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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 141 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നഗര�ഷി േ�ാ�ാഹനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീ. പി. മ�ി��ി, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നഗര�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിെ�

ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് നഗര�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിെ�

ഭാഗമായി കാർഷിക വികസന കർഷകേ�മ വ��്
നട�ിലാ�ി വ�� സമ� പ��റി വികസന
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മ��ാവ് �ഷി എ�
ഘടകം നട�ിലാ�ി വ��. �ല പരിമിതി��
നഗര �േദശ�ളിൽ വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി�്
േ�ാ�ാഹനം നൽ��തിനായി ‘മ��ാവ് �ഷി
േ�ാ�ാഹന�ം, മാലിന� സം�രണ�ം' എ�
ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി പ��റി ൈതകൾ
ന�പിടി�ി� േ�ാബാ�ക�ം, സസ�സംര�ണ
ഉപാധിക�ം കർഷകർ� നൽ��. 25
േ�ാബാ�കൾ അട�ിയ 2000/- �പ വിലവ��
ഒ� �ണി�്, 75 ശതമാനം സ�ിഡിയിൽ 500/-
�പ�് കർഷകർ�് വിതരണം െച��. 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 56333 �ണി�്
േ�ാബാഗ് കർഷകർ�് നൽ�വാനായി 845 ല�ം
�പ വകയി��ിയി��്. നഗര �േദശെ�
മ��ാവ് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
െച�കിട ��ിനന/തിരിനന �ണി�കൾ�് 75%
സ�ിഡിേയാട്  �ടി പരമാവധി ഒ� �ണി�ിന്
7500/- �പ ധനസഹായം നൽകി വ��.
ഇതിേല�ായി ഈ സാ��ിക വർഷം 18.75
ല�ം �പ നീ�ിവ�ി��്. നഗര �േദശ�ളിൽ
�വർ�ി� വ�� 3 �തൽ 5 എ�ം വെര��
റസിഡ�്സ്  അേസാസിേയഷ�കെള
ഉൾെ���ിെ�ാ�് ഹരിത ��് �പീകരി�ി��്.
ഹരിത ��ക�െട രജിേ�ഷ�ം മ� അ�ബ�
ചില�കൾ�മായി ഒ� ��ിന് 50,000/- �പ
ധനസഹായം നൽകി വ��. ഇതിനായി ഈ
സാ��ിക വർഷം 5 ല�ം �പ
വകയി��ിയിരി��. നഗര �േദശ�ളിൽ
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േവനൽ കാല�ം മഴ�ാല�ം വിളകെള
സംര�ി� ,് �ലപരിമിതി��ിൽ നി�െകാ�്
പ��റി �ഷിെച��തിനായി �തന രീതിയായ
മഴമറയിെല �ഷി കർഷകർ�് ഏെറ
സഹായകരമാണ്. മഴമറ �ഷിരീതിയി�െട
വർഷ�ി�ടനീളം പ��റി �ഷി
സാധ�മാ��തി�ം ഉത്പാദനം
വർ�ി�ി��തി�ം സാധി��. മഴമറകൾ
�ാപി��തിനായി 100 സ്ക�യർ മീ�ർ ഉ� ഒ�
മഴമറ�് പരമാവധി 50000 �പ നിര�ിൽ
ധനസഹായം നൽകി വ��. 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ��ത ഘടക�ിനായി

505 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. �ടാെത
വി.എഫ്.പി.സി.െക വഴി നഗര�ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നഗര �േദശ�ളിൽ
ഹരിത നഗരി പ�തി �കാരം പ��റി ൈത ന�
േ�ാബാ�കൾ വീ��മാർ�് ലഭ�മാ���്.
റസിഡ�്സ്  അേസാസിേയഷ�കൾ വഴി പ��റി
�ഷി�് ആവശ�മായ പരിശീലന��ം
ഉ�ാദേനാപാദിക�ം ആവശ�ാ�സരണം

ലഭ�മാ���്. എറണാ�ളം ജി�യിെല
കാ�നാട് , തി�വന��രം ജി�യിെല ആനയറ

എ�ിവിട�ളിെല വി.എഫ്.പി.സി.െക �ഷി
ബിസിനസ്  േക�കൾ വഴി നഗര�ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �റ�ിറ�ിയ

"െവജി�ബിൾ ചല�് കി�ിന്" വളെരയധികം
സ�ീകാര�ത ലഭി�ക��ായി. പ��റി
വി�ിന�ൾ� �റേമ, േ�ാബാഗ് ൈജവവളം,
ൈജവകീടനാശിനി, വളർ�ാത�രക�ൾ,
ബേയാകൺേ�ാൾ ഏജ�കൾ �ട�ിയവ
ഉൾെ�ാ�ി�ി�� ഈ കി�് നൽകിയ� വഴി വീ�
വള�ിെല �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ

സാധി�ി��്.

(ബി) �ാ�് സ��യ�ളിൽ പ��റി�ഷി�്
ഉപേയാഗി�ാ�ത�ംവിധം മലിനജല ��ീകരണ
േ�ാജ�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�് സ��യ�ളിൽ പ��റി�ഷി�്
ഉപേയാഗി�ാ�ത�ംവിധം ഗാർഹിക മലിനജല
��ീകരണ േ�ാജ�് 2017-18 വർഷ�ിൽ

േകാഴിേ�ാട് , എറണാ�ളം, തി�വന��രം എ�ീ
ജി�കളിൽ ജലവിഭവ വികസന വിനിേയാഗ േക�ം
(CWRDM) േകാഴിേ�ാട്  വഴി നട�ിലാ�ക�ം 10
ല�ം �പ െചലവഴി��ം െച�ി��്. ജല�ിെ�

ഉപേയാഗം �റ�ക, ഗാർഹിക മലിനജലം
�നർചം�മണം െച�് വീ�ം ഉപ��മാ�ക

അതി�െട ഓേരാ ��ി െവ��ിൽ നി�ം
��തൽ പ��റി ഉ�ാദി�ി�ക എ�തായി��
േ�ാജ�ിെ� ല��ം. �ാ�് സ��യ��ം, പ��റി
�ഷി�ായി �റ�ത് 5 െസ�് �ലെമ�ി�ം
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ഉ� �ണേഭാ�ാ�െളയാണ് തിരെ���ത്.
��ത �ാ�കളിെല അ��ള, �ചി�റി
എ�ിവിട�ളിെല മലിന ജലം ശാ�ീയമായ
രീതിയിൽ സം�രി�  ്��ിനന/തിരിനന/�തല
ജലേസചനം എ�ീ മാർ��ൾ ഉപേയാഗി�്
പ��റി �ഷി�് ഉപേയാഗെ���ി. ��ത
േ�ാജ�് നട�ിലാ�ിയതി�െട പ��റി�െട
ഉ�ാദന�മത വർ�ി�ി�വാൻ സാധി�.

(സി)

സംേയാജിത ബ�വിള �രയിട�ഷി
വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) റീബിൽഡ്   േകരള ഇനിഷ��ീവ് പ�തി�െട
ഭാഗമായി ൈജവ �ഹം-സംേയാജിത �ഷി (IFS)
2020-22 (ര�് വർഷ പ�തി) നട�ിലാ�ി വ��.
�ധാന �ഷിെ�ാ�ം അ�ബ� സംരംഭ�ളായ
േകാഴി വളർ�ൽ/ആ� വളർ�ൽ/
േപാഷകേ�ാ�ം/േതനീ� �ഷി/�ൺ �ഷി/പ�
വളർ�ൽ/മ���ഷി/ ൈജവവളനിർ�ാണം/
�യൽ വളർ�ൽ/ അക�ാേപാണി�്
�ട�ിയവയിൽ നി�ം അ�് സംരംഭ�െള�ി�ം
ഏെ���് നട�ിലാ��താണ് ൈജവ�ഹം
പ�തി. േകരളെമാ�ാെക �ാമ-നഗര
�േദശ�ളിലായി ഇ�വെര 14463
�ണേഭാ�ാ�ളാണ് രജി�ർ െച�് സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി�ിരി��ത്. ഓേരാ �ണേഭാ�ാ�ം

വര�െചല�കൾ കണ�ാ�ി വ��മായ ഫാം
�ാൻ ത�ാറാ�ിയി��്. നിലവി��തിേന�ാൾ
അധിക വ�മാന�ം ��ിര ആദായ�ം ഉറ�
വ��� രീതിയിലാണ് �ഷി അ�ബ�
േമഖലയിെല വിദഗ്ധ�െട സഹായേ�ാെട ഫാം
�ാ�കൾ അംഗീകരി�  ്നട�ിലാ��ത്.
റീബിൽഡ്   േകരള ഇനിേഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ി 50
േകാടി �പയാണ് ര�് വർഷ�ളിലായി (2020-
2022) പ�തി നട�ി�ിന് വിഭാവനം െച�ി��ത്.
ഇതിൽ നാളി�വെര 34.91 േകാടി �പ െചലവഴി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


