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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6746 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക നയ�ിെല �ഗസംര�ണ വ��ിെന സംബ�ി� ശിപാർശകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
Smt J Chinchurani

(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാർഷിക നയ�ിൽ

�ഗസംര�ണ വ��ിെന സംബ�ി�

ശിപാർശകൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത
ശിപാർശകളിൽ ഏെത�ാമാണ്
നട�ിലാ�ിയി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ബ�.
ഗവർ��െട നയ�ഖ�ാപന �സംഗ�ളിൽ
�ഗസംര�ണ വ��ിെന സംബ�ി�

ശിപാർശക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
1. �ഗസംര�ണ �ീരവികസന േമഖലകളിൽ
ക�കാലിക�െട ഉൽപാദന �മത വർ�ി�ി�ക,
കർഷക�െട വ�മാന�ം ലാഭ�ം വർ�ി�ി�ക.
ഊർ�ിത ക�കാലിവികസന പ�തി (��ിമ
ബീജാധാന പ�തി) �േത�ക ക���ി പരിപാലന
പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. ആയതി�െട
�ഗസംര�ണ േമഖലയിൽ ക�കാലിക�െട
ഉൽപാദന �മത വർ�ി�ി�ാ�ം കർഷക�െട
വ�മാനം വർ�ി�ി�ാ�മായി��്. 2.
�വജന�ൾ�ം �ർബല വിഭാഗ�ൾ�ം െതാഴി�ം
സംരംഭകത��ം നൽ�ക സംരംഭകത� വികസന
പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ക വഴി സംരംഭകർ�്  ഈ
േമഖലയിെല സാധ�തക�ം �ഗസംര�ണ
പരിശീലന േക��ളി�െട പരിശീലന പരിപാടിക�ം
നൽകി വ��. വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ

ആട്  വളർ�ൽ േപാ�� പ�തികൾ- 19
െപ�ാ�ക�ം ഒ� ��നാ�ം അട�� �ണി�്
ഒ�ിന് ഒ� ല�ം �പ ധനസഹായം നൽകി
നട�ിലാ�ി വ��. ഇവയി�െട െതാഴി�ം
സംരംഭകത��ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ കഴി��. 3.
ക���ിക�െട ശാ�ീയ പരിപാലനം,
പാൽകറ��ത് യ�വൽ�രി�ൽ, �ഗാേരാഗ�
സംര�ണം ശ�ിെ����ത് �ടരൽ,
േരാഗനിർ�യ ഉപാധിക�െട ഉൽപാദനം,
െതരെ��� റഫറൽ േക��ളിൽ 24x7
�ഗസംര�ണ േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ക ക���ി
പരിപാലന പ�തി, െതരെ���

�ണേഭാ�ാ�ൾ�് കറവയ�ം വിതണം െച��
പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��.



2 of 3

�ഗാ�പ�ിക�െട വികസന�ം �നസംഘടന�ം
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ഗാ�പ�ികൾ
ശാ�ീകരി��. SIAD പാേലാട് , ADDL തി�വ�
എ�ീ ലാ�കൾ ആ�നികവൽ�രി�  ്NABL
Accreditation േനടി. ടി �ാപന�െള BSL-II
(ബേയാേ��ി െലവൽ ര�്) നിലവാര�ിേല�്

ഉയർ�ി. സം�ാനെ� 31 �ഗാ�പ�ികെള 24
മണി��ം �വർ�ി�� �ാപന�ളാ�ി

ഉയർ�ി . 4. �ണേഭാ�ാ�ൾ�് േനരി�് പണം
നൽ�� ഡയറ�് െബനിഫി�് �ാൻ�ർ (DBT)
ഏർെ���ം വ��ിെല �ര�നിവാരണ�മായി
ബ�െ��് കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം
നൽ��തിന് ഡയറ�് െബനിഫി�് �ാൻ�ർ
(DBT) മാ�കയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് 5. ഇറ�ി,
ഇറ�ിേ�ാഴി േമഖലയിൽ ഉൽപാദനം വർ�ി�ി�ം.
ആ�നിക സൗകര��േളാട്  �ടിയ മാേനെ��്,
ൈവദ�� വികസന പരിപാടികൾ ഇൻഷ�റൻസ്
പരിര�, ക�കാലികെള�ം ഉടമ�െര�ം

ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�് സമ� ഇൻഷ�റൻസ്
പ�തി എ�ിവ ആവി�രി�ം ഇറ�ി, ഇറ�ിേ�ാഴി
േമഖലയിൽ ഉൽപാദനം വർ�ി�ി��തിനായി
റീബിൾഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� കീഴിൽ 'േകരള
ചി�ൻ' പ�തി�് �പം നൽകിയി��്.
�ഗസംര�ണ വ��്, പ�തി�െട േനാഡൽ
ഏജൻസിയാണ്. KSPDC, MPI, ��ഗിരി
െഡവലപ്െമ�് െസാൈസ�ി , ��ംബ�ീ എ�ീ
ഏജൻസികൾ പ�തി�മായി സഹകരി��.
�ൽ�ാൻ ബേ�രിയി�ം വാഗമണി�ം 2 LMTC
(�ഗസംര�ണ പരിശീലന േക��ൾ)
�തിയതായി ആരംഭി�. �ടാെത പ�നംതി�

ജി�യിെല മ�ാടിയിൽ ഡ�് െ�യിനിംഗ്
ഇൻ�ി���് ( ' D- Hat' ) ആരംഭി�. സമ�
ക�കാലി ഇൻഷ�റൻസ്  പരിപാടി(േഗാസ��ി)
ആരംഭി�. ഇതിൽ കർഷകർ�് അപകട
ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര� ഉൾെ���ിയി��്. 6.
IAH& VB വഴി േപവിഷ �തിേരാധ�ി�ം

േരാഗനിർ�യ�ി��� കി�കൾ ഉൽപാദി�ി�ം
പാേലാട്  �ിതിെച�� IAH &VB യിൽ േപവിഷ
�തിേരാധ വാ�ിൻ നിർ�ാണം ആരംഭി��
പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള വിശദമായ പ�തി
�പേരഖ ത�ാറാ��തി�� നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��്. 7. രാ�ികാല�ളിെല അടിയ�ിര
െവ�റിനറി െകയർ സർ�ീ�കൾ ��തൽ
േ�ാ�കളിേല�് വ�ാപി�ി�ം രാ�ികാല�ളിെല
അടിയ�ിര െവ�റിനറി െകയർ സർ�ീ�കൾ
നിലവിൽ സം�ാനെ� 152 േ�ാ�കളി�ം 3
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േകാർ�േറഷ�കൾ, 1 �നിസി�ാലി�ി
എ�ിവിട�ളി�മായി 156 േക��ളിേല�്
വ�ാപി�ി�ി��്. 8. െമാൈബൽ െടലി െവ�റിനറി
�ണി�ക�ം െമാൈബൽ െവ�റിനറി �ിനി�ക�ം
�ാപി�ം റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 2 െമാൈബൽ െടലി
െവ�റിനറി �ണി�കൾ �ാപി�ി��്. �ടാെത 12
എ�ം അധികമായി �ാപി��തി�ം അ�മതി
ലഭി�ി��്. RKVY പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 3
െമാൈബൽ െവ�റിനറി �ണി�കൾ
അ�വദി�ി��്. �ടാെത േക� സർ�ാറിെ�
ധനസഹായേ�ാെട 29 െമാൈബൽ െവ�റിനറി
�ണി�ുകൾ �ടി ൈലവ് േ�ാ�് െഹൽ�്

ആൻഡ്  ഡിസീ�് കൺേ�ാൾ എ� പ�തി�െട
കീഴിൽ �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്.
ആയത് ഉടൻ നട�ിലാ��താണ്. 9. Decision
Support System (DSS) േപാെല ഡിജി�ൽ
െഹർഡ്  ��് േ�ാ�ാം നട�ിലാ�ം ഡിജി�ൽ
െഹർഡ്  ��് പ�തി�ായി ബഡ്ജ�ിൽ ഒ�
േകാടി �പ അ�വദി�ി��്. 10. GIS മാ�ിം�മായി
സംേയാജി�ി�െകാ�് RFID tagging ആരംഭി�ം
RKI പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി പ�തി�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. പ�തി
നട�ാ��തി�ളള �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. 11. വാണിജ�പരമായി ആട്  വളർ�ലിൽ

ഏർെ��ിരി��വർ�് സഹായം നൽ�ം ആ�
വളർ�ൽ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി 2018-19
�തൽ �തിയ പ�തിയായ അനിമൽ റിേസാ�്
ഡവല�്െമ�ിെ� കീഴിൽ െകാേമ��ൽ േഗാ�റി
�ണി�് (വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ ആട്
വളർ�ൽ പ�തി )- 19 െപ�ാ�ക�ം ഒ� ��നാ�ം
അട�� �ണി�് ഒ�ിന് ഒ� ല�ം �പ
ധനസഹായം നൽകി നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി) ��ത ശിപാർശകളിൽ നട�ിലാ�ാ��വ
ഏെത�ാമാെണ�ം ആയത് നട�ിലാ�ാൻ
സ�ീകരി�� നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ബി)
��ത ശിപാർശകളിൽ എ�ാം തെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി� നട�ിലാ�ി വ��വയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


