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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 128 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീേരാത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീ. പി. ന��മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് �ീേരാ�ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് കഴി�

സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട

�ടർ�യായി ഈ സർ�ാർ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ഇതിെ�

ഫലമായി �ീേരാ�ാദന�ിൽ സം�ാന�ിന്

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ീരവികസന�ിനായി �ീരവികസന വ��്

നിലവിൽ �ൻവർഷ�ളിെല �ടർ�യായി

�ീരകർഷകർ�ം �ീര സംഘ�ൾ�ം

േവ�ി�� വിവിധ�ളായ പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. തീ��ൽ�ഷി വികസന

പ�തി, മിൽ�് െഷഡ്  വികസന പ�തി, �ീര

സഹകരണ സംഘ�ൾ�� ധനസഹായം,
�ണനിലവാര ലാ�ക�െട ശ�ിെ���ൽ,
കാലി�ീ� സ�ിഡി എ�ീ പ�തികൾ �ടാെത

ൈവേ�ാൽ ബയിലിംഗ് �ണി�്, പാര�േര�തര

കാലീ�ീ� നിർ�ാണ �ണി�്,
വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� ഫാ�ക�െട

യ�വത്�രണം �ട�ിയ �തിയ പ�തിക�ം ഈ
വർഷം നട�ിലാ���്. ആദ�മായി സർ�ാർ

നിയ�ണ�ിൽ കിടാരികെള വളർ�ി

കറവപ��ളാ�ി കർഷകർ�് നൽ  ��തിന്

വലിയ�റ േ��് േഫാഡർ ഫാമിേനാട�ബ�ി�്

കിടാരി പാർ�് ആരംഭി��തി��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��. 2014-2015-ൽ
�തിദിനം 15.26 ല�ം ലി�ർ പാൽ

�ീരസംഘ�ൾ �േഖന സംഭരി�ി�� �ാന�്

2020-21ൽ �ീരസംഘ�ൾ �േഖന�ളള �തിദിന

സംഭരണം 21 .3 ല�ം ലി�റായി വർ�ി�. 2017-
18 വർഷ�ിൽ േകരള�ിൽ പാ��ാദന�ിൽ

േദശീയ വളർ�ാ ശരാശരിേയ�ാൾ വർ�നവ്

േരഖെ���ി. 2017-18 ൽ ആയതിന് േദശീയ

തല�ി�� ഇ��ാ �േഡ അവാർഡ്  േകരള�ിന്

ലഭി�ക��ായി. സം�ാന�് 2015-16 വർഷം

�തിദിനം ഏകേദശം 5.5 ല�ം ലി�ർ പാൽ

ഇറ�മതി െച�ി��െവ�ിൽ, നിലവിൽ

പാ��ാദനം വർ�ി� സാഹചര��ിൽ
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സം�ാന�ിനകെ� ആവശ�ം കഴി�്

അധിക�ളള പാൽ, പാൽെ�ാടി ആ��തിനായി

അന�സം�ാന�് എ�ി�� �ിതിയിൽ

ആയി��്. �ടാെത, 53.93 േകാടിേയാളം �പ

െചലവഴി�  ്സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാെട

മലബാർ �ണിയെ� ഉടമ�തയിൽ മല�റം

�ർ�നാട്  ആ�നിക പാൽെ�ാടി നിർ�ാണ

ഫാ�റി �ാപി��തി�ളള തറ��ി�ക�ം

ആയതിെ� നിർ�ാണ�ിനാ�ളള

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�ക�ം െച�വ��.

(ബി)
�ീരകർഷകർ േനരി�� സാ��ിക ��ി��്

പരിഗണി�  ്വാ�ാ പലിശ സഹായം നൽകാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ീരവികസനവ��് �േഖന വാ� പലിശ സഹായം

നൽ�� പ�തികൾ നിലവിലി�. വ��ിെ�

പ�തികൾ �േഖന �ണേഭാ�ാ�ൾ�് സർ�ാർ

ധനസഹായം സ�ിഡിയായി നൽകിവ���്.

(സി)

കറവയ��ി�ം �ൽ�ഷി�ം സ�ിഡി

നൽ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; െതാഴി�റ�്

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�� തീ��ൽ�ഷി

��തൽ വ�ാപകമാ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ?

(സി) കറവയ��ി�ം �ൽ�ഷി�ം വ��്

ധനസഹായം നൽകിവ���്. നട� സാ��ിക

വർഷം 2200 െഹ�ർ �ല�് �ൽ�ഷി

വ�ാപി�ി�ാനാണ് വ��് ഉേ�ശി��ത്.
ഇതിനായി സ�ിഡിയിന�ിൽ 473 ല�ം �പ

സർ�ാർ വകയി��ിയി��്. 2021-22
സാ��ിക വർഷം 300 കറവയ��ൾ

സ�ിഡി നിര�ിൽ �ീരകർഷകർ�്

നൽകാനായി 90 ല�ം �പ വകയി��ിയി��് .
െതാഴി�റ� പ�തിയി�ൾെ���ി

സം�ാന�ടനീളം, തരി��മി ഉൾെ�െട��

�ല�ളിൽ തീ��ൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാനാണ്

സർ�ാർ ല��മി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


