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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1853 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീര, പൗൾ�ി കർഷകർ�� സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) പാൽ, ��, മാംസം എ�ിവ�െട ഉത്പാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�വാൻ സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�ം പ�തിക�ം എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� പ�തികൾ പാൽ,��,
മാംസം എ�ിവ�െട ഉത്പാദന�ിൽ സ�യം

പര�ാ�ത ൈകവരി�വാൻ സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക�ം പ�തിക�ം �വെട േചർ��. 1.
�േത�ക ക���ി പ�തി �ഗസംര�ണ വ��ിെ�

േനത�ത��ിൽ �േത�ക ക���ി പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല��ം

എ�് പറ��ത് ക���ി�െട ശാ�ീയ

പരിപാലനം ആണ്. അതി�േവ�ി സ�ി  ഡി

നിര�ിൽ �സവം വെര തീ��ം ഇൻ�റൻസ്

പരിര��ം െവ�റിനറി േസവന�ം നൽകി വ��.
ഇതിേല�ായി 12,500/- �പ ഒ� ക���ി�്

സ�ിഡി നൽകി വ��. ഇ�ര�ിൽ ശാ�ീയ

പരിപാലനം ഉറ�ാ��തി� േവ�ി മിക�

ഉത്പാദന �മത�ളള പ��െള ��ി�ാൻ

സാധി��. 2. േപാ���ി വളർ�ൽ പ�തി

മാംസാവശ��ിേല�ായി േപാ���ികെള

കർഷകർ വളർ�ി വിൽ��. ആയതിേല�ായി

10000/- �പ�െട സ�ിഡി �ണേഭാ�ാവിന്

നൽ��. കാള/േപാ���ി പ�തി�ായി 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 2.5 േകാടി �പ

ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ിയി��്. 3. ��േ�ാഴി

പരിപാലന പ�തി സം�ാന�് ��, മാംസം

എ�ിവ�െട ഉത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി��തിന് സം�ാന പൗൾ�റി വികസന

േകാർ�േറഷൻ പല പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി

വ��. തി�വന��രം ജി�യിെല �ട�ന��ിൽ

�വർ�ി�� ഇറ�ിേ�ാഴി �ജനന േക��ിൽ

ഉത്പാദി�ി�� ഇറ�ിേ�ാഴി� ��െള

േകാൺ�ാ�് ഫാമിംഗ് പ�തിയി�െട ��ംബ�ീ

�ണി�കൾ�് വളർ�ാൻ നൽ�ക�ം 45 ദിവസം

�ായമാ�േ�ാൾ െകപ്േകാ തെ� വില െകാ��്

തിരി�  ്വാ�ി സ��ം േ�ാസസിംഗ് �ാ�ിൽ
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സം�രി�  ്േകാഴി ഇറ�ി�ം അ�ബ�

ഉത്പ���മാ�ി െകപ്േകാ ഏജൻസികൾ വഴി

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മിതമായ വില�് ലഭ�മാ��.
തി�വന��രം, െകാ�ം, പ�നംതി� ജി�കളിൽ

െകപ്േകാ ഏജൻസികൾ �വർ�ി� വ��.
അതി��റേമ ഇറ�ിേ�ാഴി���െള െച�കിട

േകാഴിവളർ�ൽ കർഷകർ�് �ട�ന��്

ഹാ�റിയിൽ നി�ം മിതമായ നിര�ിൽ

ലഭി��താണ്. ഇേ�ാൾ �തിവർഷം 12 ല�ം

ഇറ�ിേ�ാഴി���െള ഉത്പാദി�ി�� ഈ
ഫാമിൽ നി�ം 20 ല�ം ഇറ�ിേ�ാഴി���െള

ഉത്പാദി�ി��തി�ളള അടി�ാനസൗകര�

വികസനം നട� െകാ�ിരി�കയാണ്. സം�ാന

പൗൾ�ി വികസന േകാർ�േറഷൻ നട�ിലാ�ിയ

വിവിധ പ�തികളി�െട േകരള�ിെല

���ത്പാദനം ഗണ�മായി വർ�ി�ി�ാൻ

കഴി�ി��്. ഇേ�ാൾ വനിതാമി�ം, െകപ്േകാ

ആ�യ, പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

േവ�ി�ളള �േത�ക പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ി

വ��. വനിതാമി�ം പ�തി നട�ാ�ാൻ

താ�ര��ളള പ�ായ�കളിൽ നി�ം അേപ�കൾ

�ണി�ി��്. ���ത്പാദനം

വർ�ി�ി��തി�ളള പ�തിക�മായി ബ�െ��്

കർഷകർ�് സൗജന�മായിേ�ാ നാമമാ�മായി

�ണേഭാ� വിഹിതം വാ�ിയിേ�ാ േകാഴികൾ, തീ�

എ�ിവ നൽ���്. ��േ�ാഴി വളർ�ൽ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി ജനകീയാ��ണ

പ�തി വഴി ഒ� �ണേഭാ�ാവി� 25
േകാഴി���ൾ വെര സൗജന�മായി

നൽ���്. �ീരവികസന വ��ിെ� പ�തികൾ

േകരള�ിൽ പാൽ ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി�വാൻ �ീരവികസന വ��് നിലവിൽ

�ീ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

നട�ിലാ�ി വ��. �ീരകർഷകർ�്

ആശ�ാസമായി വിവിധ�ളായ തീ��ൽ�ഷി

വികസന പ�തികൾ �ീരവികസന വ��്

നട�ിലാ�ി വ��. മിൽ�് െഷഡ്  െഡവല�്െമ�്

പ�തിയിൽ സർ�ാർ സ�ിഡിേയാെട ഉ��െള

വാ�ി നൽ�� പ�തികൾ ഉൾെ���ിയി��്.
േഗാധനം (സ�രയിനം), േഗാധനം (തനത് ഇനം),
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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,
ആവശ�ാധി�ിത ധനസഹായം, കാലിെ�ാ��്

നിർ�ാണം/നവീകരണം �ട�ിയ പ�തികളാണ്

�ധാനമാ�ം നട�ിലാ�ി വ��ത്.
�ീരസംഘ�ൾ�് �വർ�ന�ൾ

െമ�െ����തി�ം കാര��മമായി

�വർ�ി��തി�മായി വിവിധ

ആവശ��ൾ�ാ�� ധനസഹായ പ�തികൾ

നിലവി��്. വ��് ഈ സാ��ികവർഷം

നട�ിലാ�� �തിയ പ�തികൾ താെഴ

പറ��വയാണ്. ൈവേ�ാൽ െബയ് ലിംഗ് �ണി�്:
�ീരസംഘ�ൾ വഴി ൈവേ�ാൽ േശഖരി�്

െബയ്ൽ െച�് �ീരസംഘ�ൾ വഴി കർഷകർ�്

വിപണനം െച�� പ�തിയാണിത്. ആല�ഴ,
��ർ, പാല�ാട്  ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തി

നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്. പാര�േര�തര

കാലി�ീ�ക�െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം:
�ീരസംഘ�ളിൽ �ാേദശികമായി ലഭി��

തീ�വ��ൾ ഉപേയാഗി�െകാ�ളള

കാലി�ീ��െട നിർ�ാണ�ം വിപണന�മാണ് ഈ
പ�തി െകാ�് ഉേ�ശി��ത്. കറവ പരിശീലനം:
നിലവിൽ േകരള�ിൽ പ��റവയിൽ

ൈവദ���ളളവ�െട എ�ം �റ�വ��

സാഹചര��ിൽ വനിതകൾ�് ശാ�ീയമായ

പ��റവ�െട പരിശീലനം നൽകാനാണ് ഈ
പ�തി െകാ�് ഉേ�ശി��ത്. ഇ��ി പാേ�ജ് :
പാ��ാദന വർ�നവിനായി ഇ��ി ജി�യിൽ

നട�ിലാ�� പ�തികളാണ് ഇ��ി പാേ�ജിൽ

വ��ത്. �ീരകർഷകർ�ളള അവശ�ാധി�ിത

ധനസഹായം, ധാ�ലവണ മി�ിത വിതരണം,
വിവിധ പരിശീലന�ൾ എ�ിവയാണ് പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ിയിരി��ത്. വാണിജ�

അടി�ാന�ി�ളള ഡയറി ഫാ�കൾ�്

ധനസഹായം: 50 പ��ളിൽ ��തൽ ഉളള ഡയറി

ഫാ�കൾ�് അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി ധനസഹായം നൽ��തി�ളള

പ�തി

(ബി) േകാവിഡ്  കാല�് ��ി���ഭവി�� �ീര,
പൗൾ�ി കർഷകെര സഹായി�വാൻ എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��െവ�ം എ� �ീര,
പൗൾ�ി കർഷകർ�് ഇതിെ� സഹായം

ലഭി�ി��് എ�തിെ��ം വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ബി) �ഗസംര�ണ വ��് േകാവിഡ്-19 െ�

പ�ാ�ല�ി�ളള േലാ�്ഡൗൺ �ലം 2020 ൽ
വളർ�് �ഗ�ൾ�് ഭ�ണം നൽ��തിന്

�തിസ�ി �ട��െവ�് വ�ാപകമായി പരാതി

ലഭി� സാഹചര��ിൽ സ�കാര� ഉടമ�തയി�ളള
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ആനകൾ ഉൾെ�െട�ളള വളർ� �ഗ�ൾ�് തീ�

വാ��തിന് സം�ാന �ര� നിവാരണ വ��ിൽ

നി�ം 5 േകാടി �പ �ഗസംര�ണ വ��ിന്

അ�വദി�ക��ായി. ആയതിൽ നി�ം 4.62
േകാടി �പ �ീര, പൗൾ�ി കർഷകർ�്

ന��തിനായി ജി�കൾ�് വിതരണം െച�

കഴി�. ജി�കളിൽ നി�ം ലഭ�മായ ഫ�്

റിക��ക�െട അടി�ാന�ിലാണ് ��ത �ക

വിതരണം െച�ത്. ആയതിനാൽ സഹായം

ലഭ�മായ കർഷക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മ�.
ജി�കളിൽ വിതരണം െച� �ക�െട വിവര�ൾ

അ�ബ�മായി േചർ��. �ീരവികസന വ��്

േകാവിഡ്  �തിസ�ിെയ അതിജീവി��തിന്

വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സം�ാന�ടനീളം സ�ിഡി നിര�ിൽ

കാലി�ീ� വിതരണം െച��. ഈ വർഷം 2.81
ല�ം ചാ�് കാലി�ീ�യാണ് �ീരകർഷകർ�്

വിതരണം െച��ത്. 2.04 ല�ം കർഷകർ�്

ഇതിെ� �ണം ലഭി��താണ്. 11.23 േകാടി

�പയാണ് ഇതിേല�ായി വകയി��ിയി��ത്.
ഇത് �ടാെത �ീരകർഷക േ�മനിധി, �ീര

സഹകരണ സംഘം എ�ിവ �േഖന േകാവിഡ്

ബാധിതരായ �ീരകർഷകർ�്

അതിജീവന�ിനായി വിവിധതരം ധന സഹായ�ം

വിതരണം െച� വ��. േകാവിഡ്

നിരീ�ണ�ി�� േ�മനിധി അംഗ�ൾ�്

2,000/- �പ�ം, േകാവിഡ്  ബാധിതരായ

േ�മനിധി അംഗ�ൾ�് 10,000/- �പ�ം,
േകാവിഡ്  �രിത�മായി ബ�െ��് മാർ�  ്1 �തൽ

20 വെര �ീരസംഘ�ളിൽ പാൽ അള�ി��

േ�മനിധി അംഗ�ൾ�് 1.00 (ഒ� �പ മാ�ം)
�പ നിര�ിൽ ആശ�ാസ ധനസഹായ�ം നൽകി.
(�റ�ത് 250/- �പ പരമാവധി 1,000/- �പ)

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

Name of District Amount

Thiruvananthapuram 8354587

kollam 3498150

Pathanamthitta 2072000

Alapuzha 4061400

Kottayam 2544572

Idukki 2125487

Ernakulam 3123080

Thrissur 2396460

Palakkad 1666973

Malappuram 2277750

Kozhikode 3400160

Wayanad 5585640

Kannur 3702960

Kasargode 1344000

TOTAL 46153219


