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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 488 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിേകാ����െട �ല�വർ�ന�ാ�� സഹകരണ സംരംഭ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് ,
�ീമതി � �തിഭ , 

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 
�ീ. എ. സി. െമായ്  തീൻ 

�ീ. വി.എൻ വാസവൻ

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് സഹകരണ സം�രണ, വിപണന

സംഘ��െട �വർ�നഫലമായി �ല�വർ�നവ്

വ��ി �ാേദശിക കാർഷിേകാ����െട

കയ�മതി സാധ�മാ��തിന് വാ�ക�,
െവളിെ�� എ�ിവ ഉൾ�െട�� ഉ���ൾ�്

വിേദശ�ം രാജ��ിെ� മ�് ഭാഗ�ളി�ം വിപണി

കെ��ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. 

        സം�ാനെ� സഹകരണ സം�രണ,
വിപണന സംഘ��െട�ം �ാഥമിക കാർഷിക

വാ� സഹകരണ സംഘ��െട�ം

�വർ�നഫലമായി �ാേദശിക

കാർഷിേകാ���ൾ �ല�വർ�നവ് വ��ി ടി

ഉത്പ��ൾ�് വിേദശ�ം രാജ��ിെ� മ�്

ഭാഗ�ളി�ം വിപണി കെ��ാനായി��്.

           �ാഥമിക കാർഷിക വാ� സഹകരണ

സംഘമായ എറണാ�ളം ജി�യിെല വാരെ��ി

സഹകരണ ബാ�ിെ� ഉ���ളായ െവളിെ��,
ട�ിേയാ�ാ വി�് മസാല, ബനാന വാക�ം ൈ�,
ൈ�ഡ്  ച� എ�ിവ �ി�നിേല�് കയ�മതി

െച�് വ���ം ട�ിേയാ�ാ വി�് മസാല

അേമരി�, ന�സിലാ�് എ�ീ രാജ��ളിേല�ം

െവളിെ���ം, ട�ിേയാ�ാ വി�് മസാല�ം

ഡൽഹിയിേല�് എ�ി�ം വിപണനം നട�ാൻ

കഴി�ി��്. 

        സഹകരണ സം�രണ, വിപണന സംഘമായ

േനാർ�് മലബാർ ഡി�ി�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

സൈ�  ആൻഡ്   മാർ��ിംഗ് െസാൈസ�ി

ഉത്പാദി�ി�� െകാേപാൾ �ാൻഡിൽ

വിപണനം നട�� െവളിെ�� വിേദശേ��ം

രാജ��് 18 സം�ാന�ളി�ം വിതരണം

െച���്. 

(ബി) ��തൽ ഉ����െട സം�രണ�ം വിപണന�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എ�ാ ജി�കളി�ം

�ല�വർ�ന�ാ�� സഹകരണ സംരംഭ��ം

(ബി) കാർഷിേകാത്പ���െട സംഭരണം, സം�രണം,
�ല�വർ�ിത ഉത്പ��ളാ�ൽ, വിപണനം

എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സഹകരണ

വ��് നട�ിലാ�� പ�തിയാണ് സാേ�തിക
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�ാർ��ക�ം ആരംഭി�വാൻ

പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;
വിദ�ാധി�ിത �ഷിയിൽ സഹകരണ േമഖല�െട

�തന പ�തി.ടി പ�തിയിൽ 7 ഉപ ഘടക�ൾ

ഉൾെ���.ടി പ�തിയിെല

ഉപഘടക�ളിെലാ�ാണ് “�ല�വർ�ന�ാ��

സഹകരണ സംരംഭകത��ം �ാർ��ക�ം”.
സഹകരണ േമഖലയിെല �ഗസംര�ണം,
മ��ബ�നം എ�ിവ�ൾെ�െട �ഷി�െട�ം

കാർഷിക അ�ബ� ഉൽപ���െട�ം

�ല�വർ�ന�ായി ഓേരാ ജി�യി�ം സഹകരണ

സംഘ��െട (സഹകരണ സംരംഭകത�ം)/
�ാർ��ക�െട �ല�വർ�ിത ���കൾ

വികസി�ി�ക/സ�ീകരി�ക എ�താണ് ഈ

ഉപപ�തിയി�െട ല��മി��ത്.

(സി)

അംഗീ�ത കാർഷിക ��ാ�കൾ ഉ�ാദി�ി��

ഉ����െട സംഭരണ�ി�ം ഉ���ൾ

സം�രിേ�ാ അ�ാെതേയാ ഉ� വിപണന�ി�ം

�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ

സംഘ��െട ഔ�് െല�കൾ �ാപി�വാൻ

പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്.

         കാർഷിക വ��ിെ� �ഭി� േകരളം

പ�തി�മായി ബ�െ��് അടി�ാന വില

നി�യി�ി�� പ��റിക�െട വിപണി വില

അടി�ാന വിലേയ�ാൾ �റ��

സാഹചര��ിൽ ടി പ��റികൾ കർഷകരിൽ

നി�ം അടി�ാന വിലയിൽ സംഭരി�് വിപണനം

നട��തിന് കാർഷിക വ��് �പം

നൽകിയി�� പ�തി�െട അടി�ാന�ിൽ

സം�ാനെ� �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ

സംഘ�ൾ �േഖന േകാ-ഓ�്മാർ�് െവജ്�ഷ്  
എ� േപരിൽ ഔ�് െല�കൾ ആരംഭി�ി��്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


