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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1884 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരളെ� �ീരമി� സം�ാനമാ�ാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) േകരളെ� �ീരമി� സം�ാനമാ�ാൻ

സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;
(എ) േകരളെ� �ീരമി� സം�ാനമാ�വാൻ

�ീരവികസന വ��് നിലവിൽ �ീരകർഷകർ�ം

�ീര സംഘ�ൾ�ം േ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), 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: 1) ൈ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
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നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്. 2) 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. 3) 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. 4) 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. 5) 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�തിയാണിത്.

(ബി)

പാ�ൽ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ാൻ

�ീരവികസന വ��് വിവിധ പ�തികൾ

നട�ിലാ��. ഇതിൽ �ധാനം മിൽ�് െഷഡ്

െഡവല�്െമ�് പ�തിയാണ്. സർ�ാർ

സ�ിഡിേയാ��ടി ഉ��െള വാ�ി നൽ��

പ�തിയാണിത്. �ടാെത, �ീര�ാമം പ�തി�ം

െതരെ��� പ�ായ�കളിൽ നട�ിലാ�ി

വ��. ഉ��െള വാ�ി നൽ�� ഈ
പ�തികളിൽ �തിയ കറവ���െള വാ��ത്

�ർ�മാ�ം േകരള�ിന് �റ�നി�ാണ്. ഇത്

േകരള�ിെല പാ��ാദനം വർ�ി�ാൻ

സഹായി��. �ടാെത തീ��ൽ വികസന പ�തി,
�ീരസഹകരണ സംഘ�ൾ�ളള ധനസഹായം,
കാലി�ീ� സ�ിഡി േപാ�ളള പ�തികൾ എ�ിവ

ഈ േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാൻ

സഹായി��.

(സി) അയൽ സം�ാന�ളിൽ നി�് ഇറ�മതി

െച�� പാലിെ� അളവിൽ �റവ് വ���തി�ം

�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തി�ം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന�ിെ� അതിർ�ി �േദശ�ളായ

മീനാ�ി�രം, ആര��ാവ്, പാറ�ാല

എ�ിവിട�ളിൽ പാ�ം പാ�����ം

പരിേശാധി��തി�് േവ�ി �ിരം സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി��്. �ടാെത വിേശഷ

ദിവസ�ളിൽ സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം
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വ�� പാലിെ��ം പാ����ിെ��ം

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിനായി

താൽ�ാലിക �ണനിയ�ണ ലാ�കൾ

സം�ാന അതിർ�ിയിൽ �ാപി�്

�ണനിലവാരം പരിേശാധി�  ്ഉറ�ി�ാ��്.
�ടാെത ജി�കളിൽ വി�ഴി�� പാ��് പാലിെ�

സാ�ിൾ േശഖരി�  ്അതാ� ജി�കളിെല ക�ാളി�ി

കൺേ�ാൾ ഓഫീസർമാർ പരിേശാധന

നട���്. മ�് വിശദമായ പരിേശാധന

ആവശ��� പ�ം കാസർേഗാഡ് ,
പാല�ാട് ,േകാ�യം എ�ിവിട�ളിൽ

�വർ�ി�� റീജിയണൽ ലാബിേല�ം

തി�വന��ര� �വർ�ി�� േ��് ഡയറി

ലാബിേല�ം സാ�ിൾ ലഭ�മാ�ാ��്.
സം�ാന�് പാൽ ഉ�ാദനം

വർ�ി�ി��തിനായി വിവിധ പ�തികൾ

നട�ിലാ���്. അതിൽ �ധാനമായ മിൽ�്

െഷഡ്  െഡവല�്െമ�് പ�തിയിൽ ആവശ�മായ

ഉ��െള സം�ാന�ി� �റ� നി�മാണ്

െകാ�വ��ത്. ഇത് സം�ാന�ിനകെ�

പാൽ ഉ�ാദന�ിൽ വർ�നവ് ഉ�ാ�ം.
അ�െന അയൽ സം�ാന�നി�ളള പാൽ

ഇറ�മതിയിൽ �റ�വ��ാൻ കഴി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


