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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

6 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 133 31-08-2022 - ൽ മ�പടി�്

പഴം, പ��റി എ�ിവ�് തറവില

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ,
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് , 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

�ീ. പി. �സാദ്
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പഴം, പ��റി എ�ിവ�് തറവില
�ഖ�ാപി�ത് ഫല�ദമായി നട�ാ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് പഴം, പ��റി എ�ിവ�്
അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ത് ഫല�ദമായി
നട�ിലാ�ി വ���്. പഴം പ��റികൾ�്
വിലയിടിവ് േനരി�� സ�ർഭ�ളിൽ ��ത
ഉത്പ��ൾ�് ന�ായവില നൽകി (അടി�ാന

വില) സംഭരി�് കർഷകെര സഹായി� വ��.

ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി കാർഷിക
ഉ���ൾ�് ന�ായവില ലഭ�മാ��തിനായി ടി
പ�തി �േയാജനെ��ി��്. മര�ീനി, േന�ൻ,
ൈകത��, ��ളം, െവ�രി, പാവൽ, പടവലം,
വ�ി�യർ, ത�ാളി, െവ�, ക�ാേബജ് , ക�ാര�്,
ഉ�ള�ിഴ�്, ബീൻസ് , ബീ�്��്, െവ���ി എ�ി
16 ഇനം പഴം പ��റികൾ�ാണ് അടി�ാന വില
�ഖ�ാപി�ി��ത്. 

�ഷി വ��ിെ� AIMS േപാർ�ലിൽ രജി�ർ
െച�ി�� എ�ാ അർഹരായ കർഷകർ�ം ഈ
പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം. ജി�കളിൽ
അടി�ാന വില �ഖ�ാപി� വിള�െട വില
താ�േ�ാൾ ജി�ാ വില േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�െട
�പാർശ �കാരം �ഷി ഡയറ�ർ ��ത
ജി�യിൽ അടി�ാന വില �ാബല��ിൽ

വ�തായി �ഖ�ാപി�ക�ം, േനാ�ിൈഫ െച�
300 വിപണികൾ വഴി സംഭരണം ആരംഭി�ക�ം

െച��.

അ�കാരം േനാ�ിൈഫ െച� മാർ��കളി�െട
സംഭരി�േ�ാൾ ഉ�ാ�� അടി�ാന വിലയിൽ
നി�� വ�ത�ാസം കർഷകെ� അ�ൗ�ിേല�്
DBT യായി നൽ��. �ഷിവ��ിെ� േനരി��
നിയ� ണ�ിൽ ഈ വിപണികൾ �വർ�ി�

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

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി
ഒ���.

(ബി) ഉ���ൾ േശഖരി�ാൻ െവയർഹൗ�കേളാ
േകാൾഡ്  സ്  േ�ാേറ�കേളാ ഗതാഗത
സംവിധാന�േളാ ഒ�ം സ�മാ�ിയി�ി�ാ�

കാരണ�ാൽ പലയിട�ം സംഭരണം നട��ി�
എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)

��യിൽെ��ി�ി� .

(സി) േഗാഡൗൺ, േകാൾഡ്  സ്  േ�ാേറജ്  �ട�ിയ
അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ��ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഗാഡൗൺ, േകാൾഡ്  േ�ാേറജ്  �ട�ിയ
അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തിന് േക�
സർ�ാരിെ� കാർഷിക അടി�ാന സൗകര�
ഫ�് പ�തി �കാരം വിവിധ േ�ാജ�കൾ
നട�ിലാ��തിന് �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് 2 േകാടി �പ വെര 1 ശതമാനം
പലിശ നിര�ിൽ ലഭ�മാണ്.

2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഇ��ി
ജി�യിൽ വ�വട, കാ��ർ േമഖലയിൽ
ഉ�ാദി�ി�� പ��റികൾ േക��ടാെത
��ി��തിന് േകാൾഡ്  െചയിൻ
�ാപി��തിനായി സം�ാനാവി�ത

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 185 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. വ�വടയിൽ ഒ� �ീ �ളിംഗ്
േക��ം, എറണാ�ളം, േകാഴിേ�ാട് ,
തി�വന��രം ജി�കളിൽ 3 േകാൾഡ്  ഔ�്
െല�കൾ �ാപി��തി�ം, േഹാർ�ി േകാർ�ിെ�
േകാൾഡ്  േ�ാേറജ്  നവീകരി ��തി�മാണ് �ക
വകയി��ിയി��ത്.

വി.എഫ്.പി.സി.െക.�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

വയനാട് , ��ർ ജി�കളിൽ അേപഡ�െട
ധനസഹായേ�ാെട ര�് പാ�് ഹൗ�കൾ
സ�ീകരി�ി��്. ഇവിെട പ��റികൾ
ശീതീകരി�് ��ി��തി�� സംവിധാനം
സ�മാ�ിയി��്. ��ർ ജി� യിെല
മേരാ�ി�ാൽ സ�ാ�യ കർഷക
സമിതിേയാട�ബ�ി�് �വർ�ി�� ൈ�മറി
േ�ാസസിംഗ് െസ�റിൽ 2 ടൺ േശഷി��
േകാൾഡ്  േ�ാേറജ്  ആരംഭി��തിന്

അർ.െക.വി.ൈവ പ�തിയിൽ
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��്. ഇതിന്
�റേമ, ശീതകാല പഴം-പ��റികൾ േക��ടാെത
��ി��തിന് 10 െമ�ിക് ടൺ േശഷി�� �ൾ
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േച�ർ െഫസിലി�ി �ാപി��തി�ം പ�തി
ത�ാറാ�ിയി��്.

(ഡി)

സം�ാന�് 10 ല�േ�ാളം കർഷകർ
ഉെ��ിരിെ� 2021-ൽ ��ത പ�തി�െട
�േയാജനം ലഭി�ത് എ�ായിരം കർഷകർ�ാണ്
എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ��യിൽെ��ി��്. 2020 േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം
പ��റി അടി�ാന വില പ�തി �കാരം AIMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച� കർഷകർ�ാണ്
ആ��ല��ിന് അർഹരാ��ത്. 2020-21
വർഷ�ിൽ 2712 കർഷകർ�ം 2021-22
വർഷ�ിൽ 9763 കർഷകർ�മാണ് പ�തി
�േഖന ആ��ല�ം നൽകിയത്. പ�തിയിൽ
ഉൾെ��വാൻ AIMS േപാർ�ലിൽ രജി�ർ
െചേ��തിെ� ആവശ�കതെയ�റി�്

കർഷകർ�് േബാധവൽ�രണം നട�ി വ��.

(ഇ)

2021-ൽ എ�േകാടി �പ മാ�മാേണാ സബ്  സിഡി
ഇന�ിൽ സർ�ാരിന്
നീ�ിെവേ��ിവ�െത�് അറിയി�ാേമാ;
എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) 2020-21 വർഷ�ിൽ പ�തി�ായി 10 േകാടി
�പ വകയി��ിയി��. ആയതിൽ 3.01 േകാടി
�പയാണ് അടി�ാന വില പ�തി �കാരം
അേപ�ി� കർഷകർ�് നൽകിയത്. 2021-22
വർഷ�ിൽ 10 േകാടി �പ വകയി��ിയതിൽ

7.938 േകാടി �പ പ�തി �കാരം അേപ�ി�
കർഷകർ�് വിതരണം െച�. 2022-23
സാ��ിക വർഷ�ിൽ പഴം പ��റികൾ�്
വിപണികളിൽ ന� വില ലഭി��തിനാൽ
അടി�ാന വില പ�തി �കാരം നാളി�വെര �ക
അ�വദിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�ി�. 2022-23
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 14.05 േകാടി �പ
പ�തി�ായി നീ�ിവ�ി��്. 2021-2022
സാ��ിക വർഷം ആ��ല�ം മാറി നൽ�വാൻ
സാ��മാകാതി�� 2197 കർഷകർ�്
നൽ�വാ�� 1.45 േകാടി �പ ഈ സാ��ിക

വർഷം അ�വദി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


