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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 151 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

സൈ�േകാ�െട േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ബാലച�ൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 

null
(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

വി�നശാലകൾ വി�ലീകരി�  ്െപാ�ജന�ൾ�്

�ണനിലവാര�� ഉ���ൾ �റ� നിര�ിൽ

എ�ി��തിന് സൈ�േകാ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വി�നശാലകൾ വി�ലീകരി��തിനായി

സൈ�േകാ വിവിധ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഉപേഭാ� സൗകര�ാർ�ം സൈ�േകാ ��തൽ

വിൽ�നശാലകൾ ആരംഭി�ി��്. �ൻ സർ�ാർ

അധികാര�ിൽ വ� െമയ്  2016 ൽ
വി�നശാലക�െട ആെക എ�ം 1528
ആയി�െ��ിൽ ഇ�് എ�ം 1627 ആയി

വർ�ി�ി��്. 826 മാേവലി േ�ാ�കൾ, 94 ��ർ

േ�ാ�കൾ, 528 ��ർ മാർ��കൾ, 39 പീ�ിൾസ്

ബസാ�കൾ, 6 ൈഹ�ർ മാർ��കൾ, 21
െമാൈബൽ മാേവലി േ�ാ�കൾ, ഒ� അ�ാ

ബസാർ, ഒ� ഇൻ ആ�് ഔ�് വിൽ�നശാല, 96
െമഡി�ൽ േ�ാ�കൾ, 11 െപേ�ാൾ ബ�കൾ, 3
എൽ.പി.ജി. ഔ�് െല�കൾ, ഒ� മെ�െ� ഡിേ�ാ

എ�ി�െന അതി�ഹ�ായ വിപണന

�ംഖലയാണ് നിലവിൽ സൈ�േകാ

സ�ീകരി�ിരി��ത്. ഇതി� �റെമ,
നിലവി��വ നവീകരി��തി�ം ഉപേഭാ�

സൗഹാർ� �ാപന�ളാ��തി�ം

നടപടിെയ��ി��്. നിലവിെല മാേവലി

േ�ാ�കൾ വിപണന സാധ�ത�ം �ല ലഭ�ത�ം

പരിഗണി�  ്സൈ�േകാ ��ർ േ�ാ�കളാേയാ

��ർ മാർ��കളാേയാ ഉയർ��തിന്

സൈ�േകാ ഉർ�ിത നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്. സർ�ാരിെ� ര�ാം ��ദിന

പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി �തിയ�ം

നവീകരി��മായ 25 മാേവലി വിൽ�നശാലകൾ

ജന�ൾ�ായി �റ�െകാ��്

�വർ�നമാരംഭി�ി��്.

(ബി) ഫല�ദമായ വിപണി ഇടെപട�കളി�െട

െപാ�ജന�െള പരമാവധി

(ബി) ഫല�ദമായ വിപണി ഇടെപടൽ �വർ�ന�ൾ

സൈ�േകാ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ
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സഹായി��തിെനാ�ം കർഷകെര�ം

ഉ�ാദകെര�ം സഹായി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സൈ�േകാ സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

നട�ിവ���്. വിപണി ഇടെപടലിെ�

ഭാഗമായി മാേവലി േ�ാ�കൾ വഴി 13 ഇനം അവശ�

സാധന�ൾ സ�ിഡി നിര�ിൽ വിതരണം െച�

വ���്. ടി 13 സ�ിഡി സാധന��െട വില

2016 ൽ നി�യി�തി�േശഷം ഇ�വെര വില

വർ�ി�ി�ി�ി�. സം�ാനെ� ��വൻ

കാർ�ടമകൾ�ം ഈ ആ��ല��ിെ�

�േയാജനം ലഭി���്. �ടാെത സ�ിഡി

ഉൽ���ൾ ഉൾെ�െട 35 ഇനം അവശ�

ഭ��ധാന��ൾ െപാ� വിപണിേയ�ാൾ 10 �തൽ

20 ശതമാനം വെര വില�റവിൽ െപാ�

ജന�ൾ�് ആവശ�മായ അളവിൽ ലഭ�മാ�ി

വ��. ഓണ�ാല�് വില�യ�ം

നിയ�ി��തിനായി സം�ാനെ� ��വൻ

താ��കളിെല�ം 700 േക��ളിൽ സ�രി��

സൈ�േകാ വി�നശാലകൾ എ�ിേ�ർ�്

സബ് സിഡി സാധന�ൾ ഉൾെ�െട��

നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ വിതരണം

നട�ിയി��. േകാവിഡ്  മഹാമാരി പടർ�

പിടി� 2020 ഏ�ിൽ1 �തൽ 2021 ആഗ�്

വെര�ളള കാലയളവിൽ സൈ�േകാ�െട

ആഭി�ഖ��ിൽ 13 തവണകളിലായി സർ�ാർ

നിർേ�ശം അ�സരി�  ്ഏകേദശം പതിെനാ�്

േകാടി സൗജന� ഭ���ി�കൾ ത�ാറാ�ി

േറഷൻകടകളി�െട െപാ�ജന�ൾ�് വിതരണം

െച�ക��ായി. അേതാെടാ�ം ഏലം

കർഷകെര�ം �ീര കർഷകെര�ം

സഹായി��തിനായി 2021 െല ഓണ�ി�ിൽ

ഏല�ാ�ം െന�ം ഉൾെ���ിയി��. െനൽ

കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി�  ്േകരള�ിെല

വിവിധ മി�കൾ വഴി അരിയാ�ി െപാ� വിതരണ

�ഖലയി�െട െപാ�ജന�ൾ�് വിതരണം െച�

വ��.

(സി) �തിയ സംരംഭ�ളി�െട സൈ�േകാ�െട

േസവന�ൾ ��തൽ ജന�ളിേല�്

എ�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സൈ�േകാ�െട േസവന�ൾ ��തൽ

ജന�ളിേല�് എ�ി��തിനായി സൈ�േകാ

�തിയ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ി��്. ‘സൈ�

േകരള’ എ� ആ�് �േഖന േകരള�ിെല എ�ാ

ജി�കളി�ം സൈ�േകാ�െട ��ർമാർ��കൾ,
പീ�ിൾസ്  ബസാ�കൾ, ൈഹ�ർ മാർ��കൾ

എ�ിവ വഴി സൈ�േകാ ഓൺൈലൻ വി�ന�ം

േഹാം െഡലിവറി പ�തി�ം നട�ാ�ിയി��്. മ�

സർ�ാർ ഏജൻസിക�െട (മ��െഫഡ് ,
േഹാർ�ിേകാർപ്, േഫാറ�് �ട�ിയ) വി�ന

വ��ൾ �ടി “സൈ�  േകരള” ആ�് വഴി

ലഭ�മാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ഓൺൈലൻ വി�ന േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ�
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ല��േ�ാെട ചില ഡി�ൗ�് പ�തികൾ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി 2022 മാർ�  ്31 വെര

ആ��ണം െച�ി��്.

(ഡി) െന�സംഭരണം ഊർ�ിതമാ��തി�ം

െന�സംഭരണ�മായി ബ�െ�� ���ൾ�്

പരിഹാരം കാ�വാ�ം സൈ�േകാ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) െന�് സംഭരണം �ഗമമായി നട��തി�ം

സംഭരി� െന�ിെ� വില സമയബ�ിതമായി

കർഷകർ�് ൈകമാ��തി�മായി ആവശ�മായ

ഉേദ�ാഗ�െര വിവിധ ജി�കളിേല�്

നിേയാഗി�ക�ം ഉേദ�ാഗ�തല�ിൽ

നിലവി��ായി�� ഒഴി�കൾ നിക�ക�ം

െച�ി��്. നിലവിൽ ആെക 118 ഉേദ�ാഗ�ർ

േകരള�ിെല 14 ജി�കളി�മായി െന�് സംഭരണ

�വർ�ന��മായി ബ�െ��് േജാലി

െച���്. �ൻവർഷ�ളിൽ െസ�ംബർ മാസം

�തൽ ആരംഭി�ി�� ഒ�ാംവിള സീസണിെല

െന�് സംഭരണ കർഷക രജിേ�ഷൻ, ഈ
സീസണിൽ 16-08-2021ൽ ആരംഭി�ക��ായി.
സംഭരണം 01-09-2021 �ം ആരംഭി�. െന�്

നിറ�വാൻ ആവശ�മായ ചാ�ക�െട ലഭ�ത

ഉറ�ാ�ിയി��്. െന�് സംഭരണ�ിെ�

ൈകകാര� ചിലവിന�ിൽ കർഷകർ�് നൽകി

വ�ി�� നിര�്, ക�ിൻറലിന് 12/- �പ എ�ത്

മി�കൾ �ഖാ�ിരം നൽകി വ�� സ�ദായം

അവസാനി�ി�  ്ഈ സീസൺ �തൽ െന�ിെ�

സംഭരണവിലെ�ാ�ം കർഷക�െട ബാ�്

അ�ൗ�ിേല�് സൈ�േകാ േനരി�് നൽ�വാൻ

ആരംഭി�. െന�് സംഭരണ ��ിയ ��തൽ

�താര�മാ��തിെ� ഭാഗമായി മി�കൾ�്

ലഭി�� െന�ിെ� അളവ് അ�വദി�  ്നൽ��

പാടേശഖര�ിെ� വിവര�ൾ എ�ിവ

െപാ�ജന�ൾ��ടി അറി�വാൻ കഴി��

വിധ�ിൽ െന�് സംഭരണ െവൈ��ിെല

െപാ�വിവര�ൾ എ� തലെ��ി� കീഴിൽ

ഉൾെ���ിയി��്. െന�് സംഭരണ രജിേ�ഷൻ

സമയ�് കർഷക�െട �ഷി �ല�ിെ�

വി�തി, സർേ� ന�ർ എ�ിവ അട���

വിവര�ൾ �ത�മായി േശഖരി��തിനായി െന�്

സംഭരണ െവബ് ൈസ�ിെന റവന� വ��ിെ�

ലാ�് െറേ�ാർഡ്  േപാർ��മായി ബ�ി�ി�ി��്.
െന�ിെ� വില വിതരണം �താര�മാ��തിനായി

െന�് സംഭരണ െവബ് ൈസ�ിെന േക�

സർ�ാരിെ� PFMS (Public Financial
Management System) എ� െവൈ��മായി

ബ�ി�ി�� നടപടികൾ 2022 മാർ�  ്31-നകം

�ർ�ിയാ���ം ഇതി�െട ആധാ�മായി

ബ�െ���ിയി�� കർഷക�െട

അ�ൗ�ിേല�് െന�ിെ� സംഭരണവില എ��



4 of 4

രീതിയിേല�് മാ��താണ്. ഈ നടപടിയി�െട

സംഭരണവില ൈകമാ���മായി ബ�െ��്

കർഷക�െട േപരി��ാ�� �ഷണം തട�വാൻ

കഴി��താണ്. നട� സീസണിൽ സംഭരണം

�ട�� െസ�ംബർ മാസ�ിന് �േ�തെ�

��തൽ മി�കെള കരാറിൽ ഉൾെ���വാൻ

സാധി�ി��്. നിലവിൽ 57 മി�കൾ

സൈ�േകാ�മായി െന�് സംഭരണ കരാറിൽ

ഏർെ��ി��്. 2021 നവംബർ മാസ�ി��ായ

കാലംെത�ിെപ� ശ�മായ മഴ�ലം

കർഷകർ��ായ ��ി��കൾ

സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�  ്രജി�ർ െച�

��വൻ കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി�.
സർ�ാരിെ� കാര��മമായ ഇടെപട�കൾ �ലം

2020-21 സീസണിൽ 2.52 ല�ം കർഷകരിൽ

നി�ം 7.65 ല�ം െമ�ിക് ടൺ െന�് സംഭരി� ,് ടി

െന�ിെ� വിലയായ 2102 േകാടി �പ

കർഷക�െട അ�ൗ�ിേല�് ഡിജി�ൽ

േപെ�ൻറായി ൈകമാറിയി��്. 2021-
22സീസണിൽ നാളി�വെര 1.08 ല�ം

കർഷകരിൽ നി�് 2.70 ല�ം െമ�ിക് ടൺ െന�്

സംഭരി�ക�ം െന�ിെ� വിലയായ 703.41 േകാടി

�പ വിതരണം നട�ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


