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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4551 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ം വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹന പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
Shri. A. K. Saseendran

(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വനം വന�ജീവി വ��ിന് കീഴിൽ
��ം വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹന�ിന്

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം, ആയതി��

ധനസഹായ��ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ)  സം�ാന�് ��ം വളർ�ൽ

േ�ാ�ാഹന�ിന് നട�ിലാ�ിവ��
പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ൈ�കൾ

വ�പിടി�ി��വർ�് േ�ാ�ാഹന ധനസഹായം
നൽ�� പ�തി 2012 വർഷം �തൽ
നട�ിലാ�ിവ���്. ഈ പ�തി �കാരം േത�്,
ച�നം, മഹാഗണി, ആ�ിലി, �ാവ്, ഈ�ി,
ക�കം, ��ിൾ, ��ിവാക, േത�ാവ്
എ�ി�െന പ�ിനം ��െ�കൾ

ന�പരിപാലി��വർ�് ൈതക�െട എ�ം
അ�സരി�  ്��് തല�ളിലായാണ് ധനസഹായം
നൽ��ത്. 50 ൈതകൾ �തൽ 200 ൈതകൾ
വെര ൈത ഒ�ിന് 50/- �പ നിര�ി�ം, 201 �തൽ
400 എ�ം ൈതകൾ�് ൈത ഒ�ിന് 40/- �പ
നിര�ി�ം, 401 �തൽ 625 എ�ം ൈതകൾ�്
ൈത ഒ�ിന് 30/- �പ നിര�ി�ം ധനസഹായം
നൽ��താണ്.

(ബി) ��ം വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹന�ിന്

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ ഇേ�ാൾ
നിലവിലിെ��ിൽ ആയത് �ന:�ാപി�ാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)  സം�ാന�് ��ം വളർ�ൽ

േ�ാ�ാഹന�ിന് നട�ിലാ�ിവ��
പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ൈ�കൾ

വ�പിടി�ി��വർ�് േ�ാ�ാഹന ധനസഹായം
നൽ�� പ�തി 2012 വർഷം �തൽ
നട�ിലാ�ിവ���്. ഈ പ�തി �കാരം േത�്,
ച�നം, മഹാഗണി, ആ�ിലി, �ാവ്, ഈ�ി,
ക�കം, ��ിൾ, ��ിവാക, േത�ാവ്
എ�ി�െന പ�ിനം ��െ�കൾ

ന�പരിപാലി��വർ�് ൈതക�െട എ�ം
അ�സരി�  ്��് തല�ളിലായാണ് ധനസഹായം
നൽ��ത്. 50 ൈതകൾ �തൽ 200 ൈതകൾ
വെര ൈത ഒ�ിന് 50/- �പ നിര�ി�ം, 201 �തൽ
400 എ�ം ൈതകൾ�് ൈത ഒ�ിന് 40/- �പ
നിര�ി�ം, 401 �തൽ 625 എ�ം ൈതകൾ�്
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ൈത ഒ�ിന് 30/- �പ നിര�ി�ം ധനസഹായം
നൽ��താണ്.

(സി)

ക�വം േഫാറ�് േറ�ിെ� കീഴിൽ വ��
െച�വാേ�രി െസൻ�ൽ ന�റിയിൽ
��ൈ�ക�െട ഉത്പാദനം വർ�ി�ി�ാ�ം
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് സൗജന�മായി വിതരണം
െച�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ക�ർ െടറിേ�ാറിയൽ ഡിവിഷെ� പരിധിയിെല
ക�വം െറയി�ിെ� കീഴിൽ വ��
െച�വാേ�രി െസൻ�ൽ ന�റിയിൽ  നി�ം
നിലവിൽ ��ൈ�കൾ സൗജന�മായി വിതരണം
െച��ി�. കഴി� 3 വർഷ�ളിലായി
ഉത്പാദി�ി� ൈതക�െട�ം വിതരണം െച�
ൈതക�െട�ം വിവര�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                               അനുബന്ധം

Ignª  3  hÀj§fnembn  DXv]mZn¸n¨  ssXIfpsSbpw  hnXcWw  sNbvX
ssXIfpsSbpw hnhc§Ä. 

hÀjw DXv]mZn¸n¨
ssXIfpsS

F®w

hnXcWw  sNbvX
ssXIfpsS F®w

dnamÀ¡kv

tX¡v പലജാതി
ൈതകള

tX¡v ]ePmXn
ssXIÄ

2019 90000 20000

34500 12985 Un¸mÀ«vsaâ v
Bhiy¯n\v

28592  3030 s]mXp
P\§Ä¡v
hnÂ¸\
\S¯nbXv

 7500 Bdfw
{Kma]©mb¯n\v
\ÂInbXv

19408   3985 \in¨p t]mbXv
BsI 90000 20000 90000 20000

2020 10000

5741 Un¸mÀ«vsaâ v
Bhiy¯n\v

  710 aäv
hIp¸pIÄ¡v
\ÂInbXv

 2030 s]mXp
P\§Ä¡v
hnÂ¸\
\S¯nbXv

 1519 _m¡nbpÅXv
BsI 10000

2021 65000 60000

41922 24468 Un¸mÀ«vsaâ v
Bhiy¯n\v

10501    618 s]mXp
P\§Ä¡v
hnÂ¸\
\S¯nbXv

1300 9062 \in¨p t]mbXv
11277 25852 _m¡nbpÅXv

ആെക 65000 60000


