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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1877 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക�കാലികെള വളർ��വർ�് ആ��ല��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) ക�കാലികെള വളർ��വർ�് �ഗസംര�ണ,
�ീരവികസന വ��ിൽ നി�ം
ലഭ�മായിെ�ാ�ിരി�� ആ��ല��ൾ,
സ�ിഡികൾ എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

(എ) �ഗസംര�ണ വ��് ക�കാലികെള
വളർ��വർ�് നൽ�� സ�ിഡി/
ആ��ല��ൾ �വെട േചർ��. 1. േഗാവർ�ിനി
പ�തി -ക���ി പരിപാലന പ�തി -
പ���ിക�െട ശാ�ീയ പരിപാലന�ിനായി

സ�ിഡി നിര�ിൽ തീ��ം ഇൻഷ�റൻസ്
പരിര��ം നൽ��. ഒ� പ���ി�് 12,500/-
�പ�െട സഹായം. 2. കറവയ� വിതരണ പ�തി
- കറവയ�ം �ാപി�ാൻ ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് 
25,000/- �പ�െട സഹായം. 3. താറാവ്
വളർ�ൽ പ�തി - ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് 2 മാസം
�ായമായ 10 താറാ���െള വളർ�ാൻ

1,200/- �പ�െട സഹായം ലഭി�ം. 4. െച�കിട
ആട്  വളർ�ൽ പ�തി - ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് 5
െപ�ാ�ം ഒ� ��നാ�ം വളർ�ാൻ 25,000/-
�പ�െട സഹായം ലഭി�ം. 5. േഗാസ��ി - സമ�
ക�കാലി ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി - ക�കാലികെള
ഇൻഷ�ർ െച�ാൻ �ീമിയം ഇന�ിൽ സ�ിഡി
നൽ��. ഉടമ�ന് മാനദ�മ�സരി�്

ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര�. 6. കർഷകർ�്
ന�പരിഹാരം - വന��ഗ��െട ആ�മണം,
ഇടിമി�ൽ, ��ിമരണം, െെവദ�താഘാതം,
�ര�താപം, മ�് അപകട�ൾ, ��തി�ര�ം,
ആ�ാ�്, േപവിഷബാധ, ആട്  വസ�, താറാവ്
വസ�, പ�ി�നി �ട�ിയവ �ലം ഉ��ൾ,
േകാഴി, താറാവ് എ�ിവ മരി�ാൽ ഇൻഷ�റൻസ്
പരിര� ഇെ��ിൽ ന�പരിഹാരം നൽ��
പ�തി. 7. വ�ാവസായികാടി�ാന�ിൽ ആട്

വളർ�ൽ പ�തി - ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് 19
െപ�ാ�ം ഒ� ��നാ�ം അട�� �ണി�്
�ാപി��തിന് 1 ല�ം �പ സഹായം. 8.
മാംസാവശ��ിന് േപാ���ി വളർ�ൽ പ�തി -
േപാ���ികെള മാംസാവശ��ിനായി വളർ�ി
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വിൽ��തിന് �ണി�് ഒ�ിന് 10,000/- �പ
സഹായം. 9. േലാ�കൾ�് പലിശയിന�ിൽ

സ�ിഡി. - �ഗസംര�ണാവശ��ൾ��
േലാ�കൾ�് പലിശയിന�ിൽ പരമാവധി 5,000/-
�പ വെര സ�ിഡി ലഭി�ം. 10. ശാ�ീയമായ
മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം �ാപി�ൽ

പ�തി - ചാണക�ിൽ നി�് ൈജവ വളം നിർ�ി�്
ശാ�ീയമായ മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം
�ാപി��തിന് ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് 12500/-
�പ�െട ധനസഹായം ലഭി�ം. �ീരവികസന
വ��് 1. മിൽ�് െഷഡ്  വികസന പ�തി േഗാധനം
(സ�ര ഇനം) സ�ിഡി 35,000/-�പ 2. േഗാധനം
(തനത് ഇനം) സ�ിഡി 36,500/-�പ 3. ര�് പ�
�ണി�് സ�ിഡി 69,000/-�പ 4. അ�് പ�
�ണി�് സ�ിഡി 1,84,000/-�പ 5. പ�് പ�
�ണി�് സ�ിഡി 3,83,000/-�പ 6. േകാേ�ാസി�്
ഡയറി �ണി�് (1 പ� + 1 കിടാരി) സ�ിഡി
53,000/-�പ 7. േകാേ�ാസി�് ഡയറി �ണി�് (3
പ� + 2 കിടാരി) സ�ിഡി 1,50,000/-�പ 8.
േകാേ�ാസി�് ഡയറി �ണി�് (6 പ� + 4 കിടാരി)
സ�ിഡി 2,92,000/-�പ 9. കാലിെ�ാ��്

നിർ�ാണം/നവീകരണം സ�ിഡി 50,000/-�പ 10.
കിടാരി പാർ�് സർ�ാർ ധന സഹായം 15 ല�ം/-
�പ 11. തീ��ൽ�ഷി വ�ാപനം (20 െസ�ിൽ
��തൽ) െസ�ിന് 50/- �പ ധന സഹായം 12.
തരി��മിയിൽ തീ��ൽ�ഷി ലഭി��
ധനസഹായം 93,007/- �പ 13. തീ��ൽ�ഷി�ം
വിതരണ�ം (SHG, �ീരസംഘ�ൾ, വനിതാ
��കൾ) ലഭി�� ധനസഹായം 75,000 /- �പ
14. ൈഹേ�ാേപാണിക് സി�ം (2 പ� �ണി�്)
ലഭി�� ധനസഹായം 80,000/- �പ 15.
ൈഹേ�ാേപാണിക് സി�ം (5 പ� �ണി�്)
ലഭി�� ധനസഹായം 1,13,000/- �പ 16.
ൈഹേ�ാേപാണിക് സി�ം (10 പ� �ണി�്)
ലഭി�� ധനസഹായം 1,45,000/- �പ 17.
അവശ�ാധി�ിത ധന സഹായം ലഭി��
ധനസഹായം 50,000/- �പ 18. കറവയ�ം
ലഭി�� ധനസഹായം 30,000/- �പ

െസ�ൻ ഓഫീസർ


