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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 690 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

'�ഭി�േകരളം' പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി, 
�ീ. എ. രാജ 

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലെയ സ�യം
പര�ാ�മാ�ാനായി സർ�ാർ �ഖ�ാപി�
'�ഭി�േകരളം' പ�തി�മായി ബ�െ��്

സഹകരണ വ��് �േത�കമായ പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. കാർഷിക േമഖലെയ സ�യം
പര�ാ�മാ�വാനായി േകരള സർ�ാർ �ഖ�ാപി�
�ഭി�േകരളം പ�തി�മായി ബ�െ��്

സഹകരണ വ��് �ധാനമാ�ം
മാ�കാ�ഷിേ�ാ�ം സ�ീകരി��

പ�തിയാണ് നട�ിലാ�ിയത്. തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ിന് കീഴിൽ �റ�ത് 50
െസ�് �ലം എ�ി�ം എ��് ഒ� മാ�കാ
�ഷിേ�ാ�ം സഹകരണ �ാപന �ൾ േനരി�്
സ�ീകരി��. ഇ� �ടാെത സഹകരണ
സംഘ�ൾ വഴി കർഷകർ�് വാ�ാ സഹായം
ലഭ�മാ�ക, സ�യം സഹായ ��കൾ/�വജന�ൾ
എ�ിവർ�് കിസാൻ െ�ഡി�് കാർഡ്  വഴി
വാ�ാ ലഭ�ത ഉറ� വ��ക, സംഘം
അടി�ാന�ിൽ കാർഷിക ഉ�� ��െട
വിപണനം ആരംഭി�ക എ�ിവ�ം ഉൾെ���.
തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന��െട കീഴിൽ എ�ാ
കാർഷിക �വർ�ന�ൾ�ം, കർഷകർ
സ�ാ�യ ��കൾ/ േജായി�് ലയബിലി�ി
��കൾ എ�ിവ�ാവശ�മായ കാർഷിക വാ�ാ
വിതരണം നട��ത് സഹകരണ
�ാപന�ളാണ്. വാ�കൾ� േവ�ി അതാത്
�േദശെ� �ാഥമിക വാ�ാ സംഘ�ളിൽ
അേപ� നൽേക�താണ്. ഇ�രം അേപ�
കളി�� പരിേശാധന �ഷി വ��് അതാ�
�ഷിഭവ�കൾ �ഖാ�ിര�ം, �ഗസംര�ണം,
�ീരവികസനം എ�ീ വ��കൾ ബ�െ��

വ��ക�െട േ�ാ�്തല ഉേദ�ാഗ �ർ

�ഖാ�ിരേമാ �പാർശ െച�് �ണേഭാ�ാവിെ�

വിവരം �ാഥമിക വാ�ാ സംഘ�ിന് ൈകമാേറ�
താണ്. കാർഷിക �വർ�ന�ൾ �ാവശ�മായ
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വി�്, വളം, ൈജവ വള�ൾ, കീടനാശിനികൾ,
കാർഷിക യ��ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ി�ം,
അെ��ിൽ ലഭ�മാ��തി�� സാ��ിക

സഹായേമാ സഹകരണ സംഘ�ൾ വഴി ഉറ�്
വ���. �ഭി�േകരളം പ�തിയിൽ
ഉൾെ��� �ധാന വ��കളായ �ഷി,
�ഗസംര�ണം, �ീര വികസനം എ�ിവ�മായി
ഏേകാപി� �വർ�ന�ൾ സംഘടി�ി�വാൻ
നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(ബി)

��ത പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. 14 ജി�യി�ം സഹകരണ �ാപന�ൾ

�േഖന മാ�കാ �ഷിേ�ാ��ൾ നിർ�ി�ി��്.
സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന 3217.175 ഏ�ർ
�ല�് 1,851 �ഷിേ�ാ��ൾ നിർ�ി�ക
��ായി. ഇ� �ടാെത 26,176 കർഷകർ�്
23,952.7 ല�ം �പ വാ� ഇന�ിൽ

നൽകിയി��്.

(സി)

പ�തി നട�ിലാ�ിയ�വഴി സം�ാന�്

ഭ��കാർഷിക വിളക�െട ഉ�ാദന�ി�ം

�ഷിേയാ�ളള ജന��െട സമീപന�ി�ം

മാ��ൾ �കടമാേണാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

(സി) �കടമാണ്. ��തൽ കർഷകർ ഈ േമഖലയിൽ
കട�വരിക�ം, ഭ�� കാർഷിക വിളക�െട
ഉ�ാദന�ി�ം വർ�ന��ായി���്. ധാരാളം
ജന�ൾ�് ഇ��ലം െതാഴില വസര�ൾ
ലഭ�മായി. ഭേ��ാ�ാദന രംഗ�് ഒ� പരിധി വെര
സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�വാൻ കഴി�.
ധാരാളം തരിശ്  �ല�ൾ �ഷി�ായി
വിനിേയാഗി�െ��. സഹകരണ സംഘ�ൾ
വാ�കൾ നൽകിയ�വഴി ��തൽ ആൾ�ാർ

കാർഷിക ��ിയിേല�് കട� വ�ി��്.
ഉ�ാദനേശഷി �ടിയ വി�്, ൈത ഉ�ാദനം
ഊർ�ിത മാ�ി�ം സൗജന�മായി വിതരണം
െച�ക�ം വഴി ഉ�ാദനം, ലഭ�ത എ�ിവ
വർ�ി�ി��തി�ം കഴി�തായി കാണാം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


