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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1849 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഗസംര�ണ �ീരവികസന േമഖലയിൽ ൈവവിധ�വൽ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) �ഗസംര�ണ രംഗ�ം �ീരവികസന

േമഖലയി�ം ൈവവിധ�വൽ�രണ�ം

ആ�നികവൽ�രണ�ം സ�യംപര�ാ�ത�ം

ല��മി�് നട�ാ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�

എ�് ഇനം തിരി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� പ�തികൾ 1. ക���ി

പരിപാലന പ�തി- േഗാവർ�ിനി പ�തി -
പ���ികൾ�് സ�ിഡി നിര�ിൽ തീ�,
ഇൻ�റൻസ്  പരിര� എ�ിവ ഉൾെ�െട നൽ��

പ�തികൾ. 2. ഇ�റ�് സബ് െവൻഷൻ �ീം

�ഗസംര�ണാവശ��ൾ�ായി കർഷകർ

എ��ി�� േലാ�കൾ�� പലിശ സ�ിഡി

പ�തി. �ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ കർഷകർ

എ��� േലാ�കൾ ദീർഘകാല

േലാ�കളായാണ് ബാ�കൾ പരിഗണി��ത്.
ഇ�രം േലാ�കൾ�് പലിശയിന�ിൽ 5000/-
�പ വെര പരിധി നി�യി�  ്സ�ിഡി നൽ��

�ീമാണിത്. 3. സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്

പ�തി (േഗാസ��ി) സം�ാന സർ�ാരിെ�

സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയായ

േഗാസ��ി, ക�കാലിക�െട മരണം �ല�ം

ഉൽപാദന േശഷി ന�െ���ത് �ല�ം

കർഷക��ാ�� ന�ം പരിഹരി�  ്അവെര

�ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ തെ�

നിലനി���തിന് ല��മി�് വിഭാവനം

െച�ിരി��. 4. ശാ�ീയമായ മാലിന� സം�രണ

സംവിധാനം �ാപി�ൽ പ�തി ചാണക�ിൽ

നി�് ൈജവ വളം നിർ�ി�  ്ശാ�ീയമായ മാലിന�

സം�രണ സംവിധാനം �ാപി��തിന്

െതരെ��� ഓേരാ �ണേഭാ�ാവി�ം 12,500
�പ�െട സഹായം ലഭി�ം. 5. കർഷക പരിശീലന

പരിപാടികൾ സംരഭകത� വികസന പരിപാടികൾ

ഉൾെ�െട�� പരിശീലന പരിപാടികളാണ്

വ��ിന് കീഴിൽ സംഘടി�ി��ത്. �ഗ

സംര�ണ വ��ിന് കീഴി�� LMTC കൾ വഴി

പ� വളർ�ൽ ആദായകരമാ��തി��

പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�വ��. 6.
െവ�റിനറി േസവനം �ഗചികിൽസ,
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േരാഗനിർ�യം, േരാഗനിരീ�ണം, േരാഗ

�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ എ�ിവ �ഗസംര�ണ

വ��ിന് കീഴി�� �ഗാ�പ�ികൾ വഴി

െച�വ��. 7. േ�ാസ്  �ീഡിംഗ് ��ിമ ബീജ

സ�ലനം വഴി നിലവി�� ക�കാലി

േശഖര�ിെ� �ണ േമ� �മമായി

ഉയർ�കയാണ് ഈ പ�തി�െട ല��ം. ��ിമ

ബീജ സ�ലനസൗകര��ൾ ലഭ�മ�ാ� വി�ര

�ല�ളിേല�് ഇ�രം സൗകര��ൾ

വ�ാപി�ി��തിന് �ൻഗണന നൽ��. െമ�െ��

േസവനം ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി �വർ�നം

�റവായ എ ഐ േക��ൾ ഇ�രം േക��ൾ

ഇ�ാ� �ല�ളിേല�് �ന�മീകരി��താണ്.
8. കറവയ�ം വിതരണം െച�� പ�തി �ീര

കർഷകർ അഭി�ഖീകരി�� �ഖ� ��മായ

കറവ�ാ�െട �ാമം പരിഹരി��തിനായി

�ഗസംര�ണ വ��് �േഖന കറവയ�ം

�ാപി�� പ�തി നട�ിലാ��. ഒ�

�ണേഭാ�ാവിന് 25,000/ �പധനസഹായം

നൽ��. �ീരവികസന വ��ിെ� പ�തികൾ

�ഗസംര�ണ രംഗ�ം �ീരവികസന േമഖലയി�ം

ൈവവിധ�വൽ�രണ�ം ആ�നികവൽ�രണ�ം

സ�യംപര�ാ�ത�ം ല��മി�് വിവിധ�ളായ

പ�തികളാണ് �ീരവികസന വ��് നട�ിലാ�ി

വ��ത്. മിൽ�് െഷഡ്  െഡവല�്െമ�്

പ�തിയിൽ സർ�ാർ സ�ിഡിേയാെട ഉ��െള

വാ�ി നൽ�� പ�തികൾ ഉൾെ���ിയി��്.
േഗാധനം (സ�രയിനം), േഗാധനം (തനത് ഇനം),
ര�് പ� �ണി�്, അ�് പ� �ണി�്, പ�് പ�

�ണി�്, േകാേ�ാസി�് ഡയറി �ണി�് (1 പ� + 1
കിടാരി), േകാേ�ാസി�് ഡയറി �ണി�് (3 പ� + 2
കിടാരി), േകാേ�ാസി�് ഡയറി �ണി�് (6 പ� + 4
കിടാരി), കിടാരി പാർ�്, �ീര �ാമം,
ആ�നികവൽ�രണം ല��മി�െകാ�്

കാലിെ�ാ��് നിർ�ാണം/നവീകരണം,
ആവശ�ാധി�ിത ധനസഹായം �ട�ിയ

പ�തികളാണ് �ധാനമാ�ം നട�ിലാ�ി വ��ത്.
�ടാെത, വിവിധ�ളായ തീ��ൽ�ഷി പ�തിക�ം

വ��് നട�ിലാ���്. �ീര സംഘ�ൾ�്

�വർ�ന�ൾ െമ�െ����തി�ം

കാര��മമായി �വർ�ി��തി�മായി വിവിധ

ആവശ��ൾ�ാ�� ധനസഹായ പ�തികൾ

നിലവി��്. േകരള�ിെല 14 ജി�ാ ക�ാളി�ി

കൺേ�ാൾ ലാ�കൾ�ം 3 അതിർ�ി

െച�്േപാ�കൾ�ം അടി�ാന സൗകര�
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വികസന�ി�ം �വർ�ന�ൾ�മാ�ം

പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)

ഈ സർ�ാരിെ� 100 ദിന കർ�പരിപാടിയിൽ

ഉൾെ���ി എ� പ�തികളാണ് ഈ വ��കൾ

ആരംഭി�ാൻ ല��മി�ത്; എെ�ാെ�

നട�ാ�ാൻ കഴി�; വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) �ഗസംര�ണ വ��് സർ�ാരിെ� 100 ദിന

കർ�പരിപാടി�മായി ബ�െ��് �ഗസംര�ണ

വ��് ല��മി� പ�തികൾ എ�ാം �ർ�ീകരി�.
�ടാെത �ട�ന��് �ഗസംര�ണ

പരിശീലനേക��ിൽ ആ�നിക രീതിയി�� ര�്

െെഹെടക് െ�യിനിംഗ് േഹാ��കൾ, ഓഫീസ്

േകാൺഫറൻസ്  ഹാൾ, െ�യിനികൾ�് വി�മ

സേ�തം, ക���ർ ഹാൾ എ�ീ

ആവശ��ൾ�ാണ് ഇത് നട�ിലാ��ത്.
�ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ�ിയ

�വർ�ന��െട വിവര�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��. �ീരവികസന വ��് ഈ
സർ�ാരിെ� 100 ദിന കർ�പരിപാടിയിൽ

�ീരവികസന വ��ിെ� ‘േകരള േ��് ഡയറി

മാേനെ��് ഇൻഫർേമഷൻഷൻ െസ�ർ’ എ�

പ�തിയാണ് ഉൾെ���ിയി��ത്. ഈ പ�തി

െസപ്�ംബർ 8-ാം തീയതി 2021 ന് ഉദ്ഘാടനം

െച� �വർ�നം ആരംഭി�. വ��ിെ�

വ�ത���ളായ പ�തികളിൻേമ��

വിഭവസമാഹരണം, വിവര േശഖരണം സംേയാജനം

ലഭി� വിവര�ളിൻേമ�� സ�യം �വർ�ിത

�മീകരണം /ഏകീകരണം എ�ിവ ഏേകാപി�ി�്

സമ��ം �ായി�മായ �ീരവികസനമാണ് ഈ
സംരംഭം ല��മി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന
                                                             സസെക്ഷന് ഓഫഫീസെര്  

 
ക്രമ.നന ജജില പ്രവര്ത്തനന

1 തജിരുവനന്തപുരന 1.  കുടപ്പനക്കുനന്ന് മൃഗസനരക്ഷണ പരജിശശീലന കകേന്ദ്രത്തജില
ആധുനജികേ  രശീതജിയജിലുള്ള  രണന്ന്  ഹഹഹെെഹടകേന്ന്  ഹട്രെയജിനജിനഗന്ന്
കഹെെഹോസ്റ്റലുകേള,  ഓഫശീസന്ന്  കകേഹോണ്ഫറന്സന്ന്  ഹെെഹോള,
ഹട്രെയജിനജികേളകന്ന് വജിശ്രമ സകങ്കേതന, കേമമ്പ്യൂട്ടര് ഹെെഹോള എനശീ
ആവശശ്യങ്ങളകഹോണന്ന് ഇതന്ന് നടപ്പജിലഹോക്കുനതന്ന്.

2.  വജിതുര  ജഴജി  ഫഹോമജില  1  കകേഹോടജി  രൂപയുഹട
മഹെെഹോതഹോഗഹോനജി കദേശശീയ ഹതഹോഴജിലുറപ്പന്ന് പദ്ധതജിയന്ന് തുടകന
കുറജിച.

2 എറണഹോകുളന റശീബജിളഡന്ന് കകേരള പദ്ധതജിയജില ഉളഹപ്പടുത്തജി 
ഹമഹോബബല ഹടലജി ഹവറ്ററജിനറജി യൂണജിറ്റന്ന് എറണഹോകുളന, 
കേണ്ണൂര് ജജിലകേളജില പ്രവര്ത്തനന ആരനഭജിച.

3 തൃശൂര് പജിഗന്ന് ബശീഡജിനഗന്ന് യൂണജിറ്റന്ന് കുനനകുളന, വകുപ്പന്ന് വജിഹെെജിതന 
23.5 ലക്ഷന രൂപ, ജജിലഹോ പഞഹോയത്തന്ന് വജിഹെെജിതന 42.5 
ലക്ഷന രൂപ 

4 മലപ്പുറന ഈശശ്വരമനഗലന ഹവറ്ററജിനറജി കപഹോളജികജിനജികേജിഹന്റെ 
തറകലജിടല ചടങ്ങന്ന് നടന.

5 പഹോലകഹോടന്ന് പറശജിയല പ്രശീഫഹോബന്ന് ഹചകന്ന് കപഹോസ്റ്റന്ന് വകുപ്പന്ന് വജിഹെെജിതന 12 
ലക്ഷന രൂപ 

6 കേണ്ണൂര് 1.  ഇരജിട്ടജി പ്രശീഫഹോബന്ന് ഹചകന്ന് കപഹോസ്റ്റന്ന്, 10 ലക്ഷന രൂപ         
2. പ്രഹോകദേശജികേ കകേഹോഴജിവളര്ത്തല കകേന്ദ്രന മുണയഹോടന്ന്,         
വകുപ്പന്ന് വജിഹെെജിതന 68.1 ലക്ഷന രൂപ 

ഹസക്ഷൻ ഓഫശീസര്


