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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6759 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീേരാ�ാദന േമഖല�െട വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 

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

(എ)

സം�ാന�് ഉ�ാദനേശഷി�� കറവ
പ���െട എ�ം �റ�വ��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്

പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(എ) ഉ�ാദനേശഷി�� കറവ പ���െട എ�ം
സം�ാന�് �റ�വ�� സാഹചര�ം
നിലവിലി�. 2019 ക�കാലി െസൻസസ്  �കാരം
േകരള�ിെല പ���െട എ�ം 13.42 ല�മാണ്.
ഇത് �ൻ െസൻസസിേന�ാൾ 1.04 ശതമാനം
വളർ�യാണ് കാണി��ത്. സം�ാനെ�

പ���െട എ�ം വർ�ി�ി��തിനായി മിൽ�്
െഷഡ്  െഡവല�്െമ�് പ�തിയിൽ സർ�ാർ
സ�ിഡിേയാെട അന�സം�ാന� നി�ം
ഉ��െള വാ�ി നൽ�� പ�തികൾ
ഉൾെ���ിയി��്. �ടാെത കിടാരി പാർ�കൾ
�േഖന ആേരാഗ�കര�ം അത��ാദന
േശഷി���മായ ക�കാലികെള
സം�ാന�ി��ിൽ നി�തെ�
വളർ�ിെയ��ാൻ ഉേ�ശി��.

(ബി) �ീര േമഖലയിേല�് കട�വ�� �തിയ
സംരംഭകെര ആകർഷി��തിന് പ�തികൾ
നട�ാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീര േമഖലയിേല�് കട�വ�� �തിയ
സംരംഭകെര ആകർഷി��തിനായി

�ീരവികസന വ��ിെ� മിൽ�് െഷഡ്
െഡവല�്െമ�് 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

ധനസഹായം, കാലിെ�ാ��് നിർ�ാണം/
നവീകരണം �ട�ിയ പ�തികളാണ് �ധാനമാ�ം
നട�ിലാ�ി വ��ത്. മിൽ�് െഷഡ്
െഡവല�്െമ�് പ�തിയിൽ ഡയറി ഫാമിെ�
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നവീകരണം, യ�വൽ�രണം �ട�ിയ
�വർ�ന�ൾ�് ധനസഹായം
നൽകിവ���്. തീ��ൽ�ഷി�ാവശ�മായ
യ�വൽ�രണ�ി�ം ധനസഹായം
നൽ���്. ചിലവഴി� �ക�െട പരമാവധി 50
ശതമാനം വെര ധനസഹായം ലഭി��താണ്.

(സി) േകരള�ിൽ വൻകിട ഡയറി ഫാ�കൾ
ആരംഭി��തിന് �തിസ�ി�െ�� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)
ഉ�്.

(ഡി)

െച�കിട �ീര കർഷകെര സഹായി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െച�കിട �ീര കർഷകെര സഹായി��തിനായി
മിൽ�് െഷഡ്  െഡവല�്െമ�് 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 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��. �ടാെത �ീര കർഷക
േ�മ�ിനായി �ീരവികസന വ��് ‘�ീര

സാ��നം’ ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��. ഈ സമ� ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ്
പ�തിയിൽ പ��െള ഇൻഷ�ർ
െച��തിേനാെടാ�ം കർഷകെന�ം
��ംബെ��ം ഇൻഷ�ർ െച�ാൻ സാധി�ം.
�ടാെത �ീരകർഷക േ�മ�ിനായി

�ീരകർഷക േ�മനിധി െപൻഷ�ം നൽകി
വ��. �ടംബ െപൻഷൻ, വിദ�ാഭ�ാസ സഹായം,
വിവാഹ ധനസഹായം എ�ിവ�ം നൽ���്.

(ഇ) ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട ദൗർലഭ�ം
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

(ഇ) ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട ദൗർലഭ�ം
പരിഹരി��തിനായി �ീരവികസന വ��ിെ�
മിൽ�് െഷഡ്  െഡവല�്െമ�് പ�തിയിൽ
ഡയറി ഫാമിെ� യ�വൽ�രണ

�വർ�ന�ൾ�് ധനസഹായം നൽകി
വ���്. തീ��ൽ�ഷി�ാവശ�മായ
യ�വൽ�രണ�ി�ം ധനസഹായം
നൽ���്. ചിലവഴി� �ക�െട പരമാവധി 50
ശതമാനം വെര ധനസഹായം ലഭി��താണ്.
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കറവ�ാ�െട അഭാവം പരിഹരി��തിനായി
േകരള ൈലവ് േ�ാ�് െഡവലപ്െമ�്
േബാർഡിെ� സഹായേ�ാെട വനിതകൾ�്
പ��റവ, കറവയ�ം ഉപേയാഗി�� കറവ
എ�ിവയിൽ �േത�ക പരിശീലനം നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


