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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 99 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�ഭവേവദ� �റിസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്,
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. എ. രാജ, 

�ീ. െക. െജ. മാക് സി 

Shri P. A. Mohamed Riyas
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��്

മ�ി)

(എ)

േകാവിഡാന�രം അ�ഭവേവദ� �റിസ�ിെ� (എ�്പീരിയൻഷ�ൽ
�റിസം) സാധ�തകൾ �േയാജനെ����തിനായി �േത�കമായ
പ�തി�് �പം െകാ��ി�േ�ാ; �ഷി�മായി ബ�െ�� �റിസം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) േകാവിഡാന�രം �റിസം േമഖല
�റ� �വർ�നമാരംഭി� �റ�് 
ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ�
േകാ�യം, വയനാട് , കാസർേഗാഡ്  
�ട�ിയ ജി�കളിെല വിവിധ
എ�്പീരിയൻഷ�ൽ �റിസം
പാേ��കൾ േകാവിഡ്  
നിയ�ണ�ൾ പാലി�െകാ�് 
�വർ�ന�മമായി��് .
ബാ�ി�� �ർ പാേ��ക�െട
ഭാഗമായ �ണി�കളിെല
വാ�ിേനഷൻ വിവര�ൾ
പരിേശാധി� േശഷം, േകാവിഡ്  
േ�ാേ�ാേകാൾ/നിയ�ണ�ൾ
പാലി�െകാ�്  �വർ�നം

നട��തിനാ��

ത�ാെറ��കൾ ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷൻ നട�ി വ��.
ഓേരാ പാേ��ം �വർ�ന

സ�മാ�� �റ�്  ആയത്

നട�ി വ��. �ഷി�മായി
ബ�െ�� �റിസം
�വർ�ന�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ
'േകരള അ�ി �റിസം െന�് വർ�് "
എ� പ�തി ആരംഭി�ി��് .
അ�മായി ബ�െ�� ആദ� ഘ�
പരിശീലനം നട� വ��.

(ബി) ഫാം �റിസം ജനകീയമാ��തിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�

പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ഫാം �റിസം

ജനകീയമാ��തിനായി �റിസം
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േമഖല�മായി സഹകരി�
�വർ�ി�വാൻ

താൽ�ര���വ�ം കാർഷിക
�വർ�ന�ളിൽ

ഏർെ��ിരി�� വ�മായവരിൽ
നി�ം അേപ�കൾ
�ണി�െകാ�്  സം�ാന

വ�ാപകമായ ഒ� െന�് വർ�് 
ഉ�ാ��തി��

�വർ�ന�ൾ നട� വ��.
ഫാം �റിസം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി '�ീൻ ഫാം േകരള' എ�
�ാ�ിഫിേ�ഷൻ പ�തി �റിസം
വ��്  നട�ിലാ�ി വ��. പ�തി
�കാരം അംഗീകാരം ലഭി��തിന് 
�റ� സാധാരണ �മി 10
ഏ��ം �റ� �ാേ�ഷൻ �മി
50 ഏ��മാണ് . ഈ പ�തി
��തൽ ജനകീയമാ��തിനായി
�റ� സാധാരണ �മി 3.5
ഏ�റായി നിജെ���വാൻ
സാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�
വ��.

(സി)

കർഷകർ�് വ�മാന�ം �റി�കൾ�്
ആസ�ാദന�ം നൽകാനാ�ംവിധം �ഷി, �റിസം വ��ക�െട
ഏേകാപന�ി�െട വിേനാദസ�ാരേമഖല

ശ�ിെ����തി�� സാധ�ത സം�ാന�്

നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാർഷിക േമഖല�മായി
ബ�െ�� വിവിധ �റിസം
�വർ�ന�ൾ നട��തി��
സാധ�ത സം�ാന�് 
നിലവി��് . ഈ സാധ�ത
�േയാജനെ����തിനായി

േകരള അ�ി �റിസം െന�് വർ�് 
എ� ഒ� പ�തി ഉ�രവാദി�

�റിസം മിഷെ� േന�ത��ിൽ

ആരംഭി�ി��് .

(ഡി) ഇ�വഴി �റിസം േമഖലയി�ം ജനജീവിത�ി�ം എെ��ാം
മാ��ളാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േകരള അ�ി �റിസം
െന�് വർ�് എ� പ�തി വഴി
കാർഷിക �വർ�ന�െള

�റിസം േമഖല�മായി
ബ�ി�ി��തി��

�വർ�ന�ളാണ്  നട�
വ��ത് . ഇ�വഴി കർഷകർ�് 
�റിസ�ി�െട അധിക വ�മാനം
ലഭ�മാ�വാ�ം, �റിസം േമഖല�് 
വ�ത��മായ ഒ� �റിസം
േ�ാഡ�ിെനാ�ം, �റിസം
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േമഖല�ാവശ�മായ കാർഷിക
ഉൽ���ൾ പരമാവധി
�ാേദശികമായി ലഭ�മാ��തി�ം
സഹായകമാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


