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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1871 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാമീണ േമഖലയിൽ ഫാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)

�ാമീണ േമഖലയിൽ
െതാഴിൽ അവസര�ൾ
വർ�ി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി െച�കിട
ഫാ�കൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

ഈ സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ാമീണ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ അവസര�ൾ വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െച�കിട ഫാ�കൾ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �യഗസംര�ണ വ��് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മായി േചർ�്  സംരംഭ�ൾ
�ട��തി� ആവശ�മായ എ�ാ സാേ�തിക സഹായ�ം െച�വ���്. �ടാെത സം�ാന�   
ജനി�� പ���ികെള ശാ�ീയമായി പരിപാലി��തിന് തീ��് സ�ിഡിയായി കർഷകന് 12500/- �പ
നൽ�� ക���ി പരിപാലന പ�തി, േപാ���ി വളർ�ൽ പ�തി �േഖന മാംസാവശ��ിേല�ായി

േപാ���ി- കെളവളർ��തിന് കർഷകർ�  10000/- �പ�െട സ�ിഡി നൽ�� പ�തി,
ആ�വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തി� �ണേഭാ�ാവിന് 5 െപ�ാ�ം ഒ� ��നാ�ം വളർ��തി�

25000/- �പ ധനസഹായം നൽ�� പ�തി, വ�ാവസായികാടി�ാന�ിൽ ആ�വളർ�ൽ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി� 50 െസ�് ൈകവശ�� �ണേഭാ�ാവിന് 19 െപ�ാ�ം ഒ� ��നാ�ം
വളർ��തി� 100000/- �പ ധനസഹായം നൽ�� പ�തി എ�ിവ �ാമീണ േമഖലയിൽ െച�കിട
ഫാ�കൾ േ�ാ�ാഹി�ി��� വഴി െതാഴിൽ അവസര�ൾ വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി വ��്
നട�ിലാ�� പ�തികളാണ്. �ഗസംര�ണ വ��ിെ� േകാഴിവളർ�ൽ ഫാ�കളിൽ നി�ം ഒ� ദിവസം
�ായമായ ��േ�ാഴി ���െള വ��ിെ� അംഗീകാരേ�ാ� �ടി �വർ�ി�� എ�ർ ന�റികൾ�്
നൽകി 45 �തൽ 60 ദിവസം വെര �ായമാ�േ�ാൾ     വിവിധ പ�തികൾ �േഖന ജന�ൾ�് നൽ��ത്
വഴി�ം, ഇറ�ിേ�ാഴി വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാ�� േകരള ചി�ൻ പ�തി �കാരം
ആരംഭി�� 2500 േ�ായിലർ ഫാ�കൾ വഴി�ം �ാമീണ േമഖലയിൽ ��തൽ െതാഴിൽ അവസര�ൾ
��ി��താണ്.

(ബി)

പാൽ, ��, മാംസം
എ�ിവ�െട

ഉത്പാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി��തിന്

സ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി�� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാൽ, ��, മാംസം എ�ിവ�െട ഉത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് �ഗസംര�ണ വ��്
സ�ീകരി� നടപടി �വെട േചർ��. 1) �േത�ക ക���ി പ�തി ---------------------------
മ�ഗസംര�ണ വ��ിെ� േനത�ത��ിൽ �േത�ക ക���ി പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. പ�തി�െട ല��ം

ക���ിക- �െട ശാ�ീയ പരിപാലനം ആണ്  അതി�  േവ�ി  സ�ിഡി നിര�ിൽ  ക�കാലിക�െട
�സവം വെര തീ��ം, ഇൻ�റൻസ്  പരിര��ം െവ�റിനറി േസവന�ം നൽകി  വ��.  ഇതിേല�ായി
12,500/-�പ ഒ� ക���ി�് സ�ിഡി നൽകി വ��. 2) േപാ���ി വളർ�ൽ പ�തി --------------------
-----------------  മാംസാവശ��ിേല�ായി േപാ���ികെള  വളർ�ി വിൽ��തിനായി 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) േഗാ�് സാ�ൈല�് �ണി�് പ�തി: ----------------------
-------------------- ആ�വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തി� �ണേഭാ�ാവിന്  5 െപ�ാ�ം ഒ� ��നാ�ം
വളർ��തി� 25000/- �പ ധനസഹായം നൽ��. 4) വ�ാവസായികാടി�ാന�ിൽ ആ�വളർ�ൽ

പ�തി: --------------------------------------------------------------- വ�ാവസായികാടി�ാന�ിൽ

ആ�വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി �ി��തി� 50 െസ�്  ൈകവശ�� �ണേഭാ�ാവിന്  100000/- �പ
ധനസഹായം നൽ��.  5) ��േ�ാഴി പരിപാലന പ�തി ------------------------------------- േകാഴി���െട
ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�തയിൽ എ�ി�ക എ� ല��േ�ാട്  �ടിയാണ് വ��ിെ� േകാഴിവളർ�ൽ

േക��ൾ �വർ�ി��ത് �ഗസംര�ണ വ��ിെ� േകാഴിവളർ�ൽ ഫാ�കളിൽ വളർ�� ഒ�
ദിവസം �ായമായ ��േ�ാഴി ���െള വ��ിെ� അംഗീകാരേ�ാ� �ടി �വർ�ി�� എ�ർ
ന�റികൾ�് നൽകി 45 �തൽ 60 ദിവസം വെര �ായമാ�േ�ാൾ �തിേരാധ ��ിവയ്�കൾ നൽകി
വ��ിെ� പ�തികൾ വഴി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തികൾ വഴി�ം സബ് സിഡി
നിര�ിൽ കർഷകർ�് നൽകി ആവശ�മായ ഇടെപട�കൾ നട�ി വരികയാണ് .   ഇറ�ിേ�ാഴി വളർ�ൽ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി� േവ�ി േകരള പൗൾ�ി വികസന േകാർപേറഷൻ, ��ംബ�ീ, meat products of
India, Brahmagiri Development Soceity �ഗസംര�ണ വ��് എ�ീ �ാപന�െള

സംേയാജി�ി�െകാ�് െച�കിട േ�ായ്  ലർ ഫാം നട�� കർഷകെര ഉൾെ���ി �ണനിലവാര��
േകാഴിയിറ�ി െപാ�ജന�ൾ�് നൽ�വാ�� ഉേ��ശേ�ാ��ടി േകരളചി�ൻ പ�തി സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിവ�� .
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(സി) �ീര കർഷകർ�്
െമഡി�ൽ

ഇൻ�റൻസ്

ഏർെ���േമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� േഗാസ��ി ഇൻ�റൻസ്  പ�തി �കാരം ഉ�വിെ� ഉടമയായ കർഷകന് 50/-
�പ, 150/- �പ �ീമിയം നിര�ിൽ ഒ� വർഷ �� വർഷ കാലയള�കളിേല� 5 ല�ം �പ�െട
അപകടമരണ ഇൻ�റൻസ്  പരിര� നൽകി വ��. �ീരസാ��നം - സമ� ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി
�കാരം �ീരകർഷകർ, ��ംബാംഗ�ൾ അവർ വളർ�� ക�കാലികൾ എ�ിവ�് ഇൻഷ�റൻസ്
പരിര� നൽ�� പ�തി �ീരവികസന വ��് നട�ാ�ിവ��.

(ഡി)
�ണനിലവാര��

മാംസാഹാരം

ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി��

നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ മീ�് േ�ാഡ�് ഓഫ് ഇ�� ശാ�ീയമായി ഉ��െള അറ�െച�
�ണനിലവാര �� മാംസ�ം േസാേസജ് , ക�് െല�കൾ �ട�ിയ വാല� ആഡഡ്  േ�ാഡ�്�ം
സം�ാന�ിെ� നാനാ ഭാഗ�ളിൽ എ�ി��. �ടാെത ശാ�ീയമായ രീതിയിൽ അറ�ശാലകൾ
�ട��തി� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് െട�ി�ൽ അൈഡ�സ്  �ടി വ��് നൽ���്.
�ഗസംര�ണ വ��ിെന േനാഡൽ ഏജൻസിയാ�ിെ�ാ� KEPCO, എം.പി. ഐ, ��ംബ�ീ , BDS
എ�ീ ഏജൻസികെള ഒ�മി�ി�െകാ� ഇറ�ിേ�ാഴി ഉത്പാദന�ി�ം വിപണന�ി�ം േവ�ി േകരള
സർ�ാർ േകരളചി�ൻ പ�തി�് വിഭാവനം െച�ി��് .    

(ഇ) ഈ േമഖലയിൽ
നിേ�പം

ആകർഷി��തിനായി

നട�ിലാ��

പ�തികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ)
നിേ�പം ആകർഷി��തിേല�ായി �ഗസംര�ണ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ മീ�കൾ �ൻ വർഷ�ളിൽ
നട�ിയി��്. �ടാെത വ��ിെ� ൈലവ്േ�ാ�് മാേനെ��് െ�യിനിങ്  െസ��കൾ �േഖന േമഖലയിെല
എ�ാ സംരംഭ�ൾ�ം ആവശ�മായ ശാ�ീയമായ െ�യിനി�ക�ം ശി�ശാലക�ം സംഘടി�ി� വ��.
നിേ�പകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി� കർഷക അവാർ�ക�ം വിതരണം െച���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


