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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 837 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�റ്  ദിന കർ�പ�തി�െട ഭാഗമായി എസ് .സി./എസ് .ടി. വ��ിെല പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ�പ�തി�െട
ഭാഗമായി എ�് .സി/എ�് .ടി വ��ിൽ വിഭാവനം
െച�ി�� �തിയ പ�തികൾ
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി വിഭാവനം െച�ി�� പ�തിക�ം
നാളി�വെര�� �േരാഗതി�ം �വെട േചർ��.
പ�ികജാതി വികസന വ��് (1) പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ിക�െട പഠന
സഹായ�ിനായി പഠന�റി നിർ�ാണം,
ൈവദ�തീകരണം, ആവശ�മായ ഫർണി��കൾ
ഉൾ�െട 1000 പഠന �റിക�െട �ർ�ീകരണം.
ഇവയിൽ 1752 പഠന�റികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�. (2) �ർ�ീകരി�ാെത കിട�� 1000
വീ�ക�െട �ർ�ീകരണം. നിലവി��
പ�തികളിൽ ടാർജ�് നി�യി�്
�ർ�ീകരി�ി��്. ഇവയിൽ 1188
�ർ�ീകരി�ാ� ഭവന�ൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�. പ�ികവർ� വികസന വ��് 1)
ഹരിതര�ി '’നിറവ�ം'’ (�ഷി) വയനാട് , ഇ��ി
എ�ീ ജി�കളിെല പ�ികവർ� കർഷകെര
സംഘടി�ി� ,് �ഷി അവർ�് ��ിരമായ

ജീവേനാപാധിയാ�ി മാ��തി�� വിശാലമായ
പ�തിയാണ് 'ഹരിതര�ി’. ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമായി വി�ക�ം ൈതക�ം കർഷകർ�് നൽകി
വിളെവ��� പരിപാടിയാണ് 'നിറവ�ം’. വയനാട്
ജി�യിൽ 1500 േപർ�ം, ഇ��ി ജി�യിൽ 1000
േപർ�ം ഉൾ�െട 2500 കർഷകർ�് ഇതിെ�
�േയാജനം ലഭി��. 2) ആറളം ഫാം നവീകരണം
ക�ർ ജി�യിൽ ഇരി�ി താ��ിൽ പ�ിക വർ�
വികസന വ��ിെ� സഹായേ�ാെട

�വർ�ി�� ആറളം ഫാമിംഗ് േകാർ�േറഷെ�
നിയ�ണ�ി�� ഫാമിെ� �ന��ാരണ
പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി �ർ�ീകരി� കാർഷിക
�വർ�ന��െട ആദ�ഘ�ം �വെട പരാമർ ശി�
രീതിയിൽ �ർ�ീകരി�ി��്. ന�റി വി�ലീകരണം.
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അല�ാര െചടി േതാ�ം �ാപി�ൽ

യ�വത്�രണം വിപണന�ലം ഒ��ൽ
മ�ൾ �ഷി നട�ിലാ�ൽ മ���ഷി 3)
പ�ികവർ��ാ�െട സാ�ഹിക- സാ��ിക

സർേ� റിേ�ാർ�് �സി�ീകരണം പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ാ�െട വ��ിയ ധി�ിത, ��ംബാധി�ിത,
ഊരധി�ിതമായ വ�ത�� വിവര�ൾ വ��ിെല
െ�ാേമാ�ർമാെര ഉപേയാഗി�  ്േശഖരി�്
െമർജിേയാസ്  ഐ.ടി. െസാല�ഷൻസ്  എ�
�ാർ��ിെ� സാേ�തിക സഹായേ�ാെട

സർെ� അ�ബ� �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�
വ��.

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ�േ�ാളം �ർ�ീകരി�ാൻ

കഴി�െവ�തിെ� വിശദാംശ�ൾ പ�തി
അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന കർ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി വിഭാവനം െച�ി�� പ�തിക�ം
നാളി�വെര�� �േരാഗതി�ം �വെട േചർ��.
പ�ികജാതി വികസന വ��് (1) പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ിക�െട പഠന
സഹായ�ിനായി പഠന�റി നിർ�ാണം,
ൈവദ�തീകരണം, ആവശ�മായ ഫർണി��കൾ
ഉൾ�െട 1000 പഠന �റിക�െട �ർ�ീകരണം.
ഇവയിൽ 1752 പഠന�റികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�. (2) �ർ�ീകരി�ാെത കിട�� 1000
വീ�ക�െട �ർ�ീകരണം. നിലവി��
പ�തികളിൽ ടാർജ�് നി�യി�്
�ർ�ീകരി�ി��്. ഇവയിൽ 1188
�ർ�ീകരി�ാ� ഭവന�ൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�. പ�ികവർ� വികസന വ��് 1)
ഹരിതര�ി '’നിറവ�ം'’ (�ഷി) വയനാട് , ഇ��ി
എ�ീ ജി�കളിെല പ�ികവർ� കർഷകെര
സംഘടി�ി� ,് �ഷി അവർ�് ��ിരമായ

ജീവേനാപാധിയാ�ി മാ��തി�� വിശാലമായ
പ�തിയാണ് 'ഹരിതര�ി’. ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമായി വി�ക�ം ൈതക�ം കർഷകർ�് നൽകി
വിളെവ��� പരിപാടിയാണ് 'നിറവ�ം’. വയനാട്
ജി�യിൽ 1500 േപർ�ം, ഇ��ി ജി�യിൽ 1000
േപർ�ം ഉൾ�െട 2500 കർഷകർ�് ഇതിെ�
�േയാജനം ലഭി��. 2) ആറളം ഫാം നവീകരണം
ക�ർ ജി�യിൽ ഇരി�ി താ��ിൽ പ�ിക വർ�
വികസന വ��ിെ� സഹായേ�ാെട

�വർ�ി�� ആറളം ഫാമിംഗ് േകാർ�േറഷെ�
നിയ�ണ�ി�� ഫാമിെ� �ന��ാരണ
പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി �ർ�ീകരി� കാർഷിക
�വർ�ന��െട ആദ�ഘ�ം �വെട പരാമർ ശി�
രീതിയിൽ �ർ�ീകരി�ി��്. ന�റി വി�ലീകരണം.
അല�ാര െചടി േതാ�ം �ാപി�ൽ

യ�വത്�രണം വിപണന�ലം ഒ��ൽ
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മ�ൾ �ഷി നട�ിലാ�ൽ മ���ഷി 3)
പ�ികവർ��ാ�െട സാ�ഹിക- സാ��ിക

സർേ� റിേ�ാർ�് �സി�ീകരണം പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ാ�െട വ��ിയ ധി�ിത, ��ംബാധി�ിത,
ഊരധി�ിതമായ വ�ത�� വിവര�ൾ വ��ിെല
െ�ാേമാ�ർമാെര ഉപേയാഗി�  ്േശഖരി�്
െമർജിേയാസ്  ഐ.ടി. െസാല�ഷൻസ്  എ�
�ാർ��ിെ� സാേ�തിക സഹായേ�ാെട

സർെ� അ�ബ� �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�
വ��.

(സി)

കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയ
പ�തികളിൽ ഏെത�ി�ം �റ്  ദിന കർ�
പ�തി�െട ഭാഗമായി �ർ�ീകരി�ാൻ

ല��മി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പ�തി തിരി�
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ; ടി പ�തികൾ
എ�േ�ാളം ല��ം ക�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ �ിയ
�റ്  ദിന കർ� പ�തികളിൽ പ�ികജാതി
വികസന വ��ിന് കീഴിൽ ഒ�ം �ർ�ീകരി �ാൻ
അവേശഷി��ി�. പ�ികവർ� വികസന വ��ിൽ
കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� പ�ിക
വർ��ാ�െട സാ�ഹിക സാ��ിക സർെ�
എ� പ�തി അടി�ാന വിവര േശഖരണം
�ർ�ീകരണ ഘ��ിലായി��. ടി പ�തി ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് �റ്  ദിന കർ�
പരിപാടി�െട ഭാഗമായി �ർ�ീകരി�വാൻ

ല��മി�ി��. ആയതിെ� റിേ�ാർ�് ത�ാറാ
��തിനായി േകരള �ാ�ി�ി�ൽ
ഇൻ�ി���ിെനയാണ് �മതലെ���ിയി� �ത്.
അതിെ� അവസാനഘ� േജാലികൾ �േേരാഗമി�
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


