ാന�് �ടർ�യായി ഉ�ാ��
കന� മഴ�ം ��തി �ര���ം കാർഷിക
േമഖലെയ സാരമായി ബാധി�ി��്. ഉ�ാദന ന�ം,
അടി�ാന സൗകര��ിൽ വ� നാശ ന��ൾ,
അധികരി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ എ�ിവ കാരണം
കർഷക�െട വ�മാനം 2022 വർഷേ�ാെട

ഇര�ിയാ�ണെമ� ല���ിെല�ാൻ ന��്
സാധി�ി�ി�. �ഷി നാശ�ി� ന�പരിഹാരമായി
��തൽ �ക നീ�ി െവേ��ത് കാരണം
വികസന�ി�� ഫ�ിൽ ആ�പാതികമായി

�റ�ം ഉ�ായി.

(ബി) സം�ാനെ� കാർഷിക ��ി�െട സമ�മായ
പരി�രണം, വികസനം എ�ിവ�്
ഉത��തര�ിൽ കർഷക�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി��തി�ം കർഷക െതാഴിലാളികൾ�്
അധിക �ലി ലഭ�മാ��തി�മായി കർഷക
��ാ�കൾ �പീകരി�  ്�വർ�ി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െച�കിട കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� വിഭവ��െട
വില ആദായകരമായി നിലനിർ��തി�ം
ഉത്പ���െട ��ി�് കാലയളവ്
വർ�ി�ി��തി�മായി ഉത്പ��ൾ സം�രി�ം
�ല�വർ�നവ് നട��തി�ം കർഷകർ�്
Promotion of MSME പ�തി �കാരം അവർ
നട�� ഉത്പ� സം�രണ- �ല�വർ�ന
�ാപന�ൾ�് പരമാവധി 50 ല�ം വെര
സ�ിഡി നൽ��. കാർഷിേകാ����െട
�ല�വർ�നവ് ല��മി�െകാ�് എസ് .എഫ്.എ.സി.
േകരള വഴി�� പ�തികൾ നട�ിലാ��.
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
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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 എസ് .എഫ്.എ.സി.�് അ�വദി�ി��്.
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��്. േക�സർ�ാരിെ� 10000
എഫ്.പി.ഒ. �പീകരണ പ�തി �കാരം 44
എഫ്.പി.ഒ.കൾ േകരള�ിൽ ആരംഭി��തിൽ 28
എ�ം ഇതിനകം രജിേ�ഷൻ �ർ�ിയായി��്.
�ടാെത ൈജവ�ഷിയിൽ അടി�ാനെ���ി 2
എഫ്.പി.ഒ.ക�ം ആരംഭി��. സം�ാന

സർ�ാരിെ� �ാൾ ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിനസ്
കൺേസാർഷ�ം �േഖന �പീകരി�� എഫ്.പി.ഒ
ക�െട �പീകരണ�മായി ബ�െ��് കാർഷിക
വ�ാപാര േ�ാ�ാഹന ഏജൻസികെള
നിേയാഗി�ി��്. കർഷക ��ാ�കൾ വഴി
ഉ�ാദി�ിെ���� �ല� വർ�ിത ഉ���ൾ
APEDA �െട സഹായേ�ാെട ആേഗാള

വിപണന�ി�ം സൗകര�െമാ��ി
െകാ���തി�ം കർഷക ഉൽ�ാദക
സംഘടനകൾ �ലം കഴി��. ഇ�ര�ിൽ

RKVY പ�തി �കാരം 50 �തിയ കർഷക
ഉൽ�ാദക സംഘടനകൾ�ം 50 കർഷക
ഉൽ�ാദക സംഘടനക�െട
ശാ�ീകരണ�ി�മാണ് എഫ്.പി.ഒ. പ�തി
ല��മി��ത്. ഇതിെ� ഭാഗമായി അേപഡ�മായി
സഹകരി�  ്വി.എഫ്.പി.സി.െക., �ഷി വ��്
എ�ിവ�െട േന�ത��ിൽ തി�വന��രം,
��ർ, വയനാട് , ജി�കളിൽ വാഴ�ഴ�ം അ�ബ�
ഉ����ം കയ�മതി െച��തിനായി ��്
കർഷക ഉ�ാദക ക�നികൾ �പീകരി�ി��്. കര-
കടൽ മാർ�ം ല�ൻ, �ൈവ�്, സിംഗ�ർ,
�ബായ്  എ�ീ രാജ��ളിേല�് 45 െമ�ിക് ടൺ
വാഴ�ഴ�ം പ��റിക�ം വി.എഫ്.പി.സി.െക�െട
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േന�ത��ിൽ കയ�മതി െച�വാൻ സാധി�ി��്.
��ർ, വയനാട്  പാ�് ഹൗ�ക�െട
സഹായേ�ാെട ��തൽ കയ�മതി ഓർഡ�കൾ
�തീ�ി��. കാർഷിേകാൽ����െട
�ല�വർ�ന�ം സം�രണ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ടാെത കർഷകരിൽ
സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�

അടി�ാന സൗകര��ൾ ���ിയ െചലവിൽ
ലഭ�മാ��തി�മായി എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്
ജി�കളിൽ ഇൻ�േബഷൻ െസ��കൾ
�ട��തി�ം വി.എഫ്.പി.സി.െക.�്
ആർ.െക.വി.ൈവ പ�തിയിൽ അംഗീകാരം
ലഭി�ി��്.

(സി) ��ത കർഷക ��ാ�കൾ വഴി
കാർഷിേകാ����െട �ാേദശിക വിപണി�ം
േക�ീ�ത സംഭരണ�ം ഉറ�ാ�ി �ല�വർ�ിത
ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�ം ആേഗാള വിപണന
സൗകര�െമാ���തി�ം പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) െച�കിട കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� വിഭവ��െട
വില ആദായകരമായി നിലനിർ��തി�ം
ഉത്പ���െട ��ി�് കാലയളവ്
വർ�ി�ി��തി�മായി ഉത്പ��ൾ സം�രി�ം
�ല�വർ�നവ് നട��തി�ം കർഷകർ�്
Promotion of MSME പ�തി �കാരം അവർ
നട�� ഉത്പ� സം�രണ- �ല�വർ�ന
�ാപന�ൾ�് പരമാവധി 50 ല�ം വെര
സ�ിഡി നൽ��. കാർഷിേകാ����െട
�ല�വർ�നവ് ല��മി�െകാ�് എസ് .എഫ്.എ.സി.
േകരള വഴി�� പ�തികൾ നട�ിലാ��.
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 എസ് .എഫ്.എ.സി.�് അ�വദി�ി��്.
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
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ഘ��ിലാണ്. �ടാെത വി.എഫ്.പി.സി.െക �േഖന
33 എഫ്.പി.ഒ ക�െട രജിസ്  േ�ഷ�ം
�ർ�ിയായി��്. േക�സർ�ാരിെ� 10000
എഫ്.പി.ഒ. �പീകരണ പ�തി �കാരം 44
എഫ്.പി.ഒ.കൾ േകരള�ിൽ ആരംഭി��തിൽ 28
എ�ം ഇതിനകം രജിേ�ഷൻ �ർ�ിയായി��്.
�ടാെത ൈജവ�ഷിയിൽ അടി�ാനെ���ി 2
എഫ്.പി.ഒ.ക�ം ആരംഭി��. സം�ാന

സർ�ാരിെ� �ാൾ ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിനസ്
കൺേസാർഷ�ം �േഖന �പീകരി�� എഫ്.പി.ഒ
ക�െട �പീകരണ�മായി ബ�െ��് കാർഷിക
വ�ാപാര േ�ാ�ാഹന ഏജൻസികെള
നിേയാഗി�ി��്. കർഷക ��ാ�കൾ വഴി
ഉ�ാദി�ിെ���� �ല� വർ�ിത ഉ���ൾ
APEDA �െട സഹായേ�ാെട ആേഗാള

വിപണന�ി�ം സൗകര�െമാ��ി
െകാ���തി�ം കർഷക ഉൽ�ാദക
സംഘടനകൾ �ലം കഴി��. ഇ�ര�ിൽ

RKVY പ�തി �കാരം 50 �തിയ കർഷക
ഉൽ�ാദക സംഘടനകൾ�ം 50 കർഷക
ഉൽ�ാദക സംഘടനക�െട
ശാ�ീകരണ�ി�മാണ് എഫ്.പി.ഒ. പ�തി
ല��മി��ത്. ഇതിെ� ഭാഗമായി അേപഡ�മായി
സഹകരി�  ്വി.എഫ്.പി.സി.െക., �ഷി വ��്
എ�ിവ�െട േന�ത��ിൽ തി�വന��രം,
��ർ, വയനാട് , ജി�കളിൽ വാഴ�ഴ�ം അ�ബ�
ഉ����ം കയ�മതി െച��തിനായി ��്
കർഷക ഉ�ാദക ക�നികൾ �പീകരി�ി��്. കര-
കടൽ മാർ�ം ല�ൻ, �ൈവ�്, സിംഗ�ർ,
�ബായ്  എ�ീ രാജ��ളിേല�് 45 െമ�ിക് ടൺ
വാഴ�ഴ�ം പ��റിക�ം വി.എഫ്.പി.സി.െക�െട
േന�ത��ിൽ കയ�മതി െച�വാൻ സാധി�ി��്.
��ർ, വയനാട്  പാ�് ഹൗ�ക�െട
സഹായേ�ാെട ��തൽ കയ�മതി ഓർഡ�കൾ
�തീ�ി��. കാർഷിേകാൽ����െട
�ല�വർ�ന�ം സം�രണ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ടാെത കർഷകരിൽ
സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�

അടി�ാന സൗകര��ൾ ���ിയ െചലവിൽ
ലഭ�മാ��തി�മായി എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട്
ജി�കളിൽ ഇൻ�േബഷൻ െസ��കൾ
�ട��തി�ം വി.എഫ്.പി.സി.െക.�്
ആർ.െക.വി.ൈവ പ�തിയിൽ അംഗീകാരം
ലഭി�ി��്.
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