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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3406 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക േമഖല�െട ഉ�മനം ഉറ�ി�ാൻ സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ഫയൽ േജാലികൾ�ിടയിൽ കർഷക�മായി
േനരി�ിടെപ�് അവ�െട ���ൾ�് പരിഹാര�ം
ഒ�ം കാർഷിക േമഖലാവികസനം
ഉറ�വ��ാ�മായി�ം അതി�െട കർഷക�െട
വ�മാനവർ�നവ് ഉറ�ാ�വാ�മാ�� �ഷി
വ�� �വർ�ന�ൾ എ�ാണ് എ�
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ശാ�ീയ �ഷി രീതികൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

കർഷകർ�ിടയിൽ യഥാസമയം �ഷി,
സസ�സംര�ണ �റകെള �റി�� നിർേ�ശ�ൾ
നൽ��തി�ം �ഷി�ാവശ��� വി�കൾ,
ൈതകൾ, മ� ഉ�ാദേനാപാദികൾ എ�ിവ
നൽ��തി�ം �ഷി ഭവ�കൾ �വർ�ി�

വ��. �ഷി വ��ിെ� വിവിധ േസവന�ൾ
ഏ��ം �താര�മാ�ം കാര��മമാ�ം
സമയബ�ിതമായി കർഷകരിേലെ��ി�ക,
കർഷകർ�ാവശ�മായ സാേ�തിക ഉപേദശ��ം,
കാലാവ�ാ - വിപണി വിവര��ം, വിവിധ
ഉ�ാദേനാപാധിക�ം ഒ� �ട�ീഴിൽ ലഭ�മാ�ക
എ� ല���േളാെട 2021 - 22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ ആരംഭി�� പ�തിയാണ് �ാർ�്
�ഷിഭവൻ. �ാർ�് �ഷിഭവൻ പ�തി�െട �ധാന
ഘടക�ൾ താെഴ പറ��വയാണ്. �ഷി
ഭവ�ക�െട �വർ�നം കർഷക സൗ�ദമാ�ി
�ഷി ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം ��തൽ സമയം
ഫീൽഡിൽ ലഭ�മാ�ക, വിള ആേരാഗ�

�ിനി�കെള ആ�നീകരി�ക�ം വീഡിേയാ
േകാൺഫറൻസിംഗ്, ഓൺൈലൻ െ�യിനിങ്
സംവിധാന��ം കർഷകർ�ാവശ�മായ
സാേ�തിേകാപേദശ��ം, കാലാവ�ാ-വിപണി
വിവര��ം, കീട േരാഗ നിയ�േണാപേദശ��ം
മ�് പരിേശാധന സംവിധാന��ം ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട

ലഭ�മാ�ക, ഫാ�കെള ക���ർവൽ�രി�ക�ം
ഉ�ാദേനാപാധിക�െട ലഭ�ത ഓൺൈലനായി
കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ക�ം ഓൺൈലൻ
ഇൻേവായ്  സ്   സി�ം �േഖന �ഷിഭവ�കളിൽ
വിതരണം നട�ക�ം െച�ക. �ഷിഭവ�കളിൽ
കാർഷിക കർ� േസന, ഇേ�ാേഷാപ്, അേ�ാ
സർവീസ്  െസ�ർ േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ി
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കാർഷിക േസവന��െട ഹബ് ആ�ി മാ�ക. േമൽ
പറ� �വർ�ന�ളി�െട കർഷക�െട
���ൾ�് പരിഹാര�ം ഒ�ം കാർഷിക
േമഖലാവികസനം ഉറ�വ��ാ�ം അതി�െട
കർഷക�െട വ�മാന വർ�ന�ം ല��മി��.

(ബി)

സം�ാന�് �ഷി�മി തരംമാ�ം നട���ം
തരിശി���ം തട�വാ�ം �ഷി�മി �ഷി�ായി
ഉപേയാഗി��തി�ം ഒ�ം
ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ�� എ� നടപടികൾ
സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള െനൽവയൽ ത�ീർ�ട സംര�ണ ആ�്

2008 വ��് (15) �കാരം �ാേദശിക നിരീ�ണ
സമിതി�്, �ഷിയിറ�ാെത തരിശി�ി��
ഏെത�ി�ം െനൽവയലിെ� അ�ഭവ�ാരേനാട്
അയാൾ േനരിേ�ാ, അയാ�െട ഇ�ാ�സരണം
മേ�െത�ി�ം ആൾ �േഖനേയാ, െനേ�ാ, ��ത
ആ�ിെല വ�വ�കൾ �കാര�� മേ�െത�ി�ം
ഇട�ാല വിളേയാ �ഷി െച�ാൻ
നിർേ�ശി�ാ��താണ്. േകരള െനൽവയൽ
ത�ീർ�ട സംര�ണ ആ�് 2008 വ��് (16)
�കാരം തരിശ്  നില�ളിൽ �ഷി െച��തിന്
വ�വ� നിലവി��്. തരിശ്  നില�ളിൽ പാ�
വ�വ�യിൽ െനൽ�ഷി െച��തിന് കർഷകന്
35000 �പ�ം ��ടമ�് 5000 �പ�ം ഉൾെ�െട
ആെക 40000 �പ െഹ�ർ ഒ�ിന് ആ��ല�ം

നൽകി വ���്.

(സി) ഇേതാെടാ�ം കാർഷികേമഖലയിെല �ള�ൾ
തടാക�ൾ ഉൾെ�െട മ�ിതര
ജലേ�ാത�ക�െട മലിനീകരണ�ം, നിക��ം,
നശി�ി��ം തട�വാ�ം ഇവ സംര�ി�്
കാർഷിക േമഖല�െട ഉ�മനം ഉറ�ി�ാ�മായി
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

(സി) െനൽ വയൽ, ത�ീർ�ട�ൾ ഉൾെ���
ജലേ�ാത�കെള സംര�ി�ക എ�
ഉേ�ശ�േ�ാെട നട�ാ�ിയ േകരള െനൽവയൽ
ത�ീർ�ട സംര�ണ ആ�് 2008 �കാരം
ത�ീർ�ട�ൾ നിക��ത് �ർ�മാ�ം
തട�ി��്. നിയമലംഘന�ൾ
��യിൽെ��ാൽ ശ�മായ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ���്. �ടാെത കാർഷിക
േമഖല�മായി ബ�െ�� കിട��
ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്., ആർ.െക.ഐ പ�തികൾ
�േഖന നട�ിലാ�ി വ���്. ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്
�ാെ� XXVൽ ഉൾെ���ി പാല�ാട്  ജി�യിൽ
പര�ർ �ഷി ഭവൻ പരിധിയി�� നാനാർ�ി
�ള�ിെ� നവീകരണ�ം ആല�ഴ ജി�യിെല
െച��ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഉൾെ���
േകാമൻ�ള�ര �ള�ിെ� നവീകരണ�ം ഇേ�ാൾ
നട� വ���്. ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. XXIVൽ
ഉൾെ�� ക�ർ ജി�യിെല ധർമടം നിേയാജക
മ�ല�ിെല വയൽ പീടിക �ളം, ��ിവയൽ
ബാേവാട് , ആന�ാലം �തിെയാ� ചിറ എ�ിവ�െട
നവീകരണ �വർ�ിക�ം നട�ിലാ�ി വ���്.
ഇ��ി ജി�യിെല കരിമ�ർ സം�ാന

വി�ൽ�ാദന േക��ിെല �ള�ിെ�



3 of 3

സംര�ണം �ാെ� XXIIൽ െപ��ി

�ർ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


