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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 138 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ��റി��ാദന�ിൽ വർ�നവ് 

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�,
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം

ല��േബാധേ�ാെട�� ഇടെപടലിെ�

ഫലമായി കഴി  � അ�വർഷം െകാ�്

പ��റി��ാദനം ര�രയിര�ിേയാളമായി

വർ�ി�ി�ാനായി�േ�ാ;

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം

ല��േബാധേ�ാെട�� ഇടെപടലിെ�

ഫലമായി കഴി  � അ�വർഷം െകാ�്

പ��റി��ാദനം വർ�ി�ി��തിന്

സാധി�ി��്. േകരള�ിെല പ��റി�െട

ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് ല��മി�് കാർഷിക

വികസന കർഷകേ�മ വ��് നട�ിലാ�ി വ��

സമ� പ��റി വികസന പ�തി വിജയകരമായി

നട�ിലാ�ിയതി�െട സം�ാന�് 2016-17
വർഷ�ിൽ 0.52829 ല�ം െഹ�ർ �ല�്

പ��റി �ഷി െച�ക�ം 7.25 ല�ം െമ�ിക് ടൺ

പ��റി ഉ�ാദി�ി�വാ�ം സാധി�. 2017-18
വർഷ�ിൽ പ��റി വി�തി 0.69047 ല�ം

െഹ�റായി ഉയർ�ാ�ം 10.01 ല�ം െമ�ിക്

ടൺ പ��റി ഉ�ാദി�ി�വാ�ം കഴി�. 2018-19
ആയേ�ാേഴ�ം പ��റി വി�തി 0.82166 ല�ം

െഹ��ം ഉ�ാദനം 12.12 ല�ം െമ�ിക് ടൺ ആയി

വർ�ി�ി�വാ�ം സാധി�. 2019-20 വർഷ�ിൽ

പ��റി വി�തി 0.96313 ല�ം െഹ�ർ ആയി

വർ�ി�ക�ം ഉ�ാദനം 14.93 ല�ം െമ�ിക് ടൺ

ആയി ഉയർ��തി�ം സാധി�. 2020-21
വർഷ�ിൽ സം�ാനെ� പ��റി �ഷി�െട

വി�തി 1.02 ല�ം െഹ�ർ ആയി

വ�ാപി�ി�വാ�ം ഉ�ാദനം 15.7 ല�ം െമ�ിക്

ടൺ ആയി വർ�ി�ി��തി�ം സാധി�ി��്.

(ബി) ഓണ�ാല�് പ��റി�ായി

അയൽസം�ാന�െള ആ�യി�� �ിതി�്

മാ���ാ��തി�േവ�ി ഓണ�ിന് ഒ��റം

പ��റി പ�തി�െട ഭാഗമായി അരേ�ാടി വി�്

പാ��ക�ം ഒ�രേ�ാടി പ��റി ൈതക�ം

(ബി) ഓണ�ാല�് വിഷരഹിതമായ പ��റികൾ

ന�െട സ��ം വീ�വള�ിൽ നി�് തെ�

ലഭ�മാ�വാൻ ഉേ�ശി�  ്കാർഷിക വികസന

കർഷകേ�മ വ��ിെ� സമ� പ��റി വികസന

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി, 2021-22 വർഷ�ിൽ

നട�ിലാ�ി വ�� �ഹത് പ�തിയാണ്
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സൗജന�മായി നൽകിയത് ഉ�ാദനം ഗണ�മായി

വർ�ി�ി��തിന് �േയാജന�ദമായി�േ�ാ;
‘ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി. പ��റി വികസന

പ�തി�െട വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി എ�

ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി 2021 - 22 വർഷ�ിൽ

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി�ായി 10/- �പ

വില�� 50 ല�ം വി�പാ��ക�ം, 2.5 �പ

വില�� 150 ല�ം പ��റിൈതക�ം കർഷകർ,
വിദ�ാർ�ികൾ, വീ��മാർ, സ��സംഘനകൾ

�ട�ി എ�ാ ജനവിഭാഗ�ളിേല�ം �ഷിഭവൻ

വഴി സൗജന� നിര�ിൽ സമയബ�ിതമായി

വിതരണം െച�ക��ായി. ആയ�വഴി

ഓണ�ാല�് 24000 െഹ�റിൽ വീ�വള�ിെല

പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി�വാ�ം, 3.7 ല�ം ടൺ

�ര�ിത പ��റി ഉ�ാദി�ി�വാ�ം സാധി�.
ഇതി�െട ഓണ�ാല�് പ��റി�ായി അയൽ

സം�ാന�െള �ർ�മാ�ം ആ�യി��

�ിതി�് മാ���ാ��തി� സാധി�.

(സി) ഓണ�ാല�് വിലയിടിവിൽ നി�് കർഷകെര�ം

അമിത വിലയിൽ നി�് ഉപേഭാ�ാ�െള�ം

ഒ�േപാെല സംര�ി��തിന് �ഷി വ��ിെ�

ആഭി�ഖ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ ഓണസ��ി

പ�തിയിൽ ൈകവരി�ാനായ േന�ം

അറിയി�ാേമാ?

(സി) 2021 - 22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ കർഷകർ

ഉ�ാദി�ി�� ഉത്പ��ൾ�് പരമാവധി വില

ഉറ�ാ��തി�ം �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ഉൽ���ൾ ന�ായ വില�് ലഭി��തി�ം 2000
ഓണ വിപണികൾ സം�ാന �ഷി വ��്

17.08.2021 �തൽ 20.08.2021 വെര�ളള 4
ദിവസ�ളിൽ സം�ാനെ� പ�ായ�്,
�ൻസി�ാലി�ി, േകാർ�േറഷ�കളിൽ

സംഘടി�ി�ക��ായി. സം�ാനെ� 14
ജി�കളി�ം �ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�

വ�� വിവിധ വിപണികൾ, അേ�ാ സർ�ിസ്

െസ��കൾ, േഹാർ�ിേകാർപിെ�

ഉടമ�തയി���ം �ാൻൈ�സിക�മായ

റീെ�യ്ൽ ഔ�് െല�കൾ, ഉ�വകാല

വിപണികൾ�ായി �േത�കമാ�� ഔ�് െല�കൾ,
വി.എഫ്.പി.സി.െക ഔ�് െല�കൾ എ�ിവ �േഖന

ഉ�വകാല പഴം, പ��റി വിപണികൾ

�വർ�ി�ി�. �ഷി വ��് 1350 എ�ം,
േഹാർ�ിേകാർപ് 500 എ�ം, വി.എഫ്.പി.സി.െക

150 എ�ം എ� �മ�ിൽ വിപണികൾ

സംഘടി�ി�. ഉ�വ സമയ�ളിൽ കർഷകർ�്

െമ�െ�� വില ഉറ�ാ�ക, ഉ�വ കാല�ളിൽ

�റ� വിപണികളിെല വില�യ�ം നിയ�ി�ക,
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് ന�ായവില ലഭ�മാ�ക.
എ�ിവയായി�� �ധാന ല���ൾ. ഉ�വ

കാല�ളിൽ കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�്

സംഭരി�� പ��റികൾ െപാ� വിപണികളിൽ

ലഭ�മാ�� അതാത് ഇന��െട സംഭരണ

വിലേയ�ാൾ 10% അധികം വില നൽകി

സംഭരി�. വിപണികളി�െട വിൽ�ന നട�േ�ാൾ
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െപാ� വിപണി വിൽ�ന വിലയിൽ നി�ം 30%
�റ � വില�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ�ി.
ഓണവിപണി ല��മി� കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�ി��

പരമാവധി �ണേമ��� ഉത്പ��ൾ സംഭരി�

വിതരണം നട��തിന് �ഷി വ��് �ാധാന�ം

നൽകിയി��. ഓണവിപണികൾ�ായി 4220 ടൺ

പഴം പ��റികൾ സംഭരി�തിൽ 1800 ടൺ �ഷി

വ��് �േഖന�ം 300 ടൺ വി.എഫ്.പി.സി.െക

�േഖന�ം, 2120 ടൺ േഹാർ�ിേകാർപ് �േഖന�ം

ആയി��. 18000 കർഷക�െട ഉത്പ��ൾ

സംഭരി�വാൻ സാധി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


