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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 278 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ഗ സംര�ണ േമഖലയിൽ സംരംഭകത� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ,
�ീ �േമാദ് നാരായൺ, 
�ീ. േജാബ്  ൈമ�ിൾ, 
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്  

�ീമതി െജ ചി�റാണി

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ഗ സംര�ണ േമഖലയിൽ
നട�ിലാ�ി വ�� സംരംഭകത� വികസന
പരിപാടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ഗസംര�ണ വ��ിെ� എ�ാ വി�ാന വ�ാപന
�വർ�ന��ം സംരംഭകത��ിൽ

അധി�ിതമായാണ് നട�ിലാ��ത്. വ��ിന്
കീഴിൽ ഉ� കർഷക പരിശീലനം, താ��്
അടി�ാന�ിൽ സംരംഭകത� വികസന
െസമിനാ�കൾ, മിക� വാണിജ�ാടി�ാന�ിൽ

പ��െള വളർ��തി�� �ീര കർഷക��
അവാർഡ് , വ��ിന് കീഴിൽ ഉ� മാധ�മ വിഭാഗം
വഴി ഉ� സംരംഭകത� വിഭാഗം പരിപാടികൾ, ഈ
വർഷം വ�വസായ വ��മായി േചർ��
സംരംഭകത� വികസന �വർ�ന�ൾ, വാണിജ�
അടി�ാന�ിൽ ആട്  വളർ�ൽ പ�തി,
വനിതകൾ�ാ�� �ീര സംരംഭകത� പരിപാടി
എ�ിവ നട�ിവ��.

ൈലവ് േ�ാ�് മാേനജ്  മ�് െ�യിനിങ്  -
െ�യിനിങ്  െസ�ർ വഴി ഉ� കർഷക പരിശീലനം 

              പ� വളർ�ൽ, ആട്  വളർ�ൽ, ��
േകാഴി വളർ�ൽ, എ�മ വളർ�ൽ,
�ൽ�ഷി�ാ�� പരിശീലനം, അല�ാര
പ�ികെള വളർ��തിനാ�� പരിശീലനം,
�യൽ വളർ�ൽ, താറാവ് വളർ�ൽ, ടർ�ി
േകാഴി വളർ�ൽ MALE CALF FATTENING
�ട�ിയവ. 

താ��് തല�ിൽ വ�വസായ വ��മായി േചർ�്
�ഗ സംര�ണ േമഖലയിെല വിദ�ർ, ധനകാര�
�ാപ�ളിെല �തിനിധികൾ , െപാ�ഷൻ
കൺേ�ാൾ േബാർഡിെല ഉേദ�ാഗ�ർ, വ�വസായ
വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവെര ഉൾെ���ി

താ��് തലസംരംഭകത� െസമിനാ�കൾ
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സംഘടി�ി�� ഈ വർഷം ഈ പ�തി
നട�ിലാ�കയാണ്. 

കർഷക അവാർഡ്  

വാണിജ�ാടി�ാന�ിൽ ഡയറി ഫാം നട��
മിക� സംരംഭകെര കെ��ി ഒ� ല�ം �പ�ം
�ശ�ി പ��ം നൽ��.

 മാധ�മ വിഭാഗം 

         �ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴിൽ മാധ�മ
വിഭാഗം വഴി വി�ാന വ�ാപന
�വർ��ൾ�ായി ജീവജാലകം �സി�ീകരണം,
േസാഷ�ൽ മീഡിയ �ാ�്േഫാം എ�ിവ ആരംഭി� . 

വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി�� ആട്

വളർ�ൽ 

          വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ ആ�കെള

വളർ��തിന് താ�ര��� കർഷകെര കെ��ി

അവർ� ഒ� ല�ം �പ�െട സബ്  സിഡി
നൽ�� നട� സാ��ിക വർഷേ��ായി 240
ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. 19
െപ�ാടിെന�ം ഒ� ആണാടിെന�ം ആണ് ഒ�
�ണി�ിൽ ഉൾെകാ�ി�ി��ത് 

WIDE വനിതകൾ�ാ�� �ീര സംരംഭകത�
പരിപാടി 

           ��ത പ�തി �േഖന വനിതാ
സംരംഭകർ�്  3 പ��െള വളർ��തി��
സാ��ിക സഹായം നൽ�� ഒ� �ണി�ിന്
75000/- �പ�െട സാ��ിക സഹായം
നൽ�� നട� സാ��ിക വർഷം ��ത
പ�തി�ായി 125 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്

.        േദശീയ ൈലവ്േ�ാ�് മിഷൻ പ�തിയി�െട
സ�കാര� സംരംഭകർ�് �ാമീണ േകാഴി, ആട് ,
പ�ി വളർ�ൽ, തീ��ൽ സം�രണം എ�ിവ�്
50% വെര �ലധന (back ended) സ�ിഡി
നൽ���്. േകാഴി, ആട് , പ�ി വളർ�ൽ എ�ീ
േമഖലകളിൽ സ�കാര� സംരംഭകെര
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം സഹായി�ക�ം െച�ക,
േരാഗ��മായ�ം മിക� ഉത്�ാദന േശഷി���
േകാഴി, ആട് , പ�ി എ�ിവെയ ��തലായി
ഉൽ�ാദി�ി�ക, എ�ിവയാണ് ഈ പ�തിയിെല
�ധാന ല���ൾ.
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     മീ�് േ�ാഡ�്സ്  ഓഫ് ഇ���െട  ഇറ�ി
ഉൽ�� വിപണനശാലകൾ �ട�ാൻ
സംരഭകർ�് ഡീലർഷി�ു നൽ��.

       വനിതാ വികസന േകാർ�േറഷ�മായി
സഹകരി�് േപാ�ിൻകിടാരികെള�ം ആ�ിൻ��ി

കെള�ം വളർ�ിെയ��ാൻ വനിതാ
സംരംഭകർ�് ലളിതവ�വ�യിൽ വാ�
നൽകാ�ളള പ�തി നട�ിലാ�ാ�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ഒരാൾ�് 5 േപാ�ിൻ

��ികെളവെര വളർ�ാൻ നൽ�കയാണ് ല��ം.
വളർ�െയ�ിയ േപാ�കെള എം.പി.ഐ ഇറ�ി
സം�രണ�ിനായി തിരിെക വാ�ം. അ�േപാെല
വിേദശ�നി�ം മട�ിെയ�ിയ �വാസിക�െട
�നരധിവാസം ല��മി�് േനാർ� ��്സ്  അംഗീ�ത
ബാ�ക�മായി േചർ�് വാ�ാ പ�തി�മായി
സഹകരി�് ആട് /േപാ�് ��ികെള
വളർ�ിെയ��ാൻ ഉളള േ�ാജ�് എം.പി.ഐ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി���്. ആട്  �ാമം/
േപാ�് �ാമം പ�തികൾ നട�ിലാ�വാൻ ഉളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

(ബി)
അല�ാര പ�ികൾ, �യ�കൾ, നാ�ൾ
എ�ിവ�െട പരിപാലനം സംരംഭകത�
സ�ഭാവ�ിേല�് മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ  �ഗസംര�ണ പരിശീലന േക��ൾ
വഴി അല�ാര പ�ികൾ �യ�കൾ, നാ�ൾ
എ�ിവ�ായി വിവിധ പരിശീലന�ൾ നട�ി

വ���് ആയതിെന സംരംഭകത� മാ�കയിേല�്
മാ��തിനാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(സി) ആട് , പ�, േപാ�് എ�ിവ�െട ഫാ�കൾ
നട��തി�� നിബ�നകൾ വിശദമാ�ാേമാ;
ഇതിനായി സബ്  സിഡിേയാ േ�ാ�ാഹന

നടപടികേളാ നിലവിൽ നട�ിലാ��േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് 2012-െല േകരള പ�ായ�് രാജ്
(ൈലവ്േ�ാ�് ഫാ�കൾ�് ൈലസൻസ്
നൽകൽ) ച��ൾ �കാര�ളള നിബ�നകൾ

ആട് , േപാ�്, പ� എ�ിവ�െട ഫാ�കൾ
നട��തിന് ആവശ�മാണ്.  ഈ നിബ�ന

�കാരം 20 ആ�കൾ 5 പ��ൾ 5 േപാ�കൾ
എ�ിവയിൽ  ��തൽ വളർ��തിന് േമൽ 
ച��ൾ �കാരം  അതാത് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ിെ� ൈലസൻസ്  ആവശ�മാണ്. ഈ
ൈലസൻസ്  ലഭി��തിന് ഫാമി�ളള ഉ���െട
എ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ മാലിന�
നിർ�ാർ�ന സംവിധാന�ൾ
ഏർെ��േ����്.

       െച�കിട ആട്  വളർ�ൽ പ�തി,
വ�ാവസായികാടി�ാന�ിൽ ആട്  വളർ�ൽ

പ�തി, വനിതകൾ�ായി �ീര സംരംഭകത�
പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ��.
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         േദശീയ ക�കാലി മിഷെ� ഭാഗമായി
ആ�വളർ�ൽ സംരംഭ�ിനായി 500
െപ�ാ�കെള�ം 25 ��നാ�കെള�ം വളർ��
ഒ� �ണി�ിന് പ�തി �ക�െട 50% �കേയാ
അെ��ിൽ 50 ല�ം �പ സ�ിഡി നൽ��. 

ആട് , േപാ�് എ�ിവ�െട ഫാ�കൾ
നട��തിന് എം.പി.ഐ താെഴ�റ��
�വർ�ന�ൾ നട�� 
േപാ�് കിടാരി വളർ�ൽ 
േപാ�് �ാമം പ�തി -കിസാൻ െ�ഡി�്
വ�വ�യിൽ അംഗീ�ത ബാ�ക�െട ൈമേ�ാ
ഫിനാൻസ്  വഴിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്

�വാസി �നരധിവാസ പ�തി

�വാസികൾ�ായി േനാർ� ���് സംവിധാനം
െച�ി�ളള പ�തി �കാരം 30 ല�ം �പവെര ഒ�
അേപ�കന് ൈമേ�ാഫിനാൻസ്  ബാ�കൾ
നൽ�ം. 30േപാ�ിൻ��ികെള ഒ� സംരംഭക�
നൽ�ം. ഇവെയ വളർ��തി� േവ� െഷഡ് ,
ബേയാഗ�ാസ്  �ാൻറ്  ഇൻ�റൻസ് , എ�ിവ
വാ��കയിൽനി�ം എം.പി.ഐ�്

ലഭ�മാ���റ�് െച� നൽ�ം. േനാർ� ��്സ്
പരമാവധി 3 ല�ം �പവെര സ�ിഡി
അ�വദി�ം. 

ആ�വളർ�ൽ പ�തി

ഒ� �വാസി സംരംഭകന് 50 ആ�ിൻ��ികെള

വളർ�ാൻ നൽ�� പ�തിയാണ് ഇത്.
ആ�ിൻ��ികൾ, വളർ�ാ�ളള �ട് , �ടിെവളള
സംവിധാനം, ഇൻ�റൻസ് , ഇവ എം.പി.ഐ
െച�െകാ��ം.

(ഡി)

എ�ിൽ ��ത േ�ാ�ാഹന നടപടി�്
മാധ�മ�ളി�െട എ�മാ�ം �ചാരം
നൽ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ; �ചാരണ
�വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

(ഡി) �ഗസംര�ണ വ��ിന് കീഴിൽ മാധ�മ വിഭാഗം വഴി
വി�ാന വ�ാപന �വർ��ൾ�ായി

ജീവജാലകം �സി�ീകരണം, േസാഷ�ൽ മീഡിയ
�ാ�്േഫാം എ�ിവ ആരംഭി�.

        ��ഖ �ശ�-പ� മാധ�മ�ളി�െട �ചാരണം
നൽകിയി��്. �ടാെത േസാഷ�ൽ മീഡിയ
�ാ�്േഫാം ആയ േഫ�ു�്, �-ട�ബ്  എ�ിവ
വഴി�ം വാർ�കൾ നൽകാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



5 of 5


