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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 448 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ീരസംഘ�ൾ�േമൽ ആദായ നി�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 

�ീ. എ. രാജ, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

�ീമതി െജ ചി�റാണി

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �ീേരാ�ാദക േമഖലയിെല െചലവ്
അയൽ സം�ാന�െള അേപ�ി�്
അധികമായതിനാ�ം തദ��തം ഉ��
വിലവർ�നവ് അ�ാേയാഗികമായതിനാ�ം
�ല�വർ�ിേതാ����െട വി�ലീകരണ�ി�െട

കർഷകർ�് െമ�െ�� വില ഉറ�ാ��തി��
മിൽമ�െട �മ�െള പാ�����െടേമൽ
ജി.എസ് .ടി. �മ�ിയ േക� സർ�ാർ നടപടി
എ�െന ബാധി�െമ�ാണ്
വിലയി��ിയി��ത്;

(എ) കർഷക�െട അധികം വ�� പാൽ,
�ീരവികസന വ��ി� കീഴി��

�ീരസംഘ�ൾ വഴിയാണ് സഹകരണ

�ീേരാ�ാദക േമഖലാ �ണിയ�കൾ

േശഖരി��ത്. സഹകരണ �ീേരാൽപാദക

േമഖലാ �ണിയ�ക�െട 83% ലാഭവിഹിത�ം
�ീരസംഘ�ൾ വഴി വിവിധ ആ��ല��ളാ�ം

പാൽവിലയാ�ം കർഷകർ�ാണ് നൽ��ത്.
മിൽമ�െട പാ�ൽ����െട േമൽ ജി.എസ് .ടി
�മ�� നടപടി കർഷക േ�മ �വർ�ന�െള

�തി�ലമായി ബാധി��താണ്. മിൽമ �തിദിനം
എകേദശം 200000 ലി�ർ പാൽ ദിവേസന വിവിധ
�ല�വർ�ിത ഉത്പ��ളായി മാ���്.
�ല�വർ�ിത ഉത്പ��ളിൽ ജി.എസ് .ടി.
�മ�േ�ാൾ �ണിയ�ക�െട ഉൽ����െട
വിൽ�ന �റയാനിട��്. അ�ര�ിൽ വിൽ�ന
�റ��പ�ം �ണിയ�ക�േട�ം ലാഭ�ിൽ

ഗണ�മായ �റ��ാ�ക�ം കർഷകർ� നൽകി
വ�� വിവിധ ആ��ല��ളിൾ അത്

�തിഫലി�ക�ം െച��താണ്. 

               �ല�വർ�ിേതാ���ൾ�്
ജി.എസ് .ടി.�മ�േ�ാൾ പാ�����െട വില
വർ�ി�ി��തിന് നിർബ�ിതമാ��

സാഹചര�ം സംജാതമാ�ം.

(ബി) േക� സർ�ാർ �ീരസംഘ�ൾ�് േമൽ
ആദായനി�തി ഏർെ���ിയ കർഷവി��
നടപടി പിൻവലി�ി�േ�ാ; സം�ാന

ആവശ�േ�ാ�� േക� സർ�ാരിെ�
�തികരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
പിൻവലി�ി�ി�. �ീര സംഘ�െള ഇൻകം ടാ�ിൽ
നി�ം ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി��തിനായി േക� സർ�ാരിേനാട്

അഭ�ർ�ി�ി��്. മ�പടി ലഭ�മായി�ി�.
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(സി) വർ�ി� േതാതി�� ഉ�ാദനെചലവ്
സം�ാനെ� �ീേരാ�ാദന ല��െ�
�ർബലെ���ാതിരി�ാൻ സർ�ാർ ഏെത�ാം
തര�ി�� ഇടെപടൽ നട��െ��്
അറിയി�ാേമാ?

(സി) �ീരേമഖലയിൽ ഉ�ാദനെചലവ് �റ��തി�ം
സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം പാൽ

ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�ം �ീരവികസന വ��്
വിവിധ പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി
വ��. 

             അയൽ സം�ാന�െള അേപ�ി�്
േകരള�ിെല �ീരേമഖലയിൽ ഉ�ാദന െചലവ്
���തി�ളള �ധാന കാരണം തീ���ിെ�

ദൗർലഭ�മാണ്. േകരള�ിൽ ആവശ�മായ

തീ���ിെ� 46% മാ�മാണ് സം�ാന�്

ഉൽപാദി�ി�െ����. തീ��ൽ�ഷി�െട

േനാഡൽ ഏജൻസി എ� നിലയിൽ

�ീരവികസന വ��് വിവിധ�ളായ തീ��ൽ�ഷി
വികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�ിവ��. 

           കാലി�ീ��െട അസം�ത വ��ൾ
സം�ാന�് ലഭ�മ�ാ�തിനാലാണ് കാലി�ീ�

വില നിയ�ണ�ി�� ��ി��് േനരി��ത്.
കാലി�ീ��െട അമിത വിലവർ�ന�ം

കാലവർഷെ��തി�ം �ലം സംഭവി�

തീ�വ���െട ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി��തിനായി
�ീരകർഷകർ�് പ���ം, ൈവേ�ാ�ം, സ�ിഡി
നിര�ിൽ നൽകി വ��. 2021-22 സാ��ിക

വർഷം 314.77 ല�ം �പ ഇതിനായി െചലവഴി�.
2022-23 വർഷം പ���ം, ൈവേ�ാ�ം, സ�ിഡി
നിര�ിൽ നൽ��തിനായി 257 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. �ീരസംഘ�ൾ

�േഖനയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിവ��ത്.
�ടാെത �ീരസംഘ�ളിൽ പാൽ നൽ��

കർഷകർ�് �ീരവികസന വ��ിെ��ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം

ആഭി�ഖ��ിൽ 4/-�പ വെര�ം പാലിന്

ഇൻെസ�ീ�ം നൽകിവ��. 

           �ീരേമഖലയിൽ ഉ�ാദന െചലവ്
�റ��തി�ം സ�യം പര�ാ�ത

ൈകവരി��തി�ം പാൽ ഉൽപാദനം

വർ�ി�ി��തി�ം മിൽമ വിവിധ പ�തികൾ
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��.

                 തി�വന��രം േമഖലാ�ണിയൻ
കാലി�ീ� സ�ിഡി �ട�ി വിവിധ�ളായ

പ�ികൾ നട�ിലാ�ിവ��. 

          എറണാ�ളം േമഖലാ�ണിയൻ ൈവേ�ാൽ/
ൈസേലജ്  വിതരണ�ിനായി �േത�ക

സംവിധാന�െളാ��ി അന�സം�ാന�ളിൽ
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നി�ം ഏ��ം �റ� നിര�ിൽ �ണേമ���
ൈവേ�ാൽ, ൈസേലജ്  എ�ിവ കർഷകർ�്
എ�ാ വർഷ�ം ലഭ�മാ���്. ൈവേ�ാൽ,
ൈസേലജ്  എ�ിവ�് കിേലാ�ാമിന് 2 �പ
നിര�ിൽ സ�ിഡി�ം നൽകി വ��. േമഖലാ
�ണിയൻ വിവിധ സ�ിഡികൾ, േവനൽ�ാല
ഇൻെസൻറീവ് എ�ിവ നൽകി കർഷകെന

സഹായി���്. �ണേമ��� കാലി�ീ�കൾ

മ�് ബദൽ തീ� വ��ൾ എ�ിവ പരമാവധി വില
�റ�് വിതരണം െച��തിന് േവ�ി മലബാർ
േമഖലാ �ണിയൻ 4 േകാടി �പ ഈ സാ��ിക

വർഷം നൽ��താണ്. മാ�മ� കാലി�ീ��െട

വില കഴി� ര�് വർഷ�ാലമായി മിൽമ

വർ�ി�ി�ി�ി�.

            അസം�ത വ���െട വിലയിൽ �റവ്
ഉ�ായേ�ാൾ എ�ാം തെ� ഈ വിലയിൽ നി�്
കാലി�ീ��് സർ�ാർ നയ�ിന് അ��തമായി
വില�ിഴിവ് േകരള ഫീഡ്സ്  നൽകിയി��്.
അസം�ത വ���െട വില ഗണ�മായി

വർ�ി�ി�ം നിലവിൽ േകരള ഫീഡ്സ്-മി��ി
കാലി�ീ��് ചാെ�ാ�ിന് 20/- �പ വില�ിഴിവ്
ക�നി നൽകിവ���്. േകരള ഫീഡ്സ്  -
എൈല�് കാലി�ീ��് സ�കാര�േമഖലയിെല

സമാനമായ കാലി�ീ�െയ�ാൾ 135/- �പ�ം
േകരള ഫീഡ്സ്-മി��ി കാലി�ീ��് 90/- �പ�ം
നിലവിൽ വില�റ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


