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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6573 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�് അടി�ാന�ി�� മാർഗേരഖ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� 
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) �ഷി വ��ിൽ അ�ികൾ�റൽ ഇേ�ാളജി�ൽ
�ണി�് അടി�ാന�ിൽ പ�തിക�ം
സ�ിഡിക�ം അ�വദി��തിനായി �േത�ക
മാർഗേരഖകൾ ഉേ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) േകരള�ിെല മ�ിെ��ം, ���തി�െട�ം,
പാരിസ്  ഥിതികമായ �േതകതക�േട�ം
അടിസ്  ഥാന�ിൽ വിവിധ കാർഷികേമഖലകളായി
തിരി�  ്ഓേരാ േമഖലയി�ം ഏ��ം
അ�േയാജ�മായ �ഷി രീതികെള �റി�  ്പഠനം
നട�ിയി��്. ഇത് �കാരം േകരള�ിെല

കാർഷിക േമഖലെയ കാലാവ�, മഴ�െട അളവ്,
���തി, സ��നിര�ിൽ നി�� ഉയരം, മ�ിെ�
തരം എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി 5 അേ�ാ
ഇേ�ാളജി�ൽ േസാൺ അഥവാ AEZ (കാർഷിക
പാരി�ിതിക േമഖല) ആയി വിഭജി�ി��്.
കാർഷിക േമഖല�െട സമ�മായ വികസന�ി�ം

�ളയെ� �ടർ�് േമഖല�െട കാർഷിക
�നർനിർ�ാണ�ിനായി �ഷി വ��ിെ�
നിലവി�� ഭരണപരമായ അതിർ�ികൾ�ം

ച���കൾ�ം മാ�ം വ��ാെത�ം തേ�ശ
�ാപന��െട കാർഷിക േമഖലയിെല പ�തി
നട�ി�ിെല നിലവി�� രീതിക�ം
സംവിധാന��ം അേതപടി �ടർ�െകാ�ം
തേ�ശ �ാപന��ം �ഷിവ��ം ത�ി��
ഏേകാപനം �ഢമാ�ിെ�ാ�ം സർ�ാർ
ആരംഭി� നടപടിക�െട ഭാഗമായാണ് കാർഷിക
േമഖലെയ 5 കാർഷിക പാരി�ിതിക

േമഖലകളായി വിഭജി�ി��ത്. േമ�റ�
േസാ�കെള 23 അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ
�ണി�കളായി വിഭജി�ി��്. ഓേരാ
കാലാവ��ം മ�ി�ം, അ�േയാജ�മായ
വിളകെള അടി�ാനമാ�ിയാണ് അേ�ാ
ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�ിൽ പ�തികൾ
ആ��ണം െച��ത്. സം�ാനെ�

ഇ�ര�ിൽ വിഭജി��തിന് മാർഗേരഖ
ഉെ��ി�ം വിവിധ പ�തികൾ�്
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സബ് സിഡികൾ കർഷകർ�് നൽ��ത്
വിളക�െട അടി�ാന�ിൽ ആണ്.

(ബി)

ഇ�കാരം സം�ാനെ� �ഷിഭവ�കെള
തരംതിരി�ത് ഏത് സർേ��െട
അടി�ാന�ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;
ഇതിൽ കർഷകർ�� �േയാജന�ൾ
എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) േകരള കാർഷിക സർവകലാശാല�െട
പഠനമ�സരി�  ്േകരള സം�ാന ആ��ണ

േബാർഡിെ� 2015-െല റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ േമ�റ� 5 കാർഷിക
പാരി�ിതിക േമഖലകെള 23 അേ�ാ
ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കളായി വിഭജി�ി��്.
േകരള�ിെല എ�ാ ജി�ക�ം പ�ായ�ക�ം

ഇ�ര�ിൽ ��ത അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ
�ണി�കളിൽ ഉൾെ���. ഓേരാ കാലാവ��ം

മ�ി�ം അ�േയാജ�മായ വിളകെള
അടി�ാനമാ�ിയാണ് അേ�ാ ഇേ�ാളജികൾ
�ണി�ിൽ പ�തികൾ ആ��ണം െച��ത്.
ആയ� െകാ�് വിള�െട പരമാവധി ഉ�ാദനം
��ത �േദശ� നി�ം ലഭി�ം.
�ണേമ����ം �ത�മായ അളവി�ം
ഉ�ാദേനാപാധികൾ നൽ��ത് െകാ�്
ഉ�ാദന�മത�ം വർധി�ം. ഈ ഉ����െട
വിപണന സംവിധാനം പ�തി ആ��ണ�ിൽ

ഉൾെ���ി�ം �ല� വർ�ിത ഉത്പ���െട
ഉ�ാദന�ി�െട�ം കർഷക�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി��.

(സി)

ഇതിന് �േത�ക ഉ�രവ് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. 25-05-2019 തീയതിയിെല സർ�ാർ
ഉ�രവ് നം.66/2019/�ഷി, 22-04-2020
തീയതിയിെല സർ�ാർ ഉ�രവ് നം.393/2020/
�ഷി. എ�ീ സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ �കാരം
നൽകിയി��്. (അ�ബ�ം – I & II )

െസ�ൻ ഓഫീസർ














