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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1549 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത ല��മാ�ി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷിക േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത ല��മാ�ി
ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��
പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് കർഷക�െട ���ൾ
മനസിലാ�ി കാർഷിക ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�വാ�ം
��ിരവികസന ല���ൾ േന��തി�
േവ�ി�ം ഉ�ാദനം, ഉ�ാദന�മത എ�ീ
േമഖലകളിൽ ��തൽ �� േക�ീകരി�്
സം�ാന �ഷി വ��് വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവ���്. ഭ��വിളയായ െന�്,
പ��റി, കിഴ�വർ��ൾ, െച�ധാന��ൾ
എ�ിവ� �റെമ �ഗ�വിളകൾ പഴവർ��ൾ
�തലായവ�െട �ഷി നിലനിർ��തിേനാെടാ�ം
��തൽ �ല�ളിേല�് �ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം
ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം
വർ�ി�ി��തി�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി
വ��. �ടാെത പര�രാഗത ഇന��ം നാടൻ
ഇന��ം സംര�ി��തി�ം ��തൽ
�ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തി�� പ�തികൾ
നട�ിലാ��. കാർഷിക രംഗെ� സാേ�തിക
വിദ� കർഷകരിൽ എ�ി��തി�� കാർഷിക
വി�ാന വ�ാപന പ�തി�ം �ഷിവ��്
നട�ിലാ��. കാർഷിക �വർ�ന�ൾ

സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��ത്
സാ��മാ��തിന് കാർഷിക േസവന േക���ം
േസവന സംവിധാന�ം പ�തി �ഷിവ��്
നട�ിലാ��. കർഷകർ ഉൽ�ാദി�ി��
കാർഷിക ഉൽ����െട �ല�വർ�നവി�ം
വിപണന�ി�ം ആവശ�മായ സഹായ�ൾ
നൽ��തിനാവശ�മായ പ�തിക�ം �ഷിവ��്
നട�ിലാ��. േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട
ആഘാത�ിൽ ��ി��് അ�ഭവി��
കർഷകർ�് ഒ� ൈക�ാ�ായാണ് സം�ാന

സർ�ാർ �ഭി� േകരളം പ�തി 2020-21
വർഷ�ിൽ നട�ിലാ�ിയത്. �ഷി,
�ഗസംര�ണം, �ീരവികസനം, ഫിഷറീസ് ,
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സഹകരണ, ജലേസചനം �ട�ിയ വിവിധ
വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി�െകാ�ാണ് ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ിയത്. കാർഷിക േമഖലയിൽ തരി�
നില �ഷി, പ��റി�ഷിയിൽ മഴ മറക�െട
േ�ാ�ാഹനം, സംേയാജിത �ഷി
സംവിധാന��െട (ൈജവ�ഹം) േ�ാൽസാഹനം,
ഒ� േകാടി ഫല ��ൈതകൾ ന�വളർ�ൽ,
വാ�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ�ൽ എ�ിവ കഴി�
സാ��ിക വർഷ�ിൽ നട�ിലാ�ി. 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ �ഭി� േകരളം
പ�തി�െട ഘടക�ൾ മ� പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ��. �ഷിവ��്
നട�ിലാ�� പ�തികൾ താെഴ പറ��വയാണ്.
1) െനൽ�ഷി വികസന പ�തി 2)�ാേദശിക
�ാധാന��� വിളക�െട വികസന പ�തി 3)
പയർവർ� വിള, കിഴ�് വർ� വിള േ�ാ�ാഹന

പ�തി 4) സമ� പ��റി �ഷി വികസന പ�തി
a) ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി ഉൾെ�െട��
വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹനം b)
�ാപന�ൾ വഴി പ��റി �ഷി c) ജി�ാ ��ർ
വികസനം d) േ�ഡഡ്���ക�െട വികസനം e)
മ��ാവ് �ഷി േ�ാ�ാഹന�ം, മാലിന�
സം�രണ�ം f) ഹരിത ��ക�െട �പീകരണം g)
ന�റികൾ �ാപി�ൽ h) ഫാമിലി �ി�്
ഇറിേഗഷൻ സി�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ i) മഴമറ
നിർ�ാണം j) േസഫ്-�-ഈ�് k) �ഭി� േകരളം
പ�തി l)വി.എഫ്.പി.സി.െക �ഖന�� സമ�
പ��റി വികസന പ�തി 5) പഴവർ��ൾ,
��ൾ, ഔഷധ സസ��ൾ എ�ിവ�െട
വികസനം 6) നാളിേകര വികസനം 7) �ഗ�
വ��ന വികസന പ�തി 8) ൈഹ െടക്
അ�ികൾ�ർ 9) ക��്  �ഷി�� �േത�ക
പ�തി 10)മ�ിെ��ം േവരിെ��ം
ആേരാഗ�പരിപാലന�ം ഉ�ാദന�മത ഉയർ��ം

11) വിള ആേരാഗ�പരിപാലനം 12) ൈജവ �ഷി�ം
ഉ�മ �ഷി �റക�ം (ജി.എ.പി) 13) �ണേമ���
നടീൽ വ��െട ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം 14)
ലേബാറ�റിക�െട ആ�നീകരണം. 15) കാർഷിക
വി�ാന വ�ാപനം 16) കാർഷിക വിവര�ം
വിനിമയ�ം 17) കാർഷിക േസവന േക��ൾ 18)
വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി 19) ��തിേ�ാഭ�ം
േരാഗകീട�ം അഭീ�ഖീകരി��തി�� അടിയ�ിര
പ�തി 20) ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണം 21)
കാർഷിക ഉ����െട വിപണി വികസനം 22)
കാർഷിേകാ���ൾ�് വില�ിരത
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ഉറ�ാ��തിനായി വിപണി ഇടെപടൽ പ�തി 23)
കാർഷിേകാൽ����െട സം�രണ�ം
�ല�വർ�ന�ം 24) വയനാട്  ജി��െട കാർഷിക
േമഖല �ന��ീവനം 25) ബേയാ ഗ�ാസ്
�ാ�കൾ�് അധിക ധനസഹായം 26) �ാമീണ
അടി�ാന സൗകര� വികസന നിധി
(ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്) 27) �ഷി പാഠശാല 28)
�നർ�നി - �ളയാന�ര കാർഷിക േമഖല�െട
�ന:�ാപനം 29) ��നാട്  േമഖലയിെല കാർഷിക
വികസന�ി�� പ�തി 30) േകരള ഫാം �ഷ്  -
പഴം പ��റി തറവില 31) കർഷക േ�മനിധി
േബാർഡ്

(ബി)

തരി��മിയിൽ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തരി�നില�ളിൽ െനൽ�ഷി
വ�ാപി�ി��തിനായി 2021-22 വർഷ�ിൽ

െനൽ�ഷി വികസന പ�തിയി�� “തരിശ്
െനൽ�ഷി �ഭി�േകരളം അഡീഷണൽ
അേലാേ�ഷൻ” എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി

െഹ�റിന് 40000 �പ (35000�പ കർഷക�ം
5000 �പ ��ടമ�ം) എ� നിര�ിൽ കർഷകർ�്
ആ��ല�ം നൽ���്. 750 െഹ�ർ �ല�്

��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആെക 300
ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. �ടാെത തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ ജനകീയാ��ണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തരിശ്  െനൽ�ഷി�്
40000 �പ (35000�പ കർഷക�ം 5000 �പ
��ടമ�ം) എ� നിര�ിൽ ധനസഹായം
നൽ���്. 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

നട�ിലാ�� "�ാേദശിക �ാധാന���
വിളക�െട വികസന പ�തിയിൽ"  �ഭി�േകരളം
എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി 166.67 െഹ�ർ
തരിശ്  �മിയിൽ െച�ധാന��ൾ �ഷി
െച��തിനായി 50 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. �ടാെത, "പയർവർ�,
കിഴ�് വർ� വിളക�െട േ�ാ�ാഹന

പ�തിയിൽ " �ഭി� േകരളം എ� ഘടക�ിൽ

ഉൾെ���ി 50 െഹ�ർ തരിശ്  �മിയിൽ പയർ
വർ� വിളകൾ �ഷി െച��തിന് 15 ല�ം
�പ�ം, 70 െഹ�ർ  തരിശ്  �മിയിൽ കിഴ�് വർ�
വിളകൾ �ഷി െച��തിന് 21 ല�ം �പ�ം
വകയി��ിയി��്.

(സി) സമയ�് വിളെവ��വാൻ കഴിയാെത വ��
അവ� ഒഴിവാ�വാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

േലാ�്െഡൗൺ കാരണം വാഹന ലഭ�ത�ം
വിപണന മാർ���ം �റവായ സാഹചര�ം
ഉളവായി��. ഈ അവ� പഴം പ��റി
വിളെവ��ിെന�ം വിപണനെ��ം ബാധി��
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�ിതിവിേശഷം സംജാതമാ�ക�ം അത്
ഒഴിവാ��തിനായി കർഷക�െട ഉത്പ��ൾ
സംഭരി� വിപണനം നട�ാൻ േഹാർ�ിേകാർപ്, വി
എഫ്.പി.സി.െക എ�ീ �ാപന�െള

�മതലെ���ക�ം െച�. ഇ�ര�ിൽ

സംഭരി�� പഴം പ��റി �ട�ിയ കാർഷിക
ഉത്പ��ൾ വി�ഴി��തിനായി നിലവി��
1884 വിപണന േക��ൾ ഉപേയാഗെ����.
സമയ�ിന് വിളെവ��ാൻ കഴിയാെത വ��
അവ� ഒഴിവാ��തിനായി േമ�റ�
�ാപന�ൾ� �റെമ, എ�ാ നഗര
�േദശ�ളി�ം �� നഗര വഴിേയാര ആ�

ച�ക�ം, സം�ാനെമാ�ാെക 562 ആ� ച�ക�ം
സ്  ഥാപി�ി��്. കർഷകർ�് അവ�െട ഉത്പ�ം
വിളെവ��ി� പാകമാ�� സമയം തെ�
വിപണനം നട�ാ�� അവസരം ഈ രീതിയിൽ
നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതി� �റെമ, നിലവി��
െമാ� വ�ാപാര വിപണികൾ വഴി
ഇടനില�ാരി�ാെത വിപണനം സാധ�മാണ്.
സംഭരണ, വിപണന �ല�വർധിത
�വർ�ന�ൾ�ായി കെ��ർ മാ�കയി��
വിപണന േക���ം, �ല�വർധിത ഉത്പ��ൾ
നിർമി��തിനായി ഇൻക�േബഷൻ െസ��ക�ം,
സംഭരണ�ിനായി വാഹന��ം ഈ സാ��ിക

വർഷം നട�ിലാ��.

(ഡി)

�തിയ തല�റെയ കാർഷിക േമഖലയിേല�്
ആകർഷി��തിന് നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��
പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാർഷിക രംഗേ��് കട� വ���തിയ
തല�റെയ �ഷിയിേല�് ആകർഷി�ാൻ �തന
�ഷിരീതികൾ, യ�വത്�രണം,
വിപണന�ി�� ആ�നിക സൗകര��ൾ, മിക�
വ�മാനം എ�ിവ ആവശ�ം േവ� ഘടക�ളാണ്.
ഇവെയ അടി�ാനമാ�ിയി�� താെഴ പറ��
പ�തികളാണ് �ഷി വ��് ആവി�രി�

നട�ിലാ�ി വ��ത്. 1.ലളിതമായ
നടപടികളി�െട �ഷി�ാർ�് ബാ�് വാ� �ദാനം
െച�� കിസാൻ െ�ഡി�് കാർഡ്  പ�തി 2.
ൈഹ -െടക് അ�ികൾ�ർ പ�തി 3. പ��റി
�ഷി വികസന പ�തി 4. അേ�ാ സർ�ീസ്
െസ��ം കാർഷിക കർ�േസന�ം 5. ൈജവ
നിയ�േണാപാധികൾ. 6. കാർഷിക �ല�വർ�ന
�ണി�കൾ 7. വിളെവ��ിന് േശഷ��
സം�രണ�ം �ല�വർ�ന�ം 8. ഇേ�ൺഷിപ്
പരിപാടി 9. �ഷി പാഠശാല

(ഇ) ഫാം �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?
(ഇ) ഫാമിെല നിലവി�� വിളകൾ�ം ആവാസ

വ�വ�കൾ�ം േകാ�ം വ��ാെത കാർഷിക
ഉ�ാദന�ം കാർഷിക അ�രീ��ം



5 of 7

െപാ��െ��� രീതിയിലാണ് �ഷി ഫാ�കളിൽ
ഫാം �റിസം പ�തി നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി��ത്. �ഷി വ��് ഫാ�കളിൽ ഫാം
�റിസം നട�ിലാ��� വഴി കർഷകർ�ം
െപാ�ജന�ൾ�ം ഫാ�കളിെല വിളക�ം �ഷി
രീതിക�ം പരിചയെ���തി�ം, ഫാം ഉ����ം
നടീൽ വ���ം ��തലായി വി�ഴി��തി�ം
സാധി�ം േകരള�ിൽ നി�ം അന�ം
നി�േപാകാെത �ഷി�ം കാർഷിക സം�തി�ം
നിലനിർ�ാ�ം സാധി��. സർ�ാർ �ഷി
ഫാ�കളിൽ ഫാം �റിസ�മായി ബ�െ��

�വർ�ന�െള��ി�� വിവര�ൾ �വെട
േചർ��. സം�ാന പ��റിേ�ാ�ം (SVF)
വ�ിെ�രിയാർ വിേനാദസ�ാരികൾ,
വിദ�ാർ�ികൾ, കർഷകർ, െപാ�ജന�ൾ
എ�ിവർ�് ഫാമിെല�ി �ഷിരീതികൾ
ക�പഠി��തി�ം ഉൽപ��ൾ വാ��തി�ം
സൗകര�െമാ���തിനായി RKVYപ�തിയിൽ 6
ല�ം �പ വിനിേയാഗി�  ്വിേനാദ
സ�ാരികൾ�� ��ിംഗ് പാ�്, ലാൻഡ്
േ��ിംഗ്, ഫാം േറാ�കൾ �േ�ാ�ം എ�ിവ
സ�മാ�ിയി��്. ഫാമിൽ േഗാൾഡൻ �ബിലി
േഗ�ിെ� നിർ�ാണ�ം �ർ�ിയായി��്. ഓറ�്

പ��റിേ�ാ�ം (O&V Farm) െന�ിയാ�തി
ഓറ�്, നാരകം, ശീതകാല പഴവർ��ൾ,
പ��റികൾ എ�ിവ�െട �ഷി രീതി
പഠി��തി�ം അവ�െട നടീൽ വ��ൾ
വാ��തി�ം ഫാം �േദശെ� ��തി രമണീയത
ആസ�ദി��തി�ം ഫാമിൽ
സൗകര�െമാ��ിയി��്. �റി�കൾ�്
താമസി��തിന് ഗ�് ഹൗസ്  ത�ാറാ�ിയി��്.
�ടാെത നാൽപേതാളം വിവിധ �ല�വർ�ിത
ഉൽപ��ൾ (പഴ�ാ�കൾ, ജാം, െജ�ി എ�ിവ)
ഫാമിൽ ത�ാറാ�ി �ാൻഡഡ്  ഉൽപ��ളായി
വിൽ���്. ജി�ാ�ഷിേ�ാ�ം (DAF)
േനര�മംഗലം ഫാം �റി��മായി ബ�െ��് RKVY
പ�തിയിൽ 50 േകാടി �പ�െട �വർ�ന�ൾ

േകരള ലാ�് ഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ
നട�ിലാ�ി വ��. മ���ള�ൾ, വിവിധ
വിളക�െട മ�സിയം, �ൺ �ഷി �ണി�കൾ,
�ള�ൾ, െച�കിട സം�രണ �ണി�കൾ,
വിൽ�ന ഗ�ാലറികൾ, ഗ�് ഹൗസ്  എ�ിവ�െട
�വർ�നം �േരാഗമി� വ��. ജി�ാ�ഷിേ�ാ�ം

(DAF) അ�ൽ െകാ�ം ജി�ാ പ�ായ�്

പ�തി�െട ഭാഗമായി ശലഭ�െള
ആകർഷി��തിനായി ബ�ർൈ� പാർ�്
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സ�ീകരി� വ��. ഫാമിെ� മേനാഹാരിത
വർ�ി�ി�  ്വിേനാദ സ�ാരികെള

ആകർഷി��തി�ം നടീൽ വ���ം മ�് ഫാം
ഉൽപ���ം ��തൽ വി�ഴി��തി�ം ഇ�വഴി
സാധ�മാ�ം. സം�ാന വി�ൽപാദന
േക�ം(SSF) ആ�വ വിവിധയിനം പര�രാഗത
െന�ിന��െട ൈജവ �ഷി രീതി, (നിലം ഒ��ൽ
�തൽ വിളെവ��് വെര�ം), സംേയാജിത �ഷി
രീതികൾ പഠി��തി�ം ഫാമിെ� ��തി
രമണീയത ആസ�ദി��തി�ം ആ�കൾ

എ���്. ഫാമിെ� സമീപ�� �ഴ� ��െക
��പാലം, �ഴേയാര സംര�ണം, േബാ�് െജ�ി,
ഫാം േറാഡ്  എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ിനായി

RIDF-ൽ 2.3 േകാടി �പ�െട പ�തി
സമർ�ി�ിരി�കയാണ്. ജി�ാ�ഷിേ�ാ�ം (DAF)
��ാളി ജി�ാ പ�ായ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നിർ�ി� ��ിക�െട പാർ�് നിലവി��്.
നട�ാത�െട നിർ�ാണം, ഫാം േമാടി പിടി�ി�ൽ
എ�ിവ �ർ�ിയായി. േമൽ�റ� ഫാ�കൾ�്
�റേമ ജി�ാ�ഷിേ�ാ�ം െപരി�മല, ബനാന
ന�റി െപരി�മല, ജി�ാ�ഷിേ�ാ�ം േകാഴ,
ജി�ാ�ഷിേ�ാ�ം അരീ�ഴ, വി��ഷിേ�ാ�ം

(SGC) �േ�രി, ജി�ാ�ഷിേ�ാ�ം തളി�റ�്
�തലായ ഫാ�കളിൽ �റിസം പ�തി
നട�ിലാ��തിന് ഏെറ സാ��തക��്.
അതിനായി നടപടികൾ എ���താണ്.
�ലസൗകര��� ഫാ�കളിൽ 'മിയാവാ�ി '
ഹരിതവന�ൾ, വിളമ�സിയം, ഏ�മാടം,
ൈസ�ിൾപാത, െ��ിംഗ് പാത എ�ിവ
�ാപി��ത് വിേനാദസ�ാരികെള

ആകർഷി�ം. ആ�നിക കാർഷിേകാപകരണ�ൾ
പരിചയെ���തി�� സൗകര�ം, 'ഫാം �ഷ് '
ഉൽപ��ളായ പ��റികൾ, പഴവർ��ൾ, ��,
പാൽ, േതൻ, മ��ം എ�ിവ�ം മ�് �ല� വർ�ിത
ഉൽപ���ം വാ�ാ�� സൗകര�ം, അല�ാര
സസ��ൾ, ഔഷധേ�ാ�ം, േപാഷകേ�ാ�ം

എ�ിവ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ��
ലാൻഡ്േ��ിംഗ്, ന�റി െട�ി�കൾ (�ാ�ിംഗ്,
��ളനം, പതിവ�ൽ) എ�ിവ പഠി�ാ��
അവസരെമാ��ൽ എ�ിവ ഫാ�കളിൽ
നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ം. ഇ�കാരം ഫാമിെ�
�മിയിൽ നി�ം ഒ�ം മാ�ാെത തെ� ഉ�തിെന
ഒ��ിെ�ാ���തി�െട ഫാം �റിസം
വിജയകരമായി നട�ിലാ�വാൻ സാധി�ം.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


