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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3716 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന�ിെ� പാൽ, മാംസ ആവശ��ൾ സംബ�ി�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� ,
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ, 
�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 

Smt J Chinchurani
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാലിവളർ�ൽ ലാഭകരമാ�ി

��തൽ കർഷകെര ഈ െതാഴിലിേല�്

ആകർഷി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ�് �ട�ം

�റി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(എ) �ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ�� പ�തികൾ

പ�വളർ�ലിൽ ഏർെ��ിരി�� കർഷകർ�്

െതാഴിൽ ലാഭകരമാ��തി�ം േനരി�് �േയാജനം

ലഭി��തി�മായി �വെട പറ�� പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. a) ക���ി പരിപാലന പ�തി

- േഗാവർ�ിനി പ�തി പ���ികൾ�് സ�ിഡി

നിര�ിൽ തീ� , ഇൻ�റൻസ്  പരിര� എ�ിവ

ഉൾെ�െട നൽ�� പ�തികൾ. ഒ� �ണി�ിന്

12500/- �പ സ�ിഡി നൽ��. b) ഇ�റ�്

സബ് െവൻഷൻ �ീം

�ഗസംര�ണാവശ��ൾ�ായി കർഷകർ

എ��ി�� വായ്  പകൾ�� പലിശ സ�ിഡി

പ�തി. �ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ കർഷകർ

എ��� വായ്  പകൾ ദീർഘകാല

വായ്  പകളായാണ് ബാ�കൾ പരിഗണി��ത്.
ഇ�രം വായ്  പകൾ�് പലിശയിന�ിൽ 5000/-
�പ വെര പരിധി നി�യി�  ്സ�ിഡി നൽ��

�ീമാണിത്. c) സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്

പ�തി (േഗാസ��ി) സം�ാന സർ�ാരിെ�

സമ� ക�കാലി ഇൻ�റൻസ്  പ�തിയായ

േഗാസ��ി, ക�കാലിക�െട മരണം �ല�ം

ഉൽപാദന േശഷി ന�െ���ത് �ല�ം

കർഷക��ാ�� ന�ം പരിഹരി�  ്അവെര

�ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ തെ�

നിലനി ർ��തിന് ല��മി�് വിഭാവനം

െച�ിരി��. d) ശാ�ീയമായ മാലിന� സം�രണ

സംവിധാനം �ാപി�ൽ പ�തി ഒ�

�ണേഭാ�ാവിന് 12,500 �പ�െട സഹായം

ലഭി�ം. e) കർഷക പരിശീലന പരിപാടികൾ

സംരഭകത� വികസന പരിപാടികൾ ഉൾെ�െട��

പരിശീലന പരിപാടികളാണ് വ��ിന് കീഴിൽ
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സംഘടി�ി��ത്. �ഗ സംര�ണ വ��ിന്

കീഴി�� 11 LMTC കൾ വഴി പ� വളർ�ൽ

ആദായകരമാ��തി�� പരിശീലന

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി� വ��. f) െവ�റിനറി

േസവനം �ഗചികിൽസ, േരാഗനിർ�യം,
േരാഗനിരീ�ണം, േരാഗ �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ എ�ിവ �ഗ സംര�ണ വ��ിന്

കീഴി�� �ഗാ�പ�ികൾ വഴി െച�വ��.
േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ കർഷക�െട വീ�പടി�ൽ

രാ�ികാല അടിയ�ിര �ഗചികി�ാേസവനം

നൽ�� പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� കീഴി�� 31
�ാപന�ൾ 24 മണി�ർ േസവനം നൽ��

�ാപന�ളാ�ി മാ�ിയി��്. g) കറവയ�ം

വിതരണം െച�� പ�തി �ീര കർഷകർ

അഭി�ഖീകരി�� �ഖ� ��മായ കറവ�ാ�െട

�ാമം പരിഹരി��തിനായി �ഗസംര�ണ വ��്

�േഖന കറവയ�ം �ാപി�� പ�തി

നട�ിലാ��. ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് 25000/- �പ

ധനസഹായം നൽ��. h) റീബിൽഡ്  േകരള�െട

കീഴിൽ നട�ിലാ�� പ�തികൾ i) പ�

വളർ�ൽ - 2 പ��ൾ അട�� �ണി�് ഒ�ിന്

60,000/- �പ സഹായം ii) കിടാരി വളർ�ൽ -
ഒ� കിടാരി അട�� �ണി�് ഒ�ിന് 15,000/-
�പ സഹായം iii) കാലി�ീ� സ�ിഡി - 6 മാസ

കാലയളവിേല�� തീ� 1, 000/- �പ വ�  ്6 മാസം

സഹായം. iv) െതാ��് നിർ�ാണ�ിന്

സഹായം - �ണി�് ഒ�ിന് പരമാവധി 25,000/-
�പ v) ഫാം യ�വത്�രണ�ിന് ധനസഹായം -
�ണി�് ഒ�ിന് പരമാവധി 1 ല�ം �പ സഹായം

vi) തീ��ൽ�ഷി�് സഹായം - െഹ�ർ ഒ�ിന്

പരമാവധി 30,000/- �പ െക.എൽ.ഡി.ബി �േഖന

നട�ിലാ�� പ�തികൾ സം�ാനെ�

ക�കാലി �ജനന നയ�ിന��തമായി

ജനിതകേമ��ളള വി�കാളക�െട ബീജം

ഗാഢശീതികരി�  ്സം�ാന�ിനകെ� 2954
��ിമ ബീജാധാന േക��ളി�ം �ത�സമയ�്

െക.എൽ.ഡി.േബാർഡ്  എ�ി��.
വി�കാളക�െട ജനിതക

േമ�െതളിയി��തി�ളള "സ�തി പരിേശാധനാ

പ�തി" സം�ാനെ� വട�ൻ ജി�കളായ

േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ എ�ിവിട�ളിേല�്

വ�ാപി�ി�ക�ം, ഇവിെട നി�ം േമൽ�രം

വി�കാള��ികെള ഉത്പാദി�ി� ,് ഇവെയ

സം�ാനെ� ക�കാലി �ജനന

�വർ�ന�ൾ�ായി ഉപേയാഗി�ക�ം



3 of 4

െച��. ക�കാലി �ജനനനയം നി�ർഷി��

രീതിയിൽ ജനിതക േമ��ളള വി�കാളകെള

േക��ഷി മ�ാലയം അംഗീകരി�ി�ളള,
സം�ാന�ി��റ�ളള ഏജൻസികളിൽ നി�ം

വാ�ി അവ�െട ബീജ�ം ഗാഢശീതികരി�്

സം�ാന�ിനക�് വിതരണം െച� വ��.
വളെര ഉയർ� ജനിതകേശഷി�ളള അ�്

േഹാൾ�ീൻ �ീഷ�ൻ വി�കാളകെള

ജർ�നിയിൽ നി�ം നാല് വി�കാളകെള

െഡൻമാർ�ിൽ നി�ം മാ�െ��ി ഫാമിേല�്

ഇറ�മതി െച�്, അവ�െട ബീജമാ�കൾ

സം�ാന�ിനക�് വിതരണം െച� വ��.
കാനഡയിൽ നി�ം ഉയർ� ജനിതകേമ��ളള

വി�കാളക�െട 40,000 ഗാഢശീതികരി�

ബീജമാ�കൾ ഇറ�മതി െച�്

സം�ാന�ിനക�് വിതരണം െച�് വ��.
പ���ികെള മാ�ം ഉത്പാദി�ി��,
ലിംഗനിർ�യം നട�ിയ ബീജമാ�കൾ

ഉപേയാഗി�ളള ��ിമബീജാധാന�ിനായി 26000
ബീജമാ�കൾ കർഷകർ�് വിതരണം െച�വ��.
തീ��ൽ�ഷി വ�ാപി�ി��തി�േവ�ി ��ംബ�ീ

�േഖന തീ��ൽ�ഷി�് ധനസഹായം നൽ��

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി) അത��ാദനേശഷി�� സ�രയിന�േളാെടാ�ം

�തിേരാധേശഷി ��ത�� നാടൻ ഇന��െട

�ജനന�ം പരിപാലന�ം വ�ാപി�ി�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) ��മായ �ാനിേ�ാ��ടി �ഗസംര�ണ വ��്

�ജനന നയം നട�ിലാ�ിയതിെ� ഫലമായി

േകരള�ിെല ക�കാലിക�െട ഉത്�ാദന�മത 3
ലി�റിൽ നി�ം പതി�ട� വർധി�. ഇ�്

സം�ാന പാ�ത്പാദന ശരാശരി 10.2 ലി�ർ

ആണ്. ജന��െട ആവശ��ിന് പാൽ ലഭ�മാ��

സാഹചര�ം സം�ാന� നിലവി��്. �ടാെത

േരാഗ�തിേരാധ േശഷി കണ�ിെല�� തന�

ജ��കെള സംര�ി��തിനായി നാടൻ

ഇന�െള കെ��ി അവ�െട ജനിതക പഠനം

നട��തിന് വ��് �മം നട�ിവ��. െവ�ർ,
കാസർേകാഡ്  ��ൻ, വയനാടൻ ��ൻ,
െച�വ�ി, െപരിയാർ ��ൻ �ട�ിയ നാടൻ

ഇന��െട സംര�ണ�ിനായി അവ�െട ഗാഢ

ശീതീകരി� �� ബീജമാ�കൾ െക.എൽ.ഡി

േബാർഡ്  �േഖന ഈ ഇന�ൾ ക�വ��

�േദശ�ളിൽ ലഭ�മാ�ി വ��. നിലവിൽ െവ�ർ

പ��െള നാടൻ ഇനമായി അംഗീകരി�ി��്.
കാസർേകാഡ്  ��ൻ പ��െള

സംര�ി��തിനായി കാസർേകാഡ്  ജി�യിെല

ബദിയ��യിൽ ഒ� ഫാം �ട�ിയി��്.
വയനാടൻ ��ൻ ഇന�ിെ� ജനിതക പഠനം

വ��ിെ� ധന സഹായേ�ാെട െക.എൽ.ഡി
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േബാർഡിെ� ജീേനാമിക് ലാബിൽ നട�ി വ��.
െവ�ർ പ���െട�ം, െച�വ�ി, വയനാടൻ

��ൻ �ട�ിയ ഇന��െട�ം സംര�ണ�ിന്

ആവശ�മായ പ�തികൾ ത�ാറാ�ി േക�

സർ�ാരിെ� രാ�ീയ േഗാ�ൽ മിഷനിൽ

ഉൾെ����തിനായി സമർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


