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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 425 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ല�വർ�ിത പാ����ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

�ീമതി െജ ചി�റാണി

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)

ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ പാലിെ�

ആഭ��ര ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�് അയൽ

സം�ാന�് നി�ം ഇറ�മതി െച��

പാലിെ� അളവ് ഗണ�മായി �റ��തി�ം

പാ��ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��

നിലയിേല�് സം�ാനെ� മാ��തി�ം

നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) പാലിെ� ആഭ��ര ഉൽ�ാദനം വർ�ി�ി�് അയൽ

സം�ാന�് നി�ം ഇറ�മതി െച�� പാലിെ�

അളവ് ഗണ�മായി �റ��തി�ം

പാ�ൽ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത

ൈകവരി�� നിലയിേല�് സം�ാനെ�

മാ��തിനായി �ീര വികസന വ��ം മിൽമ�ം

േമഖലാ�ണിയ�ക�ം വിവിധ പ�തികൾ

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ���്.

സഹകരണ േമഖലയിെല 2016-17 – െല �തിദിന

ശരാശരി പാൽ സംഭരണം 16.27 ല�ം ലി�ർ

ആയി��ത് 2021-22 ൽ 21.19 ല�ം ലി�ർ

ആയി വർ�ി�. അതായത് �തിദിന

സംഭരണ�ിൽ 4.92 ല�ം ലി�ർ പാലിെ�

വർ�നവ് ഉ�ായി��്. പാ��ാദന�ിൽ സ�യം

പര�ാ�ത�് അ�െ��ാൻ കഴി� േന�ം

��ിരമാ��തിനായി �ീര വികസന

വ��ിെ� മിൽ�് െഷഡ്  െഡവല�്െമ�്

പ�തിയിൽ സർ�ാർ സ�ിഡിേയാെട ഉ��െള

വാ�ി നൽ�� പ�തികൾ ഉൾെ���ിയി��്.
കിടാരി പാർ�്, �ീര �ാമം, എ� പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. കാലി�ീ� സ�ിഡി,
�ീരസംഘ�ൾ �േഖന സബ് സിഡി നിര�ിൽ

പ���ം ൈവേ�ാ�ം കർഷകർ�് നൽ��

പ�തി �ടാെത വിവിധ�ളായ തീ��ൽ�ഷി

വികസന പ�തിക�ം �ീരവികസന വ��്

നട�ിലാ�ിയി��്. സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��

ശാ�ീയ �ജനന നയ�ം െമ�െ�� ചികി�ാ

സൗകര���ം സം�ാന�ിെ� �ീരേമഖല�െട

അഭി��ി�് നാ�ിയായി��്. 

(ബി) പാൽ േക��ടാെത ദീർഘനാൾ ��ി��തി�ം (ബി) പാ��ാദനം ഗണ�മായി വർ�ി�� നിലവിെല
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�ല�വർ�ിത ഉ���ളാ�ി മാ��തി�ം

ല��മി�് നട�� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�

വിശദാംശം നൽകാേമാ;

സാഹചര��ിൽ എ�ാ മിൽമാ �ാ�കളി�ം

പാ����ൾ നിർ�ി� വ���്. പാൽ

േക��ടാെത 90 ദിവസം വെര അ�രീ�

ഊ�ാവിൽ ��ി�ാൻ കഴി�� േലാംഗ് ൈലഫ്

മിൽ�ിെ� വിപണനം മലബാർ േമഖലാ �ണിയൻ

ആരംഭി�ി��്. കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� പാൽ

��വൻ സംഭരി��തി�ം ��തൽ �ല�വർ�ിത

ഉ���ൾ നിർ�ി��തി�� പ�തി

പരിഗണനയി��്. സം�ാന�തെ�

പാൽെ�ാടി നിർ�ി��തി�� പ�തി�െട

ഭാഗമായി മലബാർ േമഖലാ സഹകരണ

�ീേരാ�ാദക �ണിയെ� ഉടമ�തയിൽ മല�റം

ജി�യി�� �ർ�നാട്  53 േകാടി �പ

�തൽ�ട�ിൽ ആ�നിക പാൽെ�ാടി

നിർ�ാണഫാ�റി�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി�ക�ം െച�വ��. �ടാെത �ീര

പരിശീലന േക��ൾ �േഖന വ��ികൾ�ം,
��കൾ�ം െച�കിട �ല�വർ�ിത ഉ��

�ണി�കൾ ആരംഭി��തി�� പരിശീലന�ം

നൽകി വ��. പാൽ �ല�വർ�ിത ഉ���ളാ�ി

വിൽ��തിന് �ീര സംഘ�ൾ�ം ധനസഹായം

നൽ���്. ഇ�ര�ിൽ ഉ�ാദി�ി��

ഉ���ൾ �ീര സംഘ�ൾ �േഖന വിപണനം

െച� വ���്.

മിൽമ�െട തി�വന��രം േമഖലാ �ണിയൻ

�തിദിനം എകേദശം 40000 ലി�ർ പാൽ ദിവേസന

വിവിധ �ല�വർ�ിത ഉത്പ��ളായി മാ���്.
ഇ�കാരം ഉൽപാദി�ി�� �ല� വർ�ിത

ഉൽ���ളായ ൈതരിന് 10 ദിവസ�ം

ഐസ്�ീമിന് ഒ� വർഷ�ം െന�്�് ആ�മാസ�ം

േപട�് ഒ� മാസ�മാണ് െഷൽഫ് ൈലഫ് ഉ�ത്.
സാധാരണ പാലിെന അേപ�ി�് �ല�വർ�ിത

ഉത്പ��ൾ�് അധിക െഷൽഫ് ൈലഫ്

ലഭി��.

എറണാ�ളം േമഖലാ�ണിയനിൽ �ല�വർ�ിത

ഉ����െട വി�ന വർ�ി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി �തിയ ഉ���ളായ ക�ാര�് േപഡ,
പാഷൻ��് ഐസ്�ീം, ചി� ഐസ്�ീം, ��് ന�്

ഐസ്�ീം �തലായ ഉ���ൾ �തിയതായി

വിപണിയിൽ ഇറ�ിയി��്.

(സി) പാലിെ� ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി��തിനായി

സർ�ാർ അവലംബി�ിരി�� ശാ�ീയ

മാർ��ൾ സംബ�ി�് അവേലാകനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഇ��യിൽ�െ� പ���െട ഉ�ാദന�മതയിൽ

ര�ാം �ാന�ാണ് േകരളം. ��മമായ

ആ��ണേ�ാ��ടി ശാ�ീയമായ രീതിയിൽ

�ജനനം നട�ിലാ�യതിെ� ഫലമാണ് ന�െട
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�ീര േമഖലയിൽ നിലവി�ളള ഉൽപാദന�മത

ൈകവരി�തിെ� കാരണം. ഉൽപാദന�മത

വർ�ി�ി��തിന് ശാ�ീയമായ പ�പരിപാലന

�റകൾ അവലംബിേ����്. ഇതിനായി

 �ഗസംര�ണ വ��ം �ീര വികസന വ��ം

േകരള ക�കാലി വികസന േബാർ�ം മിൽമ�ം

വിവിധ �വർ�ന�ൾ ഏെ��� വ��.
ശാ�ീയമായ ക���ി പരിപാലന പ�തി

തീ��ൽ �ഷി വികസന പ�തി, മിൽ�് െഷഡ്

വികസന പ�തി, യ�വത്�ത പ� പരിപാലന

രീതികൾ അവലംബി��തി�ളള പ�തികൾ,
�ള�് േരാഗം നിയ�ണ പ�തി, ശാ�ീയ

പ�പരിപാലന�ിനാവശ�മായ വി�ാനവ�ാപന

�വർ�ന�ൾ, �ഗ ചികി�ാേസവനം, വ��താ

നിവാരണ �വർ�ന�ൾ �ട�ിയ

�വർ�ന�ളി��ി പ��ളിെല ഉൽപാദന

�മത വർ�ി�ി��തി�ളള �വർ�ന�ൾ ഈ
ഏജൻസികൾ നട�ിവ�കയാണ്. �ടാെത

�ൂണമാ�ം, ഐ.വി.എഫ് �ട�ിയ സാേ�തിക

വിദ�കൾ �േയാഗി�് ഉൽ�ാദന�മത �ടിയ

പ���ികെള ഉൽപാദി�ി�വാ�ം,
ഉൽപാദനേശഷി �ടിയ പ��ളിൽ നി�ം �ണം

േശഖരി�വാ��ളള പ�തികൾ േകരള ക�കാലി

വികസന േബാർഡ്  ആ��ണം െച� വ��.
സ�തി പരിേശാധനയി�െട ഏ��ം െമ�മായ

കാളകെള കെ��ി �ജനന �വർ�ന�ൾ�്

ഉപേയാഗി�� നടപടിക�ം, വി�കാളകെള

ജീേനാമിക് െസല�നി�െട െതെരെ���്

�ജനന �വർ�ന�ൾ�് ഉപേയാഗി��

�വർ�ന��ം േകരള ക�കാലി വികസന

േബാർഡ്  നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


