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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5089 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ ��് ഫാമിങ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ��്
ഫാമിങ്  ശ�ിെ���ാൻ നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ;

(എ) േകരള�ിെല െനൽ വയ�കളിൽ �രിഭാഗ�ം
�ാേദശികാടി�ാന�ിൽ ഒ�മി�  ്�ിതി

െച�� സാഹചര��ിൽ അ�കാര�� െനൽ
വയ�കളിൽ നട�� കാർഷിക �വർ�ന�ൾ

��ടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ��ത് ��തൽ
�ാേയാഗിക�ം ഉത്പാദനെ�ലവ് �റ�വാൻ
സഹായകരമാ�ക�ം െച��. �ടാെത
െനൽ�ഷിയിൽ ��തി�ം കാലാവ��ം ഏെറ
സ�ാധീനം െച���തിനാൽ ��തി േ�ാഭം,
കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ട�ി ഏെറ
െവ�വിളികൾ േനരി�െകാ�ാണ് കർഷകർ
െനൽ�ഷി െച��ത്. ഇ�രം സാഹചര��െള
��ായി േനരി��ത് കർഷകർ�് ഏെറ
ആശ�ാസകരമാ�ം. ആയതിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് അനവധി പാട�ൾ േചർ�
"പാടേശഖര�ൾ" എ� ആശയം
ഉ��ിരി�ക�ം നട�ി�ിനായി പാടേശഖര
സമിതികൾ രജി�ർ െച�്
�വർ�നമാരംഭി�ക�ം െച�ത്. െനൽ�ഷി
വികസനപ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��് ഫാമിംഗ്
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നട�ിലാ�� ഘടക
പ�തികൾ �വെട േചർ��. 1) ��ിര

െനൽ�ഷി വികസന പ�തി :
സം�ാനാവിഷ്  �ത പ�തിയായ െനൽ�ഷി
വികസന പ�തിയിെല ഘടക പ�തിയായ
��ിര െനൽ�ഷി വികസന പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി െനൽ�ഷി�്
അത�ൽപാദനേശഷി�� െനൽവി�്, വളം,
ൈജവിക കീടേരാഗ നിയ�ണം �തലായവ�ായി
ഒ� െഹ�റിന് 5500/- �പ നിര�ിൽ വിതരണം
െച��. ഇതിനായി 8584.83734 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. 156087.95 െഹ�റിൽ
പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. 2)
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പാടേശഖരസമിതിക�െട �വർ�ന

െചലവിനാ�ളള പ�തി : പാടേശഖര സമിതിക�െട
�വർ�ന െചലവിനായി െഹ�റിന് 360 �പ
�മ�ിൽ 83334 െഹ�റിൽ നട�ിലാ��തിന്
സഹായധനം നൽ��തിന് േവ�ി 300 ല�ം
�പ നീ�ി െവ�ി��്. 3) ��തിേ�ാഭ�ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ പാടേശഖര�ളിെല അടിയ�ിര
അടി�ാനസൗകര� �വർ�ന�ൾ��

ധനസഹായം : ��തിേ�ാഭ�ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ പാടേശഖര�േളാട�ബ�ി�

കനാ�കളിെല തട��ൾ നീ�ൽ, പ�്
െസ�ിെ��ം മ�് െമഷിനറിക�െട�ം റി�യർ
�തലായ അടിയ�ിര ���ികൾ

നട�ിലാ��തിന് 50 ല�ം �പ നീ�ിെവ�ി��്.
4) പാടേശഖര��െട അടി�ാന

സൗകര�വികസനം ൈറസ്  മിൽ �ാപി�ൽ

േ�ാ�് െലവൽ കൺെവർെജൻസ് :
പാടേശഖരസമിതിക�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന �വർ�ന�ൾ േ�ാജ�്
അധി�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് 70 ല�ം �പ
നീ�ിെവ�ി��്. പ�തി �കാരം 5 ല�ം
വെര�� ���ികൾ ജി�ാ തല�ി��

സമിതി�ം അ� ല��ിലധികമായ

���ികൾ�് ജി�ാതല സമിതി�െട
�പാർശേയാെട സം�ാനതല സമിതി�മാണ്
അംഗീകാരം നൽ��ത്.

(ബി)

സർ�ാർ �ഖ�ാപി� ൈറസ്  ബേയാപാർ�്
�വർ�നസ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ബി) പാല�ാട് , ആല�ഴ, ��ർ എ�ീ ജി�കളിലായി 3
ഇ�േ��ഡ്  ൈറസ്  െടേ�ാളജി പാർ�കൾ
�ാപി�വാൻ തീ�മാനി�ക�ം ��ത
പാർ�ക�െട നിർമാണ �വർ�ന�ൾ�ായി

KINFRA െയ �മതലെ���ക�ം, വിശദമായ
േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസൽ ത�ാറാ�ാൻ KITCO െയ
കൺസൾ��ായി തിരെ���ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


