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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 311 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െന�ിെ� സംഭരണ വില

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 

�ീ ജി ആർ അനിൽ
(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

ഈ വർഷെ� ബജ�ിൽ െന�ിെ� സംഭരണ വില
28.20 �പയായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; െന�ിെ�
സംഭരണ വില �റ�തായി ചില മാധ�മ�ൾ
വാർ� നൽകിയത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
�ഖ�ാപിത വിലയിൽ സർ�ാർ എെ��ി�ം �റവ്
വ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ഖ�ാപി�ി��. 2020-21 സീസണിൽ േക�
താ�വില (MSP) 18.68 �പ�ം സം�ാന

േ�ാ�ാഹന േബാണസ്  8.80 �പ�ം ഉൾെ�െട
2020-21 സീസണിൽ െന�ിെ� വില 27.48
�പയായി��. 2021-22 സീസൺ �തൽ
സം�ാന വിഹിതം 52 ൈപസ ��ി െന�ിെ�
സംഭരണ വില 28 �പയായി നി�യി�ി��.
2022-23 സീസൺ �തൽ 19.04.2022 െല സ.ഉ.
(ൈക) നം. 9/2022/ഭ.െപാ.വി.വ. �കാരം െന�ിെ�
സംഭരണ വില 20 ൈപസ വർ�ി�ി�്
കിേലാ�ാമിന് 28.20 �പയായി ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. ഈ വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ
�ഖ�ാപി� സംഭരണവിലയിൽ �റവ്
വ��ിയി�ി�. ഇത് സംബ�ി� പ�വാർ�
��യിൽെപ�ി�ി�.

(ബി)

രാജ��് െന�ിന് ഏ��ം ഉയർ� സംഭരണ വില
നൽ��ത് േകരള�ിലാേണാ എ�്
അറിയി�ാേമാ; അയൽ സം�ാന�ളിെല

സംഭരണ വില എ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന േ�ാ�ാഹന േബാണസ്  ഏ��ം
അധികം നൽ��ത് േകരളമാെണ�് അയൽ
സം�ാന�ളിെല കണ�കൾവ�്
അ�മാനി��. അേന�ഷി�് മന�ിലാ�ിയ
വിവര�ൾവ�് സം�ാന േ�ാ�ാഹന

േബാണസ്  തമി�ാ�ിൽ Grade A വിഭാഗം െന�ിന്
ഒ� �പ�ം േകാമൺ വിഭാഗ�ിന് 75
ൈപസ�മാണ്. ആ� �േദശ് , കർ�ാടക
സം�ാന�ളിൽ േ�ാ�ാഹന േബാണസ്
നൽ��ി�. ഈ സം�ാന�ളിൽ െന�ിെ�
വിലയായി േക� സർ�ാർ നൽ�� MSP മാ�െമ
െന�ിെ� വിലയായി കർഷകർ�് നൽ���.

(സി) �മി പാ��ിെന��് �ഷി െച��വർ�്
�തിസ�ി ��ി�ാ� രീതിയിലാേണാ

(സി) സ��ം �മിയിൽ �ഷി െച��വർ�ം,
പാ��മിയിൽ �ഷി െച��വർ�ം േവ�ി ര�്
തരം അേപ�കൾ ഉ�്.



2 of 2

സംഭരണ നിബ�നകൾ

ഏർെ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?
േഫാം - A : സ��ം �മിയിൽ �ഷി െച��വർ�്

േഫാം - C : പാ� �മിയിൽ �ഷി െച��വർ�്

െന�് സംഭരണ�ിനായി രജി�ർ
െച��േവളയിൽ www.supplycopaddy.in എ�
െന�് സംഭരണ െവൈ��ിൽ കർഷകന് ഈ
അേപ�കൾ ലഭ�മാണ്.

�ൻകാല�ളിൽ പാ� �മിയിൽ �ഷി െച��വർ
�� േപ�റിൽ സത�വാങ്�ലം എ�തി
സമർ�ിേ����ായി��. എ�ാൽ േകാവിഡ്
സമയ�് ഇത് ഒഴിവാ�ിയി��. പി�ീ�ം ആ
നില �ടർ�വ��.

െന�് സംഭരണ�ിനാ�� കർഷക രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ �ർ�മാ�ം ഓൺൈലൻ ആയാണ്

നട��ത്. കർഷകർ ഓൺ ൈലനായി അേപ�
സമർ�ി�ക�ം, ഫീൽഡ്  പരിേശാധന�േശഷം
�ഷിഭവൻ ഉേദ�ാഗ�ർ ഓൺൈലനായി

അേപകഷ �പാർശെച�ക�ം സൈ�േകാ�െട
പാഡി മാർ��ിംഗ് ഓഫീസർമാർ ഓൺൈലനായി
അേപ� അ�വ് െച�ക�ം െച��. സ��മായി
�ഷി �ലം ഉ�വർ�ം പാ��ഷി�ാർ�ം ഒേര
രീതിയാണ് പി�ട��ത്. െന�് സംഭരണ�ിെ�

െപാ� നിബ�നകളിെല നാലാം ഖ�ികയിൽ

പാ��ഷിയി�െട ഉൽ�ാദി�ി�� െന�ിെ�

ഉടമ�ാവകാശെ� െചാ�ി എെ��ി�ം

പരാതികൾ ഉ�ാ��പ�ം ��ത �ല�ിെ�

ഉടമ�ാവകാശം കർഷകർ സ�യം

െതളിയിേ��താെണ�് വ�വ� െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


