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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 428 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക ഉ����െട സമാഹരണ�ം വിപണന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

�ീ. പി. �സാദ്

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക ഉ����െട സംഭരണം,
വിപണനം എ�ിവ�് ആവശ�മായ സൗകര���ം

സംവിധാന��ം ഏർെ��േ��ത്

കാർഷികേമഖല�െട �ന��ീവന�ിന്

അത��ാേപ�ിതമാെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് കാർഷിക ഉ����െട

സംഭരണം, വിപണനം എ�ിവ�് ആവശ�മായ

സൗകര���ം സംവിധാന��ം ഏർെ��േ��ത്

കാർഷികേമഖല�െട �ന��ീവന�ിന്

അത��ാേപ�ിതമാണ്.

�ഷി വ��്, വിവിധ പ�തി�കാരം �ാപി�ി��

ഇേ�ാ േഷാ�കൾ, എ േ�ഡ്  ���കൾ, േ�ാ�്

െലവൽ െഫഡേറ�ഡ്  ���കൾ, ആ� ച�കൾ,
നഗര വഴിേയാര ആ� ച�കൾ �ട�ിയവ �േഖന

അതാ� �ാമപ�ായ�/ േ�ാ� �േദശ�ളിൽ

കർഷകർ ഉത്പാദി�ി�� പഴം പ��റികൾ

കർഷകർ േനരി�് �ണേഭാ�ാ�ൾ� വിപണനം

നട��തി�� സംവിധാനം ഒ��ിയി��്.
സം�ാന�് തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട് , വയനാട്  ജി�കളിൽ �വർ�ി��

6 (ആറ്) കാർഷിക െമാ� വ�ാപാരവിപണികളി�ം

കർഷകർ�് േനരി�് അവ�െട പ��റികൾ

എ�ി�് േലല�ിൽ കർഷക�െട ഉൽ���ൾ

ന�ായവില� വി�ഴി�വാ�� സംവിധാന�ം �ഷി

വ��് ഒ��ിയി��്.

                   �ഷി വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി��

െവജി�ബിൾ ആൻഡ്  �ട്സ്  െ�ാേമാഷൻ

കൗൺസിൽ േകരളം (VFPCK) �െട കീഴിൽ

സം�ാനെ�ാ�ാെക�� 289 'സ�ാ�യ

കർഷക വിപണികൾ' �േഖന ന�ായവില�്

കർഷകരിൽനി�ം സംഭരി�് വിപണനം നട�ി

വ��. �ടാെത �ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ

�വർ�ി�� 'േഹാർ�ിേകാർ�ം'
കർഷകരിൽനി�ം പഴം പ��റികൾ സംഭരി�്

േഹാർ�ിേകാർ�ിെ� ഔ�് െല�കൾ �േഖന
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വിപണനം നട�ിവ��.   
 

(ബി) സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം ഉ���ൾ

സംഭരി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാന�ൾ

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കർഷകരിൽ നി�ം ഉൽ���ൾ

സംഭരി��തിന് �വെട െകാ��ിരി��

പ�തികൾ നിലവി��്. 

1) (i)േകരള ഫാം �ഷ്  �ട്സ്  ആൻഡ്

െവജി�ബിൾസ്  - അടി�ാന വില പ�തി 

കാർഷിക ഉത്പ��ൾ�് ഇടനില�ാ�െട

�ഷണം ഒഴിവാ�ി ന�ായവില ലഭ�മാ��തിനായി

''േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം പ��റി അടി�ാന വില

പ�തി '' 2020 നവംബർ ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ

വ�. 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�് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ി��്.
അതിൻ �കാരം ഉൽ���ൾ നിലവിെല

അടി�ാന വില�് േനാ�ിൈഫ െച� 300
മാർ��കൾ വഴി സംഭരി�ക�ം �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���. 

(ii). പ�േ�� സംഭരണം

സം�ാന�് ചില ജി�കളിൽ പ�േ���െട

വില �റ�� സാഹചര��ിൽ പ�േ��

സംഭരണം �നരാരംഭി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് 14/01/2022 ൽ സർ�ാർ

ഉ�രവായി��. നിലവിൽ കിേലാ�ാമിന് 32
�പയാണ് പ�േ���െട താ� വിലയായി

സർ�ാർ നി�യി�ി��ത് . അതിൻ�കാരം

സംഭരി� വ�� .

(iii) െകാ� സംഭരണം

േക� സർ�ാരിെ� െകാ��െട താ�വില

(പി.എസ് .എസ്) പ�തി 2022 �കാരം,
സം�ാന�് സഹകരണസംഘ�ൾ �േഖന

െകാ� സംഭരി�് നാെഫഡിന് ൈകമാ��തിന്

േകരെഫഡിെന�ം മാർ��് െഫഡിെന�ം േ��്

െലവൽ ഏജൻസികളായി �ഖ�ാപി�ി��്.
എ�ാൽ, നാെഫഡിെ� അ�മതി
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ലഭി�ാ�തിനാൽ േകരെഫഡിന് സംഭരണം

ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�ി� .

സൈ�േകാ വഴി െന�് സംഭരണം. 

േക� സർ�ാർ അതാത് വർഷ�ിേല�ായി

�ഖ�ാപി�� െന�ിെ� താ�വിലേയാെടാ�ം

സം�ാന സർ�ാർ േ�ാ�ാഹന േബാണസായി

അ�വദി�� അധിക �ക �ടി നൽകിയാണ്

സിവിൽ സ�്ൈളസ്  േകാർപേറഷൻ കർഷകരിൽ

നി�ം െന�് സംഭരി� വ��ത്.

(സി) കർഷകരിൽ നി�ം ഉ���ൾ േനരി�്

സംഭരി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാന�ൾ

ശ�ിെ����തി�ം �തിയ സംവിധാന�ൾ

ഏർെ����തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�് . �ഷി വ��്, വിവിധ പ�തി �കാരം

�ാപി�ി�� ഇേ�ാ േഷാ�കൾ, എ േ�ഡ്

���കൾ, േ�ാ�് െലവൽ െഫഡേറ�ഡ്

���കൾ, ആ� ച�കൾ, നഗര വഴിേയാര ആ�

ച�കൾ �ട�ിയവ വഴി അതാ�

�ാമപ�ായ�് േ�ാ� �േദശ�ളിൽ കർഷകർ

ഉത്പാദി�ി�� പഴം പ��റികൾ

ഇട��കാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി കർഷകർ�്

േനരി�് �ണേഭാ�ാ�ൾ� വിപണനം

നട��തി�� സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��്. 

 

സം�ാന�് തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട് , വയനാട്  എ�ീ ജി�കളി�� 6
(ആറ്) കാർഷിക െമാ� വ�ാപാരവിപണികളി�ം

കർഷകർ�് േനരി�് അവ�െട പ��റികൾ

എ�ി� േലല�ിൽ ന�ായവില�്

വി�ഴി�വാ�� സംവിധാന�ം �ഷി വ��്

നട�ിലാ�ിയി��്.

 

�ഷി വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� െവജി�ബിൾ

ആൻഡ്  �ട്സ്  െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ േകരളം

(VFPCK) �െട കീഴിൽ

സം�ാനെ�ാ�ാെക�� 'സ�ാ�യ കർഷക

വിപണികൾ' �േഖന ന�ായവില�്

കർഷകരിൽനി�ം പഴം പ��റികൾ സംഭരി�

വിപണനം നട�ി വ��.
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പഴം പ��റിക�െട സംഭരണ വിതരണ രംഗ�്

ഉൽ�ാദകേര�ം ഉപേഭാ�ാ�േള�ം സംര�ി�ക

എ� ദൗത��മായി �ഷി വ��ിന് കീഴിൽ

�വർ�ി�� േഹാർ�ിേകാർ�ിന് സം�ാന�്

13 ജി�ാ സംഭരണ േക���ം 6 ഉപസംഭരണ

േക���ം ഉ�്. അവ�െട കീഴിൽ 126 സ��ം

�ാ�ക�ം 188 ൈലെസൻസി �ാ�ക�ം ഉ�്. ഈ
േക��ൾ �േഖന ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി

െകാ�് േഹാർ�ിേകാർ�്, പഴം പ��റി സംഭരണ

വിതരണ രംഗ�് കാര��മമായി ഇടെപ���്.
കാസറേഗാഡ്  ജി�യിൽ ഒ� സംഭരണ വിതരണ

േക�ം ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�ം സ�ീകരി�

വ��. ഈ സാ��ിക വർഷ�ം പഴം പ��റി

സംഭരണ വിപണന�ിനായി വിവിധ�ളായ

പ�തികളാണ് �ഷി വ��് നട�ിലാ��ത്.
സം�ാനെ� ആറ്  കാർഷിക െമാ� വ�ാപാര

വിപണികൾ ശ�ിെ���ി കർഷകർ�് ��തൽ

സൗകര��ദം ആ��തിേല�ായി, കർഷർ��

�ാൻ�്േപാർേ�ഷൻ സ�ിഡി ഉൾെ�െട �പ.
180 ല�ം അ�വദി�ി��്. �ടാെത

�ാമപ�ായ�് / േ�ാ�് / ജി�ാ തല�ളിൽ

കർഷകർ േനരി�് നട�� വിപണന േക��ളായ

േ�ഡഡ്  ആ� ച�കൾ�് 25 ല�ം �പ�ം,
ഇേ�ാേഷാ�കൾ നട��തിനായി 150 ല�ം

�പ�ം �ാമ ച�ക�െട ശാ�ീകരണ�ിന് 145
ല�ം�പ�ം, നഗര വഴിേയാര ആ���കൾ� 10
ല�ം �പ�ം ഇ��ി ജി�യിെല ശീതകാല

പ��റിക�െട സംഭരണ വിപണന�ിനായി

നട�ിലാ�� േകാൾഡ്  െചയിൻ പ�തി�ായി

185 ല�ം �പ�ം അ�വദി�ി��്. �ടാെത

േകരള�ിെല കർഷക�െട ഉൽ���ൾ�്

ന�ായവില ഉറ�ാ�ാ�ം �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായമായ വില�് പഴം പ��റികൾ

ലഭ�മാ��തി�ം വിലനിലവാരം

�ിരെ���വാ�ം വിപണിയിൽ

ഇടെപ��തിനായി 2200.00 ല�ം �പ�ം

അ�വദി�ി��്.

(ഡി) ഓേരാ പ�ായ�ി�ം ശീതീകരണ

സൗകര��േളാട്  �ടിയ ഒ� �ാഥമിക �ാമീണ

കാർഷിക സംഭരണ േക�ം ഉറ�ാ��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ഷി വ��് സംരംഭമായ േഹാർ�ിേകാർ�്,
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്, എം.ഐ.ഡി.എ�് എ�ീ �ഷി

വ��് പ�തികൾ വഴി ഉ� ഫ�കൾ ഉപേയാഗി�്

േകരള േ��് � വികസന േകാർ�േറഷൻ �േഖന 4
ശീതീകരി� ഇ�േ��ഡ്  പാ�് ഹൗ�കൾ,
തി�വന��രം, ��ർ, ഇ��ി, എറണാ�ളം എ�ീ

ജി�കളിൽ നട�ിലാ�വാ�ളള നടപടികൾ

േഹാർ�ിേകാർ�് സ�ീകരി�വ��. അേതാെടാ�ം

വാർഷിക പ�തി 2022-23 �കാരം ഇ��ി
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ജി�യിൽ േകാൾഡ്  െചയിൻ പ�തി

നട�ിലാ��തിനായി 185 ല�ം �പ�െട

അ�മതി�ം ലഭി�ി��്. ആല�ഴ ജി�യിൽ 2,500
ച�ര� അടി വി�ീർണം ഉളള ശീതീകരി�

ൈഹെടക് ഓർഗാനിക് ��ർ മാർ��്

�ട��തിനായി 50 ല�ം �പ�െട വാർഷിക

പ�തി 2022-23ൽ അ�വദി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


