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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 428 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഗസംര�ണ, �ീരവികസന രംഗെ� ൈവവിധ�വൽ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���,
�ീ. എം. എം. മണി, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ ജി �ീഫൻ 

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

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ രംഗ�ം

�ീരവികസന േമഖലയി�ം

ൈവവിധ�വൽ�രണ�ം ആ�നികവൽ�രണ�ം

നട�ാ�ക വഴി ൈകവരി�വാൻ കഴി�

േന��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് �ഗസംര�ണ രംഗ�ം

�ീരവികസന േമഖലയി�ം ൈവവിധ�വൽ�രണ�ം

ആ�നികവൽ�രണ�ം നട�ാ�ക വഴി

പാ��ാദനം െമ�െ��ക�ം �ണേഭാ�ാ�െള�ാം

തെ� പ�വളർ�ൽ ഒ� �ധാന

ഉപജീവനമാർ�മായി മാ�ക�ം െച�ി��്. �ടാെത

സർ�ാരിെ� �തന പ�തികളിൽ ആ��രായി

വളെരയധികം �തിയ സംരംഭക�ം കർഷക�ം

�ീരേമഖലയിേല�് കട�വ���്.
സം�ാനെ� ആെക ക�കാലിക�െട

എ��ിൽ ഒ� ശതമാനേ�ാളം

വർ�ന��ായി. 2007 ൽ നി�ം 2012
ആയേ�ാൾ 20% �റ��ായി��

ക�കാലിക�െട എ�ം, 2019 ആയേ�ാേഴ�ം

2012 ൽ നി�ം ഒ� ശതമാനേ�ാളം വർ�ി�.
േകരള�ിെല െമാ�ം പ��ളിൽ 94% �ം

സ�രവർ����ളായി. 2012 െന അേപ�ി�്

കറവ����െട എ�ം 13.5% ഓളം വർ�ി�.
2012 ൽ 4.73 ല�ം കറവ�����ായി��ത്

2019 ആയേ�ാേഴ�ം 5.37 ല�മായി ഉയർ�.
സ�രവർ�����െട �തിദിന ശരാശരി

പാ�ൽ�ാദനം 10.20 കി.�ാമായി ഉയർ�.
രാജ��് പ�ാബ് കഴി�ാൽ ര�ാം

�ാന�ാണ് േകരളം. ആ�ക�െട എ��ിൽ

2012 െന അേപ�ി�  ്2019 ആയേ�ാേഴ�ം 9%
വർ�ന��ായി. 2012 ൽ 12.46 ല�ം ആ�കൾ

ഉ�ായി�െ��ിൽ 2019 ൽ അത് 13.59
ല�മായി ഉയർ�. പ�ിക�െട എ��ിൽ 86%
വർ�ന��ായി. 2012 ൽ 56000
പ�ിക��ായി��ത് 2019 ൽ 1,04,000 ആയി

ഉയർ�. �ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ
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ആ�നികവത്കരണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ

�ഗസംര�ണ വ��് നട�ിലാ�� വിവിധ

പ�തികൾ താെഴ�റ��. a) കറവയ�ം

വിതരണം െച�� പ�തി- �ഗസംര�ണ

വ��ിെ� പ�തി വിഹിത�ിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ��. ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് 25000/- �പ

ധനസഹായം ഇതിനായി നൽ��. നട�

സാ��ിക വർഷം 0.5 േകാടി �പ പ�തി�ായി

വകയി��ിയി��്. b) താെഴപറ�� റീബിൾഡ്

േകരള (RKI) പ�തി�ം ആ�നികവത്കരണം

േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ �ഗസംര�ണ വ��് �േഖന

നട�ിലാ�ി വ��. പ�തികൾ: i) ശാ�ീയമായ

ക�കാലി െതാ��് നിർ�ാണ�ിന് സഹായം -
�ണി�് ഒ�ിന് പരമാവധി 25,000/- �പ

ധനസഹായം. ശാ�ീയമായ രീതിയിൽ

െതാ��കൾ നിർ�ി��തിന് �ീരകർഷകർ�്

സ�ിഡി അ�വദി��. 12.5 േകാടി �പ

പ�തി�ായി റീബിൾഡ്  േകരള (RKI)
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��. ii) ഡയറി ഫാ�ക�െട

യ�വത്�രണ�ിന് ധനസഹായം - �ണി�്

ഒ�ിന് പരമാവധി 1 ല�ം �പ സഹായം.
ഫാ�കൾ ആ�നികവത്കരി�ാൻ റ�ർ മാ�് ,
കറവയ�ം, ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ർ, ഹാൻഡ്  ഷവർ

വി�് പ�്, വീൽ ബാേരാ , ഡങ്  സ്  �ബർ , ചാഫ് 
ക�ർ, ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�്, �റി പ�് �തലായ

ആ�നിക സ�ീകരണ�ൾ �ാപി��തിനാണ്

സഹായം നൽ��ത്. ഒ� േകാടി �പ

പ�തി�ായി റീബിൾഡ്  േകരള (RKI)
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��. ഇ��ടാെത കാർഷിക േമഖല�മായി

ബ�െ��് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട

സാധ�ത താെഴ�റ�� �വർ�ന�ൾ വഴി

�ഗസംര�ണ വ��ിൽ നട�ിലാ�ിയി��്. 1)
കർഷക രജിേ�ഷൻ - േകരള�ിെല

�ഗസംര�ണ േമഖല�മായി ബ�െ��്

�വർ�ി�� കർഷക�െട േജ�ാ�ഫിക്

െലാേ�ഷൻ അട��� വിവര�ൾ സഹിതം,
ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇൻഫർേമഷൻ

െടേ�ാളജി - േകരള (നിലവിൽ ഡിജി�ൽ

�ണിേവ�ി�ി, േകരള) �െട സാേ�തിക

സഹകരണേ�ാ� �ടി ത�ാറാ�ിയ BHUMIKA
എ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ഉപേയാഗി�്

േശഖരി�  ്വരികയാണ്. ഇ� വെര 5.31
ല��ിൽ�രം കർഷക�െട വിവര�ൾ

േശഖരി�ി��്. 2) ഇ-ഓഫീസ്  - �ഗസംര�ണ
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വ��ിൽ 2016 നവംബർ �തൽ ഇ-ഓഫീസ്  ഫയൽ

മാേനജ് െമ�് സംവിധാനം നിലവി��്. വ��ിെല

��വൻ ഓഫീസർമാർ�ം, �റി�ൽ ജീവന�ാർ�ം

ഏ� സമയ�ം എവിെടയി��ം ഫയൽ

ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴി��വിധ�ിൽ

സൗകര�ം ഏർെ���ിയി��്. ഇ� �ലം, �ളയ

കാല�ം, േലാ�്ഡൗൺ സമയ�ം �ഗസംര�ണ

വ��ിെ� ഓഫീ�കളിൽ ജീവന�ാർ�്

ഹാജരാകാൻ സാധി�ാതി��ി�ം ഇ - ഓഫീസ്

സംവിധാനം വഴി ജീവന�ാർ�് ഫയ�കൾ

െെകകാര�ം െച�വാ�ം ഓഫീസ്  നടപടികൾ

�ട�മി�ാെത �ടരാ�ം സാധി�. ആയ�വഴി �ത�

സമയ�് �രിതാശ�ാസ �വർ�ന�ൾ

നട�ാ��തി�ം, വിവിധ ആ��ല��ൾ സമയ

ബ�ിതമായി വിതരണം െച��തി�ം

സാധി�ി��്.

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം

ക�കാലിക�െട ജനിതകമായ �േരാഗതി�ം

ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ി��തി�േവ�ി

സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എൽ.ഡി. േബാർഡ്  ഉയർ�

ഉൽ�ാദനേശഷി���ം, പ���ികെള ��തലായി

ഉൽ�ാദി�ി�വാൻ കഴി��തി���

ലിംഗനിർ�യം നട�ിയ ബീജമാ�കൾ

��തലായി കർഷക�െട പ��ളിൽ

ഉപേയാഗി��തിനായി നടപടികൾ സ�ീകരി�.
ഇതിനായി 10,000 േഡാസ്  ബീജമാ�കൾ ആേഗാള

െടൻഡറി�െട വാ�ി�ഴി�. പ���െട

േരാഗ�തിേരാധ േശഷി ഉയർ��തിെ� സാധ�ത

പരിേശാധി��തിന് േവ�ി�� �ാരംഭ ജനിതക

ഗേവഷണ�ൾ െക.എൽ.ഡി.േബാർ�ം

തി�വന��രം ജി�യി�� േക� സർ�ാർ

�ാപനമായ ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ്

എഡ�േ�ഷൻ ആൻറ്  റിസർ�  ്(IISER) �ം

സം��മായി ആരംഭി� കഴി�. പ�ാബിൽ

നി�ം ഉൽ�ാദന േശഷി �ടിയ�ം ഉയർ�

ജനിതക �ല����മായ �റാ േപാ�കെള

സം�ാനെ� �ജനന ആവശ��ി��

ബീേജാൽ�ാദന�ിനായി വാ�വാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി� കഴി�. ഉയർ� ഉൽ�ാദന �മത��

ജ�ി, േഹാൾ�ീൻ �ീഷ�ൻ ഇന��െട ഇറ�മതി

െച� �ണം ഉപേയാഗി� വി�കാളകെള മാ�െ��ി

ഫാമിൽ ഉൽ�ാദി�ി� കഴി�. ഇവ�െട

ബീജമാ�കൾ സം�ാനെ� �ജനന

�വർ�ന�ൾ�ായി ഉപേയാഗെ����താണ്.
േകരള െവ�റിനറി ആ�് അനിമൽ സയൻസസ്

സർ�കലാശാല സ�രവർ�ം ക�കാലിക�െട

ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തി�� ഇ��ൻ

കാർഷിക ഗേവഷണ കൗൺസിലിെ� േ�ാജനി

െട�ിംഗ് പ�തി 1986 �തൽ മ��ി െവ�റിനറി
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േകാേളജിെല ജനിതക വിഭാഗ�ിൽ നട�

വ���്. ഇതിെ� ഭാഗമായി ഉത്പാദനേശഷി

��ത�� വി�് �രികെള അവയിൽ നി�്

ഉത്പാദി�ി�െ��� പ���ിക�െട �ജനന

നിര�ിെന അടി�ാനമാ�ി തിരെ����. ഈ
ഗേവഷണ പ�തിയി�െട ഉ��ിരി��

പ��ൾ�് മ��വ�മാ�� താരതമ��ിൽ 400
�തൽ 500 ലി�ർ വെര ഓേരാ വർഷ�ം ��തലായി

പാൽ ഉത്പാദി�ി��. േകരള�ിൽ ��ർ

ജി�യിെല 8 േക��ൾ വഴി ഈ പ�തി

നട�ിലാ��. സ�രവർ�ം പ���െട ജീൻ

തല�ി�� പഠന�ൾ വഴി അവ�െട സ�ഭാവ

സവിേശഷതക�ം അവ�് കാരണമായ ഘടക��ം

ക�പിടി�ാ�ം അ�വഴി വളർ��ഗ��െട

ഉത്പാദനേശഷി വർ�ി�ാ��� ഗേവഷണ�ൾ

നട�ി വ��. �ടാെത മലബാറി ആ�ക�െട

ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തി�� പ�തി

നട�ിലാ�ി വ���്.

(സി) �തന�ം ഗേവഷണാ�ക�മായ സാേ�തികവിദ�

�േയാജനെ���ി �ീരവികസന േമഖലയിൽ

ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടികൾ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ീരവികസന േമഖലയിൽ പ���െട ഉത്പാദനം

വർ�ി�ി��തിന് �വെട േചർ�� േമഖലകളിൽ

�� പതി�ി���്. a. വ��താ നിവാരണം b.
അ�േയാജ�മായ വി�കാളക�െട ബീജം

ഉപേയാഗി�  ്��ിമ ബീജസ�ലനം നട�ക. c.
ഉൽ�ാദന �മത �ത�മായി േരഖ����തിന്

ആവശ�മായ വിവര േശഖരണം നട�ക. d.
�ത�സമയ�് ഉചിതമായ ചികി�ാ സഹായം

കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ക. നിലവിൽ

ക�കാലികളിൽ കാണെ��� വ��ത�െട

േതാത് േരഖെ����തി�� സംവിധാന�ൾ

വ��ിൽ പരിമിതമാണ്. ഉ��ളിെല വ��ത

�ത�സമയ�് ക�പിടി��തി�ം,
ചികി�ി��തി��� സംവിധാനം

ഒ���തിെ� ഭാഗമായി ഏ��ം �തിയ

സാേ�തിക വിദ�യായ RFID tag ഉപേയാഗി�്

പ��െള തിരി�റി��തി�ം അവ�മായി

ബ�െ�� വിവര�ൾ േശഖരി�  ്വിവിധ

തല�ളിൽ �േയാജനെ����തിേല�ായി ഒ�

Comprehensive software ത�ാറാ��തിന്

Digital University, Kerala െയ �മതലെ���ി

കഴി�. ഇതിേല�ായി സം�ാന സർ�ാർ RKI
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 7.525 േകാടി �പ

അ�വദി�ക�ം െച�ി��്. േമൽ �ചി�ി�ി��

RFID tagging ഉം Comprehensive Software െ�

application �ം ഉപേയാഗി�  ്തെ� ഉ���െട

പാ�ൽപാദനം കർഷകർ�് േനരി�് Software േല�്

േരഖെ���വാൻ ഉ� സൗകര�ം ഒ���.
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ഉത്പാദന േശഷി അ�സരി� ഓേരാ ഉ�വി�ം

അ�േയാജ�മായ ബീജം തിരെ���

ഉപേയാഗി���വഴി വ�ം തല�റ ക���ിക�െട

ഉത്പാദനേശഷി ഗണ�മായി വർ�ി�ി�ാൻ

സാധി�ം എ�ത് ഒ� േന�മായി കാണാം. േകരള

സം�ാന�് �ഗാ�പ�ികൾ സാധാരണ

രീതിയിൽ 9-3 മണിവെരയാണ് �റ�

�വർ�ി��ത്. ഇ� �ടാെത രാവിെല 8
മണി�തൽ രാ�ി 8 വെര 12 മണി��ം

�വർ�ി�� ജി�ാ െവ�റിനറി േക���ം 24
മണി�ർ �വർ�ി�� 31 �ാപന��ം മൾ�ി

െ�ഷ�ാലി�ി െവ�റിനറി േഹാ�ി��മാണ്

നിലവി��ത്. എ�ാൽ 152 േ�ാ�കളി�ം, 3
േകാർ�േറഷനി�ം ഒ� �നിസി�ാലി�ി�ം ഉൾെ�െട

156 േക��ളിൽ രാ�ികാല അടിയ�ിര

ചികി�ാ േസവനം നൽ��തിന് പ�തി

�പീകരി�  ്�ക വകയി��ിയി��്. ഈ
സംവിധാന�ിെ� �വർ�നം

െമ�െ����തിേല�ായി 156 എമർെജൻസി

ൈന�് െവ�റിനറി സർ�ീസി�ം വാഹനം

നൽ��തി�ം, അവെയ ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി��തിന് ഒ� Veterinary Health &
Farmers Interphase സംവിധാനം

ഏർെ����തിന് പ�തി ത�ാറാ�ി

വ�കയാണ്. ഈ സംവിധാന�ി�െട

�ഗസംര�ണവ��ിെ� Bhumika application ൽ
രജി�ർ െച�ി�� ഒ� കർഷകൻ തെ�

െമാൈബൽ ന�റിൽ നി�ം ഫാർേമ�്

ഇ�ർെഫയ്സ്  സംവിധാന�ിേല�് േഫാൺ

വിളി�ാൽ ആ കർഷകന് ആവശ�മായ േസവനം

നാമമാ�മായ �ക ഫീസിന�ിൽ

ഈടാ�ിെ�ാ�് കർഷകെ� വീ�പടി�ൽ വ��്

എ�ി��താണ്. ഇ�വഴി �ഗാ�പ�ിക�െട

�വർ�ന സമയ�ളിൽ അവിെട നി��

േസവന�ം , ൈവ�േ�രം 6 മണി �തൽ രാവിെല 6
മണി വെര Night Emergency
സംവിധാന�ി�െട�� േസവന�ം ലഭി�ം.
Veterinary health & farmers interphase
സംവിധാന�ി�െട 24 മണി�ർ ഉപേദശ

േസവന��ം ലഭ�മാ�ം. ഇത് കർഷകന്

കാലിവളർ�ലിൽ ഏർെ���തിന്

ആ�ൈധര��ം വ��ിെ� ക�ത�ം

ഉറ�വ����്. �തന�ം

ഗേവഷണാ�ക�മായ സാേ�തിക വിദ�കൾ

�ീരവികസന വ��ിെ� വി�ാന

�വർ�ന�ളി�െട�ം �ീരപരിശീലന േക��ൾ
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നട�ി വ�� പരിശീലന�ളി�െട�ം �ീര

കർഷകരിേല�് എ�ി��.

(ഡി)

�ീരകർഷക�െട ഉ���ൾ�് ന�ായവില

ഉറ�ാ��തി�ം അവ�െട ആ�നിക

സംഭരണ�ി�ം അവ �ല�വർ�ിത

ഉ���ളാ�ി മാ��തി��� പ�തി

ആവി�രി�േമാ?

(ഡി) �ീരകർഷകർ�് സംഘ�ളിൽ അള�� പാലിന്

ന�ായവില ഉറ�ാ�ിയി��്. ഇ��യിൽ

�ീരസംഘ�ളിൽ അള�� പാലിന് ഏ��ം

��തൽ വില ലഭി��ത് േകരള�ിലാണ്.
സം�ാനെ� ��തൽ പാൽ ൈകകാര�ം െച��

�ീരസംഘ�ളിൽ ആ�നിക രീതിയി�ളള പാൽ

സംഭരണ�ിനായി ഓേ�ാമാ�ിക് മിൽ�് കള�ൻ

�ണി�കൾ നിലവി��്. �ടാെത, �ീര പരിശീലന

േക��ൾ �േഖന വ��ികൾ�ം, ��കൾ�ം

െച�കിട �ല�വർ�ിത ഉ�� �ണി�കൾ

ആരംഭി��തി�� പരിശീലന�ം നൽകി വ��.
പാൽ �ല�വർ�ിത ഉ���ളാ�ി വിൽ��തിന്

�ീര സംഘ�ൾ�ം ധനസഹായം നൽ���്.
ഇ�ര�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� ഉ���ൾ

�ീരസംഘ�ൾ �േഖന വിപണനം െച�

വ���്. �ീര കർഷകൻ സംഘ�ിൽ

അള�� പാലിന് ന�ായമായ വില ഉറ�ാ��തിന്

ഏകീ�ത േസാ�് െവയർ നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


