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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4384 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ന�ായവില�് െന�് സംഭരണ�ം െന�് സം�രണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) കർഷകരിൽ നി�് ന�ായവില�് െന�് സംഭരി�്
അരിയാ�ി വിപണനം നട��ത് ല��മി�്
സഹകരണ സംഘം �പീകരി�ി�േ�ാ; ഈ
േമഖലയിൽ എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്

സംഘം ആ��ണം െച��ത്;

(എ) കർഷകരിൽ നി�് ന�ായവില�് െന�് സംഭരി�്
അരിയാ�ി വിപണനം നട��ത് ല��മി�് ര�്
സഹകരണ സംഘ�ൾ �പീകരി�ി��്.
1)പാല�ാട്  പാഡി െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ് &
മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �ി�ം
നം. പി.1449 (PAPCOS). 2)േകരള പാഡി
െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ് & മാർ��ിംഗ് േകാ-
ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �ി�ം ന�ർ.4505
(KAPCOS). േമൽ സംഘ�ൾ ആ��ണം

െച�ി�� �ധാന �വർ�ന�ൾ �വെട
േചർ�� : (1)പാപ്േകാസ് :- േകരള�ിെ�

െന�റയായ പാല�ാട്  ജി�യിെല െനൽകർഷകർ
േനരി�� ���ൾ�് ശാശ�തപരിഹാരം എ�
നിലയിൽ െന�് സംഭരി�ക�ം ആ�നിക ൈറസ്
മി�ം േഗാഡൗ�ക�ം �ാപി�  ്സംഭരി� െന�്
അരിയാ�ി വിപണനം നട�ക എ�ീ
ല��േ�ാെട രജി�ർ െച� സംഘമാണ്
“പാല�ാട്  പാഡി െ�ാക�ർെമ�് േ�ാസ�ിംഗ്
&മാർ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി”
�ി�ം നം. പി.1449 (PAPCOS). പാല�ാട്
ജി�യിെല കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി�ം,
സം�രി�ം, കാർഷിക ഉൽ���ൾ ജി��്
അക�ം �റ�ം വിപണനം നട�ക,
ആയതി�േവ�ി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�േയാ�
�ടിയ അരിമിൽ സം�രണ േക��ൾ എ�ിവ
ആരംഭി�ക�ം ആവശ�മായ സംഭരണ ശാലകൾ
�ാപി�ക�ം െച�ക. �ടാെത സർ�ാർ,
അർ�-സർ�ാർ, സഹകരണ, സ�കാര� വിപണന
�ാപന�ൾ വഴി വിപണന സൗകര�ം
ഏർെ���ക�ം സ��മായി വിപണന േക��ൾ
നട�ക�ം െച�ക. പാല�ാട്  ജി�യിെല
�ഷി�ാെര എ�ാവിധ�ി�ം സഹായി�ക�ം
ജി�യിൽ െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ േവ�
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നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ക എ�താണ്
സംഘ�ിെ� �ധാന ല��ം. �ടാെത
സംഘ�ിെ� �വർ�ന

വി�ലീകരണ�ി�േവ�ി സഹകരണ
സംഘ��െട കൺേസാർഷ�ം �പീകരി�ക,
എ�ാ�രം കാർഷിക ഉൽ����ം വാ�ി
സംഭരി�ം, സം�രി�ം, അ�ാെത�ം ഉ����െട
വിപണനം നട�ക, സംഘം നിർ�ി��
ഉൽ���ൾ�് േകരള�ി�ം, േകരള�ിന്

�റ�ം, വിേദശ�ളി�ം വിപണി കെ��ക�ം
വിൽ�ന�് ആവശ�മായ എ�ാവിധ നടപടിക�ം
സ�ീകരി�ക, �ഷിയി�ം കാർഷിക ഉ����െട
സം�രണ�ി�ം ഗേവഷണം നട�ക
�ട�ിയവയാണ് സംഘ�ിെ� മ�് ല���ൾ.
(2)കാപ്േകാസ്  :- സം�ാന�് പാല�ാട്
ഒഴിെക�� ജി�കളിൽ �വർ�ന പരിധിയായി
�പീകരി� േകരള പാഡി െ�ാക�ർെമ�്
േ�ാസ�ിംഗ് & മാർെ��ിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ി �ി�ം ന�ർ-4505 (KAPCOS) എ�
സംഘ�ിെ� അധീനതയിൽ ��നാ�ം അ�ർ
��നാ�ം, പാല�ാട്  ൈറസ്  മിൽ മാ�കയിൽ ര�്
ആ�നിക ൈറസ്  മി�കൾ �ാപി��തിന്

പ�തി �പീകരി� വ��. േകരള സം�ാനെ�

കർഷകരിൽ നി�ം െന�് സംഭരി�  ്സം�രി�ം,
കാർഷിക ഉൽ���ൾ ജി��് അക�ം �റ�ം
വിപണനം നട�ക, സം�രണ േക��ൾ,
സംഭരണ ശാലകൾ �ാപി�ക, �ടാെത
സർ�ാർ, അർ�-സർ�ാർ, സഹകരണ, സ�കാര�
വിപണന �ാപന�ൾ വഴി�ം ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ി�െട�ം വിപണന സൗകര�ം
ഏർെ���ക�ം സ��മായി വിപണന േക��ൾ
നട�ക�ം, സംഘം �വർ�ന പരിധിയിൽെ��
��വൻ െനൽ �ഷി�ാെര സഹായി�ക�ം
സം�ാനെ� െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ക എ�താണ്
സംഘ�ിെ� �ധാന ല��ം.

(ബി)

സം�ാനെ� െന�് സം�രണ�ിെ� എ�
ശതമാനം �ാതിനിധ�മാണ് സംഘം
ല��മി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) കാപ്േകാസ്  �േഖന സം�ാനെ� ��നാടൻ
േമഖലയിെല െന�് സം�രണ�ിെ� 60%
�ാതിനിധ�മാണ് ആദ�ഘ��ിൽ ല��മി��ത്,
�ടാെത പാപ്േകാസ്  �േഖന പാല�ാട്  ജി�യിെല
കർഷകരിൽ നി�ം ഒ� സീസണിൽ 15,000
െമ�ിക് ടൺ െന�് സംഭരി�  ്സം�രി�ക�മാണ്
ല��മി��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


