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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3722 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീര വികസന വ��ിന് കീഴി�� പാൽ െസാൈസ�ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) �ീര വികസന വ��് �േഖന �ീര കർഷകർ�്

ലഭി� െകാ�ിരി�� ആ��ല��ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ീരവികസന വ��് �ഖാ�രം തീ��ൽ�ഷി

വികസന പ�തി, മിൽ�് െഷഡ്  വികസന പ�തി,
�ീര സഹകരണ സംഘ�ൾ�� ധന സഹായം,
�ണനിലവാര ലാ�ക�െട ശ�ിെ���ൽ,
കാലി�ീ� സ�ിഡി എ�ീ പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. മിൽ�് െഷഡ്  വികസന

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 ധന സഹായം, കാലിെ�ാ��്

നിർ�ാണം / നവീകരണം �ട�ിയ പ�തികളാണ്

�ധാനമാ�ം നട�ിലാ�ി വ��ത്. 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

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
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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�തി യിൽ

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�തി.

(ബി)

�ീര വികസന വ��ിന് കീഴി��

െസാൈസ�ികളിൽ പാൽ െകാ��േ�ാൾ

കർഷകർ�് ലഭി�� �ക �റവാെണ� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ആയത് വർ�ി�ി�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ��യിൽ തെ� �ീരസഹകരണ സംഘ�ൾ

വഴി ഏ��ം ഉയർ� പാൽ വില �ീരകർഷകർ�്

ലഭ�മാ�� സം�ാനം േകരളമാണ്. പാൽ വില

വർ�നവിൽ 84% േ�ാളം �ക �ീരകർഷകർ�്

ലഭി�� രീതിയിലാണ് വകയി��ിയിരി��ത്.
കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് 2 തവണയായി 8
�പ വർ�ന��ായേ�ാൾ 6.7 �പ�ം

കർഷക�െട ൈകകളിെല�ി.

(സി)

സ�കാര� വ��ികളിൽ നി�ം ��തൽ വില

കി��തിനാൽ �ീര കർഷകർ െസാൈസ�ികെള

ഒഴിവാ��ത് പരിഹരി�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(സി) െസാൈസ�ികളിൽ നി�ം �ീര കർഷകർ�്

ലഭി�� പാൽവില� �റേമ തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിൽ നി�് പാലിന് ഇൻെസ�ീവ്,
കാലി�ീ� സ�ിഡി എ�ീ ആ��ല��ൾ

െസാൈസ�ികളിൽ പാലള�� �ീര കർഷകർ�്

ലഭി� വ��. �ടാെത, സംഘ�ളിൽ നി�്

കർഷകർ�് ലാഭവിഹിത�ം േബാണ�ം

നൽ���്. ആയതിനാൽ കർഷകർ

സംഘ�ിൽ പാൽ അള�ാൻ താ�ര�ം

കാണി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


