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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 586 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഷിയിൽ യ�വൽ�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. �േമാദ്,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ആ�നിക �ഷി�റകളി�ം
യ�സാമ�ിക�െട ഉപേയാഗ�ി�ം പരിശീലനം
ലഭി� െതാഴിലാളിക�െട േസവനം കർഷകർ�്
ലഭ�മാ��തിന് �േത�കമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് ആ�നിക �ഷി�റകളി�ം
യ� സാമ�ിക�െട ഉപേയാഗ�ി�ം പരിശീലനം
ലഭി� െതാഴിലാളിക�െട േസവനം കർഷകർ�്
ലഭ�മാ��തിന് പ�ായ� തല�ിൽ 368
കാർഷിക കർ�േസനക�ം േ�ാ�തല�ിൽ 99
അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��ക�ം �വർ�ി���്.
�ടാെത, �ഷിവ��ിെ� കീഴിൽ െവ�ായണിയിൽ
�വർ�ി�� റിസർ�  ്െട�ിംഗ് ആൻഡ്
െ�യിനിങ്  െസ�ർ �േഖന കാർഷിക
യേ�ാപകരണ��െട ഉപേയാഗം, പരിപാലനം
എ�ിവയിൽ �ാേയാഗിക പരിശീലന പരിപാടിക�ം
ജി�കളിെല �ഷി അസി��് എ�ിക��ീവ്
എൻജിനീയ�െട കാര�ാലയേ�ാട�ബ�ി��

ക�ം ഹയറിങ്  െസ��കളിൽ കർഷകർ�്
ആവശ�ാ�സരണം വിവിധ യേ�ാപകരണ��െട
ഉപേയാഗ�ം, പരിപാലന രീതിക�ം സംബ�ി�

പരിശീലന�ം നട�ി വ���്. േകരള സം�ാന

കാർഷിക യ�വത്കരണ മിഷൻ
ജി�ാടി�ാന�ിൽ ക�ാ�കൾ നട�ി കാർഷിക
യ���െട അ���പണിയി�ം �വർ�ന�ി�ം

പരിശീലനം നൽകി വ��. 'കാർഷിക
യ�പരിര�ണ യ�ം' എ� പരിപാടി ജി�കൾ
േതാ�ം സംഘടി�ി�  ്12 ദിവസം നീ�നി� ര�്
ക�ാ�ി�െട 456 േസവനദായകർ�് പരിശീലനം
നൽകിയി��്. റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്
പ�തിയി�െട േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല
തരി�നില�ൾ വീെ���് �ഷി െച�ാ��
'മലബാർ �േത�ക കാർഷിക ദൗത� സംഘം'
�പീകരി��തിന് 85 േസവനദായകർ�ം 76
ഐടിഐ/ഐടിസി ബി�ദധാരികൾ�ം
പരിശീലനം നൽകി ൈന�ണ�െ���ിയി��്.
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(ബി) അേ�ാ സർവീസ്  െസ��കൾ, കാർഷിക
കർമേസനകൾ, െമാെെബൽ അേ�ാ �ിനി�കൾ
എ�ിവ�െട �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ; �ഷി
വികസന�ിന് ഇവ എ�േ�ാളം

സഹായകരമായി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശാ�ീയ �ഷിരീതിക�ം �ഷിപരിപാലന �റക�ം
ഉപകരണ��ം കീടനിയ�േണാപാധിക�ം
കർഷകരിൽ എ�ി�  ്�ഷിഭവ�ക�െട
�വർ�നം കാര��മമാ�വാൻ നിലവിൽ
പ�ായ� തല�ിൽ കാർഷിക കർ�േസനക�ം,
േ�ാ�തല�ിൽ അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��ക�ം
�വർ�ി���്. കർഷക െതാഴിലാളി
�ാമ�ിന് പരിഹാരം കെ��ക, കാർഷിക
േമഖലയിൽ യേ�ാപകരണ��െട ഉപേയാഗം
വ�ാപി�ി�ക, വിവിധ കാർഷിക �വർ�ന��ം

േസവന��ം മിതമായ നിര�ിൽ കർഷകർ�്
ലഭ�മാ�ക എ�ിവയാണ് കാർഷിക
കർ�േസനക�െട/ കാർഷിക േസവന േക���െട
�മതലകൾ. െതാഴിലാളി �റ��ലം
തരിശായി�ിട�� �ഷിയിട�ൾ
�ഷിേയാഗ�മാ�ക, െത�കയ�ം, മ��് തളി,
നടീൽ, കാർഷിക വികസന�ിന് ആവശ�മായ
�ണേമ��� നടീൽ വ��ൾ, ൈജവ വളം
�ട�ിയ ഉത്പാദേനാപാധിക�െട ഉത്പാദനം,
േ�ാബാഗ് ത�ാറാ�ൽ, കാർഷിക വിളക�െട
പരിപാലനം, കാർഷിക യ��ൾ ഉപേയാഗി��
കാർഷിക �വർ�ന�ൾ, �ല�വർ�ിത
ഉൽ����െട നിർ�ാണം, വിപണനം, �തന
�ഷി�റകൾ നട�ാ�ൽ (കണിക ജലേസചനം/
മഴമറ/ േപാളിഹൗസ്  നിർ�ാണം) �ട�ി വിവിധ
േമഖലകളിൽ ഒ� ബിസിന�് �ാൻ
ത�ാറാ�ിയാണ് കർ�േസനകൾ/കാർഷിക
േസവന േക��ൾ �വർ�ി�വ��ത്. �ടാെത
�ഷി�ണികൾ�ാവശ�മായ കാർഷിക
ഉപകരണ��ം യ���ം മിതമായ നിര�ിൽ
കർഷകർ�് വാടക�് നൽ�ക �ട�ി കാർഷിക
േമഖലകളിൽ കർഷകർ�് �ണകരമായി��, �ഷി
വികസന�ിന് സഹായകരമാ��
�വർ�ന�ൾ കാർഷിക കർ�േസന/ കാർഷിക
േസവന േക��ിെ� കീഴിൽ നട� വ��. നവീന
�ഷി �റകളിൽ െപ�� േപാളി ഹൗ�ക�െട
നിർ�ാണം, െറയിൻ െഷൽ��ക�െട നിർ�ാണം,
ബേയാഫാർമസി, ഇേ�ാേഷാ�് �ട�ിയവ
അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��ക�െട �വർ�ന

പരിധിയിൽ വ�� േസവന�ളാണ്. കർഷകർ�്
ഫീൽ� തല�ിൽ േസവനം േനരി�് നൽ��തിന്
സം�ാന�് െമാൈബൽ അേ�ാ �ിനി�കൾ
�വർ�ി��. ഫീൽ�തല�ിെല ���ൾ
പരിേശാധി��തി�ം േരാഗകീട നിയ�ണ
മാർ��ൾ നിർേ�ശി��തി�ം ഈ സൗകര�ം
�േയാജനെ���. �ഷി വ��ിെല ഫീൽ�തല
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വി�ാന വ�ാപന �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തി�ം, �ഗമമാ��തി�ം
ഇ�വഴി സാധ�മാ��. കർഷക�െട ���ൾ
േനരി�് ക�് പരിഹാര മാർ��ൾ നൽ��തിന്
െമാൈബൽ അേ�ാ�ിനി�ക�െട പ�്
നിർ�ായകമാണ്. ര� േ�ാ�കൾ�് ഒ�് എ�
കണ�ിൽ സം�ാന�് ആെക 75 െമാൈബൽ
അേ�ാ�ിനി�കൾ "അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ�ർ
ആൻഡ്  സർ�ീസ്  െഡലിവറി " സ്  കീമിൽ നി�ം
അ�വദി�ി��്. ആയത് �ഷി വി�ാന വ�ാപന
�വർ�ന�ൾ സമയബ�ിതമായി കർഷകർ�്
േനരി�് എ�ി��തിൽ വലിയ പ�് വഹി��.
വ�ം കാല�ളിൽ കാർഷിക േസവന േക��ൾ
കാർഷിക വിള സം�രണ േക��ളാ�ം (Agro
Processing Centres) കാർഷിക വിപണന
േക��ളാ�ം (Agro Marketing Centres)
�വർ�നം വി�ലീകരി��തിന്
ല��മി�ിരി��.

(സി) �ഷിയിൽ യ�വൽ�രണം വ�ാപി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി കാർഷിക യ��ൾ വാ��തിന്
ധനസഹായം നൽ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) ഉ�്. �ഷിയിൽ യ�വൽ�രണം
വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി കാർഷിക
യ��ൾ വാ��തിന് ധനസഹായം നൽ��
പ�തിയായ സബ് മിഷൻ ഓൺ അ�ി�ൾ�റൽ
െമ�ൈനേസഷൻ (�ാം-SMAM) നട�ിലാ�ി
വ���്. കാർഷിക യ�വൽ�രണം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േക� സം�ാന

സർ�ാ�കൾ സം��മായി നട�ിലാ�� �ാം
പ�തിയി�െട �ധാനമാ�ം ��തരം
ആ��ല��ളാണ് കർഷകർ�് ലഭ�മാ��ത്. i.
വ��ിഗത �ണേഭാ�ാ�ൾ�് കാർഷിക
യ��ൾ വാ��തിനായി 40 �തൽ 60
ശതമാനം വെര ധനസഹായം നൽ��. ഇതിൽ
െച�കിട നാമമാ� കർഷകർ�ം, പ�ിക ജാതി
പ�ിക വർ� കർഷകർ�ം, വനിതകൾ�ം
കാർഷിക യേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തി� 50
ശതമാനം വെര�ം, മ�� കർഷകർ�് 40
ശതമാനം വെര�ം, വിള സം�രണ�മായി
ബ�െ�� യ��ൾ വാ��തി� െച�കിട
നാമമാ� കർഷകർ�ം, പ�ിക ജാതി പ�ിക വർ�
കർഷകർ�ം, വനിതകൾ�ം 50 �തൽ 60
ശതമാനം വെര�ം, മ�� കർഷകർ�് 40 �തൽ 50
ശതമാനം വെര�ം ധനസഹായം നൽ��. ii.
വ��ികൾ�ം കാർഷിക സ�യം സഹായ
സംഘ�ൾ, പാടേശഖര സമിതികൾ എഫ്.പി.ഓ.
�ട�ിയവ�് കാർഷിക യ���െട വാടക
േക��ൾ �ാപി��തിന് 60 ല�ം �പ
വെര�� െ�ാജ�കൾ�് 40 ശതമാനം വെര
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സ�ിഡി നൽ��. iii. കാർഷിക
യ�വൽ�രണം �റവായ െതെരെ���

വിേ��കളിൽ കാർഷിക യേ�ാപകരണ��െട
ബാ�കൾ �ാപി��തിന് കർഷക ��കൾ,
സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ, �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ, �ാമ പ�ായ�കൾ �ട�ിയവ�്
10 ല�ം �പ വെര�� െ�ാജ�കൾ�്
പരമാവധി 80 ശതമാനം വെര സ�ിഡി നൽ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


