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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 432 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

പ�േ�� സംഭരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 
�ീ പി സി വി�നാഥ്  

�ീ. പി. �സാദ്
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)
പ�േ�� സംഭരണം �തിസ�ിയിൽ

ആയ�െകാ�് സം�ാനെ� േകര കർഷകർ
�രിതമ�ഭവി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) ഇ�. ചില ജി�കളിൽ നാളിേകര�ിെ� മാർ��്
വില സർ�ാർ നി�യി�ിരി�� സംഭരണ
വിലേയ�ാൾ �റ�തിെന �ടർ�് കർഷകർ�്
ന�ായ വില ലഭ�മാ�ാൻ സർ�ാർ നി�യി�

കിേലാ �ാമിന് 32 �പ നിര�ിൽ പ�േ��

സംഭരണം ഊർ�ിതമായി നട� വ��. 

(ബി) പ�േ�� സംഭരി�� സ�കാര� ഏജൻസികെള
ആ�യിേ��ി വ�� കർഷകർ�് വളെര
�റ� വില മാ�മാണ് ലഭി��ത് എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹാരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. കർഷകർ സംഭരണ�ിനായി സ�കാര�
ഏജൻസികെള ആ�യി�� സാഹചര��ിൽ

�റ� വില ലഭി��ത് സ�ാഭാവികമാണ്.
അ�രം �തിസ�ികൾ തരണം െച��തിെ�
ഭാഗമായാണ് സർ�ാർ പ�േത��െട സംഭരണ
വില കിേലാ�ാമിന് 32/- �പയായി നി�യി�്

സം�ാനെ� പ�േ�� സംഭരണ
ഏജൻസികളായി േകരെഫഡിെന �മതലെ���ി

പ�േ�� സംഭരണം �നരാരംഭി�ി��ത്. 

ആദ� ഘ��ിൽ, പ�േ�� സംഭരണം
േകരെഫഡ്  തി�വന��ര�� ആനയറ േ�ാ�്
േപായി�്, ക�നാഗ��ി േകരെഫഡ്  ഫാ�റി,
��ർ ��നി�ാട�� െസയിൽ േപായി�്,
േകാഴിേ�ാട്  ന�വ�രി�� ഫാ�റി, എ�ീ 4
േക��ളി�െടയാണ് േകരെഫഡ്  േനരി�്
പ�േ�� സംഭരി� വ��ത്. 

പ�േ�� സംഭരണം വി�ലീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി ക�ർ ജി�യിൽ ���ില�ാട്  �ാഥമിക
സഹകരണ സംഘം �േഖന േകരെഫഡ്  േനരി�്
പ�േ�� സംഭരി��. �ടാെത െവജി�ബിൾ
ആൻഡ്  ��് െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ, േകരളം
(VFPCK) �െട 36 വിപണികൾ വഴി�ം 2022
�ൺ മാസം �തൽ പ�േ�� സംഭരി�്
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േകരെഫഡിന് നൽ���്. പാല�ാട്  ജി�യിൽ
VFPCK �െട 15 വിപണികൾ വഴി�ം, മല�റം
ജി�യിൽ 12 വിപണികൾ വഴി�ം, േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിൽ 9 വിപണികൾ വഴി�മാണ് പ�േ��

സംഭരി� വ��ത് .

�ടാെത കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല നീേലശ�രം,
അ�ികൾ�റിസ്റ്  െവൽെഫയർ േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ി, പ�ി�ര േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
കൺസ�മർ െവൽെഫയർ െസാൈസ�ി എ�ിവ
�േഖന�ം നിലവിൽ േകരെഫഡ്  േനരി�് പ�േ��

സംഭരി��. ആ�യിൽ െചാ�, വ�ാഴം
ദിവസ�ളിലാണ് പ�േ�� സംഭരണം
നട��ത്.

�ഷി ഓഫീസ�െട സർ�ിഫി��ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് കർഷകരിൽ നി�ം
പ�േ�� സംഭരണം നട��ത്. AIMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച� കർഷകർ
അേപ�ി�� �റ�് െത��ഷി െച��
�ല�ിെ� വി�തി, െത�ക�െട എ�ം,
വാർഷിക ഉ�ാദനം എ�ിവ േരഖെ���ിയ

സാ��പ�ം, �ഷി ആഫീസർ / �ഷി ഫീൽഡ്
ആഫീസർ നൽേക�താണ്. ��ത സാ��

പ��ിന് ഒ� വർഷം കാലാവധി ഉ�ായിരി�ം.
പ�േ�� വിപണനം െച�ാൻ ഉേ�ശി��
�ാപന�ിൽ കർഷകർ ഈ സാ��പ�ം നൽകി
േപര് രജി�ർ െചേ���ം അ�കാരം രജി�ർ
െച� കർഷകരിൽ നി�ം െത�് ഒ�ിന്
പരമാവധി 50 നാളിേകരം (6 തവണകളായി) ഒ�
വർഷം എ� കണ�ിൽ പ�േ��

സംഭരി��താണ്. 

(സി)

�ാേദശിക തല�ിൽ ��തൽ സഹകരണ
സംഘ�െള പ�േ�� സംഭരണ�ിനായി

�മതലെ���േമാ;

(സി) �ാേദശിക തല�ിൽ ആവശ�ം വ��
സാഹചര��ിൽ പ�േ�� സംഭരണ�ിനാ��

അടി�ാന സൗകര�����ം, സംഘം
നിയമാവലിയിൽ കാർഷിേകാത്പ� സംഭരണം
ഉൾെ��ി���ം, സർ�ാർ നി�ർഷി��
മാനദ��ൾ പാലി�് പ�േ�� സംഭരണം
നട�വാൻ ത�ാ���മായ സഹകരണ
സംഘ�െള പ�േ�� സംഭരണ�ിനായി

�മതലെ���� കാര�ം പരിേശാധി��താണ്.

(ഡി) പ� േത� സംഭരണ�ിൽ സഹകരണ
സംഘ�ൾ��ാ�� അധിക സാ��ിക

ബാധ�ത കണ�ിെല��് ഒ� െമ�െ�� പാേ�ജ്
നൽകിെകാ�് േകരഫഡ് , നാെഫഡ്  എ�ിവ
�േഖന പ� േത� സംഭരണം കാര��മമായി

(ഡി) പ�േ�� സംഭരണ�ിൽ പ�ാളികളാ��
സഹകരണ സംഘ�ൾ/FPO കൾ/മ� സംഭരണ
ഏജൻസികൾ �േഖന േകരെഫഡ്  പ�േ��

സംഭരണം നട�േ�ാൾ ��ത
ഏജൻസികൾ��ാ�� അധിക സാ��ിക
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നട��തിന് �ഷിവ��് �ൻൈകെയ��േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ബാധ�ത�് െമ�െ�� പാേ�ജ്  നൽ�� വിഷയം
സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


