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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1600 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പഴം പ��റി സംഭരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് പഴം പ��റി സംഭരണം ഏത്
രീതിയിലാണ് നട�ിലാ��െത�ം ആയതിെ�

തറവില �ഖ�ാപി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ഷി വ��് സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ �ഷി
വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി��

വിവിധ എ േ�ഡ്  ���കൾ, ഇേ�ാേഷാ�കൾ,
ആ� ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ് വിപണികൾ,
വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ �ട�ി താെഴ
പറ�� 1884 മാർ��കളിലായി വിപണനം
നട�ി വ��. �ടാെത �ഭി� േകരള�ിെ�

ഭാഗമായി 562 �തിയ ആ���കൾ വഴി�ം,
�ഖ�മ�ി�െട �� ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി
�ട�ിയ 100 നഗര വഴിേയാര ച�കൾ വഴി�ം
ഉത്പ��ൾ വി�ഴി�ി��്. �ഷിവ��ിെ�
േ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�ാ�ം വഴി
ഒ���. സം�ാന സർ�ാർ 16 ഇനം പഴം
പ��റികൾ�് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ി��്.
സം�ാന�് കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക
ഉത്പ��ൾ ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി
ന�ായവില ലഭ�മാ��തിനായി േകരള ഫാം �ഷ്
പഴം പ��റി താ�വില പ�തി 2020 നവംബർ
ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. പ�തി�െട
�ഖ�ാപന�ി�െട േകരള�ിെല താെഴ
െകാ��ി�� 16 ഇനം പഴം പ��റികൾ�ാണ്
അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ത്.

(ബി) ഈ പ�തിയിേല�് വൻകിട സംരംഭകെര
ഉൾെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ചി�റ സംഭരണമാേണാ
സർ�ാർ ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി�� തിരെ��� 550 വിപണികൾ
വഴിയാണ് നട�ിലാ��ത്. �ഷി വ��ിെ�
AIMS േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ി�� എ�ാ
അർഹരായ കർഷകർ�ം ഈ പ�തി�െട
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�േയാജനം ലഭി�ം. ജി�കളിൽ അടി�ാന വില
�ഖ�ാപി� വിള�െട വില താ�േ�ാൾ ജി�ാ വില
േമാണി�റിംഗ് ക��ി�െട �പാർശ �കാരം �ഷി
ഡയറ�ർ ജി�യിൽ അടി�ാന വില
�ഖ�ാപി�ക�ം അതിൻ �കാരം ഉ���ൾ
നിലവിെല മാർ��് വില�് തിരെ��� 550
വിപണികൾ വഴി സംഭരി��. ഇതിൽ 250
വിപണികൾ PACS െ��ം, 300 വിപണികൾ �ഷി
വ��ിെ��മാണ്. �ഷി വ��ിെ� കീഴി��
മാർ��ക�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��

(സി)

പ��റി സംഭരണ�ിന് പ�ായ�കെള�ം

സഹകരണ സംഘ�െള�മാേണാ
ഏൽ�ി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത
�ാപന�െള വിപണിയിൽ ഇടെപ���തിന്
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �കാരം അടി�ാന വില ലഭി��തിന്
കർഷകർ ഉ���ൾ PACS േല�്
എ�ിേ��താണ്. സ��ം സംവിധാന�ളി�െട
സംഭരി�� കാർഷികവിളക�െട വിപണി
ഉറ�ാ��തിൽ PACS ഉ�രവാദിത�ം

ഏെ��േ��താണ്. തിരെ��� വിളക�െട
അടി�ാന വില PACS കർഷകർ�് നൽ�ക�ം
PACS� ലഭിേ�� ഗ�ാപ് ഫ�് സംബ�ി�

െ�യിം ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ിന് സമർ�ിേ���ം അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപനം

ഫ�് അതാത് PACS ന് നൽേക��മാണ്.
ഇതിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിെ�

അ���ൻ െചയർമാനാ�ം �ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണ സംഘം �സിഡ�് ൈവസ്
െചയർമാനാ�ം �ാഥമിക കാർഷിക
സഹകരണസംഘം െസ��റി കൺവീനർ ആ�ം

മ� അ�ബ� �ാപന��െട �തിനിധികൾ
അംഗ�ളാ�ം ഒ� ക�ി�ി �പീകരിേ��താണ്.
ഈ ക�ി�ി അംഗീകരി� െ�യിം PACS ന്
നൽ�ക�ം ഗ�ാ�് ഫ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപനം PACS ന് മാറി നൽേക��ം PACS െ�
�യിം �കാരം മാറി നൽേക� അർഹതെ�� �ക
ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന��െട

�ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം കെ�േ���ം ടി �ക
സർ�ാർ ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് തിരി� പിടി�  ്(Recoup)
നൽ���മാണ്.

(ഡി) സംഭരി� പഴം, പ��റി�െട വില�ം ൈകകാര�
�ാേ�ാർ�ിംഗ് ചാർ�ക�ം കർഷകർ�് െകാ��്

തീർ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േലാ�് ഡൗൺ കാലയളവിൽ കർഷകരിൽ നി�ം
സംഭരി� പ��റിക�െട വില കർഷകർ�്
�ിൻസി�ൽ �ഷി ഓഫീ സർമാ�െട റിേവാൾവിംഗ്
ഫ�ിൽ നി�ം നൽ�വാനാണ് സർ�ാർ
തീ�മാനി�ിരി��ത്. �ിൻസി�ൽ �ഷി
ഓഫീസർമാർ കർഷക�െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
11,56,20,872 �പ നൽകിയി��്. 8,41,09,811
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�പ േഹാർ�ിേകാർ�് �ിൻസി�ൽ �ഷി
ഓഫീസർമാ�െട TSB അ�ൗ�ിൽ
നൽകിയി��്. �ിൻസി�ൽ �ഷി ഓഫീസർമാർ�്
ബാ�ി �ക തിരിെക നൽ��തി�� നടപടി
േഹാർ�ിേകാർ�് സ�ീകരി� വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ



മമാര്ക്കററ്റുകള

എ ഗഗ്രേഡഡ ക്ലസ്റ്റർ 256

BLFO- ഗബബ്ലോകഡ ലലെവൽ ലഫെഡഗറേറ്റഡഡ ക്ലസ്റ്റർ 37

എഗകബ്ലോ ഗഷബ്ലോപഡ 466

വവീകക്കിലെക്കി മബ്ലോർകറ്റഡസഡ 398

VFPCK 307

ഗഹബ്ലോർടക്കി ഗകബ്ലോർപഡ 369

ലമബ്ലോത്ത വവബ്ലോപബ്ലോര വക്കിപണക്കി 6

മറ്റുള്ളവ 45

ആലക 1884

അടടിസമാനവടില
ക്രമ
നന.

വക്കിള അടക്കിസബ്ലോന
വക്കിലെ

1 മരചവീനക്കി 12

2 ഗനന്ത്രൻ
വയനബ്ലോടൻ ഗനന്ത്രൻ

30
24

3 കകതചക 15

4 കുമ്പളന 9

5 ലവള്ളരക്കി 8

6 പബ്ലോവൽ 30

7 പടവലെന 16

8 വള്ളക്കിപയർ 34



9 തകബ്ലോളക്കി 8

10 ലവണ 20

11 കവബ്ലോഗബേജഡ 11

12 കവബ്ലോരറ്റഡ 21

13 ഉരുളകക്കിഴങഡ 20

14 ബേവീൻസഡ 28

15 ബേവീറ്റഡറൂടഡ 21

16 ലവളുത്തുള്ളക്കി 139



വവ.എഫഫ.പവ.സവ.കക 250

ഹഹഹോർടവഹകഹോർപഫ 18

ഇഹകഹോഹഷഹോപ്പുകൾ 12

എ ഹഗ്രേഡഫ ക്ലസ്റ്ററുകൾ 14

കമഹോത്തവവഹോപഹോര വവപണവകൾ 6

ആകക 300


