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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 295 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േലാ�്ഡൗൺ കാർഷിക േമഖലയിൽ ��ി� �തിസ�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ,
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്  

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) േലാ�്ഡൗൺ കാർഷിക േമഖലയിൽ ��ി�
ക�� �തിസ�ികെള അതിജീവി�വാൻ �ഷി
വ��് ആവി�രി�ി�� �േത�ക പ�തികൾ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(എ) േകാവിഡ് , �ളയം �ട�ിയ �തിസ�ികൾ

തരണം െച��തിനായി �ൻ സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിയ താെഴ പറ�� വിവിധ പ�തികൾ
ഈ സർ�ാർ �ട���്. 1. കർഷക�െട
ഉപജീവന മാർ�ം െമ�െ����തിന് �ധാന
�ഷിെ�ാ�ം അ�ബ� സംരംഭ�ളായ േകാഴി
വളർ�ൽ/ ആ� വളർ�ൽ/ േപാഷകേ�ാ�ം/
േതനീ� �ഷി/ �ൺ�ഷി/ പ� വളർ�ൽ/ മ��

�ഷി/ ൈജവവള നിർ�ാണം/ �യൽ വളർ�ൽ/
അക�ാേപാണി�് �ട�ിയവയിൽ നി�ം 5
സംരംഭ�െള�ി�ം ഏെ���് നട�ിലാ��
ൈജവ �ഹം - സംേയാജിത �ഷി പ�തി. 2.
േവനൽ�ാല�ം മഴ�ാല�ം വിളകെള
സംര�ി�  ്പ��റി �ഷിെച��തിനായി �തന
രീതിയായ മഴമറ �ഷി�് േ�ാ�ാഹനം നൽ��
പ�തി. 3. "ഒ� േകാടി ഫല��ൈതകൾ

ന�വളർ�ൽ 2020-21" പ�തി�െട ഭാഗമായി
136.28 ല�ം ഫല��ൈതകൾ വിതരണം െച�.
4. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ,
കർഷകർ�് സമയബ�ിതമായി കാർഷിക
�വർ�ന�ൾ നട��തി�� �േത�ക
�സ�കാല വാ� പ�തിയായ Special Liquidity
Facility-2 (SLF-2)ൽകർഷകർ�് 785 േകാടി�െട
വാ� ലഭ�മാ�ി. 5. കാർഷിേകാ���ൾ�
വില�ിരത�ം ന�ായവില�ം ഉറ�ാ��തി�ം
അതി�െട പ��റിക�െട ഉത്പാദനം
വർ�ി�ി��തി�മായി "േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം
പ��റി" എ� പ�തിയി�െട 16 ഇനം പഴം
പ��റിക�െട അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�.
സം�ാന �ഷി വ��് നിലവി�� വിവിധ എ
േ�ഡ്  ���കൾ, ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ�



2 of 2

ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ് വിപണികൾ,
വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ �ട�ി �ഷി
വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� എ�ാ 1884
മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ� കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി�� പഴം പ��റികൾ സംഭരി�
വിപണനം നട�ി വ��. വിവിധ ജി�കളിൽ 6927
അേപ�കർ�് 631.00ല�ം �പ വിതരണം
െച�. 1420 കർഷകർ�് 95.47 ല�ം �പ
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 6.
േകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ കാർഷിക േമഖലയിൽ
���ണർവ് ��ി��തിനായി 2020 െമയ്  15-
� േക� സർ�ാർ �ഖ�ാപി� കാർഷിക
അടി�ാനസൗകര� ഫ�് എ� പ�തി
േകരള�ിൽ �ാബല��ിൽ വ��ി. ഈ പ�തി
�കാരം നാളി�വെര 39.0272േകാടി �പ��
പ�തികൾ�് അ�മതി ലഭി�ി��്. 7.
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

ഭ�� സ�യംപര�ാ�ത ല��മി�െകാ�് വിവിധ
വ��ക�െട �വർ�ന�െള ഏേകാപി�ി�്
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ിൽ

സംേയാജിത ഭ���ര�ാ പ�തിയായ �ഭി�
േകരളം പ�തി ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി. ഈ
പ�തിയിൻകീഴിൽ 2020-21-ൽ കർഷകർ�് 196
േകാടി �പ വിവിധ ബാ�കൾ �േഖന വാ�
അ�വദി�ി��്. ഇവ �ടാെത �ഷി പാഠശാല,
FPO, കാർഷിക വാ�ാ ഇള�കൾ, റ�ർ
െ�ാഡ�ൻ ഇൻെസ�ീവ് �ീം, പരി�രി� വിള
ഇൻ�റൻസ്  പ�തി എ�ിവ�ം
നട�ിലാ���്.

(ബി)

കാർഷിക �ര��് അനിവാര�മായ ജലേസചന
പ�തികൾ �ടി ഇേതാെടാ�ം ഉറ�ാ��തിന്
�ഷിവ��് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?

(ബി) ഇറിേഗഷൻ വ��മായി േചർ�് ക��ണി�ി
അടി�ാന�ിൽ േക�ാവി�ത പ�തിയായ പി
എം െക എസ്  ൈവ - െപർ േ�ാ�് േമാർ േ�ാ�് -
ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷൻ പ�തി നട�ിലാ��. ടി
പ�തിയിൽ 5 െഹ�ർ വെര �ഷി �മി��
െച�കിട നാമമാ� കർഷകർ�് �ി�് ഇറിേഗഷൻ,
സ്�ിം�ർ ഇറിേഗഷൻ എ�ിവ �ാപി��തിന്

80% വെര�ം മ�് കർഷകർ�് 70% വെര�ം
സ�ിഡി നൽകിവ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


