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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 124 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

പ��റി വിപണിയിെല ഇടെപട�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 

�ീ വി ശശി 

null
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ��റിക�െട വിലയി��ാ��
�മാതീതമായ വർ�നവിൽ നി�ം
സാധാരണ�ാരായ ജന�െള
സംര�ി��തിനായി ഈ സർ�ാർ
നട�ിയി�ളള വിപണി ഇടെപട�കൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പ��റിക�െട വില �മാതീതമായി �ടിയ
സാഹചര��ിൽ വിപണി വില പിടി�
നിർ��തിനായി �വെട െകാ��ിരി�� ��്
രീതികളിലാണ് സം�ാന �ഷി വ��്
ഇടെപട�കൾ നട�ിയത്. 1. േഹാർ�ിേകാർ�്
വഴി�� പ��റി സംഭരണ�ം വിപണന�ം-
പ��റി�െട വിപണി വില �ടിയ സാഹചര��ിൽ

,പ��റി സംഭരണ - വിപണന�ിേലർെ���

�ഖ�  സർ�ാർ ഏജൻസിയായ േഹാർ�ിേകാർ�്
വഴി വിപണിയിൽ ഇടെപ�് �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി�. 2021-22 വർഷ�ിൽ

േഹാർ�ിേകാർപ് 4292.89 ടൺ പ��റികൾ
കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�് സംഭരി�ാണ്
വിപണിയിൽ എ�ി�ത്. പ��റികൾ പരമാവധി
വില �റ�  ്സംഭരി��തിനായി തമിഴ്  നാട്  ,
കർണാടക,  ആ��േദശ്  �ട�ിയ
സം�ാന�ളിെല �ഷിവ��മാ�ം കർഷക
സംഘടനക�മാ�ം ചർ� നട�ക�ം,
െത�ാശിയിൽ നി�ം 18 ടൺ പ��റി�ം,
ആ�യിൽ നി�് 10 ടൺ ത�ാളി�ം േനരി�്
സംഭരണം നട�ക��ായി. ത�ാളി�െട വില
കിേലാ�് 120 �പ വെര �ടിയ സാഹചര��ിൽ,
പാല�ാട്  ജി�യിെല കർഷകർ ഉൽ�ാദി�ി� 78
ടൺ ത�ാളി േഹാർ�ിേകാർ�് േനരി�് സംഭരി�  ്മ�്
ജി�കളിൽ എ�ി�  ്കിേലാ�് 50 �പ നിര�ിൽ
വിതരണം നട�ി. മ� പ��റികൾ�് െപാ�
വിപണിെയ�ാൾ 20-30% വില �റ� നൽ�ക�ം
െച�. 2. ത�ാളി വ�ികൾ- എ�ാ ജി�കളി�ം
�ഷി വ��ിെ��ം  വി.എഫ്.പി.സി.െക �െട�ം
േന�ത��ിൽ, 17.12.2021 �തൽ 30.12.2021
വെര, 28 സ�രി�� വിപണികൾ ത�ാളി
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വ�ികൾ എ� േപരിൽ �വർ�ി�ക��ായി.
ഇ�ര�ിൽ 30.12.2021 വെര 67 ടൺ പഴം 
പ��റികൾ 29.26 ല�ം �പ� വി�ന നട�ി. 3.
�ി�മസ്  ��വർഷ  വിപണികൾ ഉ�വകാല�്

പ��റിക�െട വില വർ�നവിൽനി�ം
സാധാരണ�ാെര സഹായി��തിനായി 2000
ഓണവിപണിക�ം 1562 �ി�മസ്  ��വർഷ
വിപണിക�ം സംഘടി�ി�.   �ഷി വ��് േനരി�്
നട�ിയ �ി�മസ്   �� വർഷ വിപണികൾ വഴി
ഏകേദശം 473 ടൺ പ��റികൾ ഉൾെ�െട  
ആെക 2043 ടൺ പ��റികൾ  ന�ായവില�് ഈ
കാലയളവിൽ  ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�ി�ാൻ

സാധി�. ഉ�വ കാല�ളിൽ കർഷകരിൽ നി�ം
േനരി�് സംഭരി�� പ��റികൾ െപാ�
വിപണികളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� അതാത്
ഇന��െട സംഭരണ വിലേയ�ാൾ 10% അധികം
വില നൽകി സംഭരി�ക�ം, വിപണികളി�െട
വിൽ�ന നട�േ�ാൾ െപാ� വിപണി വിൽ�ന
വിലയിൽ നി�ം 30% �റ� വില�്
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ�ി�മാണ് വിപണികൾ
�വർ�ി�ത്. �ഷി വ��ിെ� േ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�ാ�ം
സാധ�മാ��.

(ബി) സം�ാനെ� കർഷകരിൽ നി�ം പ��റികൾ
സംഭരി�  ്വിപണിയിെല�ി�  ്ജന�ൾ�്
�ര�ിത ഭ�ണ�ം കർഷകർ�് ന�ായമായ
വില�ം ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 'േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം പ��റി - അടി�ാന

വില' എ� പ�തി �കാരം 16 ഇനം പഴം
പ��റികൾ�് അടി�ാന വില നി�യി�
ഉ�രവായി��്. കർഷകർ AIMS േപാർ�ൽ
�േഖന രജി�ർ െച�ക�ം ആ��ല�ം കർഷകെ�
ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് നൽ�ക�ം
െച�� രീതിയാണ് അ�വർ�ി��ത്. ഈ
പ�തിയിൻ കീഴിൽ 2020-21 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 3458 കർഷകർ�ായി 3.02 േകാടി
�പ�ം 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 8401
കർഷകർ�ായി 7.87 േകാടി �പ�ം
നൽകിയി��്. �ടാെത േകാവിഡ്  19 െ� ര�ാം
തരംഗ��ായ സാഹചര��ിൽ മര�ീനി
വി�ഴി��തി� കർഷകർ�് ��ി���ായ
സാഹചര��ിൽ AIMS േപാർ�ലിൽ രജി�ർ
െച�ാ� കർഷക�െട�ം മര�ീനി അടി�ാന

വില�് സംഭരി��തി� േഹാർ�ിേകാർപിന്
നിർേദശം നൽ�ക�ം, അ��കാരം
േഹാർ�ിേകാർപ് വിപണിയിൽ ഇടെപ�ക�ം െച�.
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�ടാെത �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ിൽ നഗര
�േദശ�ളിൽ വഴിേയാര വിപണികൾ
സംഘടി�ി�ക�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ, �ീര സഹകരണ �ാപന�ൾ ,
കർഷക ��ാ�കൾ എ�ിവ വഴി ഉത്പ��ൾ
വി�ഴി��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ക�ം
െച�. �ടാെത വി�ഴി�ാൻ കഴിയാ� മര�ീനി
വാ�് ക�യാ�ി മാ�വാ��� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��. �ഷി വ��ിെ� േനരി��
നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി�� വിപണികൾ
ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി
�ാേദശികമായി കർഷകർ�് ന� വില
ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി
ഒ���.

(സി)

സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�ാ� പ��റി ഇന�ൾ
ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം േനരി�് സംഭരി�്
വിപണനം നട��തിന് പ�തി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിൽ ആവശ��ിന് ലഭ�മ�ാ��ം �ണ
േഭാ�ാ�ൾ�് അത�ാ�ാേപ�ിത�മായ
പ��റികൾ മ�് സം�ാന�ളിെല കർഷക
��ാ�കളിൽ നി�ം, തമിഴ്  നാ�ിെല ��ഖ
കാർഷിക െമാ�വ�ാപാര വിപണികളിെല േലലം
വഴി�ം സംഭരി�� പ�തി േഹാർ�ിേകാർ�് വഴി
നട�ിലാ�ി വ��. ഇ�ര�ി�� സംഭരണം
��തൽ ശ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി തമിഴ്  നാട്
�ഷി വ��മായി സഹകരി�  ്െത�ാശി ജി�യിെല
ഫാർേമ�് െ�ാഡ�സർ ഓർഗൈനേസഷൻ വഴി
കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�് പ��റി
സംഭരി��തിന് കരാർ ഒ�് വ�  ്സംഭരണം
നട�ിവ��. നാളി�വെര 287.10 ടൺ
പ��റികൾ െത�ാശി ഫാർേമ�് െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷൻ വഴി സംഭരി�. 2021 നവംബർ,
ഡിസംബർ മാസ�ളിൽ പ��റിക�െട വില
അനിയ�ിതമായി വർ�ി� സാഹചര��ിൽ,
ആ��േദശിെല കർഷകരിൽ നി�ം 10 ടൺ
ത�ാളി സംഭരി�  ്സം�ാന�് വിതരണം
നട�ി.

(ഡി) പ��റിക�െട �ര�ിത സംഭരണ�ിനായി

എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ��വാൻ
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) കർഷകരിൽ നി�ം സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ
�ണനിലവാരം �റയാെത സംഭരണ േക��ളിൽ
എ�ി��തിനായി ശീതികരി� വാഹന�ൾ
വാ��തിനായി 112 ല�ം �പ ഈ വർഷം
അ�വദി�ി��്. �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ �േഖന 50% സ�ിഡി നൽകി 12
എ��ം, FPO, സ�ാ�യ സംഘ�ൾ,
േഹാർ�ിേകാർപ്, മ� �ാപ�ൾ �േഖന 100%
സബ് സിഡി നൽകി 8 എ��ം വാ��തിനായി
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. കർഷകർ
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ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക ഉത്പ���ം
�ല�വർധിത ഉത്പ���ം വി�ഴി��തിനായി
കെ��ർ േമാഡൽ വി�നശാലകൾ എ�ാ
ജി�കളി�ം ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ �േഖന 50% സ�ിഡി നൽകി 12
എ��ം, FPO, സ�ാ�യ സംഘ�ൾ,
േഹാർ�ിേകാർപ്, മ� �ാപ�ൾ �േഖന 100%
സബ് സിഡി നൽകി 22 എ��ം വാ��തിനായി
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. RIDF ഉം MIDH
ഫ�ം ഉപേയാഗി�  ്േകരള�ിെല �ധാന
നഗര�ളിൽ 'ഇ�േ��ഡ്  സൈ�  െചയിൻ'
�പീകരി��തിെ� ഭാഗമായി KLDC �േഖന 4
Integrated Pack House തി�വന��രം, ��ർ,
ഇ��ി, എറണാ�ളം എ�ീ ജി�കളിൽ
നട�ിലാ�വാ�� നടപടികൾ േഹാർ�ിേകാർ�്
സ�ീകരി�വ��. ഇ��ി വ�വട മാർ��്
േകാ��ിൽ കർഷകരിൽ നി�ം സംഭരി��
ക�ാര�്, ഉ�ള�ിഴ�് എ�ിവ െമഷിൻ
ഉപേയാഗി�  ്ക�കി ��ിയാ�ി തരംതിരി�്
സംഭരി�ാ�� ഒ� പ�തി RKVY ഫ�്
ഉപേയാഗി�  ്േഹാർ�ിേകാർ�് നട�ിലാ�ി വ��.
വി.എഫ്.പി.സി.െക-�െട കീഴി�� ��ർ,
വയനാട്  പാ�് ഹൗ�കളിൽ 10 െമ�ിക് ടൺ
സംഭരണേശഷി�� ശീതീ�ത അറ�ം
സ�മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


