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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 578 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�കാലി വളർ�ൽ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 

�ീ. എ. രാജ 

Smt J Chinchurani
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാലി�ീ��െട ദൗർലഭ��ം
വില�ം കണ�ിെല��് െപാ�േമഖലയിൽ
കാലി�ീ� ഉ�ാദനേശഷി വർ�ി�ി�വാ�ം
ന�ായവില�് �ഷി�ാർ�് ലഭ�മാ��തി���
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ി� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപനമായ േകരള ഫീഡ്സ്  ലിമി�ഡിെ� ��ർ
ജി�യിെല കേ��ംകര, െകാ�ം ജി�യിെല
ക�നാഗ��ി, േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല
തി�വാ�ർ, ഇ��ി ജി�യിെല അരീ�ഴ എ�ീ
�ണി�കളിലായി �തിദിനം 1750 MT കാലി�ീ�

ഉ�ാദി�ി� വ��. സഹകരണ ��ാനമായ

മിൽമ�െട കീഴിൽ പാല�ാട്  ജി�യിെല
മല�ഴയി�ം, ആല�ഴ ജി�യിെല പ�ണ�ാ�മായി
�തിദിനം 300 MT ഉ�ാദനേശഷി�� ര�്
കാലി�ീ� ഫാ�റികൾ ഉ�്. േകരള ഫീഡ്സ്
��തായി ആരംഭി� 'ഫീഡ്സ്  ഓൺ വീൽസ് ' എ�
പ�തി �ടി �േയാജനെ���ി സം�ാന�്

കാലി�ീ� ദൗർലഭ��� �ല��െ��ിൽ ആ
േമഖലകളിൽ കാലി�ീ� വിതരണം െച���്.
നിലവിൽ േകരള ഫീഡ്സിെ� കാലി�ീ� ഏ��ം
ന�ായമായ വില�ാണ് വിതരണം െച� വ��ത്.
സ�കാര� േമഖലയിെല കാലി�ീ� ക�നികെള
അേപ�ി�  ്േകരളാ ഫീഡ്സിെ� ഉത്പ��ൾ�്
60/- �പ �തൽ 95/- �പ വെര വില�റ��്.
മിൽമ വിപണനം നട�� കാലി�ീ��െട 70%
സംഘ�ളി�െട�ം 24% ഗവൺെമൻറ്
�ീ�കളി�െട�ം കർഷകരിെല�ിേ���.
ബാ�ി��ത് ഡീലർമാർ �ഖാ�ിരമാണ് വി�ന
നട��ത്. സഹകരണ ��ാനമായ മിൽമ
കാലി�ീ��െട വിപണിയിെല വില പിടി�
നിർ��തിൽ ഗണ�മായ പ� വഹി���്.
കാലി�ീ� നിർ�ാണ�ിനാ- വശ�മായ
അസം�ത വ��െള�ാം തെ�
അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ാണ് ലഭ�മാ��ത്
എ�തിനാൽ ഇവ�െട വില നിയ�ണം
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ക�നികൾ�് സാധ� മാ��ത�. എ�ിരി�ി�ം
അസം�ത വ���െട വിലകൾ ഗണ�മായി
വർ�ി�ി�� സമയ�ം കാലി�ീ��െട വില
വർ�ി�ി�ാെത ന�ം സഹി�ം മിൽമ കർഷകന്
�ണനിലവാര�� കാലി�ീ� ലഭ�മാ�ിയി��.

(ബി)

തീ��ൽ�ഷി പ�തി �കാരം 2020-21 -ൽ എ�
െഹ�ർ തരി� �മിയിൽ �ൽ�ഷി
നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇതിന് എ�
�ക വിനിേയാഗി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റീബിൽഡ്  േകരള ഇൻേഷ��ീവ് �േഖന livelihood
support package പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2020-
21-ൽ വ��ിഗത �ണേഭാ�ാ�ൾ വഴി
1265.4563 െഹ�ർ �ല�് തീ��ൽ �ഷി
െച��തിന് 3,64,75,005/- �പ
വിനിേയാഗി�ി��്. െതാഴി�റ�് പ�തിയിൻ
കീഴിൽ 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 442.76
െഹ�ർ തരി��മിയിൽ തീ��ൽ �ഷി
നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതിേല�ായി 5420.41 ല�ം
�പ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്
പ�തി വഴി െചലവഴി�ി��്. ന�യിനം പ���്
�ഷി െച��തിന് കഴി�� സംരംഭകെര
വളർ�ിെയ ���തി�ം അവരിൽ നി�ം
തീ���് സംഭരി�  ്കർഷകർ�് ആവശ�ാ�സരണം

നൽ��തി�ം േവ� നടപടികൾ മിൽമ�െട
മലബാർ േമഖലാ�ണിയൻ സ�ീകരി�ി��്. 2020-
21 കാലയളവിൽ െമാ�ം 2988 െമ�ിക് ടൺ
തീ���് ഈ പ�തി �കാരം കർഷകർ�്
വിതരണം െച�. എ�ാ കർഷകർ�ം തീ���്
വാ�ാൻ 1 കിേലാ�് 1.7 �പാ നിര�ിൽ
സ�ിഡി�ം മിൽമ നൽകിയി��്. അ�ി
ബിസിനസ്  സംരംഭ പ�തി�െട ഭാഗമായി
��ംബ�ീ 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

74.959 െഹ�ർ തരി� �മിയിൽ �ൽ�ഷി
െച�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി സംഘ�ഷി
��കൾ�് 1,94,838/- �പ സ�ിഡി �കയായി
അ�വദി�ി��്.

(സി)

ക�കാലി വളർ�ൽ േദശീയ �ാമീണ
െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ ഉൾെ���ാൻ േക� ഗവൺെമ�ിൽ
സ�ർ�ം െച���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി) നിലവിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�. എ�ാൽ
ക�കാലി വളർ��മായി ബ�െ��് 
െതാഴി�റ�്  പ�തി �േഖന ഏെ���ാൻ കഴി��
നിരവധി ഉത്പാദന�മ�ം െപാ�ജേനാ
പകാര�ദ�മായ പ�തികൾ ഉ�് . െതാ��് 
നിർ�ാണം, തീ��ൽ �ഷി, അേസാള ടാ�് 
നിർ�ാണം, കേ�ാ�്  സംവിധാനം �തലായ
വ��ിഗത ആ�ികൾ െതാഴി�റ�്  പ�തി �േഖന
അർഹരായ �ണേഭാ�ാ�ൾ�്  നൽകാൻ
സാധി� �താണ്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


