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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 134 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക േമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാൻ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

null
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ഉപേഭാ� സം�ാനമായ േകരളെ� കാർഷിക

രംഗ�് സ�യംപര�ാ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� വ��

പ�തികൾ എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� കർഷക�െട ���ൾ

മനസിലാ�ി കാർഷിക ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�വാ�ം

��ിരവികസന ല���ൾ േന��തി�ം

സം�ാനെ� കാർഷിക രംഗം

സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് േവ�ി�ം ഉ�ാദനം,
ഉ�ാദന�മത എ�ീ േമഖലകളിൽ ��തൽ ��

േക�ീകരി���്. കഴി� 3 വർഷമായി ഉ�ായ

വലിയ കാലാവ�ാ �ര���ം േകാവിഡ്  19
മഹാമാരി�ം �ലം നിലവി�� സാ��ിക

�ിതി�ം േകരള�ിെല കാർഷിക, അ�ബ�

േമഖലക�െട വികസന�ി�ം വലിയ

ഭീഷണിയാണ് ഉ�ായി��ത്.
ഭേ��ാൽ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരിേ��തിെ� ആവശ�കത

ഇ�ാലയളവിൽ തിരി�റി�. ഇതിനായി

സം�ാന �ഷി വ��് �േഖന വിവിധ പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ���്. ഭ��വിളയായ െന�്,
പ��റി, കിഴ�വർ��ൾ, െച�ധാന��ൾ

എ�ിവ� �റെമ �ഗ�വിളകൾ, പഴവർ��ൾ

�തലായവ�െട �ഷി നിലനിർ��തിേനാെടാ�ം

��തൽ �ല�ളിേല�് �ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം

ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം

വർ�ി�ി��തി��� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി

വ��. ഇതിനായി �ണേമ���

ഉൽ�ാദേനാപാധികൾ ലഭ�മാ��തി�ം �ടാെത

പര�രാഗത ഇന��ം നാടൻ ഇന��ം

സംര�ി��തി�ം ��തൽ �ല�ളിേല�്

വ�ാപി�ി��തി��� പ�തികൾ നട�ിലാ��.
കാർഷിക രംഗെ� സാേ�തിക വിദ� കർഷകരിൽ

എ�ി��തി�� കാർഷിക വി�ാന വ�ാപന

പ�തി�ം �ഷിവ��് നട�ിലാ��. കാർഷിക
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�വർ�ന�ൾ സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��ത് സാ��മാ��തിന് കാർഷിക

േസവന േക���ം േസവന സംവിധാന�ം പ�തി

�ഷിവ��് നട�ിലാ��. കർഷകർ

ഉൽ�ാദി�ി�� കാർഷിക ഉൽ����െട

�ല�വർ�നവി�ം വിപണന�ി�ം ആവശ�മായ

സഹായ�ൾ നൽ��തിനാവശ�മായ പ�തിക�ം

�ഷിവ��് നട�ിലാ��. േകാവിഡ്

സാഹചര��ിൽ ഭ���ര� ഉറ�ാ�ക എ�

ല��േ�ാ��ടി േകരള സർ�ാർ ആവി�രി�്

നട�ാ�� '�ഭി�േകരളം' പ�തി കാർഷിക

വികസനം ശ�ിെ���ക�ം കർഷകർ�്

ആവശ�മായ വാ� നൽ�ക�ം െച��. ��ത

പ�തിയിൽ തരി�നില�് �ഷി, സംേയാജിത

�ഷി സ�ദായം, ഒ� േകാടി ഫല��ൈ�കൾ

നടൽ, മഴമറ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ എ�ീ

ഘടക�ൾ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ��.
കാർഷിക രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി�വാൻ �വെട േചർ��

സം�ാനാവി�ത പ�തികൾ നട�ിലാ�ി

വ��. 1) െനൽ�ഷി വികസന പ�തി 2)
�ാേദശിക �ാധാന��� വിളക�െട വികസന

പ�തി 3) പയർവർ� വിള, കിഴ�് വർ� വിള

േ�ാ�ാഹന പ�തി 4) സമ� പ��റി �ഷി

വികസന പ�തി 5) പഴവർ��ൾ, ��ൾ,
ഔഷധ സസ��ൾ എ�ിവ�െട വികസനം 6)
നാളീേകര വികസനം 7) �ഗ� വ��ന വികസന

പ�തി 8) ൈഹ െടക് അ�ികൾ�ർ 9) ക��് 
�ഷി�� �േത�ക പ�തി 10) മ�ിെ��ം

േവരിെ��ം ആേരാഗ�പരിപാലന�ം ഉ�ാദന�മത

ഉയർ��ം 11) വിള ആേരാഗ�പരിപാലനം 12)
ൈജവ �ഷി�ം ഉ�മ �ഷി �റക�ം 13)
�ണേമ��� നടീൽ വ���െട ഉ�ാദന�ം

വിതരണ�ം 14) ലേബാറ�റിക�െട ആ�നീകരണം.
15) കാർഷിക വി�ാന വ�ാപനം 16) കാർഷിക

വിവര�ം വിനിമയ�ം 17) കാർഷിക േസവന

േക��ൾ 18) വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി 19)
��തിേ�ാഭ�ം േരാഗകീട�ം

അഭീ�ഖീകരി��തി�� അടിയ�ിര പ�തി 20)
ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണം 21) കാർഷിക

ഉ����െട വിപണി വികസനം 22)
കാർഷിേകാ���ൾ�് വില�ിരത

ഉറ�ാ��തിനായി വിപണി ഇടെപടൽ പ�തി 23)
കാർഷിേകാൽ����െട സം�രണ�ം

�ല�വർ�ന�ം 24) വയനാട്  ജി��െട കാർഷിക

േമഖല �ന��ീവനം 25) ബേയാ ഗ�ാസ്
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�ാ�കൾ�് അധിക ധനസഹായം 26) �ാമീണ

അടി�ാന സൗകര� വികസന നിധി

(ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്) 27) �ഷി പാഠശാല 28)
�നർ�നി - �ളയാന�ര കാർഷിക േമഖല�െട

�ന:�ാപനം 29) ��നാട്  േമഖലയിെല കാർഷിക

വികസന�ി�� പ�തി 30) േകരള ഫാം �ഷ്  -
പഴം പ��റി തറവില 31) കർഷക േ�മ ഫ�്

േബാർഡ്  32) �ഭി� േകരളം പ�തി

കർഷകർ�ായി നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത

പ�തികൾ �വെട േചർ�� 1. മിഷൻ ഓൺ

ഇ�േ��ഡ്  െഡവലപ്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ികൾ�ർ

2. രാ�ീയ �ഷി വികാസ്  േയാജന 3. സബ് മിഷൻ

ഓൺ അ�ി�ൾ�ർ െമ�ൈനേസഷൻ 4.
നാഷണൽ �ഡ്  െസക�രി�ി മിഷൻ 5. സബ്

മിഷൻ ഓൺ അേ�ാ േഫാറ�റി 6. സബ് മിഷൻ

ഓൺ അ�ി�ൾ�ർ എ�്�ൻഷൻ 7. നാളിേകര

വികസന േബാർഡ്  പ�തികൾ 8. പാര�രാഗത്

�ഷി വികാസ്  േയാജന 9. �ധാന മ�ി �ഷി

സി�ായീ േയാജന 10. േദശിയ ബേയാഗ�ാസ്

വികസന പ�തി 11. �ധാന മ�ി കിസാൻ

സ�ാൻ നിധി 12. േസായിൽ െഹൽ�് കാർഡ്

13. �ധാന മ�ി ഫസൽ ഭീമ േയാജന �ടാെത,
സർ�ാരിെ� �� ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി

എ�ാ ജന�െള�ം കാർഷിക േമഖലയിേല�്

ആകർഷി�ക എ� ല��േ�ാെട നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി�� പ�തിയാണ് "ഞ��ം

�ഷിയിേല�്". കാ ർഷിക ��ാ�യി�െട ഒ� ല�ം

െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ക, �ര�ിത

ഭ�ണം ലഭ�മാ�ക, േകരളീയരിൽ കാർഷിക

സം�ാരം വളർ�ക എ�ീ ല���ൾ

ൈകവരി��തിനാണ് "ഞ��ം �ഷിയിേല�്"
എ� പ�തി വിഭാവന െച��ത്.

(ബി) കർഷകർ�് േവ�ി�� പ�തികൾ യഥാസമയം

അവർ�് ലഭ�മാ�� എ�് ഉറ� വ��ാൻ

�തിയതായി എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കർഷകർ�് േവ�ി�� പ�തികൾ യഥാസമയം

അവർ�് ലഭ�മാ�� എ�് ഉറ� വ��ാൻ

കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��്

നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� ര�്

സംവിധാന�ളാണ് അ�ി�ൾ�ർ ഇൻഫർേമഷൻ

മാേനജ്  െമ�് സി�ം (AIMS) േപാർ��ം �ാർ�്

�ഷി ഭവൻ പ�തി�ം. കാർഷിക വികസന

കർഷക േ�മവ��് നാഷണൽ ഇൻഫർമാ�ി�്

െസ�റിെ� സഹായേ�ാെട വികസി�ി�

ഏകജാലക സംവിധാനമാണ് അ�ി�ൾ�ർ

ഇൻഫർേമഷൻ മാേനജ്  െമ�് സി�ം (AIMS)
േപാർ�ൽ. �ഷിവ��് നൽകിവ��

േസവന�െള�ാം തെ� ഒ� സംവിധാന�ി�െട

ഓൺൈലനായി േവഗ�ി�ം �താര�മാ�ം
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കാര��മമാ�ം �ദാനം െച�കയാണ് ടി

സംവിധാനം വഴി ല��മി��ത്. �ഷി ഭവ�കൾ

ശാ�ീയ �ഷി രീതികൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

കർഷകർ�ിടയിൽ യഥാസമയം �ഷി,
സസ�സംര�ണം �ട�ിയ �വർ�ന�െള

�റി�� നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം

�ഷി�ാവശ��� വി�കൾ, ൈതകൾ മ�

ഉ�ാദേനാപാധികൾ എ�ിവ നൽ��തി�ം

�വർ�ി� വ��. ഫല�ദ�ം കാര��മ�ം

�താര��മായ രീതിയിൽ കർഷക�െട

വാതിൽ�ൽ കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ

വ��ിെ� േസവന�ൾ നൽ��തിനായാണ്

"�ാർ�് �ഷി ഭവൻ" പ�തിയി�െട ല��മി��ത്.

(സി)
വിള ഇൻ�റൻസ്  ഉൾെ�െട എ�ാ ആ��ല���ം

യഥാസമയം കർഷകർ�് ലഭി�� എ�് ഉറ�

വ��ാൻ �േത�ക സംവിധാനം ഏർെ���േമാ?

(സി) വിള ഇൻഷ�റൻസ്  ഉൾെ�െട�� ആ��ല��ൾ

യഥാസമയം കർഷകർ�് ലഭി�െമ�്

ഉറ�വ���തിനായി ഓൺൈലൻ സംവിധാനം

AIMSേപാർ�ലിൽ �മീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


