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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6531 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േതാ�ം േമഖല�െട സമ�വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) േതാ�ം േമഖല�െട സമ�വികസന�ിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േതാ�ം േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി

സർ�ാർ ഒ� �ാേ�ഷൻ നയം അംഗീകരി�്
ഉ�രവായി��്. �ാേ�ഷൻ േപാളിസി�െട
�ധാന ല����ം കർ� പ�തിക�ം �വെട
േചർ��. 1) േതാ��ൾ േതാ��ളായി
നിലനിർ�ക�ം െതാഴി�ം വ�വസായ�ം
സംര�ി�ക�ം െച�ം. 2) േതാ�ം േമഖല
ലാഭകരമാ�ാ�ം, ��തൽ െതാഴിൽ അവസര�ൾ
��ി�ാ�ം ഭരണപരമായ നടപടി സ�ീകരി�ം. 3)
സം�ാന�് അട� കിട�� േതാ��ൾ
�റ�് �വർ�ി�ി�ം. െതാഴിലാളികെള
സംര�ി�ം. 4) ചികി�ാ സൗകര��ൾ :- േതാ�ം
േമഖലയിൽ ഇ.എസ് .ഐ.�ീം നട�ിലാ�ം. 5)
േതാ�ം െതാഴിലാളികൾ�് ൈലഫ് മിഷൻ
പ�തിയി�െട സ��ം വീട് . 6) േ�മനിധി
േബാർഡിെ� �വർ�നം കാര��മമാ�ം. 7)
സർ�ാർ നിയ�ണ�ി�� േതാ��ൾ
ലാഭകരമാ��തി�ം െതാഴിലാളികൾ�് െമ�െ��
ജീവിത സാഹചര�ം ഉറ�വ���തി�ം �േത�ക
കർ� പ�തി നട�ിലാ�ം. 8) േതാ�ം
െതാഴിലാളിക�െട പരിശീലന�ി�ം ൈന�ണ�
വികസന�ി�ം �േത�ക ഊ�ൽ നൽ�ം. 9)
�ാേ�ഷൻ റിലീഫ് ക�ി�ി�െട �വർ�നം

��തൽ കാര��മമാ��തി�ം േതാ��ളിൽ
വിവിധ സമാശ�ാസ �വർ�ന�ൾ�ം ��തൽ
ഫല�ദമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ം. 10) േതാ�ം
േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട അടി�ാന

സൗകര��ൾ െമ�െ����തിന് തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��െട വിവിധ പ�തികളിൽ
േതാ�ം േമഖലെയ ഉൾെ���ം. 11) േതാ�ം
വിളകൾ�് ന�ായമായ വില കി�ാൻ സാധ�മായ
ഇടെപടൽ നട�ം. 12) േതാ�ം േമഖല ഉൾെ��
പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് �ാധാന�ം നൽ�ം.
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13) േതാ��ളിൽ െച�കിട മഴെവ�
സംഭരണികൾ ഉപേയാഗി�  ്ജലസംര�ണം
ഉറ�ാ�ം. 14) േതാ��ളിൽ �ഷിേ�ാ അ�ബ�
�വർ�ന�ൾേ�ാ അ�േയാജ�മ�ാ�
ഭാഗ�ളിൽ സാ�ഹ� വനവൽ�രണ പ�തി
ആവി�രി�ം. 15) േതാ��ളിൽ സൗേരാർ�ം,
കാ�്, ബേയാഗ�ാസ്  എ�ിവയിൽ നി��
ൈവദ�േതാൽ�ാദനം ആരംഭി��തിന് സാധ�താ
പഠനം നട�ം. 16) േതാ�ം േമഖലയിെല ���ൾ
പരിഹരി��തി�ം വിവിധ വ��ക�മാ��
ആശയ വിനിമയ�ി�ം ഏേകാപന�ി�മായി

�ാേ�ഷൻ ഡയറ�േറ�് �പീകരി�ം. 17)േകാ-
ഓർഡിേനഷൻ സമിതി�െട �പീകരണം.
18)�ാേ�ഷൻ ഇൻെ��േറ�്
ആ�നികവൽ�രി�ം. 19)േതാ�ം
െതാഴിലാളിക�െട േവതനം �ത�മായ
ഇടേവളകളിൽ ���ി നി�യി�ം. 20)
െപാ�വായ വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�് ലഭ�മാ��
എ�ാ ആ��ല���ം േതാ�ം േമഖല�് �ടി
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ം.
21)കീട��െട നിയ�ണ�ം കീടനാശിനി
�േയാഗ�ം പരിേശാധി�ം. 22) േതാ�ം
െതാഴിലാളിക�െട വിരമി�ൽ �ായം 60വയസായി
ഉയർ�ം. 23) എ�ാ േതാ� വിളകൾ�ം
ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര� ഉറ�ാ�ം. 24)
േതാ��ളിൽ വർ�ി� വ�� വന�ജീവി
ആ�മണ�ൾ�് പരിഹാരം കാ��തിന് വനം
വന�ജീവി വ��മായി സഹകരി�  ്പ�തികൾ
ആവി�രി�ം.

(ബി)

�തിയ േതാ�ം നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;
�ാേ�ഷ�കളിൽ അ�വദനീയമായ �ഷികൾ�
�റെമ വിപണി�െട ആവശ��ൾ��സരി�  ്മ�
വിളകൾ �ടി �ഷി െച��തിന് േതാ�ം
നയ�ളിൽ കാലാ��തമായ മാ�ം വ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േതാ�ം േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി

അംഗീകരി�  ്ഉ�രവായ �ാേ�ഷൻ നയ�ിൽ,
േതാ�ം േമഖല ലാഭകരമാ�ാൻ ��തൽ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�വാ�ം േതാ��ളിൽ
മി�വിള�ഷി (Mixedcrop), ഇടവിള �ഷി
(Intercrop), �റിസം �ട�ിയവ േതാ��ളിെല
അടി�ാന ഘടനയിൽ മാ�ം വ��ാെത

അ�വദി�ാെമ�് വിഭാവന െച�ി��്. �ടാെത,
േഹാർ�ികൾ�ർ, േ�ാറികൾ�ർ, ഔഷധ�ഷി,
�ീര�ഷി, േതനീ��ഷി, േകാഴിവളർ�ൽ,
���ഷി, മ���ഷി എ�ിവ
േ�ാ�ാഹി�ി�െമ�ം �ാേ�ഷൻ
േപാളിസിയിൽ വ��മാ�ിയി��്. 'ഈസ്  ഓഫ്
�യിംഗ് അ�ികൾ�ർ' നട�ാ��തിെ�
സാധ�ത പരിേശാധി��താണ്.

(സി) 'ഈസ്  ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ് ' മാ�കയിൽ (സി) േതാ�ം േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി
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കാർഷിക േമഖല�െട �േ���ിനായി 'ഈസ്

ഓഫ് �യിംഗ് അ�ികൾ�ർ' നട�ാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

അംഗീകരി�  ്ഉ�രവായ �ാേ�ഷൻ നയ�ിൽ,
േതാ�ം േമഖല ലാഭകരമാ�ാൻ ��തൽ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�വാ�ം േതാ��ളിൽ
മി�വിള�ഷി (Mixedcrop), ഇടവിള �ഷി
(Intercrop), �റിസം �ട�ിയവ േതാ��ളിെല
അടി�ാന ഘടനയിൽ മാ�ം വ��ാെത

അ�വദി�ാെമ�് വിഭാവന െച�ി��്. �ടാെത,
േഹാർ�ികൾ�ർ, േ�ാറികൾ�ർ, ഔഷധ�ഷി,
�ീര�ഷി, േതനീ��ഷി, േകാഴിവളർ�ൽ,
���ഷി, മ���ഷി എ�ിവ
േ�ാ�ാഹി�ി�െമ�ം �ാേ�ഷൻ
േപാളിസിയിൽ വ��മാ�ിയി��്. 'ഈസ്  ഓഫ്
�യിംഗ് അ�ികൾ�ർ' നട�ാ��തിെ�
സാധ�ത പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


