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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 328 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ന�ായ വില�് െന�് സംഭരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 

�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ. എ. രാജ 

�ീ ജി ആർ അനിൽ

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് െപാ�വിപണിയിെല വിലേയ�ാൾ

��തൽ വില നൽകി െനൽകർഷകരിൽ നി�ം

സൈ�േകാ �േഖന�� െന�് സംഭരണ�ിന്

�ിരം സംവിധാനം ഒ���ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിെല െന�് കർഷകരിൽ നി�ം

സംഭരി�� െന�ിെ� സംഭരണ വില 2022-23
സീസൺ �തൽ 19.04.2022 െല സ.ഉ.(ൈക) നം.
9/2022/ഭ.െപാ.വി.വ. �കാരം കിേലാ�ാമിന് 28.20
�പയായി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ��ത �ക

അ�� സംഭരണ സീസൺ �തൽ നൽകാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്. ഇത് െപാ� വിപണിയിെല

വിലേയ�ാൾ ��തലാണ്. െന�ിെ� സംഭരണ

വിലയിന�ിൽ അയൽ സം�ാന�േള�ാൾ

അധികം �ക സം�ാന േ�ാ�ാഹന

േബാണസിന�ിൽ േകരളം നീ�ിവ�ി��്.

(ബി)

നട�് വർഷ�ിൽ കഴി � വർഷെ��ാൾ

സംഭരണ വിലയിൽ വർ�നവ് വ��ിയി�േ�ാ;
െന�ിന് േക� സർ�ാർ നൽ�� സംഭരണ

വിലേയ�ാൾ ��തൽ സം�ാന സർ�ാർ

നൽ��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം

നൽകാേമാ; കർഷകർ�് നൽ�� വിലയിൽ

അ�� വർഷം വർ�നവ് വ��ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. േക� സർ�ാർ നൽ�� സംഭരണ

വിലയിൽ നി�് (MSP) അധികമായി സം�ാന

േ�ാ�ാഹന േബാണസ്  (SIB) നൽ��. 2020-
21 സീസണിൽ േക� താ�വില (MSP) 18.68
�പ�ം സം�ാന േ�ാ�ാഹന േബാണസ്  8.80
�പ�ം ഉൾെ�െട െന�ിെ� വില 27.48
�പയായി��. 2021-22 സീസൺ �തൽ േക�

താ�വില (MSP) 19.40 �പ�ം സം�ാന

േ�ാ�ാഹന േബാണസ്  8.60 �പ ഉൾെ�െട

െന�ിെ� വില 28 �പയായി��. 19.04.2022
തീയതിയിെല സ.ഉ (ൈക) നം.9/2022/F&CS
ന�ർ േകരള സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം 2022-23
െന�് സംഭരണ സീസൺ �തൽ െന�ിെ� വില

28.20 �പ ആ�ി ഉയർ�ിയി��്. 8.60
�പ��ായി�� സം�ാന േ�ാ�ാഹന

േബാണസ്  20 ൈപസ വർ�ി�ി�് 8.80 �പ

ആ�ിയതി�െടയാണ് െന�ിെ� വിലയിൽ

വർ�നവ് ഉ�ായത്. 

(സി) നട�് വർഷ�ിൽ കർഷകരിൽ നി�ം (സി) 2021-22 സീസണിൽ നാളി�വെരയായി 254058
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എ�േ�ാളം െന�് സംഭരി�ാൻ ഇതിനകം

കഴി �ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ന�ായ വില�്

കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി��ത് വഴി

െനൽ�ഷി േമഖലയിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ്

ല��മി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കർഷകരിൽ നി�ം 748375 ടൺ െന�്

സംഭരി�ി��്. ഇതിെ� വിലയായി

2,47,187കർഷകർ�് 2056.99 േകാടി �പ

വിതരണം െച�ി��്. 

േക� സർ�ാരിെ� വിേക�ീ�ത ധാന� സംഭരണ

പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി

സൈ�േകാ സം�ാന സർ�ാരിെ� േനാ ഡൽ

ഏജൻസിയായി മാ�മായാണ് �വർ�ി��ത്.
കർഷകരിൽ നി�ം സംഭരി�� െന�് അരിയാ�ി

െപാ�വിതരണ �ംഖല വഴി വിതരണം െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


