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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5134 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��ിെല ത�ികകെള �റി�� പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി

സം�ാനെ� കാർഷിക വികസന-കർഷക

േ�മ വ��ിെല നിലവി�� ത�ികകെള �റി�്

പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിന്

ഏെത�ി�ം ഏജൻസിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(എ) ഉ�്. റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ് പ�തി�െട

കീഴിൽ കാർഷിക വികസന കർഷക- േ�മ

വ��ിെല നിലവി�� ത�ികകെള �റി�്

“ഹ�മൺ റിേ�ാ�് ഡയേഗാേണാ�ി�് ഇൻ  

അ�ികൾ� ർ ആ�് ഫാർ േമ�് െവൽെഫയർ

ഡി�ാർ�്െമ�്” എ� പഠനം നട��തിനായി

M/s C.S Datamation Pvt Ltd എ� �ാപനെ�

െടൻഡർ നടപടി �ഖാ�ിരം

�മതലെ���ിയി��്. അ�ിമ റിേ�ാർ�്

ത�ാറായി വ��.

(ബി)

എ�ിൽ സർ�ാർ വ��കളിൽ ഇ�രം പഠനം

നട��തി�� ��ത ഏജൻസി�െട

�ൻപരിചയം, രാജ�െ� ഏെത�ി�ം സർ�ാർ

വ��മായി ബ�െ��് ��ത ഏജൻസി

നട�ിയ പഠന റിേ�ാർ�് എ�ിവ�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സർ�ാർ വ��കളിൽ ഇ�രം പഠനം

നട��തിൽ ��ത ഏജൻസി�െട �ൻപരിചയം

�വെട േചർ��. • േക� �ഷി വ��്

മ�ാലയ�ിെല Sub-Mission on Plant
Protection & Quarantine Systems (PPQS),
മാ�ഷിക വിഭവേശഷി, �ന:സംഘടന, നവീകരണം

എ�ിവെയ സംബ�ി�  ്പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�ി��താണ്. • േക� നാളിേകര വികസന

േബാർഡി�ം, േക� സർ�ാരിെ� കീഴി��

Directorate of Marketing & Inspection (DMI)
�െട ശാ�ീകരണ�ി� േവ�ി�ം, അ�ാർ�്

(Agmark) േ�ഡിംഗ് സൗകര��ൾ

െമ�െ����തി�ം ഈ ഏജൻസി പഠനം

നിലവിൽ നട�ിെകാ�ിരി��. ഇ� �ടാെത

ഇതര കാർഷിക അ�ബ� േമഖലകളി�ം ��ത

ഏജൻസി 10-ൽ അധികം പഠന�ൾ

നട�ിയി��്.

(സി) പഠന�മായി ബ�െ��് ��ത ഏജൻസി വിവര

േശഖരണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ േചാദ�ാവലി

വിവിധ ജി�കളിെല കാർഷിക വികസന കർഷക

േ�മ വ��ിന് കീഴി�� ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിൽ

വിതരണം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ; വിവര

(സി) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�� എ�ാ

�ാപന�ളിെല�ം / ഓഫീ�കളിെല�ം എ�ാ

വിഭാഗം ജീവന�ാർ�ം വിവിധ തരം

േചാദ�ാവലികൾ ന�ിയി��. വിവര

േശഖരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��ത ഏജൻസി
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േശഖരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��ത ഏജൻസി

വിവിധ ജി�കളിൽ ഫീൽഡ്  സ�ർശനം

നട�ിയ�ം കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ

വ��ിന് കീഴിൽ ���ി���മായ ഓഫീ�കൾ,
തേ�ശ �ാപന�ൾ എ�ിവ�െട

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ;

തി�വന��രം, ആല�ഴ എ�ീ ജി�കളിൽ

നട�ിയ ഫീൽഡ്  സ�ർശന�ിെ� വിവര�ൾ

�വെട േചർ��. തി�വന��രം 1. Central Soil
Testing laboratory, Parottukonam 2. Fertilizer
Quality Control Lab, Parottukonam 3. Pesticide
Testing Lab, Parottukonam 4. Bio Fertilizer
Lab, Parottukonam 5. Seed Testing Lab 6. Farm
Information Bureau 7. Research testing &
Training Centre, Vellayani 8. Regional Biogas
Development and Training Centre, Vellayani 9.
Regional Agricultural Technology &Training
Centre , Kazhakootam 10. Bio Technology and
Model Flori Culture Centre, Kazhakootam 11.
Coconut Nursery, Kazhakootam 12. State
Agriculture Management & Extension Training
Institute (SAMETI), Anayara 13. Small Farmers
Agri Business Consortium (SFAC) 14. Office of
the Assistant Executive Engineer, Anayara 15.
Principal Agricultural Office,
Thiruvananthapuram 16. Directorate of
Agriculture 17. Agricultural Urban Whole Sale
Market, Anayara 18. State Horticulture Mission
(SHM) 19. Directorate of Soil Conservation and
Soil Survey ആല�ഴ 1. State Agmark Grading
Laboratory 2. Soil testing Laboratory 3. Office
of the Project Director , ATMA 4. Kerala Centre
for Pest Management, Mancombu 5. Office of
the Assistant Director of Agriculture
Champakkulam കാർഷിക േമഖലെയ മഴ�െട

അളവ്, ���തി, സ��നിര�ിൽ നി�� ഉയരം,
മ�ിെ� തരം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ 5
കാർഷിക പാരി�ിതിക േമഖലകളിലായി (Agro
Ecological Zones) വിഭജി�  ്ഓേരാ അേ�ാ

എേ�ാളജി�ൽ േസാ�കളിെല ഒ� പ�ായ�ം,
പ�ായ�ിെല �ഷി ഭവ�ം പഠന ടീം സ�ർശി�്

വിവര�ൾ േശഖരി� . ആയതിെ� വിവര�ൾ

�വെട േചർ��. AEZ 1 - േകാ�ൽ െ�യിൻ -
ആല�ഴ ജി�യിെല െന��ടി പ�ായ�് AEZ 2 -
മിഡ്  ലാ�് ലാ�ൈറ�് - മല�റം ജി�യിെല

അ�ാടി�റം പ�ായ�് AEZ 3- ��് ഹിൽസ്  -
എറണാ�ളം ജി�യിെല പ�ാരിമംഗലം

പ�ായ�് AEZ 4- ൈഹ ഹിൽസ്  - ഇ��ി

ജി�യിെല േസനാപതി പ�ായ�് AEZ 5
പാല�ാട്  െ�യിൻസ്  - പാല�ാട്  ജി�യിെല

ആല�ർ പ�ായ�്

(ഡി) റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി (ഡി) ഉ�്; റീബിൽഡ്  േകരള ഇന്േഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി
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കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��ിെന

�ടാെത �ഷി�മായി ബ�െ�� മേ�െത�ി�ം

വ��ിൽ നിലവി�� ത�ികകെള �റി�  ്പഠനം

നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിന് ഏെത�ി�ം

ഏജൻസികെള �മതലെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?

കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��് �ടാെത

മ�് പര�േവ�ണ േക��ിെല മാ�ഷിക വിഭവ

േശഷിെയ സംബ�ി�ം സി.എ�്. ഡാ�േമഷൻ

ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് , പഠനം നട�ിയി��്. �ഷി

വ��് ഡയറ��ം ��ത ഏജൻസി�ം ഒ�ി�

ധാരണ പ�ം അ�സരി�ാണ് മ�് പര�േവ�ണ

േക��ിെല പഠനം നട�ിയി��ത്. ആയതിെ�

അ�ിമ റിേ�ാർ�് ത�ാറായി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


