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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6527 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക യ�വത്�രണം സാധ�മാ�ാൻ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ സി എ�  ്���, 

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി, 
�ീ വി േജായി 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

േകരള�ിൽ കാർഷിക യ�വത്�രണം

സാധ�മാ��തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള�ിൽ 99 കാർഷിക േസവന േക���ം,
368 കാർഷിക കർ� േസനക�ം, 14 ക�ം

ഹയറിങ്  െസ��ക�ം �വർ�ി�വ��.
ഇവയി�െട കാർഷിക യ� േസവന�ൾ

കർഷകർ�് യഥാസമയം ലഭ�മാ���്.
േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ സബ് മിഷൻ ഓൺ

അ�ി�ൾ�റൽ െമ�ാൈനസഷൻ (SMAM)
എ� പ�തിയി�െട 40 �തൽ 60 ശതമാനം

സബ് സിഡിയിൽ വ��ിഗത �ണേഭാ�ാ�ൾ�ം

40 �തൽ 80 ശതമാനം എ�ീ സബ് സിഡി

നിര�ിൽ ��കൾ�ം കാർഷിക

യേ�ാപകരണ�ൾ വിതരണം െച���്.
േകരള�ിൽ കാർഷിക യ�വൽ�രണം

സാധ�മാ��തിന് മിഷൻ േഫാർ ഇ�േ��ഡ്

ഡവല�്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ികൾ�ർ എ�

േക�ാവി�ത പ�തി �കാരം �ാ�ർ, പവർടി�ർ,
വിവിധ കാർഷിക യ��ൾ, സസ� സംര�ണ

ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ�് സം�ാന

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ ധനസഹായം നൽ���്.

(ബി) ഈ േമഖലയിൽ 2020-21 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ എ� �ക െചലവഴി�ി��്;
(ബി) 2020-2021 സാ��ിക വർഷ�ിൽ വിവിധ

കാർഷിക യ�വത്�രണ പ�തികൾ�ായി

�വെട േചർ�ം �കാരം �ക െചലവഴി�ി��്. i.
േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ സബ് മിഷൻ ഓൺ

അ�ി�ൾ�റൽ െമ�ൈനേസഷൻ (SMAM)
എ� പ�തിയി�െട കാർഷിക യ�വത്�രണം

േ�ാ�ാഹി�ി�വാനായി സബ് സിഡി ഇന�ിൽ

80.19 േകാടി �പ െചലവഴി�ി��്. ii. കാർഷിക

േസവന േക���െട�ം കാർഷിക കർ�

േസന�െട�ം ഏേകാപന�ിനായി �പവൽ�രി�

കാർഷിക യ�വത്�രണ മിഷന് േവ�ി 1.06
േകാടി �പ െചലവഴി�ി��്. iii. സം�ാന



2 of 2

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ 6.72 േകാടി �പ

െചലവഴി�ി��്.

(സി)
േകരള സം�ാന കാർഷിക യ�വത്കരണ

മിഷെ� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന കാർഷിക യ�വത്�രണ

മിഷെ� �വർ�ന�ൾ അ�ബ�ം - I ആയി

േചർ��.

(ഡി) കാർഷിക േമഖല�െട വളർ�

ത�രിതെ����തി�ം ��ൻ ഉണർവ്

നൽ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ

വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) കാർഷിക േമഖല�െട വളർ�

ത�രിതെ����തി�ം ��ൻ ഉണർവ്

നൽ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ അ�ബ�ം

- II ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   - I

കകാര്ഷഷിക യന്ത്രവതത്ക്കരണ മഷിഷനന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സന്ധംസകാനത്തുടനനീളമുള്ള  കകാര്ഷഷിക  കര്മ്മ  സസനകളുനടയന്ധം,  കകാര്ഷഷിക
സസവന  സകന്ദ്രങ്ങളുനടയന്ധം,  കസന്ധം  ഹയറഷിങത്  നസന്റെറുകളുനടയന്ധം  കകാര്ഷഷിക  യന്ത്രങ്ങള
ഉല്പ്പനടയള്ള  ഭഭൗതഷിക  സകാമ്പത്തഷിക  വഷിഭവസശേഷഷിയനട  നഷിജസഷിതഷി   സകരള  സന്ധംസകാന
കകാര്ഷഷിക  യന്ത്രവതത്ക്കരണ  മഷിഷനകാണത്  തയകാറകാക്കുന്നതത്.  കകാര്ഷഷിക  കര്മ്മ  സസനകളുനടയന്ധം
കകാര്ഷഷിക സസവന സകന്ദ്രങ്ങളുനടയന്ധം കസന്ധം ഹയറഷിങത് നസന്റെറുകളുനടയന്ധം നഷിലവഷിലുള്ള കകാര്ഷഷിക
യന്ത്രങ്ങളുനട കണനക്കടുപ്പത് നടത്തഷി ഇവയഷില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമകായവ, പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലകാത്തവ,
അറ്റകുറ്റപ്പണഷി  നടത്തഷി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമകാക്കകാവുന്നവ,  പൂര്ണ്ണമകായന്ധം  നനീക്കന്ധം  നചെസയണ്ടുന്നവ,
ഉപസയകാഗമഷിലകാത്ത സലത്തുനഷിനന്ധം  ഉപസയകാഗമുള്ള സലസത്തക്കത്   മകാസറ്റണ്ടവ  എന്നഷിവയനട
കണക്കത് തയകാറകാക്കഷിയഷിട്ടുണ്ടത്. അറ്റകുറ്റ പണഷി നടസത്തണ്ടുന്ന കകാര്ഷഷിക യന്ത്രങ്ങളുനട അറ്റകുറ്റപ്പണഷി
നടത്തുവകാന് സവണ്ടഷി 'കകാര്ഷഷിക യന്ത്ര പരഷിരക്ഷണ യജന്ധം' എന്ന കര്മ്മപരഷിപകാടഷി സന്ധംഘടഷിപ്പഷിചത്
ജഷിലകാടഷിസകാനത്തഷില്  ഒരു  പ്രസതത്യേക  കകാര്ഷഷിക  സസന  (കകാര്ഷഷിക  യന്ത്ര  കഷിരണ  സസന)
രൂപഷികരഷിചഷിട്ടുണ്ടത്.  രണ്ടു  ഘട്ടങ്ങളഷിലകായഷി  ജഷിലകാടഷിസകാനത്തഷില്  കകാര്ഷഷിക  യന്ത്രങ്ങളുനട
അറ്റകുറ്റപ്പണഷി - പ്രവര്ത്തനന്ധം സന്ധംബനഷിച പരഷിശേനീലന കത്യേകാമ്പത് സന്ധംഘടഷിപ്പഷിചത് 724 ലക്ഷന്ധം രൂപയനട
1057  കകാര്ഷഷിക  യന്ത്രങ്ങള  അറ്റകുറ്റപ്പണഷി  തനീര്ത്തത്   പ്രവര്ത്തനക്ഷമമകാക്കഷിയഷിട്ടുണ്ടത്.  മൂന്നകാന്ധം
ഘട്ടത്തഷില്  18  ടകാക്ടറുകള  അറ്റകുറ്റപ്പണഷി  നടത്തഷി  പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമമകാക്കഷിയഷിട്ടുണ്ടത്.  നകാലകാന്ധം
ഘട്ടത്തഷില് ജഷിലകള സതകാറുന്ധം കത്യേകാമ്പുനചെയത് കകാര്ഷഷിക സസവന സകന്ദ്രങ്ങളുനടയന്ധം കകാര്ഷഷിക കര്മ്മ
സസനകളുസടയന്ധം  ബകാക്കഷിയള്ള കകാര്ഷഷിക  യന്ത്രങ്ങളുനട അറ്റകുറ്റപ്പണഷി  പൂര്ത്തനീകരഷിച്ചുവരുന.
കകാര്ഷഷിക സസവന സകന്ദ്രങ്ങളുനടയന്ധം കകാര്ഷഷിക കര്മ്മ സസനകളുസടയന്ധം സന്ധംഘകാടനന്ധം, പ്രവര്ത്തനന്ധം
എന്നഷിവ നഷിഷ്കര്ഷഷിക്കുന്ന മകാര്ഗ സരഖ  (മകാനന്വല്)  തയകാറകാക്കഷി,  ഇവയനട പ്രവര്ത്തനന്ധം നഷിരനീക്ഷഷിച്ചു
വരുന.  കകാര്ഷഷിക  സസവന  സകന്ദ്രങ്ങളുന്ധം,  കകാര്ഷഷിക  കര്മ്മ  സസനകളുന്ധം  സന്വകാശ്രയമകായഷി
പ്രവര്ത്തഷിക്കുന്നതഷിനത് സവണ്ടഷി ഓസരകാ സകന്ദ്രങ്ങളുന്ധം അവരുനട കര്മ്മ പരഷിപകാടഷി  (ബഷിസഷിനസത് പകാന്)
തയകാറകാക്കഷി നടപ്പഷിലകാക്കുന്നതഷിനത് സവണ്ടുന്ന മകാര്ഗ സരഖകളുന്ധം, നഷിര്സദ്ദേശേങ്ങളുന്ധം നല്കഷി വരുന. 

കകാര്ഷഷിക  സസവന  സകന്ദ്രങ്ങളഷിനലയന്ധം  കകാര്ഷഷിക  കര്മ്മ  സസനകളഷിനലയന്ധം
വഷിവഷിധ കകാര്ഷഷിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള വഷിലയഷിരുത്തഷി ഇതഷിനു സവണ്ടുന്ന സസവനദകായകര്ക്കു വഷിദഗ
പരഷിശേനീലനന്ധം  നല്കഷി  നനപുണത്യേനപ്പടുത്തുന്നതഷിനു  മഷിഷന്  നഷിര്സദ്ദേശേന്ധം  നല്കഷി  വരുന. സകരള
സന്ധംസകാനത്തഷിലുടനനീളമുള്ള  കകാര്ഷഷിക  യന്ത്രങ്ങളുനട  കണനക്കടുപ്പത്  നടത്തഷി
പഞകായത്തടഷിസകാനത്തഷില്  കൃഷഷിഭവനു  കനീഴഷില്  ഒരു  'രജഷിസഷി'  തയകാറകാക്കുന്നതഷിനത്  സവണ്ടുന്ന
നടപടഷികളുമകായഷി മുസന്നകാട്ടുസപകാകുന.

സകരള പുനര്നഷിര്മ്മകാണ പദ്ധതഷിയഷിയഷില് ഉളനപ്പടുത്തഷി  'മലബകാര് കകാര്ഷഷിക
സമഖലയഷിനല കര്ഷകര്ക്കത് നദനന്ധംദഷിന കകാര്ഷഷിക പ്രവര്ത്തന സസവനന്ധം ഉറപ്പത് വരുത്തുന്നതഷിനത്
കകാര്ഷഷിക സസവന സകന്ദ്രങ്ങളുനടയന്ധം കകാര്ഷഷിക കര്മ്മ സസനകളുനടയന്ധം ശേകാകനീകരണത്തഷിനുള്ള
സഹകായന്ധം'  എന്ന  പദ്ധതഷി  മഷിഷനകാണത്  നടപ്പഷിലകാക്കഷിയതത്.  ഈ  പദ്ധതഷി  മൂലന്ധം  തരഷിശു  നഷിലങ്ങള
കൃഷഷിയഷിസലക്കത് തഷിരഷിനക നകകാണ്ടുവരുന്നതഷിനത് ആവശേത്യേമകായ അതത്യേകാധുനഷിക കകാര്ഷഷിക യന്ത്രങ്ങള,



സകകാഴഷിസക്കകാടത്  ജഷിലയഷിനല  കൂത്തകാളഷിയഷില്  ആരന്ധംഭഷിചഷിട്ടുള്ള  "കകാര്ഷഷിക  യന്ത്ര  സന്ധംരക്ഷണ
സകന്ദ്രത്തഷില്" നഷിനന്ധം ലഭത്യേമകാക്കഷിനകകാണ്ടഷിരഷിക്കുന. ഈ പദ്ധതഷിയനട ഭകാഗമകായഷി 'മലബകാര് പ്രസതത്യേക
കകാര്ഷഷിക  ദഭൗതത്യേ  സസന'  എന്ന  സപരഷില്  സകകാഴഷിസക്കകാടത്  ജഷിലയഷിനല  കകാര്ഷഷിക  സസവന
സകന്ദ്രങ്ങളഷിനലയന്ധം കകാര്ഷഷിക കര്മ്മ സസനകളഷിനലയന്ധം  85  സസവനദകായകര്ക്കത്  30  ദഷിവസനത്ത
പരഷിശേനീലനന്ധം  നല്കഷി  നനപുണത്യേനപ്പടുത്തഷിയഷിട്ടുണ്ടത്.  കൂടകാനത  ജഷിലയഷിനല  76  ITI/ITC
ബഷിരുദധകാരഷികളക്കത്  കകാര്ഷഷിക  യന്ത്രങ്ങളുനട  പ്രവര്ത്തനന്ധം,  സന്ധംരക്ഷണന്ധം,  അറ്റകുറ്റപ്പണഷി
എന്നഷിവയഷില് 20 ദഷിവസനത്ത  പരഷിശേനീലനന്ധം നല്കഷി വഷിനത്യേസഷിചഷിട്ടുണ്ടത്.

സകരളത്തഷില്  സബകാക്കത്  അടഷിസകാനത്തഷില്  സകാപഷിതമകായ
കകാര്ഷഷികസസവനസകന്ദ്രങ്ങളുനടയന്ധം,  പഞകായത്തത്  അടഷിസകാനത്തഷിലുള്ള   കകാര്ഷഷിക
കര്മ്മസസനകളുനടയന്ധം,  ജഷിലകാടഷിസകാനത്തഷിലുളള  കസന്ധം  ഹയറഷിങത്  നസന്റെറുകളുനടയന്ധം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏസകകാപഷിപ്പഷിചത്   സുശേകമകാക്കുന്നതഷിനത്  'കൃഷഷിശ്രനീ'  എന്ന  പ്രസകാനന്ധം  സകരള
സന്ധംസകാന കകാര്ഷഷിക യന്ത്രവതത്കരണ മഷിഷനന്റെ സനതൃതന്വത്തഷില് സന്ധംഘടഷിപ്പഷിച്ചു വരുന.

                                                                               നസക്ഷന് ഓഫനീസര്
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കകാര്ഷഷിക മമേഖലയുടടെ വളര്ച്ച തത്വരഷിതടപ്പെടുത്തുന്നതഷിനുന്ധം പുത്തന് ഉണര്വവ് നല്കുന്നതഷിനുന്ധം
സത്വസ്വീകരഷിച്ച നടെപടെഷികള

സന്ധംസകാനത്തവ്  കര്ഷകരുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള  മേനസഷിലകാകഷി  കകാര്ഷഷിക
ഉലകാദനന്ധം വര്ദഷിപ്പെഷിക്കുവകാനുന്ധം സുസഷിരവഷികസന ലകക്ഷ്യങ്ങള മനടുന്നതഷിനു മവണഷിയുന്ധം ഉലകാദനന്ധം,
ഉലകാദനകമേത എന്നസ്വീ മമേഖലകളഷില്  കൂടുതല് ശ്രദ മകനസ്വീകരഷിച്ചഷിട്ടുണവ്. ഇതഷിനകായഷി സന്ധംസകാന
കൃഷഷി  വകുപ്പെവ്  മുമഖന  വഷിവഷിധ  പദതഷികള  നടെപ്പെഷിലകാകഷിവരുന്നുണവ്.  ഭകക്ഷ്യവഷിളയകായ  ടനലവ്,
പച്ചകറഷി,  കഷിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള,  ടചെറുധകാനക്ഷ്യങ്ങള  എന്നഷിവയ്ക്കു  പുറടമേ  സുഗനവഷിളകള
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള മുതലകായവയുടടെ കൃഷഷി നഷിലനഷിര്ത്തുന്നതഷിമനകാടടെകാപ്പെന്ധം കൂടുതല് സലങ്ങളഷിമലയവ്
കൃഷഷി വക്ഷ്യകാപഷിപ്പെഷിക്കുന്നതഷിനുന്ധം, ഉലകാദനവന്ധം ഉലകാദനകമേതയുന്ധം വര്ദഷിപ്പെഷിക്കുന്നതഷിനുമുള്ള പദതഷികള
നടെപ്പെഷിലകാകഷി വരുന്നു. കൂടെകാടത പരമകാരകാഗത ഇനങ്ങളന്ധം നകാടെന് ഇനങ്ങളന്ധം സന്ധംരകഷിക്കുന്നതഷിനുന്ധം
കൂടുതല്  സലങ്ങളഷിമലയവ്  വക്ഷ്യകാപഷിപ്പെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള  പദതഷികളന്ധം,   കകാര്ഷഷിക  രന്ധംഗടത്ത
സകാമങ്കേതഷിക വഷിദക്ഷ്യ കര്ഷകരഷില് എത്തഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള കകാര്ഷഷിക വഷിജകാന വക്ഷ്യകാപന പദതഷിയുന്ധം,
കകാര്ഷഷിക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമേയബനഷിതമേകായഷി  നടെപ്പെഷിലകാക്കുന്നതവ്  സകാദക്ഷ്യമേകാക്കുന്നതഷിനവ്
കകാര്ഷഷിക മസവന മകനങ്ങളന്ധം മസവന സന്ധംവഷിധകാനവന്ധം പദതഷിയുന്ധം, കര്ഷകര് ഉല്പ്പെകാദഷിപ്പെഷിക്കുന്ന
കകാര്ഷഷിക ഉല്പ്പെന്നങ്ങളടടെ മൂലക്ഷ്യവര്ദനവഷിനുന്ധം വഷിപണനത്തഷിനുന്ധം ആവശക്ഷ്യമേകായ സഹകായങ്ങള
നല്കുന്നതഷിനകാവശക്ഷ്യമേകായ പദതഷികളന്ധം കൃഷഷിവകുപ്പെവ് നടെപ്പെഷിലകാക്കുന്നു.

മകകാവഷിഡവ്  മേഹകാമേകാരഷിയുടടെ  ആഘകാതത്തഷില്  ബുദഷിമുട്ടു  അനുഭവഷിക്കുന്ന
കര്ഷകര്കവ്  ഒരു  കകത്തകാങ്ങകായഷി  സന്ധംസകാന  സര്കകാര്   തമദ്ദേശ  സകാപനങ്ങളടടെ
മനതൃതത്വത്തഷില്  സുഭഷിക  മകരളന്ധം  പദതഷി  2020-21  വര്ഷത്തഷില്  നടെപ്പെഷിലകാകഷി.  കൃഷഷി,
മൃഗസന്ധംരകണന്ധം,  കസ്വീരവഷികസനന്ധം,  ഫഷിഷറസ്വീസവ്,  സഹകരണ,  ജലമസചെനന്ധം  തുടെങ്ങഷിയ  വഷിവഷിധ
വകുപ്പുകളടടെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏമകകാപഷിപ്പെഷിച്ചുടകകാണകാണവ്  ഈ  പദതഷി  നടെപ്പെഷിലകാകഷിയതവ്.
കകാര്ഷഷിക മമേഖലയഷില് തരഷിശു നഷില കൃഷഷി,  പച്ചകറഷികൃഷഷിയഷില് മേഴ മേറകളടടെ മപ്രകാതകാഹനന്ധം,
സന്ധംമയകാജഷിത  കൃഷഷി  സന്ധംവഷിധകാനങ്ങളടടെ  (കജവഗൃഹന്ധം)  മപ്രകാതകാഹനന്ധം,  ഒരു  മകകാടെഷി  ഫല
വൃകകതകള നട്ടുവളര്ത്തല്, വകായകാ സസൗകരക്ഷ്യന്ധം ലഭക്ഷ്യമേകാകല് എന്നഷിവ കഴഷിഞ്ഞ സകാമത്തഷിക
വര്ഷത്തഷില് നടെപ്പെഷിലകാകഷി. 2021-22  സകാമത്തഷിക വര്ഷത്തഷില് സുഭഷിക മകരളന്ധം പദതഷിയുടടെ
ഭകാഗമേകായഷി തരഷിശു ഭൂമേഷിയഷില് കൃഷഷി നടെപ്പെഷിലകാകഷി വരുന്നു.

വഷിപണഷി  വഷിലയഷിടല  അസഷിരത  മേറഷികടെക്കുന്നതഷിനുന്ധം,  യുവകാകടളയുന്ധം  മേറ
സന്ധംരന്ധംഭകമരയുന്ധം  ഈ  മമേഖലയഷിമലകവ്  ആകര്ഷഷിക്കുന്നതഷിനകായുന്ധം,  കകാര്ഷഷിക  ഉതവ്പന്നങ്ങളടടെ
സന്ധംസ്കരണന്ധം, മൂലക്ഷ്യ വര്ദനവവ് എന്നഷിവയുമേകായഷി ബനടപ്പെടവ്  സന്ധംഭരണ സന്ധംസ്കരണ യൂണഷിറകള
തുടെങ്ങുവകാനുള്ള സസൗകരക്ഷ്യന്ധം   സഹകരണ വകുപ്പെഷിടന്റെ സഹകായമത്തകാടടെ  കൃഷഷി വകുപ്പെവ് നല്കഷി
വരുന്നുണവ്.  സകാള  ഫകാര്മമേഴവ് സവ്  അഗഷി  ബഷിസഷിനസവ്  കണ്മസകാര്ഷക്ഷ്യന്ധം  മുമഖന  കകാര്ഷഷിക
മമേഖലയഷിടല സൂക, ടചെറുകഷിടെ, ഇടെത്തരന്ധം മൂലക്ഷ്യവര്ദന സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളക്കുന്ധം, ഫകാര്മേര് ടപ്രകാഡഡ്യൂസര്
ഓര്ഗകനമസഷന്  രൂപസ്വീകരഷികല്  എന്നഷിവയുമേകായഷി  ബനടപ്പെട്ടുന്ധം  സന്ധംരന്ധംഭകര്കവ്  സഹകായന്ധം



നല്കുന്നുണവ്.  കൂടെകാടത മേകാര്കറഷിന്ധംഗവ് മമേഖലയഷില് ഓണ്കലന് മേകാര്കറഷിന്ധംഗവ്  സന്ധംവഷിധകാനങ്ങള,
സകാര്ടപ്പുകള,  കര്ഷകകൂടകായ്മകള  എന്നഷിവ  വഴഷിയുന്ധം  സന്ധംരന്ധംഭകര്കവ്  കകാര്ഷഷിക  മമേഖലയഷില്
പങ്കേകാളഷികളകാകകാവന്നതകാണവ്.

കഴഷിഞ്ഞ  സകാമത്തഷിക  വര്ഷന്ധം  നടെപ്പെഷിലകാകഷിയ  കൃഷഷി  പകാഠശകാല  എന്ന
പദതഷി കര്ഷകര്ക്കുന്ധം അമതകാടടെകാപ്പെന്ധം കൃഷഷിയഷില് തകാലരക്ഷ്യമുള്ള എലകാ വഷിഭകാഗകകാര്ക്കുന്ധം മകകാവഷിഡവ്
പ്രതഷിസനഷി നഷിലനഷില്ക്കുന്ന അവസരത്തഷിലന്ധം കൃഷഷിടയ കുറഷിച്ചുന്ധം, നൂതന കൃഷഷി രസ്വീതഷികടള കുറഷിച്ചുന്ധം
പഠഷിക്കുവകാനുന്ധം  അവമബകാധന്ധം  സൃഷഷിക്കുവകാനുന്ധം  കഴഷിഞ.  ഓണ്കലന്  മുമഖനയുന്ധം  അലകാടതയുന്ധം
നടെത്തഷിയ  ഈ  പരഷിശസ്വീലനങ്ങള  കൂടുതല്  മപര്കവ്  ഉപകകാരപ്രദമേകാകകാനുന്ധം,  ജനങ്ങളഷില് മേഷികച്ച
പ്രതഷികരണന്ധം ഉണകാക്കുവകാനുന്ധം സഹകായഷിച്ചു. ഈ പരഷിശസ്വീലന പരഷിപകാടെഷികളകവ് മബകാകവ് തലത്തഷില്
സകാപഷിച്ച മബകാകവ് തല കകാര്ഷഷിക വഷിജകാന മകനങ്ങളഷിടല ശകാസ്ത്രജരുന്ധം മേറ വഷിദഗവ് ധരുന്ധം
സഹകായന്ധം നല്കഷി.

ഇപ്രകകാരന്ധം കര്ഷകര്കവ് യഥകാസമേയന്ധം വഷിവഷിധ സഹകായങ്ങള നല്കുകയുന്ധം
പുതഷിയ  പദതഷികള  ആവഷിഷ്കരഷിച്ചുന്ധം  ശകാസ്ത്രസ്വീയകാടെഷിസകാനത്തഷില്  പദതഷികളടടെ  നടെത്തഷിപ്പെവ്
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