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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5097 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് പ��റി വർ���െട വില

�മാതീതമായി ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഇ�. ഏെത�ി�ം പ��റികൾ�് �മാതീതമായി

വില വർധി�ാൽ േഹാർ�ിേകാർപ് വഴി ആ
ഉത്പ�ം ന�ായവില�് ഉപേഭാ�ാവിന്

നൽ��തി�� നടപടി അതാത് സമയ�ളിൽ

സർ�ാർ ൈകെ�ാ��താണ്. ഉ�വ

കാല�ളിൽ കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�്

സംഭരി�� പ��റികൾ െപാ� വിപണികളിൽ

നി�ം ലഭ�മാ�� അതാത് ഇന��െട സംഭരണ

വിലേയ�ാൾ 10% അധികം വില നൽകി

സംഭരി��താണ്. വിപണികളി�െട വിൽ�ന

നട�േ�ാൾ െപാ� വിപണി വിൽ�ന വിലയിൽ

നി�ം 30% �റ � വില�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തി�� വിപണി ഇടെപട�ക�ം

നട�ിവ���്. �ടാെത പ��റി വില

വർ�നവ് വ�� സാഹചര��ിൽ സവാള

േപാ�� ഇന�ൾ ഭ�� സിവിൽ സൈ�സ്

�േഖന േക� സർ�ാരിെ� കീഴി�� നാെഫഡിൽ

നി�ം സംഭരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി��.

(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�വാൻ എ� നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�ം ഇ�രം വില

വർ�നവ് പിടി�നിർ�ാൻ ഒ� ഏകീ�ത വില

നിർ�യം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�. ഏെത�ി�ം പ��റികൾ�് �മാതീതമായി

വില വർധി�ാൽ േഹാർ�ിേകാർപ് വഴി ആ
ഉത്പ�ം ന�ായവില�് ഉപേഭാ�ാവിന്

നൽ��തി�� നടപടി അതാത് സമയ�ളിൽ

സർ�ാർ ൈകെ�ാ��താണ്. ഉ�വ

കാല�ളിൽ കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�്

സംഭരി�� പ��റികൾ െപാ� വിപണികളിൽ

നി�ം ലഭ�മാ�� അതാത് ഇന��െട സംഭരണ

വിലേയ�ാൾ 10% അധികം വില നൽകി

സംഭരി��താണ്. വിപണികളി�െട വിൽ�ന

നട�േ�ാൾ െപാ� വിപണി വിൽ�ന വിലയിൽ

നി�ം 30% �റ � വില�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തി�� വിപണി ഇടെപട�ക�ം

നട�ിവ���്. �ടാെത പ��റി വില

വർ�നവ് വ�� സാഹചര��ിൽ സവാള
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േപാ�� ഇന�ൾ ഭ�� സിവിൽ സൈ�സ്

�േഖന േക� സർ�ാരിെ� കീഴി�� നാെഫഡിൽ

നി�ം സംഭരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി��.

(സി)

സം�ാന�ിനാവശ�മായ പ��റി ഉൾെ�െട മ�്

കാർഷിേകാ����െട ൈദനംദിനേതാത്

എ�െയ�ം അവയിൽ എ�േ�ാളം

സം�ാന�് ഉ�ാദനം നട��െവ�ം ഇതര

സം�ാന�െള ആ�യിേ��ി വ��തിെ�

േതാത് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നാഷണൽ സാ�ിൾ സർെ� കണ�കൾ �കാരം

സം�ാന�് �തിവർഷം 20 ല�ം െമ�ിക് ടൺ

പ��റികളാണ് ആവശ�മായി വ��ത് എ�ാണ്

കണ�ാ�െ��ി��ത്.
സം�ാന�ിനാവശ�മായ പ��റി�െട

ൈദനംദിനേതാത് 5479 െമ�ിക് ടൺ

ആെണ�ാണ് കണ�ാ�െ��ിരി��. ഇതിൽ

സം�ാന�ിെ� നിലവിെല പ��റി�െട

ൈദനംദിന ഉത്പാദനം 4301.4 െമ�ിക് ട�ാണ്.
ഇത് ആവശ�കത�െട 78.5% മാണ്, േശഷി��

21.5 % ന് ഇതര സം�ാന�െള

ആ�യിേ��ിവ��. പ��റി വികസന

പ�തി�ം �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��

‘�ഭി� േകരളം’ �ട�ിയ മ� പ�തികേള�ം

സംേയാജി�ി�  ്വ�� 5 വർഷം െകാ�് പ��റി

ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�വാൻ

സാധി�ം എ�ം �തീ�ി��.

(ഡി)

ആവശ�കത�െട എ� ശതമാനം പ��റിയാണ്

നിലവിൽ ഉ�ാദി��െത�ം പ��റി

ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�വാൻ

സം�ാന�ിന് എേ�ാൾ കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ?

(ഡി) നാഷണൽ സാ�ിൾ സർെ� കണ�കൾ �കാരം

സം�ാന�് �തിവർഷം 20 ല�ം െമ�ിക് ടൺ

പ��റികളാണ് ആവശ�മായി വ��ത് എ�ാണ്

കണ�ാ�െ��ി��ത്.
സം�ാന�ിനാവശ�മായ പ��റി�െട

ൈദനംദിനേതാത് 5479 െമ�ിക് ടൺ

ആെണ�ാണ് കണ�ാ�െ��ിരി��. ഇതിൽ

സം�ാന�ിെ� നിലവിെല പ��റി�െട

ൈദനംദിന ഉത്പാദനം 4301.4 െമ�ിക് ട�ാണ്.
ഇത് ആവശ�കത�െട 78.5% മാണ്, േശഷി��

21.5 % ന് ഇതര സം�ാന�െള

ആ�യിേ��ിവ��. പ��റി വികസന

പ�തി�ം �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��

‘�ഭി� േകരളം’ �ട�ിയ മ� പ�തികേള�ം

സംേയാജി�ി�  ്വ�� 5 വർഷം െകാ�് പ��റി

ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�വാൻ

സാധി�ം എ�ം �തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


