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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1581 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ, 

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക രംഗം
സ�യംപര�ാ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� വ��
നടപടികൾ വ��മാ�േ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,
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�ഗസംര�ണം, �ീരവികസനം, ഫിഷറീസ് ,
സഹകരണം, 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)
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കാർഷിേകാ���ൾ�് വില�ിരത

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

(ബി)

കാർഷിക സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാൻ �ൾ
തലം �തൽ അവേബാധ �ാ�ക�ം കാർഷിക
��ക�ം നട�ാ��തിന് നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ികളിൽ �ഷിെയ�റി�� ആഭി�ഖ�ം
��ി�വാൻ പാഠം ഒ�് പാടേ��് എ� പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. വിദ�ാലയ�ളിൽ
പ��റിേ�ാ�ം �ാപി�� പ�തി, �ഷി
േനരി�് െച�� അ�ഭവം വിദ�ാർ�ികൾ�്
ലഭ�മാ��തി�െട �ഷിയിേല� ��തൽ
ആ��രാ��തി� സഹായി��.
ക�ിമാസ�ിെല മകം നാള് െന�ിെ�
പിറ�ാളായി ആേഘാഷി�ക�ം അത�സരി��
വിവിധ പരിപാടികൾ വിദ�ാലയ�ളിൽ
സംഘടി�ി�വ�ക�ം െച� വ��ത്
വിദ�ാർ�ികളിൽ �ഷിസം�തിെയ�റി��
അവേബാധം ��ി��. വിദ�ാലയ�ളി�െട
പ��റി വി�ക�ം ൈതക�ം ഫല��ൈതക�ം
വിതരണം െച��ത് വിദ�ാർ�ികെള
അവരവ�െട ഭവന�ളിൽ �ഷി െച��തിന്
േ�രി�ി�ക�ം തദ�ാരാ ��തൽ ഭവന�ളിൽ �ഷി
വ�ാപി�ി��തി�ം അത് �ലം കാർഷിക
സ�യംപര�ാ�തയിേല� ��തൽ അ���തി�ം
സഹായകരമാ��.

(സി)

�വജന�െള കാർഷിക��ിയിേല�്

ആകർഷി�വാൻ എെ�ാെ� �തിയ നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) കാർഷിക േമഖലയിേല�് �വജന�െള
ആകർഷി��തിന് �തന �ഷിരീതിക�െട
�േയാഗം, യ�വത്�രണം, ��തൽ വ�മാനം
എ�ിവ അവശ�ം േവ� ഘടക�ളാണ്. ഇതിനായി
താെഴ പറ�� പ�തികൾ സർ�ാർ ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ി വ��. 1. ൈഹ-െടക്-അ�ി�ൾ�ർ
2. പ��റി �ഷി വികസന പ�തി 3. അേ�ാ
സർ�ീസ്  െസ��ം കാർഷിക കർ�േസന�ം 4.
ൈജവ നിയ�േണാപാധിക�െട ഉ�ാദനം 5.
കാർഷിക �ല�വർ�ന �ണി�കൾ 6. അേ�ാ
പാർ�് 7. വിളെവ��ിന് േശഷ�� സം�രണ�ം
�ല�വർ�ന�ം 8. �ഷി-പാഠശാല 9. ഇേ�ൺഷിപ്
പരിപാടി
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


