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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3724 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള�ിെല �ീര ഉൽ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)
സ�രയിനം പ��ൾ, നാടൻ പ��ൾ, ആട്

എ� �മ�ിൽ ഇനം തിരി�  ്േകരള�ിെല �ീര

ഉൽ�ാദന�ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) 2020-21 വർഷെ� സം�ാനെ� �ീര

ഉൽ�ാദന�ിെ� കണ�് (െ�ാവിഷണൽ) �വെട

േചർ��. സ�രയിനം പ�-2370.28 െമ�ിക് ടൺ

നാടൻ പ�-4.37 െമ�ിക് ടൺ ആട്-119.22 െമ�ിക്

ടൺ

(ബി)

എൻ ഡി ക�കാലികൾ, നാടൻ എ�മകൾ

എ�ിവയി�െട�� �ീര ഉൽപാദന�ിെ�

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020-21 വർഷെ� സം�ാനെ� �ീര

ഉൽ�ാദന�ിെ� കണ�് (െ�ാവിഷണൽ) �വെട

േചർ��. എൻ.ഡി ക�കാലികൾ

എൻ.ഡി.പ�-27.57 െമ�ിക് ടൺ

എൻ.ഡി.എ�മ-3.81 െമ�ിക് ടൺ നാടൻ

എ�മ-8.61 െമ�ിക് ടൺ

(സി) �ീര ഉൽ�ാദനം വർ�ി�ി�  ്ജന�ൾ�്

��മായ പാൽ ലഭ�മാ�ാൻ സർ�ാർ

സ�ീകരി�� നടപടികെള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ീര ഉൽപാദനം വർ�ി�ി�ാനായി ഈ സർ�ാർ

�ീേരാ�ാദന േമഖലയിൽ വിവിധ�ളായ

പ�തികളി�െട �ീരകർഷകർ�്

ൈക�ാ�ാ��. മിൽ�് െഷഡ്  െഡവല�്െമ�്

പ�തിയിൽ 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. കർഷകർ�്

ആശ�ാസമായി വിവിധ�ളായ തീ��ൽ�ഷി

വികസന പ�തിക�ം �ീരവികസന വ��്

നട�ിലാ�ി വ��. ജന�ൾ�് ��മായ പാൽ

ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് സം�ാനെ� എ�ാ

ജി�കളി�ം ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ ലാ�കൾ

�വർ�ി���്. ഇതരസം�ാന�ളിൽ നി�
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വ�� പാ�ം പാ�����ം

പരിേശാധി��തിനായി മീനാ�ി�രം, ആര��ാവ്,
പാറ�ാല എ�ീ അതിർ�ി െച�്േപാ�കളിൽ

�ിരം ലാ�ക�ം �വർ�ി���്. മ�്

വിശദമായ പരിേശാധന ആവശ��� പ�ം

കാസർേഗാഡ് , പാല�ാട് , േകാ�യം

എ�ിവിട�ളിൽ �വർ�ി�� റീജിയണൽ

ലാബിേല�ം തി�വന��ര�് �വർ�ി��

േ��് ഡയറി ലാബിേല�ം പാൽ സാ�ിൾ

ലഭ�മാ���്. പ���ികെള ശാ�ീയമായി

വളർ�ി മിക� ഉൽ�ാദന�മത�� പ��ളാ�ി

മാ�ക എ� ല��േ�ാെട നട�ിലാ�ി വ��

ക���ി പരിപാലന പ�തി �കാരം

പ���ികൾ�് സ�ിഡി നിര�ിൽ തീ�,
ഇൻ�റൻസ്  പരിര� എ�ിവ ഉറ�ാ��, ഒ�

�ണി�ിന് 12,500/- �പ സ�ിഡി നൽകി വ��.
ഇ�റ�് സബ് െവഷൻ �ീമി�െട

�ഗസംര�ണാവശ��ൾ�ായി കർഷകർ

എ��ി�� േലാ�കൾ�് 5000/- �പ വെര

പലിശ നി�യി�  ്സ�ിഡി നൽ��. കറവയ�ം

വിതരണം െച�� പ�തിയി�െട കറവയ�ം

�ാപി�� പ�തികൾ�് ഒ� �ണേഭാ�ാവിന്

25000/ �പ ധനസഹായം നൽ��.
കാലിവളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

താെഴ പറ�� റീബിൾഡ്  േകരള (RKI) പ�തി�ം

നട�ാ�ി വ��. 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 vi) തീ��ൽ�ഷി�്

സഹായം- െഹ�ർ ഒ�ിന് പരമാവധി 30,000/-
�പ �ടാെത, േകരള ഫീഡ്സ്  ഉ�ാദി�ി��

േകരമിൻ എ� ധാ�ലവണ മി�ിതം എ�ാ

�ഗാ�പ�ികൾ വഴി�ം സൗജന�മായി വിതരണം

നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


