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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 290 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക േമഖലയിെല യ�വൽ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീമതി സി. െക. ആശ, 

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�� െകാ�്

യ��ളിൽ നെ�ാ�പ�ം

അന�സം�ാന�ളിൽ നി�്

െകാ�വ��താെണ�ളളത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) കാർഷിക േമഖലയിെല വിത �തൽ സം�രണം

വെര�ളള ഘ��ളിൽ യ�വൽ�രണെ�

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സർ�ാർ

നട�ിലാ�� പ�തികൾ എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാർഷിക യ�വൽ�രണം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േക� സം�ാന

സർ�ാ�കൾ സം��മായി നട�ിലാ�� Sub
Mission on Agriculture Mechanization (�ാം)
പ�തിയി�െട �� തരം ആ��ല��ൾ

കർഷകർ�് ലഭ�മാ���്. I. വ��ിഗത

�ണേഭാ�ാ�ൾ�് കാർഷികയ��ൾ

വാ��തിനായി 40 �തൽ 60 ശതമാനം വെര

സബ് സിഡി നൽ��. െച�കിട നാമമാ�

കർഷകർ�ം, പ�ിക ജാതി പ�ിക

വർ�കർഷകർ�ം, വനിതകൾ�ം

കാർഷികയേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തി� 50
ശതമാനം വെര�ം മ� കർഷകർ�് 40 ശതമാനം

വെര�ം, വിള സം�രണ�മായി ബ�െ��

യ��ൾ വാ��തിനായി െച�കിട നാമമാ�

കർഷകർ�ം, പ�ിക ജാതി പ�ിക

വർ�കർഷകർ�ം, വനിതകൾ�ം 50 �തൽ 60
ശതമാനം വെര�ം മ� കർഷകർ�് 40 �തൽ 50
ശതമാനം വെര�ം സബ് സിഡി ലഭ�മാ��. II.
വ��ികൾ�ം കാർഷിക സ�യം സഹകരണ

സംഘ�ൾ, പാടേശഖര സമിതികൾ, എഫ്.പി.ഒ
�ട�ിയവ�് കാർഷിക യ���െട വാടക

േക��ൾ �ാപി��തിന് 60 ല�ം വെര��

െ�ാജ�കൾ�് 40 ശതമാനം വെര സബ് സിഡി

നൽ��. III. കാർഷിക യ�വൽ�രണം

�റവായ െതരെ��� വിേ��കളിൽ, കാർഷിക
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യേ�ാപകരണ��െട ബാ�കൾ

�ാപി��തിന് കർഷക ��കൾ, സ�യം

സഹായ സംഘ�ൾ, �ാഥമിക സഹകരണ

സംഘ�ൾ, �ാമപ�ായ�കൾ, �ട�ിയവ�്

10 ല�ം വെര�� െ�ാജ�കൾ� പരമാവധി 80
ശതമാനം വെര സബ് സിഡി നൽ��.
േകരള�ിൽ �ഷിയിട�ളിൽ ആവശ�മായ

കാർഷിക യ���െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന്

കാർഷിക േസവന േക��ൾ േ�ാ�കൾേതാ�ം

�ാപി�വ��. നിലവിൽ 99 േ�ാ�കളിൽ

കാർഷിക േസവന േക��ൾ �വർ�ി�വ��.
�ടാെത പ�ായ�കൾേതാ�ം കാർഷിക കർ�

േസനകൾ �വർ�ി�വ��. നിലവിൽ 368
കാർഷിക കർ� േസനകൾ �വർ�ി� വ��.
സം�ാന�് �ഷി ഡി�ാർ�്െമ�് �ഷി

എൻജിനീയർമാ�െട കീഴിൽ ജി�ാടി�ാന�ിൽ

ക�ം ഹയറിങ്  െസ��കൾ �വർ�ി��.
�ടാെത അേ�ാ ഇൻഡ�ീസ്  േകാർ�േറഷൻ

വഴി�ം കാർഷിക യ���െട േസവനം

ലഭ�മാ���്.

(സി)

കാർഷിക യ���െട വികസന�ിനായി

ഗേവഷണ സൗകര��ൾ െമ�െ����തിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ

�വർ�ി�� േകള�ജി കാർഷിക

എൻജിനീയറിങ്  േകാേളജിൽ കർഷക�െട

ആവശ�ാ�സരണം ഉ� കാർഷിക യ���െട

ഗേവഷണ��ം പഠന�വർ�ന��ം നട�

വ���്. ബി.െടക്., എം.െടക്., പി.എ� .്ഡി.
വിദ�ാർ�ിക�െട േ�ാജ�ക�െട ഭാഗമാ�ം

കാർഷിക യേ�ാപകരണ��െട ഗേവഷണ�ൾ

ഇവിെട നട���്. �ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ

�വർ�ി�� െവ�ായണി റിസർ�  ്െട�ിങ്

ആൻഡ്  െ�യിനിങ്  െസ�റി�ം കർഷക�െട

ആവശ�ാ�സരണം കാർഷിക യ���െട

െട�ിംഗ് നട�ി വ���്. �ടാെത േകരള

സം�ാന കാർഷിക യ�വത്കരണ മിഷ�ം

�ാേദശിക അടി�ാന�ിൽ ആവശ�മായ

കാർഷിക യ��ൾ വികസി�ിെ����തിന്

�വർ�ി��.

(ഡി) കർഷകർ�് കാർഷിക യ��ൾ വാ��തിന്

ധനസഹായം നൽ��തി�� �ാം പ�തി�െട

�വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. േക� സർ�ാർ ഏജൻസി ആയ WAPCOS
ഇത് മായി ബ�െ�� ഒ� പഠനം നട�ിയി��.
ആയതിെ� റിേ�ാർ�് നവംബർ 2020-ൽ
�സി�ീകരി�ി��്. അ� �കാരം േകരള�ിെല

ഒ� െഹ�റിൽ ലഭ�മായ ഫാം പവർ 2016-2017-ൽ
ഉ�ായി�� 1.095 Kw ൽ നി�ം 2018-2019
ആയേ�ാേഴ�ം 1.247 Kw ആയതായി

കെ��ിയി��്. ഇത് േദശീയ ശരാശരിയായ
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2.488 Kw/Ha േന�ാൾ വളെര �റവാെണ�ി�ം

ഈ വർഷ�ളിൽ 13.80% വളർ�ാ നിര�്

േരഖെ���ിയി��്. ആല�ഴ�ം ���ം േദശീയ

ശരാശരിേയ�ാൾ ��ത�ം ആണ്. ഫാം പവർ

ലഭ�ത�െട ഈ �റ�കൾ പരിഹരി��തിനായി

കാർഷിക യേ�ാപകരണ��െട �വർ�ി

പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�വാ�ം

വ��ിഗത �ണേഭാ�ാ�ൾ�് കാർഷിക

യ��ൾ സബ് സിഡി നിര�ിൽ ലഭ�മാ��ത്

േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�ം കാർഷിക

യേ�ാപകരണ��െട ബാ�കൾ ��തൽ

�ാപി�വാ�ം നിർേ�ശി�ി��്. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ �ടർ വർഷ�ളിൽ നടപടികൾ

എ��ക�ം 2019-2020 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

1969.11 ല�ം �പ�ം 2020-2021 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 8018.85 ല�ം �പ�ം േമൽ

�വർ�ന�ൾ�ായി വിനിേയാഗി�ി��്. നട�

സാ��ിക വർഷം ഈ പ�തിയിൽ 250 േകാടി

�പ�െട വാർഷിക പ�തി�് േക� സർ�ാർ

അ�മതി നൽകിയി��്. അതിെ� ആദ�

ഗ�വായി 20.5875 േകാടി �പ ലഭ�മായി��്.
പ�തി നിർവഹണ �വർ�ന�ൾ നട�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


