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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 125 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ീരേമഖലയിെല ഉ�ാദന െചലവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

null
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� എ�് ല�േ�ാളം ��ംബ��െട

�ഖ� ഉപജീവന മാർ�മായ കാലിവളർ�ലി�ം

�ീേരാ�ാദന�ി�ം ഉ�ാദന െചലവിെല

വർ�നവിന�സരി�  ്വ�മാനം ലഭി�ാ�

സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) കാലി�ീ���ാ�� �മാതീതമായ വില

വർ�ന�ം �ണേമ��ളള കാലി�ീ��െട

ലഭ�ത�റ�ം പരിഹരി�ാൻ ഇടെപടൽ നട�േമാ;

(ബി) കാലി�ീ���ാ�� �മാതീതമായ വില

വർ�ന�ം �ണേമ��ളള കാലി�ീ��െട

ലഭ�ത�റ�ം പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. �ീര കർഷകർ സംഘ�ളിൽ

അള�� പാലിന് നൽ�� വില �ടാെത മിൽമ�ം

�ീര സംഘ��ം കർഷകർ�് ലാഭവിഹിതം

നൽ��. �ടാെത സർ�ാ�ം �ിതല

പ�ായ�ക�ം സംഘ�ിൽ അള�� പാലിന്

4/- �പ വെര ഇൻെസ�ീ�ം നൽകി വ��.
േകരള�ിൽ പാ��ാദന വർ�നവ്

േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം സമീ�ത

കാലി�ീ�െയ മാ�ം ആ�യി�െകാ�ളള

പാ��ാദനം വളെര െചലേവറിയതാണ്. ഇത്

കർഷകർ�് ന���ാ��. ഇതിെന മറികട�ക

എ� ല��േ�ാെടയാണ് �ീരവികസന വ��്

സം�ാന�ടനീളം �ൽ�ഷി പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവ��ത്. തീ���ിെന ആ�യി�്

പ�വളർ�� കർഷകർ�് ലാഭകരമായി

പ�വളർ�ൽ �േ�ാ�് െകാ�േപാകാൻ കഴി�ം.
േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

െവ�വിളി േനരി� െകാ�ിരി�� �ീരകർഷകർ�്

�രിതാശ�ാസ പ�തി�െട ഭാഗമായി കർഷകർ

�ീരസംഘ�ളിൽ നി�ം വാ�� കാലി�ീ��്

50 കിേലാ�െട ഒ� ചാ�ിന് 400/- �പ

ധനസഹായം നൽകിയി��്. 11.23 േകാടി

�പ�െട 2.81 ല�ം ചാ�് കാലി�ീ� 2.04 ല�ം
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കർഷകർ�് നൽകിയി��്. �ൻവർഷ�ം ഇേത

രീതിയിൽ േകാവിഡ്  പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി

കർഷകർ�് കാലി�ീ� സബ് സിഡി നിര�ിൽ

നൽകിയി��. �ടാെത ഈ വർഷെ�

േവനൽ�ാല�് തീ� വ���െട ലഭ�ത �റവ്

പരിഹരി��തിനായി �ീരസംഘ�ളി�െട

പ���ം വേ�ാ�ം സബ് സിഡി നിര�ിൽ

കർഷകർ�് നൽ��തിനായി 75 ല�ം �പ

അധികം റീ-അേ�ാ�ിേയ�് െച�് നൽകി പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത പ�തികളിൽ

സംഘ�ൾ�് പാര�േര�തര തീ�വ��ൾ

ഉപേയാഗി� െകാ�ളള കാലി�ീ�

നിർ�ാണ�ിനാ�ളള ഒ� �തനപ�തി�ം

ഉൾെ���ി നട�ിലാ���്. �ണനിലവാര��

കാലി�ീ� ലഭ�മാ��തിനായി സം�ാന�്

വിതരണം െച�െ��� കാലി�ീ� േകാഴി�ീ�

എ�ിവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�്

വ���തിനായി നിയമ നിർ�ാണം

നട��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.
�ീരവികസന വ��ിെ� തി�വന��ര�്

�വർ�ി�� േ��് ഡയറി ലാബിൽ

കാലി�ീ��െട �ണനിലവാര പരിേശാധനകൾ

നട�ി വ���്. കാലി�ീ�

നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ അസം�ത

വ��െള�ാം തെ� അന�സം�ാന�ളിൽ

നി�ാണ് ലഭ�മാ��ത് എ�ിരി�ി�ം അസം�ത

വ���െട വിലകൾ ഗണ�മായി വർ�ി�ി�� ഈ
സമയ�ം കാലി�ീ��െട വില വർ�ി�ി�ാെത

മിൽമ കർഷകന് �ണനിലവാര�� കാലി�ീ�

ലഭ�മാ���്. അേതാെടാ�ം േമഖലാ

�ണിയ�ക�ം െഫഡേറഷ�ം കാലി�ീ��്

സബ് സിഡിക�ം, ഡി�ൗ�ക�ം നൽകി

വ���്. സർ�ാരിെ� േകാവിഡ്  റിലീഫ് പ�തി

വഴി 116878 ചാ�് കാലി�ീ� 400 �പ

ഡി�ൗ�് നിര�ിൽ മിൽമ വിതരണം െച�.
സഹകരണ ��ാനമായ മിൽമ കാലി�ീ��െട

വിപണിയിെല വിൽപന വില പിടി� നിർ��തിൽ

ഗണ�മായ പ�് വഹി��. മിൽമ�െട കീഴിൽ

�തിദിനം 300 ടൺ ഉൽ�ാദനേശഷി�� ര�്

കാലി�ീ� ഫാ�റികൾ ഉ�്. ഇവയിെലാ�്

പാല�ാട്  ജി�യിെല മല�ഴയി�ം മെ�ാ�്

ആല�ഴ ജി�യിൽ പ�ണ�ാ�മാ��ത്. മിൽമ

വിപണനം നട�� കാലി�ീ��െട 70
ശതമാന�ം സംഘ�ളി�െട�ം 24 ശതമാനം

ഗവൺെമ�് �ീ�കളി�െട�ം കർഷകരി

െല�ിേ���. ബാ�ി��ത് ഡീലർമാർ
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�ഖാ�ിരമാണ് കർഷകർ�് വിൽ�ന നട��ത്.
കർഷകരിൽ നി�ം സംഘ�ൾ വഴി ലഭി��

ഇൻഡ�കൾ �ത�സമയ�് നൽ��തി��

നടപടി�മ�ൾ മിൽമ പാലി���്. കാലി�ീ�

ഉൽ�ാദന�ി�� അസം�ത വ��ളിൽ

ചിലെത�ി�ം േകരള�ി��ിൽ ഉൽ�ാദി�ി�

�തി�� സർ�ാരിെ� പ�തിയിൽ മിൽമ�ം

പ�ാളികളാണ്. �ണേമ��� കാലി�ീ�

�ീരകർഷകർ�് ലഭ�മാ��തിനായി സം�ാന

സർ�ാരി� കീഴി�� െപാ�േമഖാ �ാപനമായ

േകരള ഫീഡ്സ്  ലിമി�ഡ് , കാലി�ീ�

ഉൽ�ാദി�ി�  ്വിതരണം നട���്. അസം�ത

വ���െട വിലയിൽ അ�ത�ർ�മായ വർ�നവ്

ഉ�ായേ�ാൾ സ�കാര� ക�നികൾ പല

തവണകളായി കാലി�ീ��െട വില വർ�നവ്

നട�ാ�ിെയ�ി�ം, അതിന��തമായി േകരള

ഫീഡ്സ്  ഉൽ���ൾ�് വില വർ�നവ്

വ��ിയി�ി�. കാലി�ീ��െട വിലവർ�നവ്

തട��തിനായി സ�കാര� ക�നികേള�ാൾ

ചാെ�ാ�ിന് 100 �പേയാളം വില �റ�ാണ്

കാലി�ീ� വിതരണം െച� വ��ത്.

(സി) തീ��ൽ ദൗർലഭ�ം പരിഹരി��തിന് ഫല�ദമായ

പ�തികൾ ഉേ�ാ; അയൽ സം�ാന�ളിൽ

നി�് െെവേ�ാൽ എ�ി�  ്ന�ായവില�് നൽ��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഉ�്. ഈ വർഷം 473 ല�ം �പ െചലവഴി�  ്2200
െഹ�റിൽ �ൽ�ഷി നട�ിലാ�ിയി��്. �ടാെത

�ീരവികസന വ��് ൈവേ�ാൽ െബയ് ലിംഗ്

�ണി�് എ� �തന പ�തി നട�ിലാ�ി

വ���്. �ീര സംഘ��െട േന�ത��ിൽ

ൈവേ�ാൽ േശഖരി� െബയിൽ െച�

�ീരസംഘ�ൾ വഴി ആവശ��� കർഷകർ�

നൽ��തിനാണ് പ�തി വിഭാവനം െച��ത്.
മിൽമ�െട കീഴി�� േമഖലാ �ണിയ�കൾ

തീ��ൽ ദൗർലഭ�ം പരിഹരി��തിന് േവ�ി

പ�തികൾ ആവി�രി� നട�ിലാ�ി വ���്.
എറണാ�ളം േമഖലാ�ണിയൻ ൈവേ�ാൽ

വിതരണ�ിനായി �േത�ക സംവിധാന

�െളാ��ി അന� സം�ാന�ളിൽ നി�ം

ഏ��ം �റ� നിര�ിൽ �ണേമ���

ൈവേ�ാൽ, ൈസേലജ്  എ�ിവ കർഷകർ�്

ലഭ�മാ��. �ടാെത െ�ാക�ർെമ�് & ഇൻ��്

(പി&ഐ) ബജ�ിൽ 70 ല�ം �പ വകയി��ി

കിേലാ�് 2 �പ നിര�ിൽ സബ് സിഡി�ം

നൽ��. മലബാർ േമഖലാ �ണിയനിൽ

പാ�ൽ�ാദനെ�ലവ് �റ��തി�ം തീ�

വ���െട �ാമം പരിഹരി��തി�ം േവ�ി

പ���് േചാള��്, േചാളം ൈസേലജ്  എ�ിവ

സബ് സിഡിേയാെട കർഷകർ�് വിതരണം െച�്

വ��. നട� സാ��ിക വർഷം മാ�ം മലബാർ
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മിൽമ 17,000/- െമ�ിക് ടൺ ��് വിതരണം

നട�ിയി��്. ഇതിനായി മലബാർ മിൽമ 3.8
േകാടി �പ കർഷർ�് വിതരണം നട�ിയി��്.
�ടാെത അയൽ സം�ാന�ളിൽ നി�ം

ൈവേ�ാൽ െകാ� വ�് കർഷകർ�് വിതരണം

െച�് വ��. സീസണൽ ആയി ലഭി�� ഉണ�

��കൾ �റ� വില�് ധാരാളമായി സംഭരി�്

െവ�  ്കർഷകർ�് നൽ��തിന് േവ�ി 3
േഫാഡർ ഹ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി� വ��.

(ഡി)

പാലിൽ നി�ം �ല�വർ�ിേതാ���ൾ

ഉ�ാ��തി�ം തീ��ൽ �ഷി നട�ി

വിൽ��തി�ം �ീര�ീ േജായി�് ലയബിലി�ി

��കൾ ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) ഉ�്. �ീരേമഖലയിെല�ം അ�ബ�

േമഖലകളി�ം �വർ�ി��വെര ഒ�മി�  ്േചർ�്

�ീര�ീ സം�� ബാധ�താ സംഘം

�പീകരി��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്.
ആയതിെ� �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി� വ��.
�ീരസഹകരണ സംഘ�ളിൽ നി�ം പാൽ

വാ�ി �ല�ാധി�ിത ഉ���ളാ�ി വിപണനം

െച�ക, തരി��മിയിൽ �ൽ�ഷി െച�്

ആവശ��ാർ�് തീ��ൽ വിൽപന നട�ക,
ചാണക സം�രണം �ട�ി ഈ േമഖല�മായി

ബ�െ�� വിവിധ�ളായ �വർ�ന�ൾ

ഇ�രം ��കൾ�് ഏെ���്

നട�ാ��താണ്. ഒേര ���ി/ബിസിന�്

െച�ാൻ താൽപര��� 4 �തൽ 10 വെര��

അംഗ��� െചറിയ ��കെളയാണ് സം��

ബാധ�താ ��് (െജ.എൽ.ജി) എ�റിയെ���ത്.
േക� സർ�ാരിെ��ം സം�ാന

സർ�ാരിെ��ം �ീരേമഖലയിെല വിവിധ

പ�തികൾ ഏെ���് നട�ിലാ�ി സ�ാ�യത�ം

�ാ�മാ��തി�ം അ�വഴി പാ��ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം ല��മി�ാണ്

�ീരവികസന വ��ിെ� കീഴിൽ �ീര�ീ

സം�� ബാധ�താ ��കൾ �ട��തി�െട

ല��മാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


