
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1576 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പിറവം മ�ല�ിൽ നാളിേകര ��ർ ആരംഭി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ
�ാമപ�ായ�കെള േകര�ാമം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയ സാഹചര��ിൽ പ�ായ�്

േക�ീകരി�  ്നാളിേകര ��ർ ആരംഭി��തിെ�

സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല മണീട്  ,
��ാ��ളം, തി�മാറാടി, പാ�ാ�ട എ�ീ
പ�യ�കളിലാണ് േകര�ാമം പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��ത്. 2019-20 വർഷം ആരംഭി�

തി�മാറാടി, പാ�ാ�ട േകര�ാമ��െട ��ാം
െകാ� �വർ�ന�ൾ �ടർ� വ��. ��ത
പ�ായ�കളിൽ ��ർ അടി�ാന�ിലാണ് ടി
പ�തി നട�ിലാ�ിയ�ം പ�ായ�തല

േകരസമിതികൾ �പീകരി�ി���ം. പ�തി
നിർേദശ�കാരം �പീകരി�� െട�ി�ൽ
റിേസാ�് ��്, �ാേദശിക ആവശ��ം,
സാധ�തക�ം അവേലാകനം െച� ത�ാറാ��
ആ�ൻ �ാനിെ� അടി�ാന�ിലാണ് പ�തി
ഘടക�ൾ തിരെ���് നട�ിലാ��ത്.
േകര�ാമ�ൾ ഉൾെ���ിയ പ�ായ�കൾ

േക�ീകരി�  ്നാളിേകര ��ർ �പീകരി�വാ��
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�ി�, സഹകരണ
സംഘ�ൾ /കർഷകർ �േഖന "ന� സർ�ീസ്"
ആയി പ�ായ�്  േക�ീകരി�  ്നാളിേകര ��ർ
�പീകരി�െമ�� ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ബ�മാനെ�� പിറവം MLA
�ീ.അ�പ് േജ�ബ് ബ�മാനെ�� �ഷി വ��്
മ�ി� സമർ�ി� നിേവദന�ിേ�ൽ �ഷി
ഡയറ�ർ, ADFW/3939/2021-TB 1 ന�ർ
ഫയൽ �കാരം സമർ�ി�ി��്. ആയ�

പരിേശാധി� വ��. എ�ാൽ ��ർ
അടി�ാന�ിൽ ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷ�കൾ (FPO) �പീകരി�വാ��
നടപടികൾ �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി ബിസിനസ്
കൺേസാർഷ�ം (SFAC) �േഖന �ഷി വ��്
സ�ീകരി�ി��്. േകരാധി�ിത FPOകൾ മണീട്
േക�ീകരി�  ്സഹകരണ സംഘ��െട
േന�ത��ിേലാ കർഷക�െട ��ാ�ക�െട
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േന�ത��ിേലാ ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടികൾ ബ�െ�� കർഷക ��ാ� SFAC െയ
സമീപി�� �റ�് പരിേശാധി�്
ൈകെ�ാ��താണ്.

(ബി)

ഉെ��ിൽ മണീട്  �ാമപ�ായ�് േക�ീകരി�്
നാളിേകര ��ർ ആരംഭി��തി�ളള നടപടികൾ
ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല മണീട്  ,
��ാ��ളം, തി�മാറാടി, പാ�ാ�ട എ�ീ
പ�യ�കളിലാണ് േകര�ാമം പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��ത്. 2019-20 വർഷം ആരംഭി�

തി�മാറാടി, പാ�ാ�ട േകര�ാമ��െട ��ാം
െകാ� �വർ�ന�ൾ �ടർ� വ��. ��ത
പ�ായ�കളിൽ ��ർ അടി�ാന�ിലാണ് ടി
പ�തി നട�ിലാ�ിയ�ം പ�ായ�തല

േകരസമിതികൾ �പീകരി�ി���ം. പ�തി
നിർേദശ�കാരം �പീകരി�� െട�ി�ൽ
റിേസാ�് ��്, �ാേദശിക ആവശ��ം,
സാധ�തക�ം അവേലാകനം െച� ത�ാറാ��
ആ�ൻ �ാനിെ� അടി�ാന�ിലാണ് പ�തി
ഘടക�ൾ തിരെ���് നട�ിലാ��ത്.
േകര�ാമ�ൾ ഉൾെ���ിയ പ�ായ�കൾ

േക�ീകരി�  ്നാളിേകര ��ർ �പീകരി�വാ��
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�ി�, സഹകരണ
സംഘ�ൾ /കർഷകർ �േഖന "ന� സർ�ീസ്"
ആയി പ�ായ�്  േക�ീകരി�  ്നാളിേകര ��ർ
�പീകരി�െമ�� ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ബ�മാനെ�� പിറവം MLA
�ീ.അ�പ് േജ�ബ് ബ�മാനെ�� �ഷി വ��്
മ�ി� സമർ�ി� നിേവദന�ിേ�ൽ �ഷി
ഡയറ�ർ, ADFW/3939/2021-TB 1 ന�ർ
ഫയൽ �കാരം സമർ�ി�ി��്. ആയ�

പരിേശാധി� വ��. എ�ാൽ ��ർ
അടി�ാന�ിൽ ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷ�കൾ (FPO) �പീകരി�വാ��
നടപടികൾ �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി ബിസിനസ്
കൺേസാർഷ�ം (SFAC) �േഖന �ഷി വ��്
സ�ീകരി�ി��്. േകരാധി�ിത FPOകൾ മണീട്
േക�ീകരി�  ്സഹകരണ സംഘ��െട
േന�ത��ിേലാ കർഷക�െട ��ാ�ക�െട
േന�ത��ിേലാ ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടികൾ ബ�െ�� കർഷക ��ാ� SFAC െയ
സമീപി�� �റ�് പരിേശാധി�്
ൈകെ�ാ��താണ്.

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് �ഷി ഡയറ�േറ�ിൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഫയൽ
ന�ർ ഉൾെ�െട�ളള വിവരം െവളിെ���ാേമാ?

(സി) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല മണീട്  ,
��ാ��ളം, തി�മാറാടി, പാ�ാ�ട എ�ീ
പ�യ�കളിലാണ് േകര�ാമം പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��ത്. 2019-20 വർഷം ആരംഭി�
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തി�മാറാടി, പാ�ാ�ട േകര�ാമ��െട ��ാം
െകാ� �വർ�ന�ൾ �ടർ� വ��. ��ത
പ�ായ�കളിൽ ��ർ അടി�ാന�ിലാണ് ടി
പ�തി നട�ിലാ�ിയ�ം പ�ായ�തല

േകരസമിതികൾ �പീകരി�ി���ം. പ�തി
നിർേദശ�കാരം �പീകരി�� െട�ി�ൽ
റിേസാ�് ��്, �ാേദശിക ആവശ��ം,
സാധ�തക�ം അവേലാകനം െച� ത�ാറാ��
ആ�ൻ �ാനിെ� അടി�ാന�ിലാണ് പ�തി
ഘടക�ൾ തിരെ���് നട�ിലാ��ത്.
േകര�ാമ�ൾ ഉൾെ���ിയ പ�ായ�കൾ

േക�ീകരി�  ്നാളിേകര ��ർ �പീകരി�വാ��
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�ി�, സഹകരണ
സംഘ�ൾ /കർഷകർ �േഖന "ന� സർ�ീസ്"
ആയി പ�ായ�്  േക�ീകരി�  ്നാളിേകര ��ർ
�പീകരി�െമ�� ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ബ�മാനെ�� പിറവം MLA
�ീ.അ�പ് േജ�ബ് ബ�മാനെ�� �ഷി വ��്
മ�ി� സമർ�ി� നിേവദന�ിേ�ൽ �ഷി
ഡയറ�ർ, ADFW/3939/2021-TB 1 ന�ർ
ഫയൽ �കാരം സമർ�ി�ി��്. ആയ�

പരിേശാധി� വ��. എ�ാൽ ��ർ
അടി�ാന�ിൽ ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷ�കൾ (FPO) �പീകരി�വാ��
നടപടികൾ �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി ബിസിനസ്
കൺേസാർഷ�ം (SFAC) �േഖന �ഷി വ��്
സ�ീകരി�ി��്. േകരാധി�ിത FPOകൾ മണീട്
േക�ീകരി�  ്സഹകരണ സംഘ��െട
േന�ത��ിേലാ കർഷക�െട ��ാ�ക�െട
േന�ത��ിേലാ ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടികൾ ബ�െ�� കർഷക ��ാ� SFAC െയ
സമീപി�� �റ�് പരിേശാധി�്
ൈകെ�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


