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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 442 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഭ���ര��് ഹ�് ആ�് േ�ാ�് മാ�ക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

�ീ. പി. �സാദ്
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ഭ���ര� ഉറ�വ���തിന് കാർഷിക ��ി

ആദായകരമാേ���െകാ�് ഉ�ാദനം �തൽ
വിപണനം വെര�� �വർ�ന�ൾ�് ഹ�്
ആ�് േ�ാ�് മാ�ക �ാവർ�ികമാ�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഭ���ര� ഉറ�വ���തിന് കാർഷിക ��ി

ആദായകരമാേ���െകാ�് ഉ�ാദനം �തൽ
വിപണനം വെര�� �വർ�ന�ൾ�് 'ഹ�്
ആ�് േ�ാ�്' മാ�ക �ാവർ�ികമാ�ാൻ

ഉേ�ശി��. പതി�ാലാം പ�വ�ര പ�തി
കാലയളവിൽ േകരളാ സർ�ാർ സ�ീകരി��
�തിയ സമീപനമാണ് �ഷിയിടാധി�ിത
ആ��ണം. ഇത് �കാരം ഒ� കർഷകെ�
�ഷിയിടം �ഷി വിദ�ർ സ�ർശി�ക�ം ആ
�ഭാഗ�ിെ� ഉത്പാദന േശഷി�ം കാർഷിക
പാരി�ിതിക �ണി�കൾ�ം അ��തമായി ഒ�
ഉത്പാദന �ാൻ ത�ാറാ�ക�ം െച�ം.
�ഷിയിട�ിൽ നി�ം സാധ�മായ എ�ാ
ഉത്പാദന�ം കണ�ിെല��ായിരി�ം ടി
ഉൽപാദന �ാൻ ത�ാറാ�ക . 

�ഷിയിടാധി�ിത ആ��ണ സമീപന�ി�െട

ഉൽപാദി�ി�െ��� ഭ�� വ��ൾ േശഖരി�്
ഒ� േക��ിേല�് എ�ി�ക�ം അവിെട നി�്
വിപണി ആവശ�കത�െട അടി�ാന�ിൽ

വിതരണം െച�ക�ം െച�ാൽ െച�കിട
ഉൽ�ാദകർ�് ആദായകരമായ വില ലഭ�മാ�ം.
ഈ കെ��ലിെ� അടി�ാന�ിൽ �ഷി
ഭവ�കൾ അടി�ാനെ���ി ഉൽ��
േശഖരണ�ി�ം േക�ീകരണ�ി�ം

സംവിധാന�ൾ ഏർെ����തിന് പ�തി
ആവി�രി�ക�ം അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം
െച�ി��്. േകരള�ിലാെക ഇ�ര�ി��

1076 േക�ീകരണ (Aggregation) സംവിധാന�ൾ
ഏർെ���കയാണ് ല��ം. വിവിധ
ജനവിഭാഗ�െള ഉൾെ���ി േസവനേമഖലയിൽ
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�ഷി���ൾ ��ി�് ഇ�രം േശഖരണ -
േക�ീകരണ സംവിധാന�ളിൽ പ�ാളികളാകാം.
വളെര െചറിയ അളവി�� ഉ�ാദനമാെണ�ിൽ
േപാ�ം അവ േശഖരി�് ഒ� േക�ീ�ത
സംവിധാന�ി�െട വിപണനം െച�വാൻ
സാധി�ം. ഇത് ഒ� �ിരം

സംവിധാനമാ�േ�ാൾ മ��ാവി�ം മ�ം �ഷി
െച�� വീ��മാർ�േപാ�ം ത��െട ഉൽ��ം
വിപണിയിൽ എ�ി�ാൻ സാധി�ം. 

 

ഈ കാർഷിേകാ�� േശഖരണ േക�ീകരണ
സംവിധാനം �ഷിഭവൻ തല�ിലായിരി�ം

നട��ത്. ഇവെയ ഒ� േ�ാ�്തല�ിേലാ, 2-3
േ�ാ�കൾ േചർേ�ാ ഉ� ഒ� വലിയ സംഭരണ
വിപണന േക��ിേല�് സംേയാജി�ി�ക�ം
െച�ം. 

ഹ�ിേല�് കാർഷിേകാ���ൾ എ�ി��

കർഷകർ�് / ��ാ�കൾ�്/ ഏജൻസികൾ�്
തെ� അസംഘടിത േമഖലയി�� ഉൽ�ാദകർ�്
ഉൽ�ാദേനാപാധിക�ം, കാർഷിക വി�ാന�ം,
അേതാെടാ�ം ഉൽ�� ആവശ�കത�ം തിരിെക
എ�ി�ാൻ സാധി�ം. മാ�മ�, ഇ�രം

ഉൽ�ാദനം നട��തിനാവശ�മായ
ഉൽ�ാദേനാപാധിക�ം സാേ�തിക വിദ��ം
അവരവ�െട �ഷിയിട�ിൽ തെ� ലഭ�മാ�ക�ം
െച�ം.

േ�ാ�തല ഹ�കെള േകരള�ിെല കാർഷിക
െമാ� വ�ാപാര വിപണിക�മാ�ം
സംേയാജി�ി��താണ്. കർഷകർ �തൽ െമാ�
വ�ാപാര വിപണികൾ വെര ഡിജി�ൽ സാേ�തിക
വിദ� ഉപേയാഗി�് വ�താവിശകലനം നട�ി

വിപണി വിവര�ം കർഷകർ�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ലഭ�മാ���മാണ്.

(ബി) മിക� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി വിശ�ാസ�തേയാെട
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഉ���ൾ
ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ�ി കർഷകർ�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം �േയാജന�ദമാ��
തര�ിൽ �ീമിയം വിപണന �ംഖല
�ാപി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹ�ിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� ഉൽ���െള വിവിധ
ഇേ�ാേഷാ�കളിേല�ം മ�് വിപണികളിേല�ം
എ�ി�ാ��താണ്. ഇവ േകരള�ിെല തേ�ശീയ
ഉൽ���ളാകയാൽ “േകരള ഫാം �ഷ്” എ�
�ാൻഡ്  നാമ�ിൽ ഒ� 'െമാൈബൽ ആ�്’ വഴി
�തന ഉ���ളായി �ാൻഡ്  െച�്
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വാ��തിനായി സംവിധാനം
ഏർെ����തി�� നടപടികൾ പരിേശാധി�
വ��.
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കർഷക ഉൽപാദക സംഘ�ൾ�് ഇവ േശഖരി�്
�ീമിയം ഔ�് െല�കൾ വഴി വിൽ��തിന്
സർ�ാർ പ�തികൾ ആവി�രി�ി��്. ��്
വർഷ�ിൽ �റയാെത കാർഷിക വിപണന
രംഗ�് കാര��മത െതളിയി� സ��
സംഘടനകൾ�ം �ീമിയം ഔ�് െല�കൾ
നട��തിന് സർ�ാരിൽ നി�ം ധനസഹായം
ലഭി�ം. �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�ം ഈ
പ�തി ഏെ���് നട�ാം.

      ഇ�ര�ിൽ �ീമിയം ഔ�് െല�കൾ
�ാപി��വർ�് 5 ല�ം �പ 50% എ�
േതാതിൽ ധനസഹായം ലഭി�ം. ഒ� ഏജൻസി�്
പരമാവധി 2 �ണി�കൾ വെര ഇ�ര�ിൽ

ലഭി�ം. ഇ�ര�ിൽ 60 �ണി�കൾ
േകരളെമാ�ാെക ഈ സാ��ികവർഷം

�ാപി��തിന് ല��ം വ��.

(സി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായി
പഴ�ൾ�ം പ��റികൾ�മായി േക�ീ�ത
വിപണി വിവര സംവിധാനം
വികസി�ിെ���െകാ�് വിപണനം
കാര��മമാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. കർഷകേര�ം േശഖരണ-േക�ീ�ത
സംവിധാന�േള�ം, ഹ�്കേള�ം, െമാ�
വ�ാപാര വിപണികേള�ം, ഉപേഭാ�ാ�േള�ം

"േകരള അ�ി െന�്’ എ� സംവിധാന�ി�െട

ബ�ി�ി�ക�ം ഉൽ��ലഭ�ത, വിപണി�െട
ആവശ�കത എ�ിവ ഈ സംവിധാന�ി�െട

കാര��മമായി വിലയി��ക�ം െച�ം.
ഇ�ര�ിൽ വിവിധ വിപണികേള�ം
ഉ�ാദകേര�ം ഉപേഭാ�ാ�േള�ം

ബ�ി�ി��തിനാൽ ഏത് വിപണിയിലാണ്
ആവശ�െമ�ം, അവി�െ� വില എെ��ം
തൽസമയം അറിയാൻ സാധി�ം. അതിനാൽ ഒ�
േക�ീ�ത സംവിധാന�ി�െട കർഷകർ�്
അറിയി�് നൽ���വഴി അ��� വിപണി
വിവര�ൾ�് �റെമ ഇനി വരാനിരി��
കാലയളവിെല ഉൽ�ാദനം, ആവശ�കത, വില
എ�ിവ�ടി �വചി�ാ�ം സാധി�ം.

ഈ വിപണി വിവരസംവിധാനം �ാർ�്
േഫാ�കളിൽ കർഷകർ�് െമാൈബൽ ആ�ിെ�

സഹായേ�ാെട�ം, ഇവ അ�ാപ�മായ
കർഷകർ�് എസ് .എം.എസ്  �േഖന�ം, �ൻനിര
കാർഷികവി�ാന വ�ാപന �വർ�കർ

�േഖന�ം ലഭ�മാ��തിന് സർ�ാർ
ഉേ�ശി���്. പടിപടിയായി ഏത് വിള, എ�
അളവിൽ, എവിെട, എ�െന �ഷി
െച�ണെമ�� ഇ�ലിജൻസ്  സംവിധാനം
നിലവിൽ വ���തിനാണ് സർ�ാർ ല��ം
വ��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


