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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 284 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�� ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സി.സി. ���ൻ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ വി ശശി, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

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

(എ)

സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ േകാഴി��കളിൽ
ഗണ�മായ എ�ം അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം
െകാ�വേര�തായ സാഹചര�ം നിലനിൽ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന സർ�ാരിെ� പ�തികൾ
വഴി�ം, ജനകീയ ആ��ണ പ�തികൾ വഴി�ം
ഗണ�മായ �േരാഗതി ൈകവരി�െവ�ി�ം, ��
ഉൽപാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�വാൻ
സാധി�ി�ി�. േകരള�ിൽ ഒ� വർഷം ആെക 529
േകാടി േകാഴി�� ആവശ�മാെണ�ാണ്  കണ�്.
നിലവിൽ ഒ� വർഷം ആെക ആഭ��ര ��
ഉത്പാദനം 218.12 േകാടി ആണ് . ആവശ�കത�ം

ഉ�ാദന�ം ത�ിൽ 310.88 േകാടി�െട
അ�ര��്. നിലവിൽ 300 േകാടി േകാഴി��ക�ം 40
േകാടി�െട താറാവ്  ��ക�ം �തിവർഷം
േകരള�ിേല�്  ഇറ�മതി െച�കയാണ്. ഇ� വഴി
1500 േകാടിേയാളം �പ ഇതര സം�ാന�ൾ�്

ലഭി���്.

(ബി)

�� ഉ�ാദന േമഖലയിൽ �വർ�ി��

കർഷക�െട വ�മാന വർ�ന�ം
കാർഷികേമഖല�െട സാ��ിക വളർ�
ല��മാ�ി �േത�ക പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� ഉ�ാദന േമഖലയിൽ �വർ�ി�� കർഷക-
�െട വ�മാന വർ�ന�ം കാർഷികേമഖല�െട
സാ��ിക വളർ��ം ല��മാ�ി �േത�ക
പ�തി- കൾ ഒ�ം തെ� �ഗസംര�ണ വ��ിൽ
നിലവിൽ നട�ിലാ��ി�. എ�ാൽ �� ഉ�ാദന
രംഗ�് �വർ�ി�� കർഷകർ�്  ��തൽ
വ�മാനം ലഭി��തിന് സഹായകമായ പ�തികൾ
സം�ാന പൗൾ�ി വികസന േകാർ�േറഷൻ
നട�ാ�ിയി��് .

(സി) മിതമായ നിര�ിൽ �ണേമ��� േകാഴി�ീ�

ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി�  ്കർഷകർ�്
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ േകരള ഫീഡ്സ്   ലിമി�ഡ്   �ണേമ���
േകാഴി�ീ� ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി�  ്
കർഷകർ�്  മിതമായ നിര�ിൽ ലഭ�മാ���് .
വ�ാവസായികാ- ടി�ാന�ിൽ ��േ�ാഴി
വളർ�ലിനാവശ�മായ തീ�യായ 'അ�ല�ം
േ�ാവർ' (8 - 20 ആ� �ായ��വ�് ), 'അ�ല�ം
േലയർ' (20 ആ��് �കളിൽ �ായമായ ��
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േകാഴികൾ�്) വീ�വള�ിൽ �റ�ി� വളർ�� ��
േകാഴികൾ�്  േവ�ി�� �േത�ക തീ�യായ
'ൈകരളി ' എ�ിവ േകരള ഫീഡ്സ്   ഉ�ാദി�ി�  ്
വിപണിയിൽ ലഭ�മാ���് . േകാഴിവളർ�ലിൽ

ഏർെ��ിരി�� കർഷകർ�്  മിതമായ നിര�ിൽ
�ണേമ�േയറിയ േകാഴി�ീ�

ലഭ�മാ��തി�േവ�ി സം�ാന പൗൾ�ി
വികസന േകാർ�േറഷെ� ആഭി�ഖ��ിൽ ��ർ
ജി�യിെല മാളയിൽ ഒ� ൈഹെടക്  േകാഴി�ീ�

ഉ�ാദനഫാ�റി�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ-
�ിയി��് . ആയതിെ� �യൽ റൺ നട��

തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(ഡി) സർ�ാരിെ� വ�വസായ വികസന നയ�ിെ�

ഭാഗമായി േകാഴി�ീ� നിർ�ാണ �ണി�കൾ
�ാപി��തിന് വ�വസായ വ��മായി
സഹകരി�  ്പ�തികൾ ത�ാറാ��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി)
വ�വസായ വ��മായി സഹകരി�  ് േകാഴി�ീ�

നിർ�ാണ �ണി�കൾ സംബ�ി� പ�തികൾ
നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



വിശദീകരണക്കുറിപ്പ്

ഭാരതം  പൗള്ട്രി  ഇന്ഡസ്ട്രിയില്  15%  വളര്ച്ചയാണ്  കഴിഞ്ഞ  ഒര
ദശാബ്ദത്തില്  ൈകവരിച്ചത്.     സമാനമായ  പുരോരാഗതി  ജനകീയാസൂത്രണ
പദ്ധതികള്  വഴിയും  സംസ്ഥാന  സര്ക്കാരിെ പന്റെ  പദ്ധതികള്  വഴിയും
സംസ്ഥാനത്ത്  ൈകവരിക്കുവാന്  കഴിഞ്ഞുവെ പവങ്കിലും  മുട്ടയുല്പാദനത്തില്
സവയംപരയാപ്തത  ൈകവരിക്കുവാന്  നമുക്ക്  സാധിച്ചിട്ടില.    നിലവില്
മുട്ടയുല്പാദനത്തില്  ോകരളം ഇന്ത്യയില് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ്.     എന്നാല്
നിലവില്  300  ോകാടി  ോകാഴിമുട്ടകളും  40  ോകാടി  താറാവ്  മുട്ടകളും  പ്രതിവര്ഷം
ോകരളത്തിോലക്ക് ഇറക്കുമതി െ പചെയ്യുകയാണ്.  ഇതുവഴി  1500  ോകാടിോയാളം  രൂപ
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന.  

ICMR നിര്ോദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രതി വര്ഷം മുതിര്ന്ന ഒരാള്ക്ക് 180 എണ്ണം മുട്ടയും
ഒര  കുട്ടിക്ക്  90  എണ്ണം  മുട്ടയും  ആവശയമാണ്.   ആെ പക  ജനസംഖ്യയുെ പട  20%
കുട്ടികളായിരിക്കുെ പമന്ന്  കണക്കാക്കുന.   അങ്ങെ പന  ോനാക്കുോമ്പാള്  ോകരളത്തില്
ഒര  വര്ഷം  ആെ പക  529  ോകാടി  മുട്ടകള്  ആവശയമാെ പണന്ന്  കണക്കാക്കുന.
നിലവില് ആഭയന്ത്ര മുട്ട ഉത്പാദനം 218.12 ോകാടി എണ്ണം ആണ്.  ആവശയകതയും
ഉത്പാദനവും  തമ്മില്  310.88  ോകാടിയുെ പട  അന്ത്രമുണ്ട്.   നിലവില്  ഈ
ഉത്പാദനക്കുറവ്  മറ്റ്  സംസ്ഥാനങ്ങളില്  നിനം  മുട്ട  ഇറക്കുമതി  െ പചെയ്യുന്നത്
വഴിയാണ്  പരിഹരിച്ചുവരന്നത്.   എന്നാല്   ഉത്പാദനം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയാെ പണങ്കില്   െ പചെറുകിട  കര്ഷകരെ പടയും  വനിതകളുെ പടയും
വരമാനം  വര്ദ്ധിക്കുകയും  ജീവിത  നിലവാരം  െ പമച്ചെ പപ്പടുകയും  െ പചെയ്യുക  കൂടാെ പത
ഗ്രാമപ്രോദശങ്ങളില് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ് ഉറപ്പുവരത്താനും സാധിക്കും.  

മുട്ടയുല്പാദനനത്തില്  സവയംപരയാപ്തത  ൈകവരിക്കുക  എന്ന
ലക്ഷ്യോത്താടുകൂടിയാണ് മൃഗസംരക്ഷ്ണ വകുപ്പിെ പന്റെ ഫാമുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
അടുക്കളമുറ്റെ പത്ത ോകാഴി വളര്ത്തല് (backyard poultry rearing) ശക്തിെ പപ്പടുത്തല്,
സര്ക്കാര്  സബ്സിഡിോയാടു  കൂടി  െ പചെറു  ഫാമുകള്  സ്ഥാപിക്കുക  വഴിയും
മുട്ടയുത്പാദനത്തില്  ോകരളത്തിന്   സവയം  പരയാപ്തത  ൈകവരിക്കാവുന്നതാണ്.
നിലവിെ പല മുട്ടയുല്പാദനത്തിെ പല നയൂനത പരിഹരിക്കുവാന് പ്രതിവര്ഷം  300  ലക്ഷ്ം
ഒര  ദിവസം  പ്രായമായ  മുട്ടോക്കാഴിക്കുഞ്ഞുവങ്ങെ പള  കര്ഷകര്ക്ക്   അധികമായി
നല്ോകണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.    ആോരാഗയ  സംരക്ഷ്ണം  ഉറപ്പുവരത്തുന്നതിന്  മുട്ടയും
മാംസവും  നിര്ദ്ദേിഷ്ട  അളവില്  ഭക്ഷ്ണത്തില്
ഉള്െ പപ്പടുത്തണെ പമന്ന് ഐ.സി.എം.ആര്  നിര്ോദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് .  അതിനനുസരിച്ച്
മുട്ടയും മാംസവും ഭക്ഷ്ിക്കുന്നവരെ പട സംഖ്യ ോകരളത്തില് വര്ദ്ധിച്ചു വരന. പോക്ഷ്
ോകരളത്തിന്  ആവശയമായ    ോകാഴിമുട്ട 



ോകരളത്തില്  തെ പന്ന  ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്  സാധിച്ചിട്ടില.  മുട്ടോക്കാഴി  വളര്ത്തലിന്
ആവശയമായ  ോമല്ത്തരം  ോകാഴിക്കുഞ്ഞുവങ്ങളും  ോകാഴിത്തീറ്റയും  അനയ
സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നാണ്  എത്തുന്നത് .  ഈ ോകാഴിക്കുഞ്ഞുവങ്ങളുെ പട ഗുണോമന
ശാസ്ത്രീയമായി ഉറപ്പു വരത്താന് പലോപ്പാഴും സാധിക്കുന്നില. ോകാഴിത്തീറ്റയുെ പട വില
വന്ോതാതില്  വര്ദ്ധിച്ചു  വരന.  തന്മൂലം  ഉത്പാദനെ പച്ചലവ്  ക്രമാതീതമായി
വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനാല്  ോകരളത്തിെ പല  കര്ഷകര്  ോകാഴിവളര്ത്തല്  മിക്കവാറും
ഉോപക്ഷ്ിക്കുകയുണ്ടായി.  അോതസമയം തീറ്റയുെ പട വില താരതോമയന കുറവുള്ള മറ്റ്
സംസ്ഥാനങ്ങളില്  ഉത്പാദനെ പച്ചലവ്  കുറവായതിനാല്  മുട്ട  ഉത്പാദനം
വയാപകമാകുകയും  ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന  മുട്ടയുെ പട  ഭൂരിഭാഗവും  അധികവിലയ്ക്ക്
ോകരളത്തില് വിറ്റഴിക്കെ പപ്പടുകയും െ പചെയ്യുന. ഈ സാഹചെരയത്തിലാണ്  മുട്ടകള്ക്ക്
അനയ സംസ്ഥാനങ്ങെ പള ആശ്രയിോക്കണ്ടി വരന്നത് .   ോകരളത്തിെ പല ആഭയന്ത്ര
ഉത്പാദനം  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  ോവണ്ടി  ോകരള  സംസ്ഥാന  പൗള്ട്രി  വികസന
ോകാര്പ്പോറഷന് (െ പകപ്കോകാ) പല നടപടികളും സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

െ പകപ്കോകായുെ പട  അധീനതയില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന  മുട്ടോക്കാഴി  വളര്ത്തല്
ോകന്ദ്രങ്ങളില്  നിനം  ഗ്രാമശ്രീ  ഇനങ്ങളില്െ പപ്പട്ട  മുട്ടോക്കാഴിക്കുഞ്ഞുവങ്ങെ പള
ഉത്പാദിപ്പിച്ച്  മിതമായ  നിരക്കില്  കര്ഷകര്ക്ക്  വിതരണം  െ പചെയ്തു  വരന.
അതിന്  പുരറോമ പ്രതിവര്ഷം ഏകോദശം മുന്നൂറ്  മുട്ട വെ പര നല്കുന്ന ബി.വി.380
ഇനത്തില്െ പപ്പട്ട  ോകാഴിക്കുഞ്ഞുവങ്ങെ പള  വാണിജയാടിസ്ഥാനത്തില്  ഉദ്പാദിപ്പിച്ച്
വിതരണം െ പചെയ്യുന.

മുട്ട ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നില്ക്കണ്ട്  വിവിധ സര്ക്കാര്
പദ്ധതികള്  െ പകപ്കോകാ  ഏെ പറ്റടുത്ത്  നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് .  കഴിഞ്ഞ  5
വര്ഷത്തിനുള്ളില്  െ പകപ്കോകാ  വിവിധ  പദ്ധതികളിലൂടെ പട  12  ലക്ഷ്ോത്താളം
മുട്ടോക്കാഴികെ പള  വിതരണം  െ പചെയ്തിട്ടുണ്ട് .  ഇതിെ പന്റെ  ഫലമായി  ഏകോദശം  75
ോകാടിോയാളം  മുട്ടകളുെ പട  അധിക  ഉദ്പാദനം  നടത്താന്  െ പകപ്കോകായ്ക്ക്
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് . ോകാഴിവളര്ത്തല് കര്ഷകര് അഭിമുഖ്ീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
പ്രശ്നമാണ്  മിതമായ നിരക്കില് ഗുണോമനോയറിയ ോകാഴിത്തീറ്റയുെ പട ദൗര്ലഭയം  .
ഈ പ്രശ്നത്തിന്  ഭാഗികമായ പരിഹാരം എന്ന നിലയില് െ പകപ്കോകായുെ പട പുരതിയ
കാല്െ പവയ്പാണ്  തൃശ്ശൂര്  ജിലയിെ പല  മാളയില്  െ പകപ്കോകാ  പൂര്ത്തിയാക്കിയ
ോകാഴിത്തീറ്റ ഉത്പാദന ോകന്ദ്രം.  ഇവിെ പട നിനം ോകാഴിത്തീറ്റ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്
മുോന്നാടിയായുള്ള  ട്രയല്  റണ്  നടത്തുന്നതിനുള്ള  നടപടികള്  െ പകപ്കോകാ
സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

കൂടാെ പത  ോകരളാ  ഫീഡ്സ്  ലിമിറ്റഡ്  ഗുണോമനയുള്ള  ോകാഴിത്തീറ്റ
ആഭയന്ത്രമായി ഉല്പാദിപ്പിച്ച് കര്ഷകര്ക്ക് മിതമായ നിരക്കില് നല്കുനണ്ട്.
       



      കഴിഞ്ഞ 5 hÀj n̄\pÅnÂ sI]vtIm \S¸m¡nb ]²XnIfpsS hniZmwi§Ä 

{Ia
\w

]²XnbpsS t]cv Hmtcm KpWt`màmhn\pw e`n¡p¶ B\pIqeyw 

1 sI]vtIm 
h\nXman{Xw 

10 tImgn, 10 Intem Xoä, acp¶v
(sXcsªSp¯ ]©mb¯nse IpSpw_{io AwK§Ä¡v)

2 sI]vtIm \Kc{]nb

B[p\nI coXnbnepÅ Hcp IqSv, 5 tImgn, 
 5 Intem Xoä, acp¶v
(ap\nkn¸menän / tImÀ¸tdj³ F¶nhbnse 
KpWt`màm¡Ä¡v)

3 sI]vtIm B{ib
10 tImgn, 10 Intem Xoä, acp¶v
(]©mb¯nse hn[hm s]³j³  e`n¡p¶ apgph³ 
hyànIÄ¡pw)

4 hntÃPv ]uÄ{Sn 8 tImgn, 5 Intem Xoä, acp¶v

5 kvIqÄ ]uÄ{Sn ¢ºv

5 tImgn, 5 Intem Xoä, acp¶v

(6 þmw ¢mÊv apXÂ 9 þ mw ¢mÊv വെ പര ]Tn¡p¶ apgph³ 
hnZymÀ°nIÄ¡pw)

6 Poh\w Poh-[\w hn.-F-¨v.എസ്.ഇ hnZymÀ°n-IÄ¡v ോവണ്ടി
\S-¸n-em-¡p¶  ]²Xn : --5 tImgn, 1 Intem Xoä, acp¶v

\S v̧ km¼-̄ nI hÀjw sI]vtIm \S¸m¡p¶ ]²XnIfpsS hniZmwi§Ä

{Ia
\w

]²-Xn-bpsS
t]cv

hnX-cWw sN¿p¶
Poh-t\m-]m-ധിIÄ  പഞ്ചായത്തുകള് നല്ോകണ്ട ോരഖ്കള്

1 h\n-Xm-an{Xw

45-þ60 Znhkw {]mb-amb
{Kma{io 
C\-¯nÂs¸«
10 tImgn, 3 Intem Xoä, 
acp¶v

1. ]©mb¯v I½nän AwKo-I-cn¨ enÌv 
({]kn-Uâ v, sk{I-«dn H¸n-«-Xv)

2. Hcp ]©m-b-¯nÂ 1000 h\nXmKpW-
t`m-àm-¡Ä.

3. Hmtcm   KpW-t`m-àmhpw 250/þ cq] 
KpW-t`màr hnln-X-ambn AS-bv¡-
Ww.-Hmtcm KpW-t`m-àm-hn\pw 
1150/þcq] ]²Xn hnln-X-ambn
 sNe-h-gn-¡p-¶p.

2

100 tImgn-Isf
hfÀ¯m-\pÅ

IqSpw
tImgnbpw

100 tImgn-Isf
hfÀ¯m-\pÅ 

sslsS-Iv IqSv, \me-c-
amkw {]mb-apÅ
_n.-hn þ380 C\-

¯nÂs¸« 100 ap«-t¡m-
gn-IÄ

1. sXc-sª-Sp-¡-s¸Sp¶ t»m¡p-
IÄ hgn \S-¸m-¡m³ Dt±-in-¡p-¶p.
2. KpW-t`màr hnln-X-ambn 
5000/þcq] Hmtcm KpW-t`m-àmhpw 
AS-bv¡Ww. ]²Xn hnln-X-ambn 
85000/þ cq] Hmtcm     ഗുണോഭാക്താ 
വിനും  െ പചെലവഴിക്കുന്നതാണ്.

                                                                 


