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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6744 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

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

(എ) 2016-17 സാ��ിക വർഷം �തൽ 2020-21
സാ��ിക വർഷം വെര�� ബഡ്ജ�കളിൽ

�ഗസംര�ണ വ��ിന് �ഖ�ാപി� പ�തികൾ

ഏെതാെ�യാണ�ം ഇവയിൽ ഏെതാെ�

പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ;

(എ) 2016-17 സാ��ിക വർഷം ബഡ്ജ�ിൽ

�ഖ�ാപി� �ഗസംര�ണ വ��ിെ� പ�തികൾ 1.
വാസ�ല�ളിൽ വീ�പടി�ൽ �ഗചികിൽസാ

േസവനം 2. ക�കാലി വികസന പ�തി 3.
ക���ി പരിപാലന പ�തി (േഗാവർ�ിനി

പ�തി) 4. ഊർ�ിത ക�കാലി വികസനം -
ബീജസ�ലന സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ൽ 5.
ബാ�് യാർഡ്  പൗൾ�ി   െഡവലപ്െമ�് േ�ാജ�്

6. ഫാ�ക�െട ശാ�ീകരണം 7. േകാഴി വളർ�ൽ

പ�തി 8. െവ�റിനറി േസവനം 9. വികസന�ം

പരിശീലന�ം 10. സാേ�തിക വിദ� െമ�െ����ം

ആ�നിക വൽ�രണ�ം 11. ബേയാളജി�ൽ

െ�ാ ഡ�ൻ േകാം��് 12. രാ�ീയ പ�ധൻ

വികാസ്  േയാജന 13. �ഗസംര�ണ �ിതി

വിവര�ണ�ം സാ�ിൾ സർെ��ം (50% േക�

സഹായം) 14. മീ�് േ�ാഡ�്സ്  ഓഫ് ഇൻഡ���

ധന സഹായം 2017-18 സാ��ിക വർഷം

ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� �ഗസംര�ണ വ��ിെ�

പ�തികൾ 1. വാസ�ല�ളിൽ വീ�പടി�ൽ

�ഗചികിൽസാ േസവനം 2. ക�കാലി വികസന

പ�തി 3. ക���ി പരിപാലന പ�തി

(േഗാവർ�ിനി പ�തി) 4. ഊർ�ിത ക�കാലി

വികസനം- ബീജസ�ലന സൗകര��ൾ

വർ�ി�ി�ൽ 5. ബാ�് യാർഡ്  പൗൾ�ി

  െഡവലപ്െമ�് േ�ാജ�് 6. സമ� ക�കാലി

ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി (േഗാസ��ി) 7. ഫാ�ക�െട

ശാ�ീകരണം 8. േകാഴി വളർ�ൽ പ�തി 9.
െവ�റിനറി േസവനം 10. വികസന�ം പരിശീലന�ം

11. സാേ�തിക വിദ� െമ�െ����ം ആ�നിക

വൽ�രണ�ം 12. ബേയാളജി�ൽ െ�ാ ഡ�ൻ

േകാം��് 13. രാ�ീയ പ�ധൻ വികാസ്  േയാജന

14. �ഗസംര�ണ �ിതി വിവര�ണ�ം

സാ�ിൾ സർെ��ം (50% േക� സഹായം)
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2018-19 സാ��ിക വർഷം ബഡ്ജ�ിൽ

�ഖ�ാപി� �ഗസംര�ണ വ��ിെ� പ�തികൾ 1.
വാസ�ല�ളിൽ വീ�പടി�ൽ �ഗചികിൽസാ

േസവനം 2. �േത�ക ക�കാലി വികസന പ�തി

3. ക���ി പരിപാലന പ�തി (േഗാവർ�ിനി

പ�തി) 4. സമ� ക�കാലി ഇൻഷ�റൻസ്

പ�തി (േഗാസ��ി) 5. ഊർ�ിത ക�കാലി

വികസനം - ബീജസ�ലന സൗകര��ൾ

വർ�ി�ി�ൽ 6. ബാ�് യാർഡ്  പൗൾ�ി

  ഡവലപ്െമ�് േ�ാജ�് 7. 2018-19 ൽ ��തായി

ആരംഭി� അനിമൽ റിേസാ�് െഡവലപ്െമ�്

(എ.ആർ.ഡി) 8. �ഗാ�പ�ിക�െട വികസന�ം

�നഃസംഘടന�ം 9. വികസന�ം പരിശീലന�ം 10.
സാേ�തിക വിദ� െമ�െ����ം ആ�നിക

വൽ�രണ�ം 11. ബേയാളജി�ൽ െ�ാ ഡ�ൻ

േകാം��് 12. ഫാ�ക�െട ശാ�ീകരണം 13.
ക�കാലി ആേരാഗ�സംര�ണ�ം

േരാഗനിയ�ണ�ം (60% േക� വിഹിതം) 14.
നാഷണൽ ൈലവ്േ�ാ�് മിഷൻ (60% േക�

വിഹിതം) 15. �ഗസംര�ണ �ിതി

വിവര�ണ�ം സാ�ിൾ സർെ��ം (50% േക�

സഹായം) 16. ക�കാലി െസൻസസ്  (100%
േക� സഹായം) 17. േദശീയ ക�കാലി മിഷൻ 18.
േകരള സം�ാന പൗൾ�ി  െഡവലപ്െമ�്

േകാർ�േറഷ�� സാ��ിക സഹായം. 19.
േകരള ഫീഡ്സ്  ലിമി�ഡിന് സാ��ിക സഹായം

20. േകരള ൈലവ്േ�ാ�് െഡവലപ്െമ�്

േബാർഡി�� സഹായം 21. എം.പി.ഐ ��

സഹായം 22. �ഗചികിൽസ േസവന�ം

�ഗാേരാഗ��ം 23. െവ�റിനറി േസവനം 2019-20
സാ��ിക വർഷം ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� പ�തികൾ 1.
വാസ�ല�ളിൽ വീ�പടി�ൽ �ഗചികിൽസാ

േസവനം 2. �േത�ക ക�കാലി വികസന പ�തി

3. ക���ി പരിപാലന പ�തി (േഗാവർ�ിനി

പ�തി) 4. സമ� ക�കാലി ഇൻഷ�റൻസ്

പ�തി (േഗാസ��ി) 5. ഊർ�ിത ക�കാലി

വികസനം -ബീജസ�ലന സൗകര��ൾ

വർ�ി�ി�ൽ 6. ബാ�് യാർഡ്  പൗൾ�ി

  െഡവലപ്െമ�് േ�ാജ�് 7. അനിമൽ റിേസാ�്

െഡവലപ്െമ�് (എ.ആർ.ഡി) 8. �ഗാ�പ�ിക�െട

വികസന�ം �നഃസംഘടന�ം 9. വികസന�ം

പരിശീലന�ം 10. സാേ�തിക വിദ� െമ�െ����ം

ആ�നിക വൽ�രണ�ം 11. ബേയാളജി�ൽ

െ�ാ ഡ�ൻ േകാം��് 12. ഫാ�ക�െട

ശാ�ീകരണം 13. േകരള സം�ാന പൗൾ�ി
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 െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷ�� സാ��ിക

സഹായം. 14. േകരള ഫീഡ്സ്  ലിമി�ഡിന്

സാ��ിക സഹായം 15. േകരള ൈലവ്േ�ാ�്

െഡവലപ്െമ�് േബാർഡി�� സഹായം 16.
എം.പി.ഐ. �� സഹായം 17. �ഗചികിൽസ

േസവന�ം �ഗാേരാഗ��ം 18. െവ�റിനറി േസവനം

19. �ഗസംര�ണ �ിതി വിവര�ണ�ം

സാ�ിൾ സർെ��ം (50% േക� സഹായം) 20.
ക�കാലി ആേരാഗ� സംര�ണ�ം

േരാഗനിയ�ണ�ം (60% േക� വിഹിതം) 21.
നാഷണൽ ൈലവ്േ�ാ�് മിഷൻ 2020-21
സാ��ിക വർഷം ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�

�ഗസംര�ണ വ��ിെ� പ�തികൾ 1.
വാസ�ല�ളിൽ വീ�പടി�ൽ �ഗചികിൽസാ

േസവനം 2. �േത�ക ക�കാലി വികസന പ�തി

3. ക���ി പരിപാലന പ�തി (േഗാവർ�ിനി

പ�തി) 4. സമ� ക�കാലി ഇൻഷ�റൻസ്

പ�തി (േഗാസ��ി) 5. ഊർ�ിത ക�കാലി

വികസനം - ബീജസ�ലന സൗകര��ൾ

വർ�ി�ി�ൽ 6. ബാ�് യാർഡ്  പൗൾ�ി

  െഡവലപ്െമ�് േ�ാജ�് 7. അനിമൽ റിേസാ�്

െഡവലപ്െമ�് (എ.ആർ.ഡി) 8. �ഗാ�പ�ിക�െട

വികസന�ം �നഃസംഘടന�ം 9. വികസന�ം

പരിശീലന�ം 10. സാേ�തിക വിദ� െമ�െ����ം

ആ�നിക വൽ�രണ�ം 11. ബേയാളജി�ൽ

െ�ാ ഡ�ൻ േകാം��് 12. ഫാ�ക�െട

ശാ�ീകരണം 13. േകരള സം�ാന പൗൾ�ി

 െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷ�� സാ��ിക

സഹായം. 14. േകരള ഫീഡ്സ്  ലിമി�ഡിന്

സാ��ിക സഹായം 15. േകരള ൈലവ്േ�ാ�്

ഡവലപ്െമ�് േബാർഡി�� സഹായം 16.
എം.പി.ഐ. �� സഹായം 17. �ഗചികിൽസ

േസവന�ം �ഗാേരാഗ��ം 18. െവ�റിനറി േസവനം

19. �ഗസംര�ണ �ിതി വിവര�ണ�ം

സാ�ിൾ സർെ��ം (50% േക� സഹായം) 20.
ക�കാലി ആേരാഗ� സംര�ണ�ം

േരാഗനിയ�ണ�ം (60% േക� വിഹിതം) 21.
നാഷണൽ ൈലവ്േ�ാ�് മിഷൻ

(ബി) നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം

നട�ിലാ�ാ�� പ�തികൾ

ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

(ബി) 2016-17 �തൽ 2021-22 വെര ബഡ്ജ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ി�� �ഗസംര�ണ വ��ിെ� എ�ാ

പ�തിക�ം നട�ിലാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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