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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3702 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇറ�ി, �� ഇറ�മതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) ഇറ�ി, �� ഉൽപാദന�ിൽ േകരളം

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) A. ഇറ�ി ഉ�ാദന�ിെല സ�യംപര�ാ�ത a)
േ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�ായി2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 2.5 േകാടി �പ

ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ിയി��്. b) ��േ�ാ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

സം�രി�  ്േകാഴി ഇറ�ി�ം അ�ബ�

ഉത്പ���മാ�ി െകപ് േകാ ഏജൻസികൾ വഴി

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

െകപ് േകാ ഏജൻസികൾ �വർ�ി� വ��.
അതി��റെമ 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�� അടി�ാനസൗകര�

വികസനം നട� െകാ�ിരി�കയാണ്. സം�ാന

പൗൾ�ി വികസന േകാർ�േറഷൻ നട�ാ�ിയ
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വിവിധ പ�തികളി�െട േകരള�ിെല

���ത്പാദനം ഗണ�മായി വർധി�ി�ാൻ

കഴി�ി��്. ഇേ�ാൾ വനിതാമി�ം, െകപ് േകാ

ആ�യ, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

േവ�ി�� �േത�ക പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ി

വ��. വനിതാമി�ം പ�തി നട�ാ�ാൻ

താ�ര��� പ�ായ�കളിൽ നി�ം

അേപ�കൾ �ണി�ി��്. ���ത്പാദനം

വർധി�ി��തി�� പ�തിക�മായി ബ�െ��്

കർഷകർ�് സൗജന�മായിേ�ാ നാമമാ�മായി

�ണേഭാക് � 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���്. സം�ാന�് ��േ�ാഴി

വളർ��തിേല�ായി �ൾ വിദ�ാർ�ിനികൾ�്

5 ��േകാഴികെള വീതം നൽകി െകാ�് പൗൾ�ി

�ൾ ��് എ� േപരിൽ സം�ാന�ടനീളം

പ�തി നട�ാ�ി വ��. ഇതിനായി നട�് വർഷം

3 േകാടി �പ വകയി��ിയി��് . B. ��

ഉ�ാദന�ിെല സ�യംപര�ാ�ത a) പൗൾ�ി

ഇൻഡ�ിയിൽ 15% വളർ�യാണ് കഴി� ഒ�

ദശാ��ിൽ ഭാരതം ൈകവരി�ത്. സമാനമായ

�േരാഗതി ജനകീയാ��ണ പ�തികൾ വഴി�ം

സം�ാന സർ�ാരിെ� പ�തികൾ വഴി�ം

സം�ാന�് ൈകവരി�വാൻ കഴി�െവ�ി�ം

���ത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി�വാൻ ന��് സാധി�ി�ി�. നിലവിൽ

���ത്പാദന�ിൽ േകരളം ഇ��യിൽ ഒ�താം

�ാന�ാണ്. 1960-70 കാലഘ��ിൽ

േകരള�ിൽ െച��ർ, െകാ�ാര�ര

എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം �� കയ�മതി െച�ി��.
എ�ാൽ നിലവിൽ 300 േകാടി േകാഴി��ക�ം 40
േകാടി താറാവ് ��ക�ം �തിവർഷം

േകരള�ിേല�് ഇറ�മതി െച�കയാണ്. ഇ�വഴി

1500 േകാടി �പ ഇതരസം�ാന�ളിേല�്

ഒ��� . ICMR നിർേ�ശ �കാരം �തി വർഷം

�തിർ� ഒരാൾ�് 180 എ�ം ���ം ഒ� ��ി�് 90
എ�ം ���ം ആവശ�മാണ്. ആെക ജനസംഖ��െട

20% ��ികളായിരി�െമ�് കണ�ാ��.
അ�െന േനാ�േ�ാൾ േകരള�ിൽ ഒ� വർഷം

ആെക 529 േകാടി �� ആവശ�മാെണ�്

കണ�ാ�� . നിലവിൽ ആഭ��ര �� ഉത്പാദനം

218.12 േകാടി എ�ം ആണ്. ആവശ�കത�ം

ഉത്പാദന�ം ത�ിൽ 310.88 േകാടി ���െട
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വിട��്. നിലവിൽ ഈ ഉത്പാദന�റവ് മ�്

സം�ാന�ളിൽ നി�ം �� ഇറ�മതി െച��ത്

വഴിയാണ് പരിഹരി�വ��ത്. എ�ാൽ

നയപരമായ ഇടെപട�കൾ വഴി ഉത്പാദനം

വർ�ി�ി�കയാെണ�ിൽ െച�കിട

കർഷക�െട�ം വനിതക�െട�ം വ�മാനം

വർ�ി�ക�ം ജീവിത നിലവാരം െമ�െ��ക�ം

�ടാെത �ാമ�േദശ�ളിൽ ഭ���ര�

ഉറ�വ��ാ�ം  സാധി�ം . ���ത്പാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ക എ�

ല��േ�ാ��ടിയാണ് �ഗസംര�ണ വ��ിെ�

ഫാ�കൾ �വർ�ി��ത്. അ��ള��െ�

േകാഴി വളർ�ൽ (backyard poultry rearing)
ശ�ിെ���ൽ, സർ�ാർ സ�ിഡിേയാ� �ടി

െച� ഫാ�കൾ �ാപി�ക വഴി�ം

���ത്പാദന�ിൽ േകരള�ിന് സ�യം പര�ാ�ത

ൈകവരി�ാ��താണ്. ���ത്പാദന�ിെല

ന�നത പരിഹരി�വാൻ �തിവർഷം ഒ� ദിവസം

�ായമായ 300 ല�ം ��േ�ാഴി���െള

കർഷകർ�് അധികമായി നൽേക�തായി��് .

(ബി)

സം�ാനെ� ഇറ�ി, �� എ�ിവ�െട �തിമാസ

ഉപേയാഗം, ഉ�ാദനം ഇവ എ�യാെണ�് ജി�

തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഇറ�ി, �� എ�ിവ�െട

ഉപേയാഗം സംബ�ി� കണ�് വ��ിൽ ലഭ�മ�.
2020-21 വർഷെ� സം�ാനെ� ഇറ�ി, ��

എ�ിവ�െട ശരാശരി �തിമാസ ഉൽ�ാദനം

സംബ�ി� കണ�് (െ�ാവിഷണൽ)
അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി)

ഇറ�ി, �� എ�ിവ മ� സം�ാന�ളിൽ നി�്

വ��താെണ�ിൽ �തിമാസം എ�യാണ്

ഇ�ര�ിൽ വ��െത�ം ഏെതാെ�

സം�ാന�െളയാണ് ഇതിനായി

ആ�യി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2020-21 വർഷ�ിെല ഇറ�ി, �� എ�ിവ�െട

�തിമാസ ഇറ�മതി വിവര�ൾ �വെട േചർ��.
ഇനം �തിമാസം ഇറ�മതി ഇറ�മതി െച��

സം�ാന�ൾ ചി�ൻ  4,27,620 കി.�ാം

തമിഴ്  നാട് , കർണാടക, ആ�ാ�േദശ്   ബീഫ്

1,64,365 കി.�ാം പ�ിയിറ�ി 2,01,162 കി.�ാം

ആ�ിറ�ി 18,283കി.�ാം �� 55,87,090 എ�ം

തമിഴ്  നാട് , കർണാടക

(ഡി) സം�ാന�് ഒരാൾ�് ൈലസൻസ്  ഇ�ാെത

വളർ�ാ�� േകാഴി, പ�ി, പ� എ�ിവ�െട

എ�ം എ�യാെണ�ം ഇത് വർ�ി�ി�ാൻ

ആേലാചന�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) 2012 ൽ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്

�റ�ിറ�ിയിരി�� േകരള പ�ായ�് രാജ്

(ൈലവ്േ�ാ�് ഫാ�കൾ�് ൈലസൻസ്

നൽകൽ) ച��ൾ �കാരമാണ് നിലവിൽ

േകരള�ിൽ ഫാ�കൾ�് ൈലസൻസ്  നൽകി

വ��ത്. ഇതിൻ �കാരം 5 ക�കാലികൾ, 20
ആ�കൾ, 5 പ�ികൾ, 25 �യ�കൾ, 100
പ�ികൾ എ�ിവയിൽ ��തൽ വളർ��തിന്

ൈലസൻസ്  ആവശ�മാണ്. ഫാം ൈലസൻസിങ്

ച��ൾ േഭദഗതി െച���മായി ബ�െ��
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വിഷയ�ൾ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ�

പരിധിയിലാണ് വ��ത് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

2020-21 വര്ഷതത്തെ സസംസസ്ഥാനതത്തെ ജജില്ല തജിരജിച്ചുള്ള ശരസ്ഥാശരജി പ്രതജിമസ്ഥാസ ഇറചജി
ഉല്പസ്ഥാദനത്തെജിതന്റെയസം, മുട്ട ഉല്പസ്ഥാദനത്തെജിതന്റെയസം കണകക്ക് (തപ്രസ്ഥാവജിഷണല്)

ജജില്ല
ശരസ്ഥാശരജി പ്രതജിമസ്ഥാസ ഇറചജി

ഉല്പസ്ഥാദനസം (ടണജില് )
ശരസ്ഥാശരജി പ്രതജിമസ്ഥാസ മുട്ട

ഉല്പസ്ഥാദനസം (ലക്ഷത്തെജില്)

കസ്ഥാസറഗഗസ്ഥാഡക്ക് 1.473 45.12907

കണ്ണുര് 2.177 83.94118
വയനസ്ഥാടക്ക് 0.800 55.26028

ഗകസ്ഥാഴജിഗകസ്ഥാടക്ക് 2.939 160.32657
മലപ്പുറസം 7.898 228.98196

പസ്ഥാലകസ്ഥാടക്ക് 2.512 113.62469
തൃശ്ശൂര് 3.884 150.40728

എറണസ്ഥാകുളസം 4.148 160.57251
ഇടുകജി 1.574 64.25666

ഗകസ്ഥാട്ടയസം 2.189 117.73325
ആലപ്പുഴ 2.084 134.94841

പത്തെനസംതജിട്ട 1.291 98.16025
തകസ്ഥാല്ലസം 2.176 170.31578

തജിരുവനന്തപുരസം 2.213 230.33062

                                                                    സസെക്ഷന് ഓഫഫീസെര്  


