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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 449 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക േമഖലയിെല െതാഴിലാളി ദൗർലഭ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ്  േജ�ബ്   , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

�ീ. പി. �സാദ്
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലയിൽ
അ�ഭവെ��� െതാഴിലാളി ദൗർലഭ�ം
പരിഹരി��തിന് ഉത�� കർ� പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(എ) െതാഴിലാളികെള ആവശ�ാ�സരണം

ലഭി��തിനായി സം�ാനെ� 14
ജി�കളിലായി െതരെ���

�ാമപ�ായ�കളിൽ കാർഷിക കർ�േസനകൾ
�പീകരി�ി��്. നിലവിൽ 368 കാർഷിക കർ�
േസനകളാണ് �പീകരി�ി��ത്. 18 വയ�് �തൽ
55 വയ�ിനകം �ായ�� കാർഷിക േമഖലയിെല
െതാഴിൽ െച�വാൻ സ��രായ 25 �തൽ 35
വെര അംഗ�ൾ/െതാഴിലാളികൾ അട��താണ്
കാർഷിക കർ�േസന. കർ� േസനാംഗ�ൾ�ം,
മാ�ർ െ�യിനർമാർ�ം വിവിധ �ഷി�ണികൾ
െച��തി�ം, യ�സാമ�ികൾ

ഉപേയാഗി��തി�ം കർ�േസനകൾവഴി

പരിശീലന�ം യ�സാമ�ിക�ം നൽകി വ��.
യ�സാമ�ിക�െട സഹായേ�ാെട

�ഷി�ണികൾ �റ� സമയ�ി��ിൽ

�ത�മായി നട�ാൻ കഴി��. ഞ��ം

�ഷിയിേല�് പ�തി�െട ഭാഗമായി േസവന
േമഖലയിൽ ഉ�ാ�� "�ഷി���ൾ" കാർഷിക
കർ�േസന ആയി മാ�വാൻ

സാ��മാ��തിനാൽ അ�രം �ഷി���ൾ�്
�േത�ക പരിശീലനം നൽകി േസവനം

ഉപേയാഗെ���വാ�ം നടപടിയായി��്.
അതിനായി അത� പ�ായ�ിെല

െതാഴിൽരഹിതരായ �വതി �വാ�െള

തിരെ���് �ഷി���ളാ�ി ആവശ���

�വ��ി പരിചയ ൈന�ണ� പരിശീലനം നൽകി
�ാ�രാ�ി കാർഷിക കർ�േസനകൾ വഴി

വിന�സി��തിനാണ് ല��മി�ിരി��ത്. 368
കാർഷിക കർ�േസനകളിലായി 4577 േപർ

�വർ�ി���്. 
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�ടാെത േ�ാ�് അടി�ാന�ിൽ കാർഷിക
േസവന േക��ൾ �ാപി�ി��്. ഇ�വെര 107
കാർഷിക േസവന േക��ൾ/�ഷി�ീ
െസ��കളാണ് �ാപി�ി��ത്. ഈ വർഷം
(2022-23) 20 േ�ാ�കളിൽ ��തായി കാർഷിക
േസവന േക��ൾ �ട��തിന് അംഗീകാരം
ലഭ�മായി��്. നിലവിൽ 99 കാർഷിക േസവന
േക��ളിലായി 1070 േപർ �വർ�ി���്.

കാർഷിക േമഖലയിെല െതാഴിലാളി ദൗർലഭ�ം
പരിഹരി��തിന് �ഷി വ��ിൽ നിലവിൽ

�വർ�ി� വ�� കാർഷിക കർ�േസനക�ം
കാർഷിക േസവന േക��ൾ/�ഷി�ീ
െസ��ക�ം �ടാെത െകേ�ാ, കാംേകാ �ട�ിയ
�ാപന��െട േസവന�ം ഉപേയാഗെ���ി

വ��.

(ബി)

��ത ല��ം �ൻനിർ�ി േക� സഹായേ�ാെട

നിലവിൽ എെ��ി�ം പ�തികൾ സം�ാന�്

നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാർഷിക േമഖലയിെല യ�വൽ�രണം �േഖന
െതാഴിലാളി�ാമം ഒ� പരിധിവെര പരിഹരി�ാൻ
സാധി�ം. കാർഷിക യ�വൽ�രണം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േക� സം�ാന

സർ�ാ�കൾ സം��മായി നട�ിലാ�� Sub
Mission on Agricultural Mechanization
(SMAM) പ�തി �കാരം വ��ിഗത

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം, �ാമീണ സംരംഭകർ,
കർഷക�െട സഹകരണ സംഘ�ൾ,
രജിേ�ർഡ്  ഫാർേമ�് െസാൈസ�ീസ് , ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ഓർൈഗേനേസഷൻസ് ,
പ�ായ�കൾ എ�ിവർ�് വിവിധ

ഘടക�ളിലായി 40 �തൽ 80 ശതമാനം വെര
സ�ിഡിയിൽ കാർഷിക യേ�ാപകരണ�ൾ

അ�വദി���്. േക�ാവി�ത പ�തിയായ

മിഷൻ േഫാർ ഇ�േ��ഡ്  ഡവലപ്െമ�് ഓഫ്
േഹാർ�ികൾ�റിെല േഹാർ�ികൾ�ർ േമഖലയിെല
യ�വൽ�രണം എ� ഘടക�ി�ൾെ���ി

2021-22 സാ��ിക വർഷം പവർ ടി��കൾ,
െസൽഫ് െ�ാ�ൽഡ്  േഹാർ�ികൾ�ർ യ��ൾ,
മാ�വൽ സ്േ�യ�കൾ, പവർ നാ�ാക്

സ്േ�യ�കൾ, പരി�ിതി സൗ�ദ

വില�െകണികൾ എ�ിവ സം�ാന

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ കർഷകർ�

ലഭ�മാ�ിയി��്. 

(സി) സം�ാനെ� കാർഷിക സാഹചര��ൾ�്
അ�േയാജ�മായ യ��ൾ ലഭ�മാ��തിൽ
എ�േ�ാളം വിജയി�ാൻ സാധി�ി��്; ഈ
ല��ം �ൻനിർ�ി എെ��ി�ം പഠന�ൾ

(സി) േകരള സം�ാന�ിെല കാർഷിക

സാഹചര��ൾ�് അ�േയാജ�മായ

െച�കിടയ���െട വികസനം കർഷക

ആവശ�ാ�സരണം വിവിധ പ�തിക�െട
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കാർഷിക സർ�കലാശാലയിൽ നട��േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ഭാഗമാ�ം വിദ�ാർ�ിക�െട ഗേവഷണ��െട

ഭാഗമാ�ം േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല

അതത് കാല�ളിൽ വികസി�ി�ി��്.

മ��ി കാർഷിക ഗേവഷണ േക��ിെ�

േന�ത��ിൽ െനൽ�ാട�ളിൽ ��ായം

വിത��തി�ളള യ�ം �പകൽ പന െച�്

വികസി�ിെ���ക�ം അത് െനൽ�ാട�ളിൽ
വിജയി�ക�ം െച�ി��്. 

കാർഷിക യ�വൽ�രണ മിഷൻ �പീകരി�തി�
േശഷം േകരള�ിെല �േത�ക സാഹചര��ൾ�ം
�ഷിയിട�ൾ�ം അ�േയാജ�മായ തനതായ

കാർഷികയ��ൾ വികസി�ിെ����തിൽ

ഊ�ൽ നൽ���്. ത�ീർ�ട െനൽവയ�കൾ
�ഷി�് ഉപേയാഗ�ദമാ��തി�ം

ത�ീർ�ട�ൾ �ന� �ീവി�ി��തി�ം

ഉത�� ‘അേ�ാ �ഡ്ജ്  �ാ�്’, RKI
പ�തിയി�ൾെ���ി വികസി�ിെ���്

വരികയാണ്. 

ൈജവസസ���ം �ൽകാ�ക�ം, േതാ�കളിെല

ൈജവസസ���ം അരി� മാ��തിന് ഉത��
‘അക�ാ�ിക് വീഡ്  ��ർ’ (AWS) �പക�ന
െച�് നിർ�ി�് കാർഷിക സംര�ണേക�ം

(AMCC) ��ാളിയിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.
െവ�െ��� �ല�ളിൽ െചളിയിൽ

��േപാ�� കാർഷികയ��ൾ� (�ാ�ർ,
ടി�ർ) പകരമായി ഒ� ‘േബാ�് �ാ�ർ‘
വികസി�ിെ���ി��്. സാധാരണ �ാ�ർ (45
എ�്. പി. േഫാർ വീൽ ൈ�വ്) ഉപേയാഗി�ാൻ
പ�ാ�, െചളി ��ത�� െവ�െ���

�േദശ�ളിൽ �വർ�ി�ി��തിന് ഉയർ�

�തിരശ�ി�� �ാ�ർ (65 എ�്.പി)
ആവശ�മാെണ�് കെ��ിയതിനാൽ ര� 65
എ�്.പി �ാ��കൾ RKI പ�തി�കാരം

സമാഹരി�ി��്. 

േകരള�ിെ� തനതായ �തന കാർഷിക

യ��ൾ വികസി�ിെ����തിന് േവ�ി

‘�രയിട സൗ�ദ കാർഷിക യ�വൽ�രണം’
എ� വിഷയം അടി�ാനമാ�ി ഒ� േദശീയ
ശി�ശാല�ം, സം�ാന�് �തന കാർഷിക
യ��ൾ വികസി�ി��തിന് ഏർെ��ിരി��
കർഷകെര�ം വിവിധ ഏജൻസികെള�ം

ഉൾെ���ി ഒ� ‘അേ�ാ െമഷിനറി

ഇേ�ാേവഷൻ മീ�ം, തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��മായി ബ�െ��് ജി�കൾ േതാ�ം
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െച�കിട കാർഷിക േക���െട ‘േ�ഡ്  െഫയ�ം’
നട��തിന് േകരള കാർഷിക യ�വൽ�രണ
മിഷൻ ല��മി��. 

േദശീയ-അ�ർേദശീയ ക�നിക�െട െച��ം

വ��മായ കാർഷിക യ��ൾ േകരള കാർഷിക
സാഹചര��ളി�� �വർ�ന �മത

പഠി�ക�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ��ി

അവെയ േകരള�ിൽ കാർഷിക

ആവശ��ൾ��സരി�് ലഭ�മാ��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി���്.

ബി�ദാന�ര ബി�ദ ഗേവഷണ�ിെ��ം �തന
പ�തിക�െട�ം ഭാഗമായി �തന സാേ�തിക
വിദ�കൾ (ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് ,
ഇ�ർെന�് ഓഫ് തിങ്സ് , ഇലേ�ാണി�്)
ഉപേയാഗെ���� ഉപകരണ��െട ശാ�ീയ
വികസന�ം നട��.

േകരള അേ�ാ ഇൻ�ീസ്  േകാർ�േറഷെ�

കീഴി�� അേ�ാ ബസാ�കൾ വഴി�ം

കർഷകർ�് ആവശ�മായ ആ�നിക �ഷി

യ��ൾ, ഉപാധികൾ എ�ിവ ന�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


