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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 187 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മിൽ മ മാ�കയിൽ  സഹകരണ വിപണന  �ംഖല

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 

�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

null
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ �ാപന�െള�ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള�ം േയാജി�ി�്

�ാമീണ േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി

�വർ�ി�ി�ാൻ എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ;

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന�െള�ം

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള�ം േയാജി�ി�്

�ാമീണ േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി

നട�ിലാ�� �േത�ക പ�തികൾ നിലവിലി�.
എ�ാൽ സഹകരണ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ

സംഘ�ൾ �േഖന പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി,
േകാർ�േറഷൻ എ�ിവിട�ളിൽ �ാമീൺ

മാർ��കൾ/ പ��റി േശഖരണ േക��ൾ

ആരംഭി��തി�ം, കാർഷിക ഉൽപ���െട

സംഭരണം, സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി 2 �തിയ

പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് അംഗീകാരം

നൽ�ക�ം ടി പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ�ായി

2021-22 സാ��ിക വർഷെ� വാർഷിക

പ�തിയിൽ �ക വകയി��ിയി�ളള�മാണ്.
�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ

സംഘ�ൾ വഴി പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി,
�നിസി�ൽ േകാർ�േറഷ�കൾ എ�ിവിട�ളിൽ

�ാമീൺ മാർ��കൾ/ പ��റി േശഖരണ

േക��ൾ ആരംഭി��തിനായി 400 ല�ം

�പ�ം, കാർഷിക ഉൽ����െട സംഭരണം,
സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി 300 ല�ം

�പ�മാണ് വകയി��ിയി�ളളത്. എ�ാ

പ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം

�നിസി�ൽ േകാർ�േറഷ�കളി��� �ാമീണ

വിപണിക�െട വികസന�ി�ം

നവീകരണ�ി�മാണ് ടി �േദശെ� �ാഥമിക

കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ��െട

േന�ത��ിൽ �ാമീൺ മാർ��കൾ/പ��റി
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േശഖരണ േക��ൾ ആരംഭി��ത്. എ�ാ

േ�ാ�് പ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം

േകാർ�േറഷൻ േക��ളി�ം വിളെവ��്

കാലയളവിൽ കർഷകരിൽ നി�് കാർഷിക

ഉൽ���ൾ േനരി�് സംഭരി��തി�ം സം�രി�

വ��ൾ വിപണികളി�െട ലഭ�മാ��തി�മാണ് 
ടി പ�തിയി�െട ല��മി�ി�ളളത്.
ഉൽ�ാദന�മായി ബ�െ��് �വർ�ി��

�ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ��േട�ം,
��ഖ മാർ��ിംഗ് സംഘ��േട�ം

മാർ��്െഫഡിേ��ം ഏേകാപന�ി�െടയാണ്

പ�തി നട�ിലാ��ത്. �ഭി� േകരളം

പ�തി�െട �വർ�ന��മായി

സംേയാജി�ി��താണ് േമൽ �കാര�� 2
പ�തിക�ം.

(ബി) ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി

ഉ�ാദക�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം താ�ര�ം

സംര�ി��തിനായി ഭേ��ാ���ൾ�് മിൽ മ

മാ�കയിൽ  സഹകരണ വിപണന  �ംഖല

��ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി

ഉ�ാദക�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം താ�ര�ം

സംര�ി��തിനായി ഭേ��ാ���ൾ�്

സഹകരണ വിപണന �ംഖല ��ി�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ി��്. േകരള�ിെല സഹകരണ

േമഖലയിെല �ണനിലവാര�� ഉൽ���ൾ

coopkerala എ� ഏകീ�ത സഹകരണ

�ാ�ി�െട വിപണിയിൽ സജീവമാ�ക എ�

ല��േ�ാെട “�ാ�ിംഗ് & മാർ��ിംഗ് ഓഫ്

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് േ�ാഡ�്സ്” എ� പ�തി

ആരംഭി�ി��്. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി 14
ജി�കളി�മായി ൈപല�്  അടി�ാന�ിൽ 14
സഹകരണ ഉൽ�� വിപണന ശാലകളായ

േകാപ്മാർ�കൾ (coopmart) ഇതിനകം

ആരംഭി�ി��്. ഘ�ം ഘ�മായി േകാപ്മാർ�ക�െട

എ�ം വർ�ി�ി��തിെ� സാധ�ത പരിേശാധി�്

വ��. ഉൽ�ാദകരിൽ നി�ം സാധന�ൾ

ലഭ�മാ�ി േകാപ് മാർ�കളിൽ എ�ി��തി��

േലാജി�ിക് സംവിധാനം നിർവഹി��തിനായി

േനാർ�് മലബാർ ഡി�ി�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

സൈ�  ആ�് മാർ��ിംഗ് െസാൈസ�ി (NMDC)
െയ �മതലെ���ിയി��്. പ�തി�െട ഭാഗമായി

ആദ�ഘ�ം എ� നിലയിൽ ഔ�് െല�കളായ

േകാപ്മാർ�കൾ�് ആവശ�മായ സാധന��െട

േ�ാ�് വിവരം മന�ിലാ�ി െമാൈബൽ വഴിേയാ

െവൈ��് �േഖനേയാ ഉ�ാദകർ�് ഓർഡർ

നൽകി സാധന�ൾ ലഭ�മാ�വാൻ കഴി�ം

വിധ�� “ഇ-െസ�ിംഗ് േമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ

ആ�് െവബ് ആ�ിേ�ഷൻ േസാ�് െവയർ”
ത�ാറാ��തി�� നടപടി�ം അ�ിമ

ഘ��ിലാണ്.
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(സി) ഭ�� സം�രണ�ം �ല�വർ�ിേതാ����െട

നിർ�ാണ�ം �ാമസ�ദ് വ�വ��െട

�േരാഗതി�് അനിവാര� ഘടക�ളായതിനാൽ

ഈ രംഗ�ളിൽ ഫല�ദമായ രീതിയിൽ

ഇടെപടാൻ കഴി�� തര�ി�� സഹകരണ

സംഘ�ൾ �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

(സി) ഭ�� സം�രണ�ം �ല� വർ�ിേതാ����െട

നിർ�ാണ�ം �ാമസ�ദ് വ�വ��െട

�േരാഗതി�് അനിവാര� ഘടക�ളായതിനാൽ

ഈ രംഗ�ളിൽ ഫല�ദമായ രീതിയിൽ

ഇടെപടാൻ കഴി�� തര�ി�� ര�

സഹകരണ സംഘ�ൾ ഇതിനകം

�പീകരി�ി��്. വിവര�ൾ �വെട േചർ��.
1.പാല�ാട്  പാഡി െ�ാക�യർെമ�് േ�ാസസിംഗ്

& മാർ��ിംഗ് േകാ- ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി

(PAPCOS) ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി

പാല�ാെ� െനൽകർഷക�െട �തിസ�ി

പരിഹരി�ം വിധം െന�് സംഭരി� ,് സം�രി� ,്
വിപണനം നട��തിനായി പാല�ാട്  ജി�യിെല

36 �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ

അംഗ�ളായി പാല�ാട്  പാഡി െ�ാക�യർെമ�്

േ�ാസസിംഗ് & മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

െസാൈസ�ി (PAPCOS) �പീകരി�. അതിെ�

അധീനതയിൽ അത�ാ�നിക ൈറസ്  മി�ം

േഗാഡൗ�ം നിർ�ി��തിനാ�� നടപടി

സ�ീകരി�  ്വ��. 2. േകരള പാഡി െ�ാക�ർെമ�്

േ�ാസ�ിംഗ് & മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

െസാൈസ�ി �ി�ം ന�ർ.4505 (KAPCOS)
േകരള സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം െന�്

സംഭരി�  ്സം�രി�ം കാർഷിക ഉൽ���ൾ

ജി��് അക�ം �റ�ം വിപണനം നട�ക,
സം�രണ േക��ൾ, സംഭരണ ശാലകൾ

എ�ിവ �ാപി�ക, �ടാെത സർ�ാർ, അർ�-
സർ�ാർ, സഹകരണ, സ�കാര� വിപണന

�ാപന�ൾ വഴി�ം ഓൺൈലൻ

സംവിധാന�ി�െട�ം വിപണന സൗകര�ം

ഏർെ���ക�ം സ��മായി വിപണന േക��ൾ

നട�ക�ം, സംഘം �വർ�ന പരിധിയിൽെപ�

��വൻ െനൽ �ഷി�ാെര സഹായി�ക�ം

സം�ാനെ� െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ േവ�

നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ക എ�

ല��േ�ാെട സം�ാന�് പാല�ാട്

ഒഴിെക�� ജി�കളിൽ �വർ�ന പരിധിയായി

േകരള പാഡി െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ് &
മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �ി�ം

ന�ർ.4505 (KAPCOS) എ� െന�് സഹകരണ

സംഘം 2021 ആഗ�്  27� �പീകരി�. േകാ�യം

ജി�യിെല �ാഥമിക കാർഷിക വാ� സഹകരണ

സംഘ�ൾ ഇതിൽ അംഗ�ളാണ്. സംഘ�ിെ�

അധീനതയിൽ ��നാ�ം അ�ർ ��നാ�ം,
പാല�ാട്  ൈറസ്  മിൽ മാ�കയിൽ ര�്
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ആ�നിക ൈറസ്  മി�കൾ �ാപി��തിന്

പ�തി �പീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


