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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6761 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീരകർഷകർ�് െതാഴി�ം വ�മാന�ം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 

�ീ ജി �ീഫൻ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

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

(എ) സം�ാന�് �ീരകർഷകർ�് െതാഴി�ം

വ�മാന�ം വർ�ി�ി��തി�ം പാൽ, ��, മാംസം

എ�ിവയിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി��തി�മായി കഴി� സർ�ാർ

നട�ിയ �വർ�ന ഫലമാ��ായ േന��ൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2014-2015-ൽ �തിദിനം 15.26 ല�ം ലി�ർ പാൽ

�ീരസംഘ�ൾ �േഖന സംഭരി�ി�� �ാന�്

2020-21-ൽ �ീരസംഘ�ൾ �േഖന�ളള �തിദിന

സംഭരണം 21.3 ലി�റായി വർ�ി�. 2017-18
വർഷ�ിൽ േകരള�ിൽ പാൽ ഉ�ാദന�ിൽ

േദശീയ വളർ�ാ ശരാശരിെയ�ാൾ വർ�നവ്

േരഖെ���ി. േകരള�ിൽ 2015-16 വർഷം

�തിദിനം ഏകേദശം 5.5 ല�ം ലി�ർ പാൽ

ഇറ�മതി െച�ി��െവ�ിൽ നിലവിൽ

പാ��ാദനം വർ�ി� സാഹചര��ിൽ

സം�ാന�ിനകെ� ആവശ�ം കഴി�്

അധിക�ളള പാൽ പാൽെ�ാടി ആ��തിനായി

അന�സം�ാനെ� ആ�യി�� �ിതിയിൽ

എ�ിയി��്. �ടാെത, 53.93 േകാടിേയാളം �പ

െചലവഴി�  ്സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാെട

മലബാർ �ണിയെ� ഉടമ�തയിൽ മല�റം

�ർ�നാട്  ആ�നിക പാൽെ�ാടി നിർ�ാണ

ഫാ�റി �ാപി��തി�ളള തറ��ി�ക�ം

ആയതിെ� നിർ�ാണ�ിനാ�ളള

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�ക�ം െച�വ��.
മാംസാവശ��ിേല�ായി േപാ���ികെള

വളർ�� കർഷകർ�് 10000/- �പ�െട

സ�ിഡി നൽ���്. കാള/ േപാ���ി പ�തി

നട�ാ�ിയതി�െട ��തൽ കർഷകർ

മാംസാവശ��ിനായി േപാ���ികെള

വളർ��തിന് �േ�ാ� വ���്. സം�ാന�്

��, േകാഴിയിറ�ി എ�ിവ�െട ഉത്പാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് സം�ാന

പൗൾ�റി വികസന േകാർ�േറഷൻ (െകപ്േകാ)
വഴി പല പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി വ��.
െകപ്േകാ�െട തി�വന��രം �ട�ന��ിൽ
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�വർ�ി�� ഇറ�ിേ�ാഴി �ജനന േക��ിൽ

ഉത്പാദി�ി�� ഇറ�ിേ�ാഴി���െള

േകാൺ�ാ�് ഫാമിംഗ് പ�തിയി�െട ��ംബ�ീ

�ണി�കൾ�് വളർ�ാൻ നൽ�ക�ം 45 ദിവസം

�ായമാ�േ�ാൾ െകപ്േകാ തെ� വില െകാ��്

തിരി�  ്വാ�ി സ��ം േ�ാസസിംഗ് �ാ�ിൽ

സം�രി�  ്േകാഴി ഇറ�ി�ം അ�ബ�

ഉത്പ���മാ�ി െകപ് േകാ ഏജൻസികൾ വഴി

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മിതമായ വില�് ലഭ�മാ��.
�തിവർഷം 12 ല�ം ഇറ�ിേ�ാഴി���െള

ഉത്പാദി�ി�� �ട�ന��് ഫാമിൽ നി�ം 20
ല�ം ഇറ�ിേ�ാഴി���െള

ഉത്പാദി�ി��തി�� അടി�ാനസൗകര�

വികസ�ിന് �ട�ം �റി�. െകപ്േകാ വഴി

നട�ാ�ിയ വിവിധ പ�തികളി�െട േകരള�ിെല

���ത്പാദനം ഗണ�മായി വർധി�ി�ാൻ

കഴി�ി��്. ���ത്പാദനം

വർധി�ി��തി�� പ�തിക�മായി ബ�െ��്

കർഷകർ�് സൗജന�മായിേ�ാ നാമമാ�മായി

�ണേഭാക് � വിഹിതം വാ�ിയിേ�ാ േകാഴികൾ,
തീ� എ�ിവ നൽ���്. ��േ�ാഴി വളർ�ൽ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി� േവ�ി ജനകീയാ��ണ

പ�തി വഴി ഒ� �ണേഭാ�ാവി� 25
േകാഴി���ൾ വെര സൗജന�മായി

നൽ���്. സം�ാന�് ��േ�ാഴി

വളർ��തിേല�ായി �ൾ വിദ�ാർ�ിനികൾ�്

5 ��േകാഴികെള വീതം നൽകി െകാ�് പൗൾ�ി

�ൾ ��് എ� േപരിൽ സം�ാന�ടനീളം

പ�തി നട�ാ�ി വ��. ഇതിനായി നട�് വർഷം

3 േകാടി �പ വകയി��ിയി��്. ഈ പ�തികൾ

വഴി സം�ാന�് ���ൽ�ാദന�ിൽ വർധനവ്

ൈകവരി�വാൻ കഴി�െവ�ി�ം സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി�വാൻ സാധി�ി�ി�. നിലവിൽ

���ത്പാദന�ിൽ േകരളം രാജ��് ഒ�താം

�ാന�ാണ്.

(ബി)
കന�മഴ�ം ��തിേ�ാഭ�ം �ലം �ീരവികസന

േമഖലയിൽ ഉ�ായി�� നാശന���െട

�ാഥമിക വിലയി��ൽ ഈ സർ�ാർ

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. 2021 ഒേ�ാബർ മാസെ� കന�മഴ�ം

��തി േ�ാഭ�ം �ലം �ീരവികസന േമഖലയിൽ 2
േകാടിേയാളം �പ�െട ന�ം സംഭവി�ി��്. 59
പ��ൾ�് ജീവഹാനി സംഭവി�. 77
കാലിെതാ��കൾ �ർ�മാ�ം 197 െതാ��കൾ

ഭാഗീകമാ�ം നശി�.

(സി) �തി�ല സാഹചര��ിൽ കർഷകെര

നിലനിർ��തി�േവ�ി �ര�നിവാരണ

വ��ിൽ നി��� ധനസഹായം യഥാസമയം

എ�ി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(സി)
�ര�നിവാരണ വ��ിൽ നി��� ധനസഹായം

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി�

വ��.
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(ഡി) �ീരകർഷകർ�് അത��ാദന േശഷി��

വി�ക�ം ക���ിക�ം വിതരണം നട�ി

ഉ�ാദനേശഷി വർ�ി�ി��തി�ം

�ണേമൻമ�� വള�ം ക�കാലി�ീ�ക�ം

സബ് സിഡി നിര�ിൽ നൽ��തി�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) പ���ികെള ശാ�ീയമായി വളർ�ി മിക�

ഉത്പാദന �മത�� പ��ളാ�ി മാ�ക എ�

ല��േ�ാെട നട�ിലാ�ി വ�� ക���ി

പരിപാലന പ�തി (േഗാവർ�നി പ�തി) �കാരം

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

�ണി�ിന് 12500/- �പ സ�ിഡി നൽകി വ��.
നട� സാ��ിക വർഷം 50 േകാടി �പ

പ�തി�ായി വകയി��ിയി��്.
�ീരകർഷകർ�് അത��ാദന േശഷി��

ക���ികെള വിതരണം നട��തിന്

�ീരേമഖലയിൽ ഭാവിയിേല�് ആവശ�മായ

കാലിസ��് സം�ാന� തെ�

വളർ�ിെയ��ക എ� ല��േ�ാെട 2018-19
സാ��ിക വർഷം �തൽ കിടാരി പാർ�് പ�തി

നട�ാ�ി വ��. നിലവിൽ 4 കിടാരി

പാർ�കളിലായി 300 കിടാരികെള വളർ��.
ശാ�ീയപരിചരണ�ി�െട�ം ചി�യായ

തീ��മ�ി�െട�ം വളർ�ിെയ��� ഉ��ളിൽ

നി�് ആേരാഗ�കര�ം അത��ാദന

േശഷി���മായ ക�കാലികെള

സം�ാന�ി��ിൽ നി�തെ�

വളർ�ിെയ��ാൻ പ�തി സഹായി��.
കിടാരികൾ �സവി� കറവപ��ൾ ആ�� �റ�്

വിവിധ പ�തികളിൽ ഉൾെ�� കർഷകർ�്

മിതമായ വില ഈടാ�ി നൽ�കയാണ് െച��ത്.
�ീേരാ�ാദന േമഖലയിൽ �ീരകർഷകർ േനരി��

ഏ��ം �ധാന ��ം കാലി�ീ� വില

വർ�നവാണ്. കാലി�ീ� സബ് സിഡി പ�തി�ം

�ീരവികസന വ��് ഏെ���് നട�ിലാ��.
തീ��ൽ�ഷി�െട േനാഡൽ ഏജൻസി എ�

നിലയിൽ �ീരവികസന വ��് വിവിധ�ളായ

തീ��ൽ�ഷി വികസന പ�തികൾ

നട�ിലാ�ിവ��. സബ് സിഡിേയാെട 20
െസ�ി� �കളിൽ തീ��ൽ�ഷി, ജലേസചന

സൗകര��ിനാ�ളള പ�തികൾ,
യ�വൽ�രണ�ി�ളള പ�തികൾ, മ�േ�ാളം

�ഷി െച��തി�ളള പ�തികൾ, സ�യം

സഹായസംഘ�ൾ �േഖന തീ��ൽ�ഷി വ�ാപന-
വിപണന പ�തികൾ, തരി�നില�ളിെല

തീ��ൽ�ഷി വ�ാപന പ�തികൾ എ�ീ

പ�തികൾ �ീരവികസന വ��് നട�ിലാ�ി

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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