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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 283 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അേ�ാ േസാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ശാ�ീയമായ �ഷിരീതികൾ

��തൽ ഫല�ദമാ��തിന് സം�ാനെ�

വിവിധ അേ�ാ േസാ�കളായി തിരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിെല കാർഷിക േമഖലെയ മഴ�െട

അളവ്, ���തി, സ�� നിര�ിൽ നി�� ഉയരം,
മ�ിെ� തരം എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി 5
അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ േസാൺ അഥവാ AEZ
(കാർഷിക പാരി�ിതിക േമഖല) ആ�ം, 23
അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കളാ�ം

വിഭജി�ി��്. 1) AEZ – 1 േകാ�ൽ െ�യിൻ

അഥവാ തീര�േദശ�ൾ സ��നിര� �തൽ 30
മീ�ർ വെര ഉയര�ിൽ �ിതിെച�� താരതേമ�ന

നിര�ായ�ം എ�ാൽ െചറിയ ചരി���മായ

��േദശമാണ് തീര�േദശം. മണൽ മ��

കടൽ�ീര�ൾ, മണൽ സമതല�ൾ, തീരേദശ

െവ�കൽ �േദശം, അഴി�ഖ�ൾ, കായൽതീരം,
െവ�െ��കൾ, ച��് നില�ൾ,
െചളി�േദശ�ൾ, വി�തമായ താഴ്  വാര�ൾ

എ�ിവെയ�ാം ഉൾെ�ാ��താണ് സ��തീര

�േദശ�ൾ. ഇത് ഉൾെ��� അേ�ാ

ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കൾ 7 എ�ം. 2) AEZ – 2
മിഡ്  ലാൻഡ്  ലാ�ൈറ�്സ്  അഥവാ ഇടനാടൻ

െച�ൽ �േദശ�ൾ. സ��നിര�ിൽ നി�് 30
മീ�റി�ം 300 മീ�റി�ം ഇടയിലായി �ിതിെച��

നിേ�ാ�തമായ �േദശമാണിത്. പടി�ാറൻ

തീരേദശ സമതല�ൾ�ം, കിഴ�് ഭാഗ��

അടിവാര�ൾ�ം, മലകൾ�ം ഇടയിൽ ഇ��ിയ

താഴ്  വരകേളാ� �ടി, െതേ�യ�� നി�്

േകരള�ിെ� വടേ�യ�ം വെര ഇത് വ�ാപി�

കിട��. ഇത് ഉൾെ��� അേ�ാ

ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കൾ 4എ�ം. 3) AEZ– 3
��് ഹിൽസ്  അഥവാ അടിവാര�ൾ.
സ��നിര�ിൽ നി�് 300 മീ�ർ �തൽ 600 മീ�ർ

വെര ഉയര�ിൽ വ�ാപി� കിട��
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�േദശമാണിത്. പടി�ാറ്  �വ� മ��

മധ��േദശ�ൾ�ം കിഴ�� ഉയർ�

��കൾ�മിടയിൽ വ�ാപി�കിട�� നിേ�ാ�ത

�േദശ�ൾ, െച���കൾ, താഴ്  വാര�ൾ

എ�ിവെയ�ാം ഇതി�ൾെ���. ഇത് ഉൾെ���

അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കൾ 2 എ�ം. 4)
AEZ – 4 ൈഹ ഹിൽസ്  അഥവാ മല�േദശം.
പ�ിമഘ� മലനിരക�ം, വട�് നി�് െത�് വെര

നീ� കിട�� പീഠ�മിക�ം സമതല��ം േചർ�

�േദശ�ൾ ഈ വിഭാഗ�ിൽെ���ിയിരി��.
സ��നിര�ിൽ നി�് 600 മീ�റി�ം േമെല ഉയർ�

നിൽ�� പ�ിമഘ��ം സമതല��ം ഉൾെ���

�േദശമാണിത്. പല മലക�ം 1800 മീ�റി��ിൽ

ഉയര��വയാണ്. മ��സഹ�ാ�ി മലകൾ, നീലഗിരി

മലകൾ, െത�ൻ സഹ�ാ�ി മലകൾ എ�ിവ

പ�ിമഘ��ി�ൾെ���. ��ക�െട

��െന�� ചരിവ് 80 ശതമാനേ�ാളമാണ് ഈ
�േദശ�്. ഇത് ഉൾെ��� അേ�ാ

ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കൾ 8 എ�ം. 5) AEZ – 5
പാല�ാട്  െ�യിൻസ്   അഥവാ പാല�ാട്  സമതല

�േദശ�ൾ. പാല�ാ�� മിതമായ ചരിേവാ�

�ടിയ �േദശ�ൾ, �തിരാൻ മല�െട

കിഴ�ഭാഗ�ൾ, വട�ം െത��� െന�ിയാ�തി

��കൾ, അ��ാടി ��കൾ, തമിഴ്  നാടിെ�

ഉയർ� സമതല�േളാട്  പാല�ാടൻ �രം വഴി

േചർ� കിട�� �േദശ�ൾ എ�ിവയാണ് ഈ
പാരി�ിതിക േമഖലയിൽ ഉൾെ��ി��ത്. ഇത്

ഉൾെ��� അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കൾ 2
എ�ം.

(ബി)
ഉെ��ിൽ എെ�ാെ� ഘടക�ൾ

പരിഗണി�ാണ് ഇ�െനെയാ� തരംതിരി�ൽ

നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;  

(ബി) മ�ിെ� തരം, മഴ�െട അളവ്, ���തി, സ��

നിര�ിൽ നി�� ഉയരം �തലായവ

അടി�ാനമാ�ിയാണ് േകരള�ിൽ കാർഷിക

അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ േസാൺ (കാർഷിക

പാരി�ിതിക േമഖല) തരംതിരി�ി��ത്.

(സി) അേ�ാ േസാ�കളായി തരംതിരി��തിെ�

ഭാഗമായി കാർഷിക േമഖലയിൽ എെ�ാെ�

മാ��ൾ െകാ�വരാൻ സാധി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്;

(സി) കാർഷിക േമഖല�െട സമ�മായ വികസനം

ല��മി�ാണ് 5 കാർഷിക പാരി�ിതിക

േമഖലകളായി തരം തിരി�ി��ത്. േമൽപറ�

േമഖലകെള മ�ിെ� തരം, മഴ�െട അളവ്,
���തി, സ�� നിര�ിൽ നി�� ഉയരം

�തലായവ അടി�ാനമാ�ി 23 അേ�ാ

ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കളാ�ം വിഭജി�ി��്.
ഓേരാ കാലാവ��ം മ�ി�ം അ�േയാജ�മായ

വിളകെള അടി�ാനമാ�ിയാണ് അേ�ാ

ഇേ�ാളജി�ൽ  �ണി�ിൽ പ�തികൾ

ആ��ണം െച��ത്. ആയതിനാൽ ��ത
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വിള�െട പരമാവധി ഉ�ാദനം ആ �േദശ� നി�ം

ലഭി�ം. �ണേമ����ം �ത�മായ അളവിൽ

ഉ�ാദേനാപാധികൾ നൽ��� െകാ�്

ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ം. ��ത ഉ����െട

വിപണന സംവിധാനം പ�തി ആ��ണ�ിൽ

ഉൾെ����തി�െട�ം �ല� വർ�ിത

ഉത്പ���െട ഉ�ാദന�ി�െട�ം കർഷക�െട

വ�മാനം വർ�ി�ം. ഇ�കാരം ശാ�ീയമായ

അടി�റേയാെട �ഷി സ�ദായം ആവി�രി�ക

വഴി വിളക�െട ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം

ത��ാരാ കർഷകെ� വ�മാന�ം വർ�ി�വാൻ

സഹായകരമാ�ം.

(ഡി) �ഷിഭവ�കെള സർ�ാർ ഓഫീസ്  എ�തി�പരി

കർഷക�െട സഹായ േക��ൾ എ�

നിലയിേല�് ഉയർ��തിന് സ�ീകരി�ാൻ

ഉേ�ശി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) ശാ�ീയ �ഷി രീതികൾ

േ�ാ�ാഹി�ി���ി�ം കർഷകർ�ിടയിൽ

യഥാസമയം �ഷി �റകൾ, സസ�സംര�ണം

�ട�ിയ �വർ�ന�െള�റി�� നിർേ�ശ�ൾ

നൽ��തി�ം �ഷി�ാവശ�മായ വി�കൾ,
ൈതകൾ, മ� ഉ�ാദേനാപാധികൾ എ�ിവ

നൽ��തി�ം �ഷിഭവ�കൾ �വർ�ി� വ��.
വിവിധ കാർഷിക പ�തികൾ�് േവ�ി��

ആ��ല��ൾ�� അേപ�കൾ �ഷി

ഭവനിലാണ് കർഷകർ സമർ�ി��ത്. ഫല�ദ�ം

കാര��മ�ം �താര��മായ രീതിയിൽ

േസവന�ൾ കർഷക�െട വാതിൽ�ൽ

എ�ി��തിനാണ് "�ാർ�് �ഷി ഭവൻ" എ�

പ�തി �പീകരി�ി��ത്. �ഷിവ��ിെ� വിവിധ

േസവന�ൾ ഏ��ം �താര�മാ�ം കാര��മമാ�ം

സമയബ�ിതമാ�ം കർഷകരിേല�് എ�ി�ക,
കർഷകർ�ാവശ�മായ സാേ�തിേകാപേദശ��ം,
കാലാവ�ാ വിപണിവിവര��ം, വിവിധ

ഉ�ാദേനാപാധിക�ം ഒ� �ട�ീഴിൽ ലഭ�മാ�ക

എ�ീ ല���േളാെട സർ�ാർ ഓഫീസ്

എ�തി�പരി കർഷക�െട സഹായ േക��ൾ

എ� നിലയിേല�് ഉയർ��തിനാണ് ഈ
പ�തിയി�െട ല��മി��ത്. ഇതിനായി

നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� ഘടക�ൾ �വെട

േചർ��: 1. പ�ായ�ിെ� വിഭവ �പടം

ത�ാറാ�ി അടി�ാന വിവര�ൾ

ക���ർവൽ�രി�ക. 2. വിള ആേരാഗ�

�ിനി�കെള ആ�നീകരി�ക�ം വീഡിേയാ

േകാൺെഫെറൻസിങ് , ഓൺൈലൻ െ�യിനിങ്

സംവിധാന�ൾ, കർഷകർ�് ആവശ�മായ

സാേ�തിേകാപേദശ��ം, കാലാവ�ാ വിപണി

വിവര��ം, കീടേരാഗ നിയ�േണാപേദശ��ം,
മ�് പരിേശാധനാ സംവിധാന��ം ആ�നിക

സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട ലഭ�മാ�ക.
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3. അതിേവഗ ഇ�ർെന�് േസവനം അട�ം എ�ാ

ക���ർ - അ�ബ� അടി�ാന സൗകര���ം

ഒ��ി �ഷിഭവ�കെള കടലാസ്  രഹിത

അത�ാ�നിക ഓഫീ�കളാ�ി മാ�ക. 4. �ഷിഭവൻ

േസവന�െള കർഷകർ�് ക���േറാ െമാൈബൽ

േഫാൺ �േഖനേയാ വീ�ിൽ ഇ��െകാ�്

േസവന�െള ലഭ�മാ�ാ�� തര�ിൽ AIMS
എ� മാേന��് ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം

�ർണമായി നട�ിലാ�ക. 5. �ഷിഭവ�കളിൽ

ആ�നിക സ�ീകരണ�േളാെട ��് ഓഫീസ് ,
ഇൻഫർേമഷൻ െസ�ർ എ�ിവ �ാപി�ക. 6.
�ഷിഭവ�ക�െട അടി�ാന സൗകര��ൾ

നവീകരി� ,് ആ�നിക സംവിധാന��� �തിയ

െക�ിട�ൾ പണി�ക. 7. ഫാ�കെള

ക���ർവൽ�രി�  ്ഉ�ാദേനാപാധിക�െട ലഭ�ത

ഓൺൈലനായി കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ക;
ഓൺൈലൻ ഇൻേവായ്സ്  സി�ം �േഖന

�ഷിഭവ�കളിൽ വിതരണം നട�ക. 8.
�ഷിഭവ�കളിൽ കാർഷിക കർ� േസന,
ഇേ�ാേഷാപ്, അേ�ാ സർവീസ്  െസ�ർ

േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ി കാർഷിക േസവന��െട

ഹബ് ആ�ക. 9. �ഷിഭവ�കളിൽ ഡിജി�ൽ

മീഡിയ ൈല�റി ആരംഭി�ക.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


