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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6756 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�, ആട്  എ�ിവ വളർ��തി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) പ�, ആട്  വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

നിലവിൽ നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴിൽ പ� വളർ�ൽ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�ിലാ�ി വ��

പ�തികൾ 1. േഗാവർ�ിനി ക���ിക�െട

ശാ�ീയപരിപാലനം ല��മി�് നട�ിലാ��

േഗാവർ�ിനി പ�തിയിൽ എൻേറാൾ െച�ി��

ക���ികൾ�് പ�തി കാലയളവിൽ സ�ി ഡി

നിര�ിൽ കാലി�ീ� വിതരണം

െച��തിേനാെടാ�ം ആവശ�ാ�സരണം

വിരമ��്, �തിേരാധ ��ിവ�കൾ, ആേരാഗ�

പരിര� �തലായവ നൽ��. 2021-22 ൽ
ഇതിനായി 4000 ല�ം �പ നീ�ിവ�ിരി��. 2.
�േത�ക ക�കാലി വികസന പ�തി �േത�ക

ക�കാലി വികസന പ�തിയി�െട

ഉത്പാദന�മത വർ�ി�ി��തിനായി

ക���ികൾ �ർ� വളർ�െയ�� �ായം

�റ�െകാ� വരിക�ം �സവ�ൾ�ിടയി��

കാലെെദർഘ�ം �റ�ക�ം െച��. 2021-22 ൽ
ഇതിനായി 1000 ല�ം �പ നീ�ിവ�ിരി��. 3.
േഗാസ��ി ഇൻ�റൻസ്  പ�തി ടി പ�തി വഴി

�ീരകർഷകർ�് അവ�െട വിലേയറിയ ഉ���െട

ന��ിൽ നി�ം സംര�ണം ഉറ�് വ��ാൻ

കഴി�ം. ക�കാലിക�െട മരണേമാ െെവകല�േമാ

കാരണം ഉത്പാദന�ി�� �റവ് �ലം ഉ�ാ��

അനി�ിതത��ം ന��ം നിക��തി��

സംര�ണ വലയ�ൾ ലഭ�മാ�കയാണ് ഈ
പ�തി�െട ല��ം. 2021-22 ൽ 500 ല�ം �പ

നീ�ിവ�ി��്. 4. രാ�ികാല അടിയ�ിര

െവ�റിനറി േസവനം പ�തി അടിയ�ിര

ഘ��ളിൽ കർഷക�െട വീ�പടി�ൽ �ഗചികി�

േസവനം ലഭ�മാ�� രാ�ികാല അടിയ�ിര

�ഗചികി�ാ േസവനം പ�തി നിലവിൽ 156
േക��ളിൽ നട�ിലാ���്. 2021-22 ൽ
പ�തി�ായി 980 ല�ം �പ നീ�ിവ�ിരി��. 5.
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കറവയ�ം �ാപി�� പ�തി അ�ിൽ ��തൽ

കറവ����� �ീരകർഷകർ�് കറവയ��ൾ

വാ��തിന് 25,000/- �പ വീതം ധനസഹായം

നൽ�� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. 2021-22 ൽ
200 കർഷകർ�ായി 50 ല�ം �പ നീ�ിവ�ി��്.
6. �ഗസംര�ണ സംരംഭ�ൾ�� ബാ�്

വാ�കൾ�് പലിശ സ�ിഡി �ഗസംര�ണ

േമഖലയിെല �വർ�ന�ൾ�� ബാ�്

വാ�കൾ�് പലിശ സ�ിഡി നൽ��

പ�തിയാണ്. 2021-22 ൽ ഇതിനായി 125 ല�ം

�പ വകയി��ിയിരി��. �ഗസംര�ണ

േമഖലയിെല 2500 കർഷകർ�് 5000 �പ വീതം

സഹായം ലഭി�ം. �ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴിൽ

ആട്  വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ 1. േഗാ�്

സാ�ൈല�് പ�തി - െതരെ���

പ �ായ�കൾ വഴി ആട്  വളർ�ലിന് സ�ിഡി

സഹായം (50%) �ഗസംര�ണ വ��് വഴി നൽകി

വ��. 5 െപ�ാ�ം ഒ� ആണാ�ം ഉൾെ��� 800
�ണി�കൾ 2021-22 ൽ �ാപി�ം. ഒ� �ണി�ിന്

25000/- �പയാണ് ധനസഹായം. ആെക 200
ല�ം �പ അ�വദി�ി��്. 2. വ�ാവസായിക

അടി�ാന�ിൽ ആട്  വളർ�ൽ പ�തി - ആ�

വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി 2018-19
�തൽ �തിയ പ�തിയായ അനിമൽ റിേസാ�്

ഡവല�്െമ�ിെ� കീഴിൽ െകാേമ��ൽ േഗാ�റി

�ണി�് (വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ ആട്

വളർ�ൽ പ�തി ) എ� പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��. 19 െപ�ാ�ം ഒ� ആണാ�ം അട�ിയ ഒ�

�ണി�ിന് 1,00,000 �പ വീതം കർഷകന്

ധനസഹായം നൽ��. 2021-22 ൽ 250 �ണി�ിന്

250 ല�ം �പ അ�വദി�ി��്. 3. RKI
പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ആട്  വളർ�ൽ പ�തി -
RKI പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ആട്  വളർ�ൽ

പ�തിയിൽ 565 �ണി�കൾ�് 25000/- �പ വീതം

1,41,25,000/- �പ അ�വദി�ി��്. 4. നാഷണൽ

ൈലവ് േ�ാ�് മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ��

ആട്  വളർ�ൽ പ�തി - നാഷണൽ ൈലവ്

േ�ാ�് മിഷെ� കീഴിൽ കർഷകർ�് ജീവേനാപാധി

നൽ�� പ�തിയായ പി�ാ�റ ആ� വളർ�ൽ

പ�തി�് 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

ആെക 396 ല�ം �പ അ�വദി�ി��്. ഈ
വർഷം ആെക 666 �ണി�കൾ �ാപി�ം.
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 10 െപ�ാ�ം ഒ� ��നാ�ം

അട�� �ണി�് �ാപി��തിനാണ് പ�തി

�േഖന ധനസഹായം നൽ��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


