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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര......ഓരഡര.... ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*421)

കസ്പീചരചോലചോദന ചമഖലയമല് സസ്വയദ്യംപരദചോപ്തത

(*421) ശസ്പീ  .   പമ  .   ബചോലചന്ദ്രൻ
   ശസ്പീ  .   ഇ  .   കക  .   വമജയൻ
   ശസ്പീമതമ സമ  .   കക  .   ആശ
   ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടമ  .   ടടസൺ മചോസ്റ്റർ:   തചോകഴെക്കചോണുന്ന      

ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക്  മൃഗസദ്യംരകണ-കസ്പീരവമകസന വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ 
നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക്  കസ്പീചരചോലചോദന  ചമഖലയമല്  സസ്വയദ്യംപരദചോപ്തത

ടകവരമക്കുന്നതമനക്ക്  മമൽമയദ്യം കസ്പീരവമകസന വകുപ്പുദ്യം ചചർന്നക്ക് എകന്തെലചോദ്യം

പദ്ധതമകളചോണക്ക് നടപമലചോക്കമവരുന്നതക്ക്; വമശദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  ഈ  സർക്കചോർ  അധമകചോരതമൽ  വന്നതമനുചശഷദ്യം  മമൽമയകട

വമപണന  സചോധദതകൾ  കമച്ചകപടുതമ  വമറ്റുവരവക്ക്

വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുചവണമ  എകന്തെലചോദ്യം  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുകണന്നക്ക്

വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  പചോലമൽനമനദ്യം  മൂലദവർദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങൾ  നമർമമക്കുന്നതമനക്ക്

മമൽമ നടതമവരുന്ന പ്രവർതനങ്ങൾ എകന്തെലചോമചോണക്ക്; ഇതമനചോയമ മമൽമയക്ക്

എകന്തെലചോദ്യം സസൗകരദങ്ങൾ പുതുതചോയമ ഏരകപടുതമയമട്ടുണക്ക്; വമശദമചോക്കുചമചോ;
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(ഡമ)  മമൽമ ഉലന്നങ്ങളുകട വമലന വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനക്ക്  ഓൺടലൻ

വമപണനദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുവചോൻ പദ്ധതമയചണചോ; വമശദചോദ്യംശദ്യം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ഇ)  സദ്യംസചോനകത  വമദദചോരതമകള്ക്കക്ക്  ആചരചോഗദദചോയകമചോയ

ഭകദവസ്തുക്കള്  സ്കൂളുകളമൽ  ലഭദമചോക്കുന്നതമനക്ക്  മമൽമയകട  വമപണന

ചകന്ദ്രങ്ങൾ ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ?

മൃഗസദ്യംരകണ-കസ്പീരവമകസന  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ  കജ  .

ചമഞ്ചുറചോണമ  ): സര, (എ)  പചോലുലചോദനതമൽ  ചകരളകത

സസ്വയദ്യംപരദചോപ്തമചോക്കുന്നതമനചോയമ  കസ്പീരവമകസന  വകുപക്ക്  മുചഖന

നടപമലചോക്കമവരുന്ന പദ്ധതമകൾ ചുവകട ചചർക്കുന.

മമൽക്കക്ക്  കഷഡക്ക്  കഡവലപക്ക്കമനക്ക്  പദ്ധതമയമൽ  സർക്കചോർ

സബ്സമഡമചയചോകട ഉരുക്കകള വചോങ്ങമ നൽകുന. 2  പശു യൂണമറക്ക്,  5 പശു

യൂണമറക്ക്, 10 പശു യൂണമറക്ക് എന്നമവയദ്യം, കമടചോരമ പചോർക്കക്ക്, കസ്പീര ഗചോമദ്യം, എന്നസ്പീ

പദ്ധതമകൾക്കുദ്യം  ധനസഹചോയദ്യം  നൽകമവരുന.  കൂടചോകത  ഡയറമ  ഫചോദ്യം

സചോപമക്കുന്നതമനുദ്യം,  ഫചോദ്യം  യനവത്ക്കരണതമനുദ്യം

ആധുനമകവത്ക്കരണതമകന  ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള  ധനസഹചോയവദ്യം  നൽകമ

വരുനണക്ക്. ഇതമനുപുറചമ വചോണമജദചോടമസചോനതമൽ ഫചോദ്യം നടത്തുന്നവർക്കുദ്യം,
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കറവ  യനദ്യം  വചോങ്ങുന്നവർക്കുദ്യം  അർഹത  മുൻ ഗണന  മചോനദണ്ഡങ്ങൾക്കക്ക്

വമചധയമചോയമ  ധനസഹചോയദ്യം  നൽകമവരുനണക്ക്.  2022-23  മുതല്  ഡയറമ

ഫചോദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുദ്യം  ഫചോദ്യം  ആധുനമകവത്ക്കരണദ്യം

ഉറപചോക്കുന്നതമനുമചോയമ ബചോങക്ക്  വചോയ്പ എടുക്കുന്ന കർഷകർക്കക്ക് പലമശ ഇളവക്ക്

നൽകുന്ന പദ്ധതമയദ്യം നടപമലചോക്കുനണക്ക്.

പചോലുല്പചോദനതമൽ സസ്വയദ്യം പരദചോപ്തത ചനടുന്നതമനുചവണമ മമൽമയദ്യം

ചമഖലചോ  യൂണമയനുകളുദ്യം  വമവമധ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതമവരുന.  കസ്പീര

കരഷകര ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന പചോല് മുഴുവനുദ്യം സദ്യംഭരമക്കുകവഴെമ സചോയമയചോയ

വമപണമ  ഉറപചോക്കുന്നചതചോകടചോപദ്യം  നദചോയമചോയ  വമലയദ്യം  നല്കമവരുന.

കൂടചോകത കരഷകരക്കക്ക്  ആവശദമചോയ കചോലമതസ്പീറ,  ടസചലജക്ക്,  വയ്ചക്കചോല്

തുടങ്ങമയവ  നദചോയമചോയ  വമലയക്ക്  കരഷകരക്കക്ക്  ലഭദമചോക്കുന.  ഇതമകന

ഫലമചോയമ  കസ്പീരസദ്യംഘങ്ങള്വഴെമ  സദ്യംഭരമക്കുന്ന  പചോലമകന  അളവമല്

വരദ്ധനവണചോയമട്ടുണക്ക്.

മമല്മയമല്  പചോല്  നല്കുന്ന  കസ്പീര  സദ്യംഘങ്ങള്  വഴെമയള്ള

സദ്യംഭരണതമല്  2020-21-ല്  9.04  ശതമചോനദ്യം  വരദ്ധനവദ്യം  2021-22-ല്

സദ്യംഘങ്ങള്  വഴെമയള്ള  സദ്യംഭരണതമല്  12.46  ശതമചോനദ്യം  വരദ്ധനവദ്യം
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ഉണചോയമട്ടുണക്ക്.

മമല്മയദ്യം  പരമ്പരചോഗത കസ്പീര  സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം  മുചഖനയള്ള

ആകക പചോല് സദ്യംഭരണദ്യം സദ്യംബനമച്ച കഴെമഞ്ഞ 5  വരഷകത കണക്കുകള്

ചുവകട ചചരക്കുന.

വരഷദ്യം ആകക പചോല് സദ്യംഭരണദ്യം
(ലകദ്യം കമടമകക്ക് ടണമല്)

2016-2017 5.94
2017-2018 6.62
2018-2019 6.80
2019-20 6.79

2020-2021 7.12
2021-22 7.73

(ബമ) മമല്മ ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കചോവശദമുള്ള രസ്പീതമയമലുള്ള വമവമധ ഇനദ്യം

പചോല്  വമപണമയമകലതമക്കുന്നചതചോകടചോപദ്യം   ഗുണചമന്മയള്ള  അസദ്യംഖദദ്യം

ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം  വമപണമയമകലതമക്കുനണക്ക്.  ചകരളതമകല  വമപണമയമല്

പചോല്,  ടതരക്ക്,  കനയക്ക്,  ഐസസ്പീദ്യം  തുടങ്ങമയ ഉല്പന്നങ്ങളുകട വമല്പനയകട

മുഖദ  പങക്ക്  മമല്മയചോണക്ക്.  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുകട  അഭമരുചമയദ്യം  ആവശദങ്ങളുദ്യം

മനസമലചോക്കുന്നതമനുദ്യം  അതമനനുസരമച്ചക്ക്  ഗുണചമന്മയള്ള  ഉല്പന്നങ്ങള്

സമയബനമതമചോയമ എതമക്കുന്നതമനുമുള്ള സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം നമലവമലുണക്ക്.
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വമപണനതമകന എലചോ ചമഖലകളുദ്യം പരമചോവധമ പ്രചയചോജനകപടുതമ മമല്മ

ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കക്ക്  കൂടുതല്  വമപണമ  കകണതചോനുള്ള  നടപടമകള്  മമല്മ

സസ്വസ്പീകരമച്ചു വരുന.

(സമ)  കരഷകരമല്നമനദ്യം സദ്യംഭരമക്കുന്ന പചോലമല്നമനദ്യം നമരമമക്കുന്ന

മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളുകട  ഉലചോദനതമലുദ്യം  വമപണനതമലുദ്യം  മമല്മ

പ്രചതദകദ്യം ശദ്ധ പുലരത്തുന. നമലവമല് കനയക്ക്, കവണ, പനസ്പീര, പചോലട മമകക്ക്,

ഫ്ചളചവരഡക്ക്  മമല്ക്കുകള്,  വമവമധ  തരദ്യം  ഐസസ്പീമുകള്,  വദതദസ്തയമനദ്യം

കഹല്തക്ക്  ഡമങ്കുകള് എന്നമങ്ങകനയള്ള  ഒരു  നമര  ഉലന്നങ്ങളുകട  ചശണമ

തകന്ന  മമല്മയണക്ക്.  മചോത്രമല,  ഓചരചോ  സചോമ്പതമക  വരഷവദ്യം  ഒട്ടനവധമ

പുതമയ മൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നങ്ങള് വമപണമയമല് എതമക്കുനണക്ക്.  കഴെമഞ്ഞ

സചോമ്പതമക വരഷദ്യം കചോരറക്ക് ചപഡ, പചോഷന് ഫ്രൂട്ടക്ക് ഐസസ്പീദ്യം, ചമക്കു ഐസസ്പീദ്യം,

ഫ്രൂട്ടക്ക്  ആനക്ക്  നട്ടക്ക്  ഐസസ്പീദ്യം  മുതലചോയ  പുതമയ  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങള്

വമപണമയമല്  ഇറക്കമയമട്ടുണക്ക്.  ഈ  വരഷതമല്  പുറതമറക്കമയ

കവജമറബമള് ബമരമയചോണമ മമകക്ക്,  ഇന്സ്റ്റനക്ക് പനസ്പീര ബട്ടര മസചോല,  ചചചോചക്ലേറക്ക്

ചപഡ,  ഷുഗര  ഫസ്പീ  ചപഡ  തുടങ്ങമയവയദ്യം  ഈ  ഉല്പചോദന  ചശണമയമല്

ഉള്കപടുന.  മൂലദവരദ്ധമത ഉത്പന്നങ്ങള് ഉല്പചോദമപമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ
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സചോചങതമക  പരമജചോനവദ്യം  അടമസചോന  സസൗകരദങ്ങളുദ്യം  എലചോ  ചമഖലചോ

യൂണമയനുകളമലുദ്യം  ഉണചോക്കമയമട്ടുണക്ക്.  മലബചോര  ചമഖലചോ  യൂണമയനമല്

പചോല്കപചോടമ, ചലചോങക്ക് ടലഫക്ക് മമല്ക്കക്ക്, കണന്സക്ക് മമല്ക്കക്ക്, ഡയറമ ടവറക്ക്നര

തുടങ്ങമയവ ഉത്പചോദമപമക്കുന്നതമനുളള പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം നടനവരുന.

(ഡമ)  ആമചസചോണ,  ഫ്ളമപക്ക്കചോരട്ടക്ക്  എന്നസ്പീ  ഓണടലന്  വമപണന

കവബ്ടസറ്റുകള്  വഴെമ  ഇന്തെദയമലുടനസ്പീളദ്യം  മമല്മ  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഇന്നക്ക്

ലഭദമചോണക്ക്.  സസ്വമഗമ,  കപചോട്ടചോചഫചോ,  എ.എദ്യം.  നസ്പീഡ്സക്ക് തുടങ്ങമയ ഓണടലന്

കഡലമവറമ ചസവനദചോതചോക്കള് വഴെമയദ്യം മമല്മ ഉല്പന്നങ്ങള് ലഭമക്കുന.

(ഇ)  സ്കൂളുകളമകല പമ.ടമ.എ-യമചോയമ സഹകരമച്ചക്ക് മമല്മയകട വമതരണ

ചകന്ദ്രങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുള്ള പദ്ധതമകള് മമല്മ ചമഖലചോ യൂണമയനുകള്

നടപമലചോക്കമ തുടങ്ങമയമട്ടുണക്ക്.  ആചരചോഗദദചോയക ഭകദ വസ്തുക്കള് നദചോയമചോയ

വമലയക്ക് കുട്ടമകള്ക്കക്ക് ലഭദമചോക്കുവചോനചോണക്ക് ഇതമലൂകട ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്. നമലവമല്

പചോലക്കചോടക്ക്  4,  ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്  6,  വയനചോടക്ക്  2,  കണ്ണൂര  4,  കചോസരചഗചോഡക്ക്  4,

തൃശ്ശൂര  2,  എറണചോകുളദ്യം  2,  തമരുവനന്തെപുരദ്യം  2  എന്നമങ്ങകന  26  സ്കൂളുകളമല്

മമല്മയകട  വമപണന  ചകന്ദ്രങ്ങള്  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.  അടുത  അദ്ധദയന

വരഷതമല് കൂടുതല് സ്കൂളുകളമല് ഈ പദ്ധതമ വദചോപമപമക്കുന്നതചോണക്ക്.
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ശസ്പീ  .    പമ  .    ബചോലചന്ദ്രൻ:  സര,  ഇസൗ  കചോലയളവമല്  മമല്മയകട

പ്രവരതനദ്യം  സ്തുതദരഹമചോദ്യംവമധദ്യം  മുചന്നചോട്ടുവന്നമട്ടുണക്ക്.  മമല്മകയ

സഹചോയമക്കുന്നതമനുചവണമ  സരക്കചോര  എടുതമട്ടുള്ള  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകളക്കുറമച്ചക്ക്

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  ഇസൗ  സരക്കചോര  അധമകചോരതമല്

വന്നതമനുചശഷദ്യം പചോല് ഉലചോദനതമൽ സസ്വയദ്യംപരദചോപ്തത ചനടുന്നതമനുചവണമ

മമല്മയദ്യം  ചമഖലചോ  യൂണമയനുകളുദ്യം  വമവമധ  പ്രവരതനങ്ങളചോണക്ക്

നടതമവരുന്നതക്ക്.  ഇതുമൂലദ്യം പചോലമകന വമല്പനയമല് 2021-22  വരഷകത

അചപകമച്ചക്ക് 2022-23 വരഷതമല് 10.85 ശതമചോനദ്യം വരദ്ധനവണചോയമട്ടുണക്ക്.

മമല്മയകടയദ്യം മമല്മ ഉലന്നങ്ങളുകടയദ്യം വമപണനദ്യം വരധമപമക്കുന്നതമനചോയമ

പചോല് വമതരണദ്യം ഇനമയദ്യം കചകന്നതചോത ഗചോമപ്രചദശങ്ങളമല് ടചോന്ചസചോരട്ടക്ക്

വചോഹനങ്ങള്  ഏരകപടുത്തുകയദ്യം  ഗചോമപ്രചദശങ്ങളമല്  വമതരണ  റൂട്ടുകള്

ഏരകപടുത്തുകയദ്യം കചയമട്ടുണക്ക്.  അദ്യംഗന്വചോടമ/സ്കൂള് കുട്ടമകള്ക്കുദ്യം ചകചോവമഡക്ക്

സമയതക്ക്  ചലബര  കദചോമ്പുകളമചലയദ്യം  പചോല്  വമതരണദ്യം  നടതമയമരുന.

മമല്മ  ഉലന്നങ്ങള്  ബസക്ക്  യചോത്രക്കചോരക്കക്ക്  ലഭമക്കുന്നതമനചോയമ  വമവമധ

കക.എസക്ക്.ആര.ടമ.സമ.  ബസക്ക് സ്റ്റചോന്റുകളമല് 'മമല്മ  ഓണ വസ്പീല്സക്ക്'  പദ്ധതമ
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നടപമലചോക്കമയമട്ടുണക്ക്.   ടൂറമസദ്യം  കലചോചക്കഷനുകളമല്  മമല്മ  ചഷചോപമകള്

സചോപമച്ചമട്ടുണക്ക്.   ചകന്ദ്ര സരക്കചോര സചോപനമചോയ കകചോച്ചമ ചനവല് ചബസക്ക്,

ഷമപക്ക് യചോരഡക്ക് എന്നമവമടങ്ങളമല് പചോല് വമതരണദ്യം ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.  റൂറല്

മചോരക്കറമദ്യംഗമകന  ഭചോഗമചോയമ  മമല്മ  ഉലന്നങ്ങള്  ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കക്ക്  ഒരു

കുടക്കസ്പീഴെമല്  ലഭമക്കുന്നതമനക്ക്  കസചോകകസറമകളമലുദ്യം  ചഷചോപമകള്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.   ആമചസചോണ,  ഫ്ളമപക്ക്ക്കചോരട്ടക്ക്  ചപചോലുള്ള  ഓണകകലന്

വമപണന കവബ്കകസറ്റുകള്വഴെമ ഇന്തെദയമലുളനസ്പീളദ്യം മമല്മ ഉലന്നങ്ങള് ഇന്നക്ക്

ലഭദമചോണക്ക്.  സസ്വമഗമ,  കപചോട്ടചോചഫചോ,  എ.എദ്യം. നസ്പീഡ്സക്ക് തുടങ്ങമയ ഓണകകലന്

ചസവന  ദചോതചോക്കള്വഴെമയദ്യം  മമല്മ  ഉലന്നങ്ങള്  ഇന്നക്ക്  ലഭമക്കുനണക്ക്.

വമല്പന  വമലയകട  83  ശതമചോനവദ്യം  ഉലചോദകരക്കക്ക്  തമരമച്ചുനല്കുന്ന  ഒരു

പ്രസചോനമചോണക്ക്  മമല്മ.   സ്റ്റചോററ്റ്യൂററമ  ഫണ്ടുകളുദ്യം  അദ്യംഗങ്ങള്ക്കക്ക്

നല്കുന്നതമനുള്ള  ലചോഭവമഹമതവദ്യം  വകമചോറമയതമനുചശഷമുള്ള  അറ

ലചോഭതമകന  70  ശതമചോനമചോണക്ക്  സഹകരണ നമയമപ്രകചോരദ്യം  സദ്യംഘതമനക്ക്

ചബചോണസചോയമ കകചോടുക്കുന്നതക്ക്.  ഇസൗ പരമമമതമയള്ളമല് നമനകകചോണ്ടുതകന്ന

പരമചോവധമ ചബചോണസക്ക് കസ്പീരകരഷകരക്കക്ക് നല്കുന.  അതുചപചോകല കനയക്ക്,

പചോലട  മമകക്ക്,  ചപഡ  തുടങ്ങമയ  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഗള്ഫക്ക്  രചോജദങ്ങളമചലയക്ക്
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കയറ്റുമതമ  കചയ്യുനണക്ക്.   ഇചപചോള്  മമല്മയകട  ഒരു  പുതമയ  പദ്ധതമ

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.  ലഹരമവമരുദ്ധ കദചോകമ്പയമന് ആചരമക്കുന്നതമനക്ക് പകരമചോയമ

അതമകനകയചോകക്ക  ചതചോല്പമക്കുദ്യംവമധദ്യം  ഇന്നക്ക്  ചകരളതമകല  സ്കൂളുകളമല്

കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കചോയമ മമല്മയകട ചഷചോപമ കകചോണ്ടുവരുനണക്ക്.  അതരതമല്

സ്കൂളുകളമകല  മമല്മ  ചഷചോപമകളമല്നമന്നക്ക്  എലചോതരദ്യം  ശുദ്ധമചോയ  മമല്മ

കഎറങ്ങളുദ്യം  കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കക്ക്  ലഭമക്കുദ്യംവമധമചോണക്ക്  പദ്ധതമ  പചോന്

കചയമരമക്കുന്നതക്ക്.+

ശസ്പീ  .    പമ  .    ബചോലചന്ദ്രൻ:  സര,  കസ്പീരഗചോമദ്യം  പദ്ധതമ  കപചോതുവമല്

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ചനടമക്കഴെമഞ്ഞ  ഒരു  പദ്ധതമയചോണക്ക്.   പ്രസ്തുത  പദ്ധതമയമല്

പഞചോയത്തുകകള   ചചരക്കചോന്  നമലവമലുള്ള  മചോനദണ്ഡങ്ങള്

എകന്തെചോകക്കയചോകണന്നക്ക് വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  കസ്പീരഗചോമദ്യം  പദ്ധതമ

കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നതമനക്ക്  ചമല  മചോനദണ്ഡങ്ങള്  പഞചോയത്തുകളമല്

നല്കമയമട്ടുണക്ക്.   ഗചോമപഞചോയതക്ക്  പരമധമയമകല  കസ്പീരകരഷകരുകടയദ്യം

കസ്പീര  ചമഖലയമല്  പുതുതചോയമ  കടനവരുന്ന  സദ്യംരദ്യംഭകരുകടയദ്യം  കസ്പീര

ചമഖലയമചലയക്ക്  കടനവരചോന് തചോല്പരദമുള്ള യവചോക്കളുകടയദ്യം സസ്പീകളുകടയദ്യം

+ അനുബനമചോയമ ചചരതമട്ടുണക്ക്
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എണദ്യം,  ഗചോമപഞചോയതമകല  കറവയള്ള  മൃഗങ്ങളുകട  എണദ്യം,

ഗചോമപഞചോയതമകല  ഫചോമുകളുകട  നമലവമലുള്ള  പചോലുലചോദനദ്യം,

കസ്പീരസദ്യംഘങ്ങളുകട എണദ്യം, പഞചോയതമകല കസ്പീര സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള്

കകകകചോരദദ്യം  കചയ്യുന്ന  പചോലമകന  വമഹമതദ്യം,  പഞചോയതക്ക്  പ്രചദശതക്ക്

പ്രചോചദശമക യൂണമയനുകളുകട  മമല്കക്ക്  റൂട്ടുകള്,  പഞചോയതമകല പുല്ക്കൃഷമ,

തചദ്ദേശ  സസ്വയദ്യംഭരണസചോപനങ്ങളുകട  പങചോളമതദ്യം  എന്നമവകയലചോദ്യം

ചനചോക്കമയചോണക്ക് ഒരു കസ്പീരഗചോമദ്യം കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നതക്ക്.  കഴെമഞ്ഞ വരഷദ്യം  10

കസ്പീരഗചോമദ്യം  ചകരളതമല് കതരകഞ്ഞടുതമരുന.  ഫണമകന ലഭദതക്കുറവക്ക്

കചോരണദ്യം  10  പഞചോയത്തുകചള കതരകഞ്ഞടുക്കചോന് കഴെമയൂ.   ഇതവണ  20

കസ്പീരഗചോമദ്യം കതരകഞ്ഞടുതമട്ടുണക്ക്.   എന്നചോല്  20  എണമചോകുചമ്പചോഴുദ്യം

എലചോയമടവദ്യം  എതമചച്ചരചോന്  കഴെമയന്നമല.  കഴെമഞ്ഞ  നചോലഞക്ക്  വരഷദ്യം

കകചോണക്ക്  ഏകചദശദ്യം  നകലചോരു  തുക  പദ്ധതമയചവണമ  മചോറമവച്ചമട്ടുകണങമലുദ്യം

ഇസൗ  വരഷദ്യം  50  ഗചോമപഞചോയതമകന  കതരകഞ്ഞടുക്കചോനചോണക്ക്

തസ്പീരുമചോനമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്.  ഗചോമപഞചോയതക്ക് ഇസൗ ചമഖലയമല് പദ്ധതമക്കചോയമ

25 ലകദ്യം രൂപ മചോറമവച്ചചോല് നമ്മുകട വകുപമകന 25 ലകദ്യം രൂപകൂടമ നല്കമ

50  ലകതമകന ചപ്രചോജക്ടുകള്,  50  പഞചോയത്തുകളമല് നടപമലചോക്കചോനുള്ള
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പദ്ധതമയചോണക്ക്  പുതമയ  വരഷദ്യം  തയചോറചോക്കമയമരമക്കുന്നതക്ക്.   അങ്ങകന  കുചറ

പഞചോയത്തുകളമല് പദ്ധതമ നടപമലചോക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം.  അലചോകതയള്ള മറക്ക്

സസ്പീമുകളുമുണക്ക്.   എന്നചോല് മുനമസമപല്/ചകചോരപചറഷന് പ്രചദശങ്ങളമല് ഇസൗ

പദ്ധതമ നടപമലചോക്കചോന് സചോധമക്കുന്നമകലന്നതക്ക് ഒരു പ്രചതദകതയചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   കക  .   വമജയന്: സര, കസ്പീര കരഷകകര സഹചോയമക്കചോന് ചകരള

സരക്കചോരുദ്യം  വകുപ്പുദ്യം  ഒചട്ടകറ  സഹചോയങ്ങള് കചയ്യുനകണങമലുദ്യം  പശുവമകന

വളരതചോന് കചലവക്ക് വരദ്ധമക്കുന്ന ഇസൗ സചോഹചരദതമല് കസ്പീരകരഷകരക്കക്ക്

കൂടുതല് ചനട്ടമുണചോചകണതുണക്ക്.  മമല്മയകട വമല വരദ്ധനവമല് കരഷകനുദ്യം

മമല്മയദ്യം എത്ര ശതമചോനമചോണക്ക് ചനട്ടമുണചോകുന്നതക്ക്?

ശസ്പീമതമ കജ  .   ചമഞ്ചുറചോണമ: സര, പചോല് വമല ഒരു ലമററമനക്ക് 6 രൂപ വച്ചക്ക്

വരധമപമച്ചമരുന.  അങ്ങകന വരധമപമക്കുചമ്പചോള് മമല്മചയചോടക്ക്  ഒരു കചോരദദ്യം

മചോത്രമചോണക്ക്  ഞങ്ങള്  ചൂണമക്കചോണമച്ചതക്ക്.   ഇസൗ  തുക  കരഷകനക്ക് തകന്ന

എതമചച്ചരണകമനള്ള ഒരു ഡമമചോനചോയമരുന മമല്മയക്ക് മുന്നമല് വച്ചതക്ക്.  ആ

നമലയക്ക്  വരദ്ധനവക്ക്  6  രൂപ  വന്നചപചോള്  5 രൂപ  രണര  കകപസയദ്യം

കസ്പീരകരഷകനക്ക്  തകന്ന  ചനരമട്ടക്ക്  കമട്ടതക്ക  നമലയമലചോണക്ക്  ഓചരചോ  ലമറര

പചോലമനക്ക്  ചവണ്ടുന്ന  ഏരപചോടക്ക്  കചയതക്ക്.   അതനുസരമച്ചചോണക്ക്  കരഷകനക്ക്
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ഇചപചോള് കകചോടുത്തുകകചോണമരമക്കുന്നതക്ക്.  ബചോക്കമ തുക മചോത്രചമ കരഷകരക്കുദ്യം

കസ്പീര  കരഷക  ചകമനമധമ  ചബചോരഡമനുദ്യം  ഡസ്പീലരമചോരക്കുദ്യം  പചോസ്റ്റമകക്ക്

നമരമചോരജനതമനുദ്യം  മചോറമവച്ചമട്ടുള്ളൂ  എന്നതക്ക്  യചോഥചോരതദമചോണക്ക്.   ഇന്നക്ക്

ഗുണനമലവചോരമുള്ള പചോല് കരഷകര സദ്യംഘതമല് നല്കുചമ്പചോള്,  അവരക്കക്ക്

5.025  രൂപ  അധമകമചോയമ  ലഭമക്കുനണക്ക്.   ഗുണനമലവചോരതമനനുസരമച്ചക്ക്

അധമകവമല ലഭമക്കുന്ന രസ്പീതമയമലുള്ള ചചോരട്ടചോണക്ക് കമചോത ഖരപദചോരതങ്ങളുകട

അളവമനനുസരമച്ചക്ക്  മമല്മ  ഇന്നക്ക്  തയചോറചോക്കമയമരമക്കുന്നതക്ക്.   അതുചപചോകല

പചോലമകന  ഗുണനമലവചോരദ്യം  വരധമച്ചുവരുന്നതനുസരമച്ചക്ക്  അതമനക്ക്  8  മുതല്  9

രൂപ വകര  കരഷകനക്ക്  ലഭമക്കുനകവന്നതുദ്യം ഒരു യചോഥചോരതദമചോണക്ക്.  രണക്ക്

കറവകള്  തമമലുള്ള  വദതദചോസദ്യം  12  മണമക്കൂറചോക്കമ  പരമഷ്കരമക്കചോനുള്ള

പരമശമമചോണക്ക് ഇചപചോള് ഞങ്ങള് കചയ്യുന്നതക്ക്.  അതക്ക് ഇസൗ വരഷദ്യം വയനചോടക്ക്

ജമല മുതലമചങ്ങചോട്ടക്ക് തുടങ്ങുകയചോണക്ക്.  12  മണമക്കൂര ഇടവമട്ടക്ക് ഒരു പശുവമകന

കറന്നചോല്  പചോലമകന  ഉലചോദനദ്യം  വരധമപമക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.   മചോത്രമല,

രചോവമകല 6 മണമക്കക്ക് പശുവമകന കറന്നചോല് പമകന്ന കകവകുചന്നരദ്യം 6 മണമക്കക്ക്

കറന്നചോല്  മതമയചോകുദ്യം.   അചപചോള്  12  മണമക്കൂര  ഇടചവള  ലഭമക്കുദ്യം.

പശുവമകന അകമടുവസ്പീക്കമുള്കപകടയള്ള മറക്ക് പല ചരചോഗങ്ങള് നമയനമക്കചോനുദ്യം
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ഇതമലൂകട  സചോധമക്കുദ്യം.   അതുചപചോകല,  ഒരു  കസ്പീരകരഷകനക്ക്  രചോവമകല

ചജചോലമക്കക്ക്  ചപചോകണകമങമല്  ഇസൗ  പണമ  മുഴുവന്  രചോവമകല  6  മണമക്കക്ക്

പൂരതസ്പീകരമച്ചക്ക്  സദ്യംഘതമല്  7  മണമക്കക്ക്  പചോല്  എതമച്ചചോല്  മതമയചോകുദ്യം.

കകവകുചന്നരദ്യം  6  മണമക്കക്ക് പചോല് കറന്നക്ക് സദ്യംഘതമകലതമക്കചോനചോകുദ്യം.  ഇസൗ

ഇടചവള സമയദ്യം  കസ്പീരകരഷകരക്കക്ക് മറക്ക് ചജചോലമകള്ക്കക്ക് ചപചോകചോന് കഴെമയന്ന

ഒരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഞങ്ങള്  കകചോണ്ടുവരുനണക്ക്.  ഇതക്ക്  നടപമലചോക്കമയ  ജമല

പരമചശചോധമച്ചചപചോള്  പചോലമകന  ഉലചോദനവദ്യം  കസ്വചോളമറമയദ്യം  20  ശതമചോനദ്യം

വരധമച്ചതചോയചോണക്ക് കചോണചോന് സചോധമച്ചതക്ക്. 

 ശസ്പീമതമ  സമ  .    കക  .    ആശ:  സര,  അയല്  സദ്യംസചോനങ്ങളമല്നമനദ്യം

എത്തുന്ന  പചോല്  ചകരളതമകല  കസ്പീരവമകസന  വകുപമകന

കചക്കക്ക്ചപചോസ്റ്റുകളമല്  പരമചശചോധമച്ചക്ക്  ഗുണനമലവചോരമമലചോതതചോയമ

കകണതമയചോല്  കസ്പീരവമകസന  വകുപമനക്ക്  നമലവമല്  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കചോനുള്ള അധമകചോരമമല.   കസ്പീര വമകസന വകുപമനക്ക്  അധമകചോരദ്യം

നല്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  സദ്യംസചോനതമകന  അതമരതമ

പ്രചദശങ്ങളചോയ  മസ്പീനചോകമപുരദ്യം,  ആരദങചോവക്ക്,  പചോറശചോല  എന്നമവമടങ്ങളമല്
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പചോലമകന  ഗുണനമലവചോരദ്യം  പരമചശചോധമക്കുന്നതമനുചവണമ  കസ്പീരവമകസന

വകുപക്ക് സമരദ്യം സദ്യംവമധചോനദ്യം ഏരകപടുതമയമട്ടുണക്ക്.  കൂടചോകത,  ഓണക്കചോലതക്ക്

സദ്യംസചോനതമനക്ക്  പുറത്തുനമനദ്യം  വരുന്ന  പചോലമകന  ഗുണനമലവചോരദ്യം

പരമചശചോധമക്കുന്നതമനക്ക്  തചോലചോലമക  ഗുണനമയനണ  കചക്കക്ക്ചപചോസ്റ്റക്ക്

ലചോബുകള്   ഇടുക്കമ  ജമലയമകല  കുമളമയമലുദ്യം  സദ്യംസചോനതമകന

അതമരതമയചോയ  വചോളയചോറമലുമുള്ളതമനചോല്  പചോലമകന  ഗുണനമലവചോരദ്യം

പരമചശചോധമച്ചക്ക്  ഉറപമക്കചോറുണക്ക്.  പചോലമനക്ക്  ഗുണചമന്മയമകലന്നക്ക്

പരമചശചോധനയമല്  കകണതമയചോല്  കുറക്കചോരകക്കതമകര  നമയമനടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനക്ക്     ഭകദസുരക  വകുപമനചോണക്ക്  അധമകചോരദ്യം

നല്കമയമരമക്കുന്നതക്ക്.  ഏറവദ്യം  അവസചോനദ്യം  ആരദങചോവക്ക്  അതമരതമയമല്

പമടമച്ച   പചോലമല്   കകഹഡജന്  കപചറചോകക്ക് ടസഡക്ക്  അടങ്ങമയമട്ടുകണന്നക്ക്

കകണതമയതചോണക്ക്.  അതക്ക്  ആറക്ക്  മണമക്കൂര  മചോത്രകമ  പചോലമല്

നമലനമല്ക്കചോറുള്ളൂകവന്ന   യചോഥചോരതദദ്യം  നമുക്കറമയചോദ്യം.  പചക,

തമരുവനന്തെപുരതക്ക്  ആ  പചോല്  കകചോണ്ടുവന്നക്ക്  പരമചശചോധമച്ചചപചോള്  സമയദ്യം

കഴെമഞ്ഞുചപചോയതുകകചോണചോണക്ക്  മചോയദ്യം  ചചരക്കല്  കൃതദമചോയമ  കകണതചോന്
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സചോധമക്കചോതതക്ക്.  ഭകദസുരകചോ  വകുപമനചോണക്ക്  ഗുണനമലവചോര

പരമചശചോധനയള്ള  അധമകചോരദ്യം  കകചോടുതമരമക്കുന്നതക്ക്.   കസ്പീരവമകസന

വകുപമല്   ഗുണനമലവചോരദ്യം  കചക്കക്ക്  കചയചോന്  കഴെമയന്ന  ഉചദദചോഗസരുണക്ക്.

അതമനചോല്   ഇതമകന  അധമകചോരദ്യം  കസ്പീരവമകസന  വകുപമനുദ്യം

നല്കണകമനള്ള  ഒരു  അചപക  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.    ചകരളതമകന

അതമരതമ പ്രചദശങ്ങളമല് കസ്പീരവമകസന വകുപക്ക് പചോലമകന ഗുണനമലവചോരദ്യം

പരമചശചോധമച്ചചോലുദ്യം  യഥചോരതതമല്  ഇതക്ക്  പരമചശചോധമചക്കണ  ചുമതല

ഭകദസുരകചോ വകുപമനചോകണന്നക്ക് ഞചോന് പ്രചതദകദ്യം എടുതക്ക് പറയകയചോണക്ക്.

ആയതമനചോല്  കസ്പീരവമകസന  വകുപമല്  വമദദചോഭദചോസ  ചയചോഗദതയള്ള

ഉചദദചോഗസരക്കക്ക്  ഫുഡക്ക് ചസഫമ ഓഫസ്പീസരമചോരുകട ചുമതല നല്കുന്ന കചോരദദ്യം

സരക്കചോര പരമചശചോധമച്ചുവരമകയചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .    ടടസണ മചോസ്റ്റര:  സര,  നമ്മുകട കുട്ടമകള്ക്കചോവശദമചോയ

ഭകണദ്യം  ലഭമക്കുനകണങമലുദ്യം  കുട്ടമകളുകട  ശരമയചോയ  വളരച്ചയചോവശദമചോയ

ചപ്രചോട്ടസ്പീനുകളുകടയദ്യം  ധചോതുക്കളുകടയദ്യം  വമറചോമമനുകളുകടയദ്യം  അപരദചോപ്തത

ചൂണമക്കചോണമക്കകപട്ടമട്ടുള്ളതചോണക്ക്.  മചോത്രമല,  സദ്യംസചോനകത



Uncorrected/Not for Publication
15.03.2023

16

വമദദചോലയങ്ങചളചോടക്ക്  ചചരനള്ള  ലഘുഭകണശചോലകകളക്കുറമച്ചുദ്യം  അവമകട

വമല്ക്കകപടുന്ന  ഭകണകതക്കുറമച്ചുദ്യം  പലതരതമലുള്ള  പരചോതമകള്

രകകരതചോക്കള്ക്കുദ്യം  അദ്ധദചോപകരക്കുദ്യം  സമൂഹതമനുമുണക്ക്.  ഇതക്ക്

പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവണമ  ചപചോഷക  സമൃദ്ധമചോയ  മമല്മയകട  പചോല്

ഉത്പന്നങ്ങള്  വമല്ക്കുന്ന  വമപണനശചോലകള്  സ്കൂളുകളമല്

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുള്ള പദ്ധതമകള് ആവമഷ്കരമച്ചമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,    അടുതകചോലതചോണക്ക്  സ്കൂളുകളമല്

അതരതമലുള്ള  സദ്യംവമധചോനകതക്കുറമച്ചക്ക്  ആചലചോചമച്ചതക്ക്.   കചോരണദ്യം,

ഗവണകമനക്ക്  സദ്യംസചോനകമചോട്ടചോകക  ലഹരമ  വമമുക്ത  കദചോമ്പയമന്

സദ്യംഘടമപമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണക്ക്.   സ്കൂളുകളുദ്യം  ചകചോചളജക്ക്  കദചോമ്പസുകളുദ്യം

കതരകഞ്ഞടുത്തുകകചോണചോണക്ക്  ഇതരദ്യം  പരമപചോടമകള്

സദ്യംഘടമപമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതക്ക്.  എന്നചോല്,  അതമല്നമനദ്യം  വമപുലമചോയ

നമലയമല്  ലഹരമകക്കതമരചോയ  കദചോമ്പയമന്  എനള്ള  നമലയക്ക്  നമ്മുകട

സ്കൂളുകളമല്  കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കക്ക്  മമല്മയകട  ഒരു  പചോരലര  തുടങ്ങണദ്യം.  ഞങ്ങള്

അതമകന ചപരമട്ടമരമക്കുന്നതക്ക്  'മമല്മ അറക്ക്  സ്കൂള്'  എന്നചോണക്ക്.  ഇചപചോള് അതക്ക്

ചകരളതമല്  തുടങ്ങമക്കഴെമഞ്ഞു.  അതക്ക്  എലചോ  ജമലകളമലുദ്യം
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വദചോപമപമക്കുകയചോണക്ക്.  പ്രധചോനകപട്ട  സ്കൂളുകളമകലചോകക്ക  അതക്ക്  വദചോപമപമച്ചക്ക്

കകചോണ്ടുവരുവചോനുദ്യം,   മമല്മയകട പചോരലറുകള് സ്കൂളമനകതക്ക് പമ.ടമ.എ.-യകട

സഹചോയചതചോകട  സചോപമതമചോക്കമ.   മമല്മയകട  ഉത്പന്നങ്ങള്  രുചമച്ചക്ക്

കഴെമഞ്ഞചോല്  പമകന്ന  എചപചോഴുദ്യം  കഴെമക്കണകമന്നക്ക്  കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കക്ക്

ചതചോനകമനള്ളതക്ക്  നമുക്കറമയചോദ്യം.  അതക്ക്  കഎസസ്പീദ്യം  ഉള്കപകടയള്ള  നല

ഭചകദചോലന്നങ്ങളചോണക്ക്.   ചകരളതമല്   ഏറവദ്യം  നല  ഭചകദചോത്പന്നങ്ങള്

മമല്മ  ഇറക്കുന്നതുകകചോണക്ക്  നമുക്കക്ക്  ഒരു  ചദചോഷവദ്യം  വരമല.  അതക്ക്

പ്രചോവരതമകമചോക്കചോനുള്ള ശമതമചലയചോണക്ക് നമള് ചപചോകുന്നതക്ക്.  അതചോണക്ക്

ഇചപചോള്  കദചോമ്പയമനചോയമ  ആചലചോചമക്കുന്നതക്ക്.  ബചോക്കമയള്ള  പചോരലറുകള്

പുറത്തുകണനള്ളതക്ക് യചോഥചോരതദമചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    സമദ്ദേമഖക്ക്:  സര,  'കസ്പീര  ഗചോമദ്യം'  പദ്ധതമ  പ്രഖദചോപമച്ചചപചോള്

ചകരളതമകല ഏറവദ്യം കൂടുതല് പചോല് ഉത്പചോദമപമക്കുന്ന അതമ പ്രധചോനമചോയ

വയനചോടക്ക് ജമലയമലചോണക്ക്  ഒരു പദ്ധതമ  പ്രഖദചോപമക്കകപട്ടമട്ടുള്ളതക്ക്. അങ്ങയകട

ജമലയമല് മൂന്നക്ക് പദ്ധതമ വന്നതമല് വളകര സചന്തെചോഷമചോണുള്ളതക്ക്, തരക്കമമല.

പചക, aspirational district-ആയ വയനചോട്ടമല് ഒരു പദ്ധതമയചോണക്ക് വന്നതക്ക്.

അങ്ങമചപചോള് സൂചമപമച്ച അതമപ്രധചോനമചോയ വമഷയദ്യം ശദ്ധയമല്കപടുതചോന്
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ആഗഹമക്കുകയചോണക്ക്.  ഇതര  സദ്യംസചോനങ്ങളമല്നമന്നക്ക്  വരുന്ന  പചോലമല്

കകഹഡജന്  കപചറചോകക്ക് ടസഡദ്യം  ചഫചോരമചോലമനുമുള്കപകടയള്ള

രചോസപദചോരതങ്ങള്  ചചരക്കുകയചോണക്ക്.  പചോല്  അഞര  മണമക്കൂര  മചോത്രചമ

ചകടുകൂടചോകത  നമലനമല്ക്കുകയള്ളൂ.  അതമനപ്പുറദ്യം  നമല്ക്കുന്നതമനുചവണമ

രചോസപദചോരതങ്ങള്  ചചരക്കുകയചോണക്ക്.  ഇതക്ക്  പരമചശചോധമക്കചോനുള്ള

സദ്യംവമധചോനദ്യം  വകുപമനമല.  അതക്ക്  ഭകദ  സുരകചോ  വകുപ്പുദ്യം  കസ്പീര  വകുപ്പുദ്യം

തമമലുള്ള  അഭമപ്രചോയ  വദതദചോസതമകന  ചപരമല്   ക്രമസ്പീകരമക്കകപടചോകത

ചപചോകുകയചോണക്ക്. അടമയന്തെര നടപടമ അക്കചോരദതമല് സസ്വസ്പീകരമക്കകപടുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,   ഇതമകന  മറുപടമ  ചനരകത

പരചോമരശമച്ചതചോണക്ക്.  അതക്ക്  പരമഹരമക്കുന്നതമനചോയമ  ഗവണകമനമകന

ശദ്ധയമല്കകചോണ്ടുവന്നമട്ടുണക്ക്.  അതക്ക്  പരമഹരമക്കചോനുള്ള  നടപടമകകളടുക്കുദ്യം.

ബചോക്കമയള്ളതക്ക് നമുക്കക്ക് ആചലചോചമച്ചക്ക് കചയചോന് കഴെമയന്നതചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .    ലതസ്പീഫക്ക്:  സര,  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമകല  മങട

നമചയചോജകമണ്ഡലതമല്  മൂരക്കനചോടക്ക്  എന്ന  സലതക്ക്  135  ചകചോടമ  രൂപ

കചലവമല്  പചോല്കപചോടമ ഫചോക്ടറമ  നമരമചോണദ്യം  പൂരതമയചോയമട്ടുണക്ക്.  ഈ

ഫചോക്ടറമയമല് ഒരു ദമവസദ്യം ഒരു ലകദ്യം ലമറര  പചോല് കപചോടമയചോക്കുന്നതമനക്ക്
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സചോധമക്കുദ്യം.  എന്നചോല്  ജമലയമല്  ആകകയള്ള  252  കസ്പീര  സദ്യംഘങ്ങള്ക്കക്ക്

ദമവസദ്യം ഒരു ലകദ്യം ലമറര പചോല് നല്കചോന് സചോധമക്കുകയമല.  ആയതമനചോല്

മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമല്  പചോലമകന  ഉത്പചോദനദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചോനുള്ള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  കചോലമതസ്പീറയദ്യം  വയ്ചക്കചോലമനുദ്യം  സബ്സമഡമ  നല്കചോന്

സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  പചോല്  ഉത്പചോദനദ്യം

വരദ്ധമപമക്കുന്നതമല്  ഒരു ബുദ്ധമമുട്ടുദ്യം  ചകരളതമലമല.  ഇന്നക്ക്  90  ശതമചോനദ്യം

പചോലമകന  ഉത്പചോദനദ്യം  ചകരളതമല്  വനകഴെമഞ്ഞു,  ബചോക്കമയള്ള  കുറച്ചക്ക്

മചോത്രചമ ഇനമ വരചോനുള്ളൂ.  അതമനരതദ്യം,  ഒരു ദമനദ്യം  ഏകചദശദ്യം  14  ലകദ്യം

ലമറര പചോല് നമുക്കക്ക് ലഭമക്കുനണക്ക്.  രണക്ക് ലകദ്യം ലമറര പചോലമകന കുറവണക്ക്.

ആ  കുറവക്ക്  വരചോനുള്ള  കചോരണദ്യം,   നമ്മുകട  വസ്പീടുകളമകല  പശുക്കളമല്നമനദ്യം

കറകന്നടുക്കുന്ന  പചോല്  കതചോട്ടടുത്തുള്ള  എലചോ  വസ്പീടുകളമലുദ്യം

കകചോടുക്കുന്നതുകകചോണചോണക്ക്.  അതമകനചോരു  കണക്കമല.  സദ്യംഘതമല്നമനദ്യം

പചോല്  കകചോടുക്കുന്നതമനുദ്യം  ഒരു  കണക്കമല.   മമല്മയക്ക്   സദ്യംഘദ്യം  പചോല്

കകചോടുക്കുന്നതമകന   ബചോക്കമ  കണക്കചോണക്ക്  നമ്മുകട  കയമലുള്ളതക്ക്.

യഥചോരതതമല് ചകരളദ്യം സസ്വയദ്യം പരദചോപ്തതയമല് എതമകയനള്ളതക്ക് നമുക്കക്ക്
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പറയചോന്  കഴെമയദ്യം.  അങ്ങകന  ഞചോന്  പറയചോന്  കചോരണദ്യം,   ചകരളതമല്

ഇചപചോള്  നമുക്കക്ക്  ആവശദതമനുള്ള  പചോല്  ഉത്പചോദമപമക്കുനണക്ക്.  ബചോക്കമ

വരുന്ന പചോല് ഈ നമലയമചലക്കക്ക്,   മമല്മയക്ക് പചോല് കകചോടുക്കചോത മറക്ക് ചമല

ധചോരചോളദ്യം  സചോപനങ്ങള്  ചകരളതമലുണക്ക്.  അവരുകടകയലചോദ്യം  പചോല്

ചകരളതമലുണക്ക്.   മമല്മയകട  ഉത്പന്നങ്ങള്  ചകരളതമല്  കൂടുതല്

ഇറക്കുന്നതക്ക്  പചോല്  ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണചോണക്ക്.  ആ  കണക്കക്ക്  ഇസൗ  പചോല്

കകചോടുക്കുന്നതമല് വരുന്നമല.

ശസ്പീ  .    കക  .    ഡമ  .    പ്രചസനന്:  സര,   ഇന്ഷസ്വര  കചയചോത  പശുക്കള്

മരണകപട്ടചോല്  15000  രൂപയദ്യം അതുചപചോകല കലമകതചോഴുതക്ക്  തകരന്നചോല്

10000  രൂപയദ്യം  നല്കുന്ന  കണസ്പീജന്സമ  ഫണക്ക്  നമലവമലുണചോയമരുന.

അതുചപചോകല  'കസ്പീര  സചോന്തെസ്വനദ്യം'  എന്ന  സമഗ  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പദ്ധതമയദ്യം

കസ്പീര  കരഷകരക്കക്ക്  ഏകറ  ആശസ്വചോസകരമചോയ  പദ്ധതമയചോണക്ക്.  ഇസൗ  രണക്ക്

പദ്ധതമകള്  വരചോന്  ചപചോകുന്ന  (2023-24)   സചോമ്പതമക  വരഷതമലുദ്യം

തുടരചോന് സചോധദതയചണചോ; അതക്ക് തുടരചോനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ കജ  .   ചമഞ്ചുറചോണമ: സര,  അതമനുള്ള  നടപടമയമചലയക്ക് ഞങ്ങള്

ചപചോകചോന് തസ്പീരുമചോനമച്ചമരമക്കുയചോണക്ക്.  കസ്പീര സചോന്തെസ്വനദ്യം പദ്ധതമ ഇസൗ വരഷദ്യം
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കട്ടക്ക്  കചയമരുന.  അതക്ക്  പുനനഃസചോപമച്ചക്ക്  കകചോണ്ടുവരചോന്  കസ്പീര  കരഷക

ചകമനമധമ  ചബചോരഡദ്യം   കസ്പീരചമഖലയദ്യം  ചചരനനമന്നക്ക്  കചയ്യുവചോനുള്ള

ശമമുണക്ക്.  അലചോകത,  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പദ്ധതമ  ബൃഹതചോയ  നമലയമല്

മൃഗസദ്യംരകണ  വകുപക്ക്  നടപമലചോക്കുനണക്ക്.  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  ഇലചോത

പശുക്കള്ക്കുള്കപകട  അടമയന്തെരമചോയമ  15000  രൂപ  കകചോടുക്കചോനുള്ള

സദ്യംവമധചോനവദ്യം ഇന്നക്ക് ചകരളതമലുണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    ആര  .    മചഹഷക്ക്:  സര,  കസ്പീര  കരഷകര  ഏകറയള്ളതുദ്യം

എന്നചോല് മമല്മ സദ്യംഘങ്ങള് തസ്പീകരയമലചോതതുമചോയ പ്രചദശങ്ങളമല് പുതമയ

സദ്യംഘങ്ങള് അനുവദമക്കചോന് സരക്കചോര ആചലചോചമക്കുനചണചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  അകത.   ചമലചപചോള്  ഒരു

പഞചോയതമല് ഒരു കസ്പീരസദ്യംഘദ്യം മചോത്രചമ  കചോണുകയള്ളൂ.  അചപചോള് മറക്ക്

ഏരമയ പമടമച്ചുകഴെമഞ്ഞചോല് അടുത കസ്പീരസദ്യംഘദ്യം കകചോണ്ടുവരുന്നതമനക്ക് ഒരു

ബുദ്ധമമുട്ടുദ്യം ഇല.  രണക്ക് കസ്പീരസദ്യംഘങ്ങള് തമമല്  3  കമചലചോ മസ്പീറകറങമലുദ്യം

ദൂരപരമധമയണചോകണകമനള്ളതക്ക് നമയമമചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .    മുരളമ കപരുകനലമ:  സര,  അനദസദ്യംസചോനങ്ങളമല്നമന്നക്ക് കടനവരുന്ന

പചോലമകന  ഗുണനമലവചോരകത  സദ്യംബനമച്ചക്ക്  ചരച്ച  കചയ്യുന്നതുചപചോകലതകന്ന

സദ്യംസചോനതമനകതക്ക്  ഗുണചമന്മയമലചോത കചോലമതസ്പീറ  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമകന
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ഭചോഗമചോയമ പശുക്കള്ക്കക്ക് ചരചോഗവദ്യം പശുവമകന പചോലമനക്ക് ചദചോഷവദ്യം സദ്യംഭവമക്കുന.

ഈ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കക്ക്  പരമഹചോരദ്യം  കചോണുന്നതമനുചവണമ,  കചോലമതസ്പീറയമകല  മചോയദ്യം

തടയന്നതമനക്ക് എകന്തെചോകക്ക നടപടമകളചോണക്ക് സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതക്ക്?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,   കചോലമതസ്പീറയമകല  മചോയദ്യം

തടയന്നതമനുചവണമ  ചകരളതമല്   അടുത  കചോലതക്ക്  ഒരു  ബമല്

നമയമസഭയമല്  കകചോണ്ടുവന്നമരുനകവന്നക്ക്  നമങ്ങള്ക്കക്ക്  അറമയചോവന്നതചോണക്ക്.

അതമകന  ഭചോഗമചോയമ  പതമനഞദ്യംഗമുള്ള  കസലക്ടക്ക്  കമമറമ

കതരകഞ്ഞടുതമരുന.    ആദദഘട്ടകമന്ന  നമലയക്ക്  ഞങ്ങള്  പഞചോബമല്

ചപചോയമരുന.   പഞചോബക്ക്,  ഗുജറചോതക്ക്,  ആനചോപ്രചദശക്ക്   എന്നസ്പീ  മൂന്നക്ക്

സദ്യംസചോനങ്ങളമല്  ഇസൗ  നമയമദ്യം  നടപമലചോക്കമയമട്ടുണക്ക്.  അതുകകചോണചോണക്ക്

ഗുജറചോതമല്   ഞചോനുള്കപകട  പതമനഞദ്യംഗ  എദ്യം.എല്.എ.മചോര   അവമകട

ചപചോയതക്ക്.  അവമകടയള്ള  കസ്പീര  സദ്യംഘങ്ങളമലുദ്യം  പശുവമകന  വളരത്തുന്ന

ചകന്ദ്രങ്ങളമലുദ്യം  ഫസ്പീഡക്ക്  ഉല്പചോദമപമക്കകപടുന്ന  സലങ്ങളമലുദ്യം  ചപചോയമരുന.

ആനചോപ്രചദശമല്  അടുത  മചോസദ്യം  ആദദദ്യം  ഞങ്ങള്   ചപചോകുകയചോണക്ക്.

ചകരളതമകല  ഏചഴെചോളദ്യം  പഞചോയത്തുകളമകല   കസ്പീരകരഷകകര

വമളമച്ചുചചരതക്ക്   അവരുകട  അഭമപ്രചോയങ്ങള്കൂടമ  സസ്വരൂപമച്ചമട്ടുണക്ക്.

ബചോക്കമയള്ള സലത്തുദ്യം ഇതുമചോയമ ബനകപട്ട പ്രവരതനങ്ങള് നടതചോന്
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ചപചോകുകയചോണക്ക്. അതമനുചശഷദ്യം  എത്രയദ്യം  കപകട്ടന്നക്ക്  ഇസൗ  നമയമദ്യം  ചകരള

നമയമസഭയമല്  കകചോണ്ടുവരുദ്യം.     പുറത്തുനമന്നക്ക്  കകചോണ്ടുവരുന്ന

കചോലമതസ്പീറയമലുണചോകുന്ന  ഒചട്ടകറ  ബുദ്ധമമുട്ടുകള്  കചോരണദ്യം  ഇസൗയടുത

കചോലതക്ക്  നമ്മുകട  നചോട്ടമകല  പല  പശുക്കളുദ്യം  ചത്തുചപചോയമട്ടുണക്ക്.

മൃഗസദ്യംരകണ  വകുപമകല  ഉചദദചോഗസരചോണക്ക്  അതമനുചവണ  അടമയന്തെര

നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതക്ക്. ഗുണചമന്മയമലചോത കചോലമതസ്പീറ

ചകരളതമചലയക്ക്  കടനവരുന്നതക്ക്  തടയചോനുദ്യം   കകചോണ്ടുവരുന്നവരകക്കതമകര

ശമകചോ നടപടമകളുള്കപകട നല്കചോനുദ്യം കഴെമയന്ന ഒരു പുതമയ നമയമമചോണക്ക്

നമള് കകചോണ്ടുവരചോന് ചപചോകുന്നതക്ക്. 

കനകചോലമകളമകല ചരമ മുഴെ ചരചോഗദ്യം

(*422) ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   അൻവർ:
       ശസ്പീ  .   പമ  .   മമമക്കുട്ടമ:
       ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   ചമതരഞ്ജന്:
  ശസ്പീ  .   കക  .   കക  .   രചോമചന്ദ്രൻ: തചോകഴെക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക്

മൃഗസദ്യംരകണ-കസ്പീരവമകസന വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക്  ചമല  പ്രചദശങ്ങളമല്  വദചോപകമചോയമ

കനകചോലമകളമല്  കചോണുന്ന  ചരമമുഴെ  ചരചോഗദ്യം  നമയനമക്കുന്നതമനചോയമ

പ്രതമചരചോധകുതമവയ്പക്ക്  വദചോപകമചോക്കമയമരുചന്നചോ;  എങമൽ  ഇതമനക്ക്
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ആവശദമചോയ മരുന്നക്ക് ലഭദമചോക്കചോന് കഴെമഞ്ഞമട്ടുചണചോകയന്നക്ക് അറമയമക്കുചമചോ;

(ബമ)  സദ്യംസചോനകത  എലചോ  കനകചോലമകള്ക്കുദ്യം

പ്രതമചരചോധകുതമവയ്പക്ക്  നല്കചോന്  ലകദമമടുനചണചോ;  എങമൽ

സമയബനമതമചോയമ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതമ  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ

ക്രമസ്പീകരണദ്യം ഏരകപടുതമയമട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  ഇതര സദ്യംസചോനങ്ങളമല്നമന്നക്ക് എതമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളമൽനമനദ്യം

പകരച്ചവദചോധമകള് വദചോപകമചോകുന്നതമനചോൽ സദ്യംസചോനചതയക്ക് എതമക്കുന്ന

മൃഗങ്ങള്  ചരചോഗവമമുക്തമചോയവയചോകണന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുതചോന്  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോകയന്നക്ക് അറമയമക്കുചമചോ;

(ഡമ)  രചോത്രമയമലുള്കപകട  വസ്പീട്ടുപടമക്കല്  മൃഗചമകമത

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുളള പദ്ധതമ വമപുലസ്പീകരമക്കുചമചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ?

മൃഗസദ്യംരകണ-കസ്പീരവമകസന  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ  കജ  .

ചമഞ്ചുറചോണമ):  സര,   (എ)  പ്രതമചരചോധകുതമവയ്പക്ക്  വദചോപകമചോക്കമയമരുന.

ആവശദമചോയ വചോകമന് ലഭദമചോക്കുവചോന് കഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക് .

(ബമ)  ഉണക്ക് .  18-01-2023  മുതല്  24-02-2023  വകര  കചോരകപറക്ക് 

വചോകമചനഷന്  സദ്യംസചോനത്തുടനസ്പീളദ്യം  നടത്തുന്നതമനക്ക്  വചോകമനുദ്യം
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ചലചോജമസ്റ്റമകക്ക് സുദ്യം  സദ്യംഭരമച്ചക്ക്  വമതരണദ്യം  കചയ്യുകയദ്യം  മതമയചോയ

നമരചദ്ദേശങ്ങളടങ്ങമയ ഉതരവക്ക് പുറകപടുവമക്കുകയദ്യം കചയമട്ടുണക്ക് .  പകമപനമ,

ആഫമക്കൻ  പന്നമപനമ  മുതലചോയ  പ്രതമസനമകള്  കചോരണദ്യം  പ്രസ്തുത

കദചോമ്പയമന്  14-03-2023  വകര  നസ്പീട്ടമകക്കചോടുക്കുകയദ്യം  കചയമട്ടുണക്ക്.

വചോകമചനഷന് പുചരചോഗമമച്ചുവരുന.

(സമ)  മൃഗസദ്യംരകണ  വകുപമകന  കസ്പീഴെമല്  സദ്യംസചോനത്തുടനസ്പീളദ്യം  19

ആർ.പമ.  കചക്കക്ക്  ചപചോസ്റ്റുകള്  നമലവമലുണക്ക് .  കചക്കക്ക് ചപചോസ്റ്റമല്ക്കൂടമ

കടനവരുന്ന  മൃഗങ്ങളമല്  ചരചോഗബചോധ  സദ്യംശയമക്കുന്നവയമല്നമനദ്യം  ബ്ലഡക്ക് 

സചോമ്പമളുകള്  ചശഖരമക്കുകയദ്യം ആചരചോഗദ  പരമചശചോധന  നടത്തുകയദ്യം

കചയ്യുനണക്ക് .  ചരചോഗബചോധയകണനകകണത്തുന്ന  മൃഗങ്ങകള  കചക്കക്ക്ചപചോസ്റ്റക്ക് 

കടതമ  വമടചോതമരമക്കചോന്  ശദ്ധമക്കുനണക്ക് .  പ്രജനനതമനുകകചോണ്ടുവരുന്ന

കനകചോലമകളമല് കുളമ്പുചരചോഗ പ്രതമചരചോധ കുതമവയ്പക്ക് നടത്തുനണക്ക് .

(ഡമ)  മൃഗചോശുപത്രമകളുകട  പ്രവരതന സമയ ചശഷദ്യം,  മൃഗസദ്യംരകണ

ചമഖലയമകല  കരഷകരക്കക്ക്  ആവശദമചോയ  അടമയന്തെര  മൃഗചമകമതചോ

ചസവനങ്ങള്  കരഷകരുകട  വസ്പീട്ടുപടമക്കല്  നല്കുന്നതമനക്ക്  രചോത്രമകചോല

അടമയന്തെര കവററമനറമ  ചസവനദ്യം പദ്ധതമ  നമലവമല് സദ്യംസചോനകത  152
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ചബ്ലചോക്കുകളമലുദ്യം മൂന്നക്ക് ചകചോരപചറഷനുകളമലുദ്യം ഒരു മുനമസമപചോലമറമയമലുമചോയമ

ആകക  156  ചകന്ദ്രങ്ങളമചലയക്ക്  വദചോപമപമച്ചമട്ടുണക്ക് .  ടവകുചന്നരദ്യം ആറക്ക് മണമ

മുതല്  രചോവമകല  ആറക്ക് മണമവകരയചോണക്ക്  ഈ  പദ്ധതമ  പ്രകചോരദ്യം  ചസവനദ്യം

ലഭമക്കുക.  അടമയന്തെര  ജസ്പീവന്രകചോമരുനകളുദ്യം  മറക്ക്  അടമയന്തെര

ഉപകരണങ്ങളുദ്യം  വചോങ്ങുന്നതമനക്ക്  പ്രചതദക  ഫണക്ക്  വകയമരുത്തുനണക്ക്.

കരഷകരുമചോയമ  ബനകപടുന്നതമനക്ക്  ആവശദമചോയ  വചോരതചോവമനമമയ

സസൗകരദങ്ങകളചോരുക്കുവചോന് തുക അനുവദമക്കുനമുണക്ക്.  പദ്ധതമ സദ്യംബനമച്ചക്ക് 

കൃതദമചോയ  ഇടചവളകളമല്  പരമചശചോധന,  ചമല്ചനചോട്ടദ്യം  എന്നമവയപുറകമ

കപചോതുജനങ്ങളുകട  പരചോതമകളുദ്യം  നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  പരമചശചോധമച്ചക്ക് 

പരമഹചോരമചോരഗ്ഗങ്ങള്  ഏരകപടുത്തുകയദ്യം  കചയ്യുനണക്ക്.  കരഷകരുകട

വസ്പീട്ടുപടമക്കല്  ആധുനമക  ചമകമതചോ  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  നല്കുന്നതമനചോയമ

കടലമകമഡമക്കല്  സസൗകരദങ്ങചളചോടുകൂടമ  നമലവമല്  കകചോലദ്യം  ജമലയമല്

നടപമലചോക്കമവരുന്ന  പദ്ധതമയകട  മചോതൃകയമല്  ചമഖലചോടമസചോനതമല്

എറണചോകുളദ്യം, കണ്ണൂര ചമഖലകള് ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചക്ക്  രണക്ക് പുതമയ യൂണമറ്റുകള്കൂടമ

സചോപമച്ചമട്ടുണക്ക്.  കൂടചോകത  12  കമചോടബൽ  സർജ്ജറമ  യൂണമറ്റുകൾ

അധമകമചോയമ  സചോപമക്കുന്നതമനുദ്യം  അനുമതമ  ലഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.
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ചകന്ദ്രസർക്കചോരമകന  ധനസഹചോയചതചോകട  29  കമചോടബൽ  കവററമനറമ

യൂണമറ്റുകൾകൂടമ ടലവ്ചസ്റ്റചോക്കക്ക് കഹൽതക്ക് ആൻഡക്ക് ഡമസസ്പീസക്ക് കണചടചോൾ

എന്ന  പദ്ധതമയകട  കസ്പീഴെമൽ  സചോപമച്ചമട്ടുണക്ക്.  സദ്യംസചോനതലതമൽ  1962

എന്ന  നമ്പരമൽ  ചകചോൾ  കസനറുദ്യം  പ്രവർതമച്ചുവരുന.  കമചോടബൽ

കവററമനറമ  ചസവനദ്യം  കൂടുതൽ  ചകന്ദ്രങ്ങളമൽക്കൂടമ  നടപമലചോക്കുന്നതക്ക്

സർക്കചോരമകന പരമഗണനയമലചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    അൻവർ:  സര,  പശുക്കളമല്ക്കചോണുന്ന ചരമ മുഴെ ഒരു

കകവറസക്ക് ചരചോഗമചോണക്ക്. മുന്കചോലങ്ങളമല് സചോധചോരണമലചോത ഇസൗ ചരചോഗദ്യംമൂലദ്യം

ഒട്ടനവധമ പശുക്കള് ചത്തുചപചോകുകയണചോയമ. പചോല് ഉല്പചോദദ്യം നലരസ്പീതമയമല്

കുറയകയദ്യം  കചയ്യുനണക്ക്.  പശുക്കകള  ബചോധമക്കുന്ന  ഇസൗ  ചരചോഗദ്യംമൂലദ്യം  കസ്പീര

കരഷകര സചോമ്പതമക ബുദ്ധമമുട്ടക്ക്  അനുഭവമക്കുകയചോണക്ക്.  ചരമ മുഴെ  ചരചോഗദ്യം

ബചോധമച്ച  പശുക്കള്ക്കക്ക്  സരക്കചോര  പ്രചതദകമചോയമ  എകന്തെങമലുദ്യം  ചമകമതചോ

സഹചോയദ്യം നല്കുനചണചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  ചകന്ദ്രസരക്കചോരമകന

മചോനദണ്ഡപ്രകചോരമുളള  ചമകമതചോ  രമതമയചോണക്ക്  ചരമ  മുഴെ  ചരചോഗതമനക്ക്

അവലദ്യംബമച്ചമട്ടുളളതക്ക്.  ഇതമനുളള ചമകമത മൃഗചോശുപത്രമവഴെമ സസൗജനദമചോയമ
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ലഭദമചോക്കുന്നതമനുളള  നടപടമകള്  ഇതമചനചോടകദ്യം  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക്ക്.  2019-

ലചോണക്ക്  ചരമ  മുഴെ  ചരചോഗദ്യം  ഇന്തെദയമല്  പ്രതദകകപട്ടതക്ക്.  അതമനുചശഷദ്യം

ചകരളതമകല വയനചോടക്ക് മുതലുളള പചതചോളദ്യം ജമലകളമല് ചരമ മുഴെ ചരചോഗദ്യം

വദപക  നമലയമല്വനകഴെമഞ്ഞു.  എലചോ  കസ്പീര  കരഷകരക്കുദ്യം  വചോകമന്

നല്കുവചോനുളള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഒരുക്കമയമട്ടുണക്ക്.  മൃഗചോശുപത്രമകള്വഴെമയദ്യം

വചോകമന് നല്കുവചോനുളള സദ്യംവമധചോനദ്യം ഒരുക്കമയമട്ടുണക്ക്.  പശുക്കളുകട പ്രസവദ്യം

ഉള്കപകടയളള സമയങ്ങളമല് ഇസൗ ചരചോഗദ്യം  ഗുരുതരമചോയമ ബചോധമക്കുനണക്ക്.

ഇസൗ  ചരചോഗദ്യം  പശുക്കമടചോങ്ങകളയദ്യം  ബചോധമക്കുനണക്ക്.  ഇസൗ  ചരചോഗദ്യം

വനകഴെമഞ്ഞചോല് മുഴെകള് കപചോട്ടമ വ്രണമചോകുനണക്ക്.  അതമനുളള വചോകമനചോണക്ക്

തല്ക്കചോലദ്യം നല്കുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക് ഒരു പുതമയ ചരചോഗമചോണക്ക്.  ചകന്ദ്ര ഗവണകമനക്ക്

ഇതമല് യചോകതചോരു ഇടകപടലുദ്യം നടത്തുന്നമല. പന്നമപനമക്കുദ്യം പകമപനമക്കുദ്യം

നല്കുന്നതുചപചോലുളള  സബ്സമഡമകയചോനദ്യം  ഇസൗ  ചരചോഗതമനക്ക്

അനുവദമക്കുന്നമല.  പകക  ചകരളതമല്  ഞചോന്  ആദദമചോയമ

പ്രഖദചോപമക്കുകയചോണക്ക്,   ചരമ  മുഴെവന്നക്ക്  ചത  പശുക്കളുകട  ഉടമകള്ക്കക്ക്

നഷ്ടപരമഹചോരമചോയമ  30,000  രൂപവച്ചക്ക്  നല്കുവചോന് തസ്പീരുമചോനമച്ചു.  അതമകന

കണക്കുകള് ചശഖരമച്ചമട്ടുണക്ക്.  പ്രചോയദ്യം  കുറഞ്ഞ പശുവമനക്ക്  16,000  രൂപയദ്യം
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ഏറവദ്യം  കചറമയ  പശുവമനക്ക്  (പശുക്കുട്ടമ)  5,000  രൂപയദ്യം  നല്കചോവചോന്

തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    അൻവർ:  സര,  ചരമ  മുഴെ  ഒരു  കകവറസക്ക്

ചരചോഗമചോയതുകകചോണക്ക്  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പരമരക  ലഭമക്കുന്നമകലന്നക്ക്  ചമല

കരഷകര  പരചോതമകപട്ടമരുന.  ഇങ്ങകന  ചത്തുചപചോകുന്ന  പശുക്കള്ക്കക്ക്

ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പരമരക  പൂരണമചോയദ്യം  ലഭമക്കുചമചോ,  അകലങമല്  ചമകമതചോ

സഹചോയമചോയമ ഇന്ഷസ്വറന്സമല്നമന്നക്ക് എകന്തെങമലുദ്യം സഹചോയദ്യം ലഭമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര, ഞചോന് ചനരകത സൂചമപമച്ച 30,000

രൂപയദ്യം  16,000  രൂപയദ്യം  5,000  രൂപയദ്യം വസ്പീതദ്യം ചകരളതമല് ആദദമചോയമ

ചകന്ദ്ര ഗവണകമനമകന ഒരു സഹചോയവമമലചോകത മൃഗസദ്യംരകണ വകുപ്പുവഴെമ

ഇതക്ക്  നടപമലചോക്കുദ്യം.  അതുകൂടചോകത അവരക്കക്ക്  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  നല്കുവചോനുളള

സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഇതവണകത  ചപ്രചോജക്ടമല്  ആചലചോചമച്ചമട്ടുണക്ക്.  ഇതുവകര

സദ്യംസചോനതക്ക് ആകക  19543  ഉരുക്കള്ക്കക്ക് ചരചോഗബചോധയണചോയമട്ടുണക്ക്,  549

ഉരുക്കള്  ചത്തുചപചോയമട്ടുണക്ക്,  നമലവമല്  15180  ഉരുക്കള്

ചരചോഗമുക്തമചനടമയമട്ടുണക്ക്,  3814  ഉരുക്കള്  ഇചപചോള്  ചമകമതയമലുമചോണക്ക്.

ചരമ  മുഴെ  ചരചോഗദ്യംമൂലദ്യം  ചത്തുചപചോയ  കനകചോലമകളുകട  ഉടമകള്ക്കക്ക്
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നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം അനുവദമക്കുന്ന കചോരദവദ്യം സരക്കചോര പരമഗണനയമലചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    മമമക്കുട്ടമ:  സര,  കനകചോലമകളുകട  സദ്യംരകണതമകന

ഭചോഗമചോയ പ്രതമചരചോധ കുതമവയ്പക്ക് ഉള്കപകട  സമഗ പദ്ധതമകള് നടപചോക്കുന്ന

മൃഗസദ്യംരകണ  വകുപമകനയദ്യം  ഗവണകമനമകനയദ്യം  ഞചോന്  അഭമനനമക്കുന.

പകമപനമയകട  കചോരദകതപറമ  ഇവമകട  സൂചമപമച്ചു.   ചനരകത നമരവധമ

തചോറചോവകള്  ചതക്ക്  ഒടുങ്ങമയമരുന.  അതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  പകമപനമ

നമയനമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്  എത്രചതചോളമചോയമട്ടുണക്ക്;   ഇതക്ക്

നമയനണ  വമചധയമചോചണചോ;   രചോജദകത  പല  ഭചോഗത്തുനമനദ്യം

ഉരുക്കകളകകചോണ്ടുവരുന്ന  പ്രധചോനകപട്ട  വചോണമയദ്യംകുളദ്യം  ചന്തെ  ചഷചോരണ്ണൂര

മണ്ഡലതമലചോണക്ക്.  കചക്കുചപചോസ്റ്റുകളമല്  ഇതമനചോവശദമചോയ പരമചശചോധനയദ്യം

അവശദമചോയ  പ്രതമചരചോധ  കുതമവയദ്യം  നടതചോനുളള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

ഫലപ്രദമചോയമ പ്രവരതമക്കുനചണചോ?

ശസ്പീമതമ കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  കഴെമഞ്ഞ മൂന്നക്ക് നചോലക്ക് വരഷങ്ങളചോയമ

ചകരളതമല്  പകമപനമ  വളകര  വദചോപകമചോണക്ക്.  അതക്ക്  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്

വദചോപമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക് കുട്ടനചോടക്ക്,  ആലപ്പുഴെ  പ്രചദശങ്ങളമലചോണക്ക്.  ആലപ്പുഴെ ജമല

കഴെമഞ്ഞചോല്  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  ചരചോഗദ്യം  ബചോധമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്  ചകചോട്ടയദ്യം
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ജമലയമലചോണക്ക്. ഏറവദ്യം അവസചോനദ്യം തമരുവനന്തെപുരദ്യം ജമലയകട ഒരു ഭചോഗത്തുദ്യം

ബചോധമച്ചതചോയമ കചോണുനണക്ക്. ചരചോഗദ്യം ബചോധമച്ച പകമകകള കകചോല്ലുകയലചോകത

മകറചോനദ്യം  കചയചോന്  സചോധമക്കമല.  ചരചോഗദ്യം  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്   ബചോധമച്ചതക്ക്

തചോറചോവകകളയചോണക്ക്.  ലകക്കണക്കമനക്ക്  തചോറചോവകകളയചോണക്ക്  കഴെമഞ്ഞ  ഒരു

വരഷതമനക്ക് മുമ്പുദ്യം കകചോകന്നചോടുക്കമയതക്ക്.  അതമകന നഷ്ടപരമഹചോരത്തുകയമല്

പകുതമ  ചകന്ദ്ര  ഗവണകമനചോണക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്.  ബചോക്കമ  50  ശതമചോനദ്യം

ചകരളതമകല  മൃഗസദ്യംരകണ  വകുപചോണക്ക്   നല്കുന്നതക്ക്.  എന്നചോല്  ചകന്ദ്ര

ഗവണകമനക്ക്  ഇസൗ  ഫണക്ക്  അനുവദമച്ചമട്ടക്ക്  നചോലക്ക്  വരഷക്കചോലമചോയമ.  അങ്ങകന

ലഭദമചോക്കചോതമരമക്കുചമ്പചോഴുദ്യം  ചകരളതമല്  പകമപനമമൂലദ്യം  മരണകപട്ട

പകമകളുകട ഉടമയക്ക് കഴെമഞ്ഞ ഒരു വരഷദ്യംകകചോണക്ക് നചോലക്ക് ചകചോടമ രൂപയചോണക്ക്

കകചോടുതതക്ക്.  ആലപ്പുഴെ ജമലയമകല കുട്ടനചോടക്ക് പ്രചദശതക്ക് മചോത്രദ്യം മൂന്നക്ക് ചകചോടമ

രൂപയദ്യം  ചകചോട്ടയദ്യം  ജമലയമല്  ഒരു  ചകചോടമ  രൂപയദ്യം  ഞചോന്  ചനരമട്ടുചപചോയമ

നല്കമയമട്ടുളളതചോണക്ക്.  അവമകടനമനളള  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുകട

സചോന്നമധദതമലചോണക്ക്  നല്കമയമട്ടുളളതക്ക്.  ഇനമയദ്യം  കുറച്ചക്ക്  കരഷകരക്കുകൂടമ

നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  നല്കചോനുണക്ക്.  ചകന്ദ്രതമകന  ഫണക്ക്  കചോതമരമക്കുകയചോണക്ക്.

കചോരണദ്യം,  പകമപനമക്കുദ്യം  പന്നമപനമക്കുമചോയമ  ആറക്ക്  ചകചോടമ  രൂപയചോണക്ക്
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വകുപമകന  ഫണമല്നമന്നക്ക്  നല്കമയമട്ടുളളതക്ക്.  അതക്ക്  recoup  കചചയണ

സമതമയണക്ക്.  ചകന്ദ്ര  ഗവണകമനക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദമക്കുന്ന  മുറയക്ക്  ആലപ്പുഴെ

ജമലയമകല  ബചോക്കമയളള  കരഷകരക്കുകൂടമ  നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം  നല്കചോനുളള

നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന്:  സര,  മുന്വരഷങ്ങളമകലചോനമമലചോത

തരതമലുളള  സചോദ്യംക്രമമക  ചരചോഗങ്ങളചോണക്ക്  മൃഗങ്ങകള

ബചോധമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതക്ക്.  പന്നമപനമ,  ചരമ  മുഴെ  ചരചോഗദ്യം  എന്നസ്പീ

സചോദ്യംക്രമമകചരചോഗങ്ങള്  വലമയ  നഷ്ടമചോണക്ക്  കരഷകരക്കക്ക്

വരുതമകക്കചോണമരമക്കുന്നതക്ക്.  ഇതരദ്യം  സചോദ്യംക്രമമക  ചരചോഗങ്ങകള

നമയനമക്കുന്നതമനുദ്യം  പ്രതമചരചോധകുതമവയ്പക്ക്  നടത്തുന്നതമനുദ്യം

യഥചോസമയത്തുളള  ചമകമത  അവലദ്യംബമക്കുന്നതമനുദ്യം  മൃഗസദ്യംരകണ

വകുപമനക്ക് പ്രചതദക സദ്യംവമധചോനമുചണചോകയന്നക്ക് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീമതമ കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ: സര, African swine fever എനപറയന്ന

പന്നമപനമക്കുദ്യം  പകമപനമക്കുദ്യം  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമകന  ഫണ്ടുണക്ക്.  പകക

ചരമ  മുഴെ  ചരചോഗതമനക്ക്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമകന  ഫണമല.  പന്നമപനമയദ്യം

പകമപനമയദ്യം  ഉണചോകുചമ്പചോള്  ആ  പ്രചദശകത  ജന്തുക്കളുകട
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രക്തസചോബമളുകള്  പരമചശചോധമക്കുന്നതക്ക്  മറക്ക്  സദ്യംസചോനങ്ങളമലചോണക്ക്.

ചഭചോപചോലമലചോണക്ക് ഇസൗ പരമചശചോധനകള് നടത്തുന്നതക്ക്. അവമകട നമന്നക്ക് റമസള്ട്ടക്ക്

വന്നചോല്  മചോത്രചമ  ഇസൗ  ചരചോഗങ്ങളചോചണചോ  അലചയചോ  എന്ന  സമരസ്പീകരണദ്യം

നടതചോനുദ്യം  ചകന്ദ്ര-സദ്യംസചോന  ഗവണകമന്റുകള്  ചചരന്നക്ക്  ഫണക്ക്

അനുവദമക്കചോനുദ്യം   സചോധമക്കുകയളള.  ഇസൗ  ചരചോഗങ്ങള്ക്കുളള  വചോകമന്

മൃഗസദ്യംരകണ വകുപ്പുതകന്ന  നല്കുനണക്ക്.  പന്നമപനമക്കുദ്യം  പകമപനമക്കുദ്യം

പുതമയ  മരുനകള്  ഒനദ്യംതകന്ന  നല്കചോന്  സചോധമക്കുന്നമല.

കനകചോലമകള്ക്കുളള കുളമ്പക്ക് ചരചോഗതമനുദ്യം ചരമ ചരചോഗതമനുദ്യം ആവശദമുളള

മരുനകള്  ചസ്റ്റചോക്കക്ക്  കചയക്ക്  നല്കുനണക്ക്.  നചോയളമല്  ചപവമഷബചോധ

ശക്തമചോയ  നമലയമല്  ചകരളതമലുണചോയചപചോഴുദ്യം  വസ്പീട്ടമല്  വളരത്തുന്ന  എട്ടക്ക്

ലകചതചോളദ്യം  നചോയള്ക്കുദ്യം മുന്നക്ക് ലകചതചോളദ്യം കതരുവക്ക് നചോയള്ക്കുദ്യം വചോകമന്

നല്കചോനുളള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഒരുക്കമയമട്ടുണക്ക്.  അകതലചോദ്യം  നമരന്തെരദ്യം

കചയ്തുകകചോണമരമക്കുകയചോണക്ക്.

 ശസ്പീ  .    കക  .    കക  .    രചോമചന്ദ്രൻ:  സര,  കരഷകരുകട  പകമകള്ക്കുദ്യം

മൃഗങ്ങള്ക്കുകമചോകക്ക  വമവമധങ്ങളചോയ  അസുഖങ്ങള്

ബചോധമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ചരചോഗദ്യംവന്നക്ക്  ചമകതമക്കുന്നതമചനക്കചോള്
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പ്രതമചരചോധ  പ്രവരതനങ്ങള്  സദ്യംഘടമപമക്കലചോണക്ക്  ഇതമനക്ക്

ഉതമമചോയമട്ടുള്ളതക്ക്.  കരഷകരമലുദ്യം  പകമകളമലുദ്യം  കണ്ടുവരുന്ന  ഇതരദ്യം

അസുഖങ്ങള്കക്കതമകര  മൃഗസദ്യംരകണ  വകുപക്ക്  പ്രതമചരചോധ  കുതമകവയ്പക്ക്

ഉള്കപകടയള്ള  എകന്തെലചോദ്യം  പ്രവരതനങ്ങളചോണക്ക്  നടത്തുന്നകതന്നക്ക്

വമശദമചോക്കചോചമചോ?     

ശസ്പീമതമ കജ  .   ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  മൃഗസദ്യംരകണ വകുപമകന കസ്പീഴെമലുള്ള

ജന്തുചരചോഗ  നമയനണ  പദ്ധതമ  മുഖചോന്തെരമചോണക്ക്  സരക്കചോര  വചോകമചനഷന്

പദ്ധതമ നടപചോക്കുന്നതക്ക്.  ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമകന നമരചദ്ദേശപ്രകചോരദ്യം നടപചോക്കുന്ന

ഈ  പദ്ധതമകള്ക്കക്ക്  ചകന്ദ്രസഹചോയവദ്യം  ലഭമച്ചുവരുനണക്ക്.  നമലവമല്

സദ്യംസചോനതക്ക്  കുളമ്പുചരചോഗദ്യം,  ചരമമുഴെ,  കുരലടപന്,  ബ്രൂകസചലചോസമസക്ക്,

ആടുവസന്തെ  എന്നസ്പീ  ചരചോഗങ്ങള്കക്കതമകരയദ്യം  ഊരുക്കളമല്  കണ്ടുവരുന്ന

ചകചോഴെമവസന്തെ,  തചോറചോവവസന്തെ  തുടങ്ങമയ  ചരചോഗങ്ങള്കക്കതമകരയദ്യം

പകമകള്ക്കുദ്യം  പ്രതമചരചോധ  കുതമകവയ്പക്ക്  നല്കമവരുനണക്ക്.   പ്രതമചരചോധ

കുതമകവയ്പമനചോവശദമചോയ  വചോകമനുകള്  പചോചലചോടുള്ള  ഇന്സ്റ്റമററ്റ്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്

അനമമല്  കഹല്തക്ക്  &  കവററമനറമ  ബചയചോളജമക്കല്സമല്

ഉലചോദമപമച്ചുവരുനണക്ക്.      
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ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമചോര  ചജചോസഫക്ക്:   സര,  കസ്പീരകരഷകര  കടുത

പ്രതമസനമയമലൂകട കടനചപചോവകയചോണക്ക്. മുന്കചോലങ്ങളമല് ഒരു വസ്പീട്ടമല് ഒരു

പശുവകണങമല് ആ കു ടുദ്യംബദ്യം  പുലരനചപചോകുന്ന സചോഹചരദമുണചോയമരുന.

എന്നചോലമന്നക്ക്  കസ്പീരകരഷകരുദ്യം  അവരുകട  കുടുദ്യംബവദ്യം  വളകരചയകറ

പ്രയചോസതമലൂകടയചോണക്ക്  കടനചപചോകുന്നതക്ക്.  കസ്പീരകരഷകകര  ചദശസ്പീയ

കതചോഴെമലുറപക്ക് പദ്ധതമയമലുള്കപടുത്തുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  ഇടതുപക  ജനചോധമപതദ  മുന്നണമ

സരക്കചോര  ആദദദ്യം  അധമകചോരതമല്  വരുചമ്പചോള്തകന്ന  കസ്പീരകരഷകകര

കതചോഴെമലുറപക്ക്  പദ്ധതമയമലുള്കപടുതമ  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചചോണക്ക്

ആചലചോചമച്ചതക്ക്.  ഇതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  രണ്ടുതവണ  ചകന്ദ്രമനമ

ഉള്കപകടയള്ളവകര  ചനരമല്കണക്ക്  അചപക  കകചോടുകതങമലുദ്യം  ഒരു

സദ്യംസചോനങ്ങള്ക്കുദ്യം  യചോകതചോരു  പരമഗണനയദ്യം  കകചോടുതമട്ടമല.

എന്നചോലമചപചോള്  ഇക്കചോരദങ്ങകളപറമ  ആചലചോചമക്കചോകമന്നക്ക്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര

പറഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.  അതമനചോയമ  ഒരു  കമമറമ  രൂപസ്പീകരമച്ചതചോയമ  അറമയചോന്

കഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.  ഏതചോയചോലുദ്യം  കസ്പീരകരഷകകര  കതചോഴെമലുറപക്ക്

പദ്ധതമയമലുള്കപടുത്തുന്ന കചോരദദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമക്കമകലങമലുദ്യം പുലക്ക് ല്ല്  വളരത്തുന്ന
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കരഷകകതചോഴെമലചോളമകകള  പ്രസ്തുത  സസ്പീമമലുള്കപടുതചോന്ചവണമയള്ള

ആചലചോചന  ചകന്ദ്രതമല്  നടക്കുനകവന്നചോണക്ക്  അറമയചോൻ  സചോധമച്ചതക്ക്.

അചതചോകടചോപദ്യംതകന്ന  ഇസൗ  സരക്കചോര  അധമകചോരതമല്വന്നതമനുചശഷദ്യം

മുനമസമപചോലമറമകളമലുദ്യം  ചകചോരപചറഷനുകളമലുമുള്ള  കസ്പീരകരഷകകര

കതചോഴെമലുറപക്ക്  കതചോഴെമലചോളമകളചോയമ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക്ക്.  മറ്റുള്ളവകരയദ്യംകൂടമ

കതചോഴെമലചോളമകളചോയമ  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുന്നതമനക്ക്  ചകന്ദ്രതമൽ  സമരദ്ദേദ്യം

കചലുതചോൻ  ചകരളതമല്  നമനള്ള  എദ്യം.പമ.-മചോരകക്കലചോവരക്കുദ്യം  ഞചോന്

ചനരമട്ടുചപചോയമ കതക്ക് കകചോടുതതചോണക്ക്.  ഇക്കചോരദതമല് അവരുകട സഹചോയദ്യം

കൂടമ ആവശദമചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  കനകചോലമകളുകട

പരമപചോലനതമനുചവണമകയടുക്കുന്ന  നടപടമകകളക്കുറമച്ചുള്ള  അപരദചോപ്തത

സമൂഹതമല്  നമലനമൽക്കുകയചോണക്ക്.  പചോവകപട്ട  കരഷകര  അവരുകട

ജസ്പീവചനചോപചോധമയചോയമട്ടചോണക്ക്  വസ്പീട്ടമൽ  ഒരു  കനകചോലമകയ  വളരത്തുന്നതക്ക്.

സസ്പീകളചോണക്ക്  ഇസൗ  ചമഖലയമല്  ഏറവമധമകദ്യം  ചജചോലമ  കചയ്യുന്നതക്ക്.  ഇതരദ്യം

സസ്പീകള്ക്കക്ക് പ്രചതദക പരമഗണനയദ്യം ആവശദമചോയ പമന്തുണയദ്യം കകചോടുക്കചോന്

ഗവണകമനക്ക്  ആചലചോച്ചമട്ടുചണചോ;  സചോധുക്കളമല്  സചോധുക്കളചോയ  അതരദ്യം
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പചോവങ്ങള്ക്കുചവണമയള്ള  പ്രചതദക  പരമരകചോ  പദ്ധതമകയക്കുറമച്ചക്ക്

ഗവൺകമനക്ക് ആചലചോചമക്കുചമചോ?   

ശസ്പീമതമ  കജ  .    ചമഞ്ചുറചോണമ:  സര,  അക്കചോരദദ്യം  സരക്കചോര

ആചലചോചമക്കുനകണന്നക്ക്  മചോത്രമല,  ഇസൗ  വരഷദ്യം  അതമനുള്ള  തുടക്കദ്യം

കുറമക്കുയദ്യം  കചയമട്ടുണക്ക്.  ബമ.പമ.എൽ.  വമഭചോഗതമല്കപടുന്ന  ദരമദ്രരചോയ

ആളുകള്  ചകരളതമലുണക്ക്.  എന്നചോല്  ബമ.പമ.എൽ.  വമഭചോഗതമനുദ്യം  തചോകഴെ

അതമദരമദ്രരചോയമട്ടുള്ള  ആളുകളുകട  എണവദ്യം  ചകരളതമല്  കൂടുതലചോണക്ക്.

ഗവണകമനമകന  കണക്കുപ്രകചോരദ്യം  64,000  ചപര  ഇസൗ

വമഭചോഗതമലുള്കപടുനകവന്നചോണക്ക് മനസമലചോക്കചോന് സചോധമക്കുന്നതക്ക്.  അതമല്

കുറച്ചധമകദ്യം  ആളുകള്ക്കക്ക്  90%  സബ്സമഡമചയചോടുകൂടമ  ഒരു  പശുവമകന

നല്കുന്ന  പദ്ധതമ  വമജയകരമചോയമ  പൂരതസ്പീകരമക്കചോന്  സചോധമച്ചു.  പ്രസ്തുത

ലമസ്റ്റമലുള്കപടുന്ന  ബചോക്കമയളള  ആളുകളമല്  പശുവളരതചോന്  തചോലരദമുള്ള

സസ്പീകള്ക്കക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കമ  അടുതവരഷവദ്യം  പശുക്കകള  കകചോടുത്തു.

രണചോമതചോയമ,  ഇരു വമഭചോഗങ്ങളമലുമുള്ളവരക്കക്ക് മുന്ഗണന നല്കമകക്കചോണക്ക് ടമ

പദ്ധതമ  നടപചോക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.  ആടുവളരതല്,  ചകചോഴെമവളരതൽ,

പശുവളരതല്  തുടങ്ങമയ  പകുതമ  തുക  സബ്സമഡമചയചോടുകൂടമ  ചലചോണ
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നല്കുന്നതമനുള്ള  പുതമയ  സദ്യംവമധചോനതമകനപറമ  സരക്കചോര

ആചലചോചമക്കുനണക്ക്. 

കചോരഷമചകചോലന്നങ്ങളുകട വദചോവസചോയമകചോടമസചോനതമലുള്ള
മൂലദവരദ്ധമത സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

(*423)  ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രചോജചഗചോപചോലൻ:
     ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയക്ക് തസ്പീൻ:
     ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   സുചമചോദക്ക്:
  ശസ്പീ  .    ജമ  .    സ്റ്റസ്പീഫന്:  തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക് കൃഷമ

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  2016  മുതല്  വചോരഷമകചോടമസചോനതമല്  നടതമവരുന്ന  ടവഗ

ചമള  കചോരഷമക  വമളകളമല്നമനള്ള  മൂലദവരദ്ധമചതചോലന്ന

നമരമചോണതമനുള്ള  സചോചങതമകവമദദകളുദ്യം  നൂതന  ഉലന്നങ്ങളുദ്യം

പ്രചരമപമക്കുന്നതമല്  എത്രചതചോളദ്യം  പ്രചയചോജനപ്രദമചോകുനകവന്നക്ക്

വമലയമരുതമയമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  ജമലചോതലതമല്  പ്രദരശന,  വമപണന  പരമപചോടമകള്

സദ്യംഘടമപമച്ചക്ക്  കചോരഷമചകചോലന്നങ്ങളുകട  വദചോവസചോയമകചോടമസചോനതമലുള്ള

മൂലദവരദ്ധമത  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  വദചോപകമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  രചോജദതമകന

ഇതരഭചോഗങ്ങളമകലയദ്യം  വമചദശകതയദ്യം  വമപണമ  സചോധദത
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മനസമലചോക്കുന്നതമനുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കക്ക്  അവസരകമചോരുക്കുന്ന  കചോരദദ്യം

പരമഗണമക്കുചമചോ;

(സമ)  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുകടയദ്യം  എസക്ക്.എഫക്ക്.എ.സമ.-കളുകടയദ്യം

വദചോപനതമനചോയമ നടത്തുന്ന പ്രവരതനങ്ങള് അറമയമക്കചോചമചോ?

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദക്ക്):  സര,  കഴെമഞ്ഞ അഞ്ചു ടവഗ

പ്രദരശന ചമളകളമല് രൂപദ്യംകകചോണ ആശയങ്ങളുകട അടമസചോനതമല് 161-

ഓളദ്യം  സ്റ്റചോ ർട്ടപ്പുകള്  കചോർഷമക  ചമഖലയമൽ  തയചോറചോക്കമകയടുക്കചോനുദ്യം  118-

ഓളദ്യം  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുകട  രൂപസ്പീകരണതമനക്ക്  ഇടയചോക്കുകയദ്യം

കചയതുള്കപകട  വലമയ  ചനട്ടമചോണക്ക്  ടവഗ  പ്രദരശന  ചമളയമലൂകട

ചകരളതമകല കചോരഷമക ചമഖലയണചോയമരമക്കുന്നതക്ക്. കചോരഷമക ചമഖലയമല്

മൂലദവരദ്ധമത ശദ്യംഖലയകട വമകസനകമന്ന ആശയദ്യം മുന്നമരതമകകചോണചോണക്ക്

2023-കല  ടവഗ  പ്രദരശന  ചമള  സദ്യംഘടമപമച്ചതക്ക്.  അതമലൂകടയണചോയ

ചനട്ടങ്ങളുള്കപകടയള്ള  കചോരദങ്ങള്  ഉതരതമല്  വമശദമചോയമ

ചരഖകപടുതമയമട്ടുണക്ക്. 

(എ)  ഉണക്ക്.  സദ്യംസചോനകത  കചോർഷമചകചോലന്നങ്ങളുകട  സദ്യംസ്ക്കരണദ്യം,

മൂലദവർദ്ധനവക്ക്,  വമപണനദ്യം  എന്നസ്പീ  ചമഖലകളുകട  സചോധദതകൾ
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പ്രചയചോജനകപടുതമകക്കചോണക്ക്  കർഷകർക്കക്ക്  കമച്ചകപട്ട  വരുമചോനദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം  കപചോതുസദ്യംരദ്യംഭകകര  കചോർഷമക  ചമഖലയമചലയക്ക്

ആകർഷമക്കുന്നതമനുദ്യം  ലകദമമട്ടക്ക്  കൃഷമ  വകുപക്ക്  2016  മുതൽ  ടവഗ

(VAIGA-Value  Addition  for  Income  Generation  in  Agriculture)

പ്രദരശന  ചമള  സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന.  വമവമധ  ഉലചോദന/വമകസന

പദ്ധതമകൾകക്കചോപദ്യം മൂലദവർദ്ധനവമനക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതമലൂകട കചോർഷമക

വരുമചോനദ്യം  ഉയർതചോൻ  സചോധമക്കുകമന്ന  ആശയദ്യം  ഉൾകക്കചോണ്ടുകകചോണക്ക്

സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന്ന  ടവഗ  ചമളയമൽ  ടവവമധദചമറമയ  മൂലദവർദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങൾ  യചോഥചോർതദമചോയതുദ്യം  ആയതക്ക്  കപചോതുജനങ്ങള്ക്കക്ക്  ഊർജ്ജദ്യം

പകുരുന്ന  രസ്പീതമയമൽ  പ്രദർശമപമക്കചോൻ  സചോധമച്ചതുദ്യം  ടവഗയകട

പ്രവർതനതമകന മമകവചോയമ കചോണുന. കൂടചോകത ഇതര സദ്യംസചോനങ്ങളുകട

സ്റ്റചോളുകളമൽ  പ്രദർശതമകനതമയ  കചോർഷമക  ചമഖലയമകല  മൂലദവ ർദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങള്,  വമവമധ  തരതമലുള്ള  മൂലദവർദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളുകട  സചോധദത

ചകരളതമകല  കർഷകർക്കുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകർക്കുദ്യം

പരമചയകപടുതമകക്കചോടുക്കുന്നതമനക്ക്  ഇടയചോക്കമ.  കചോർഷമക  ചമഖലയമകല

നവസ്പീനവദ്യം വദതദസ്തവമചോയ സചോചങതമകവമദദകള് ചകരളതമകല കർഷകർക്കക്ക്



Uncorrected/Not for Publication
15.03.2023

41

പരമചയകപടുത്തുന്നതമനചോയമ  ആസൂത്രണദ്യം  കചയ  കസമമനചോറുകള്

ചകരളതമകല  കർഷകർക്കുദ്യം  സദ്യംഭരകർക്കുമുണചോക്കമയ  അനുഭവദ്യം

വദതദസ്തമചോണക്ക്.  കഴെമഞ്ഞ  അഞക്ക്  ടവഗ  ചമളകളമകല  73  പ്രധചോനകപട്ട

കസമമനചോറുകളമലചോയമ  ഉരുതമരമഞ്ഞ  ആശയങ്ങളുകട  ഫലമചോയമ  161-ഓളദ്യം

സ്റ്റചോ ർട്ടപ്പുകകള  കചോർഷമക  ചമഖലയമൽ  തയചോറചോക്കമകയടുക്കചോനുദ്യം  118-ഓളദ്യം

എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുകട  രൂപസ്പീകരണതമനക്ക്  ഇടയചോക്കുകയദ്യം  കചയ്തു.

സദ്യംസ്ക്കരണചമഖലയമൽ  പുതമയ  16  സചോചങതമകവമദദകള് കർഷകരമചലയദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമചലയദ്യം ചകരള കചോർഷമക സ ർവ്വകലചോശചോല പകർനനൽകമയതക്ക്

ടവഗയകട  പ്രധചോനകപട്ട  ചനട്ടങ്ങളമകലചോന്നചോണക്ക്.  സമ.റമ.സമ.ആർ.ഐ.,

എൻ.ഐ.ഐ.എസക്ക്.റമ.,  കക.വമ.കക.  പതനദ്യംതമട്ട,  ചകരള  കചോർഷമക

സർവ്വകലചോശചോല എന്നസ്പീ സചോപനങ്ങള് ആരദ്യംഭമച്ച കടചകചോളജമ ബമസമനസക്ക്

ഇൻകക്യുചബഷൻ  കസനർ  ടവഗ  ചമളയകട  ഭചോഗമചോയമ  ശചോക്തസ്പീകരമച്ചക്ക്

സദ്യംരദ്യംഭകർക്കക്ക്  തുടർച്ചയചോയമ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നൽകമവരുന.  അട്ടപചോടമ  മമലറക്ക്

വമചലജമകന  രൂപസ്പീകരണവദ്യം  സദ്യംസ്ക്കരണചകന്ദ്രതമകന  സചോപനവദ്യം

ടവഗയകട  ഭചോഗമചോയമ  യചോഥചോർതദമചോയതചോണക്ക്.  ചകരള  കചോർഷമക

സർവ്വകലചോശചോല,  ചകരളതമകലയദ്യം  മറക്ക്  സദ്യംസചോനങ്ങളമചലയദ്യം
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ചകന്ദ്രസ ർക്കചോരമകനയദ്യം നമയനണതമലുള്ള വമവമധ കചോർഷമക സചോചങതമക

സചോപനങ്ങളുകട  529-ഒചോളദ്യം  പ്രധചോനകപട്ട  സ്റ്റചോളുകള്  ചകരളതമകല

കർഷകർക്കക്ക്  കചോർഷമകചമഖലയമകല  മൂലദവർദ്ധനവമകന  സചോധദതകള്

പകർനനൽകമ.  എസക്ക്.എഫക്ക്.എ.സമ.  വഴെമ  കചോർഷമക  ചമഖലയമൽ  54

കചറുകമട  സൂക്ഷ്മ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചോരദ്യംഭമക്കചോനചോയതക്ക്  കഴെമഞ്ഞ  ടവഗയകട

ചനട്ടങ്ങളചോണക്ക്. മുൻവർഷങ്ങളമൽ നടതകപട്ട ടവഗകളമൽനമനദ്യം ഊർജ്ജദ്യം

ഉൾകക്കചോണ്ടുകകചോണചോണക്ക് "കചോർഷമക ചമഖലയമൽ മൂലദവർദ്ധമത ശദ്യംഖലയകട

വമകസനദ്യം"  എന്ന  ആശയകത  മുൻനമർതമകക്കചോണക്ക്  2023-ൽ  ടവഗ

കഫബ്രുവരമ  ഇരുപതമയഞക്ക്  മുതൽ  മചോർച്ചക്ക്  രണക്ക്  വകര  തമരുവനന്തെപുരദ്യം,

പുതരമക്കണദ്യം  ടമതചോനമയമൽ  സദ്യംഘടമപമച്ചതക്ക്.  2016-ൽ  ടവഗ

തുടങ്ങുചമ്പചോൾ പ്രദർശനതമനുദ്യം കസമമനചോറമനുദ്യം മചോത്രദ്യം പ്രചോധചോനദദ്യം നൽകമയ

രസ്പീതമയമൽനമനദ്യം  തുടർവർഷങ്ങളമൽ  ബമസമനസക്ക്  മസ്പീറക്ക്,  ഹചോക്കചതചോൺ,

ഡമ.പമ.ആർ.  ക്ലേമനമകക്ക്  തുടങ്ങമയ  പരമപചോടമകൾകൂടമ  സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതമനക്ക്

സചോധമച്ചു.  ഇതവണകത  B2B  മസ്പീറമൽ  140 ‘കസചലഴെക്ക് സുദ്യം’  (കർഷകർ,

FPOs,  സദ്യംരദ്യംഭകർ)  77  ‘ബചയഴെക്ക് സുമചോണക്ക്‘  (കയറ്റുമതമക്കചോർ,  വൻകമട

വദചോപചോരമകൾ,  വദവസചോയമകൾ)  പകങടുതതക്ക്.  ഇതമകന  ഭചോഗമചോയമ  39.76
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ചകചോടമ  രൂപയകട  128  സമതപത്രങ്ങളചോണക്ക്  ടകമചോറചോൻ  സചോധമച്ചതക്ക്.

ലളമതമചോയ  നടപടമക്രമങ്ങളമലൂകട  കർഷകർക്കക്ക്  ചനരമട്ടക്ക്  വദചോപചോരക്കരചോറമൽ

ഏർകപടചോനുള്ള  അവസരമചോണക്ക്  ഇതമലൂകട  ലഭമച്ചതക്ക്.  എകമബമഷൻ,

കസമമനചോറുകൾ,  ബമസമനസക്ക്  മസ്പീറക്ക്,  ഹചോക്കചതചോൺ  എന്നമവചയചോകടചോപദ്യം

നടതകപട്ട  “DPR  ക്ലേമനമക്കക്ക്"  ഇതവണകത  ടവഗയകട  പ്രധചോന

സവമചശഷതയചോണക്ക്.  50 കചോർഷമകചോധമഷമത  നവസ്പീന  പദ്ധതമ  ചരഖകള്

ബചോങ്കുകളമചലയക്ക്  പുതുസദ്യംരദ്യംഭകർക്കുദ്യം കചോർഷമചകചോലചോദന സദ്യംഘടനകള്ക്കുദ്യം

ബചോങ്കുകള്ക്കക്ക്  സമർപമക്കതക്കവമധദ്യം  തയചോറചോക്കചോൻ  സചോധദമചോയമവരുന.

ബചോങ്കുകൾക്കക്ക് സസ്വസ്പീകചോരദമചോകുന്ന വമശദമചോയ ചപ്രചോജക്ടക്ക് റമചപചോർട്ടക്ക് തയചോറചോക്കമ

സദ്യംരദ്യംഭകകന പ്രചോപ്തനചോക്കുകകയന്ന ലകദദ്യം മുൻനമർതമയചോണക്ക് ഡമ.പമ.ആർ.

ക്ലേമനമകക്ക്,  തമരുവനന്തെപുരദ്യം  സമമതമയമൽ  2023  കഫബ്രുവരമ  15  മുതൽ  17

വകരയള്ള തസ്പീയതമകളമൽ മൂന്നക്ക് ദമവസമചോയമട്ടക്ക് സദ്യംഘടമപമച്ചതക്ക്. കർഷകർക്കുദ്യം

കപചോതുജനങ്ങൾക്കുദ്യം  പുതുസദ്യംരദ്യംഭകർക്കുദ്യം  കചോർഷമകചമഖലയമകല

അതദചോധുനമക  സചോചങതമക  മുചന്നറങ്ങൾ  അടുതറമയന്നതമനുദ്യം  കചോർഷമക

വമദഗ്ദർക്കക്ക്  പുതമയ  സചോചങതമകവമദദകൾ  പങമടുന്നതമനുമുള്ള  ഒരു

ചവദമകയചോരുക്കുകകയന്ന  ലകദദ്യം  ടവഗയമലൂകട  നമറചവറകപടുനകവന്നതക്ക്
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വസ്തുതയചോണക്ക്.  2023-കല  ടവഗയമൽ  18  കസമമനചോറുകളമലചോയമ  കചോർഷമക

ചമഖലയമകല വദതദസ്തമചോയ ആശയങ്ങള് ചകരളതമകലയദ്യം ഇന്തെദയമകലയദ്യം

വമചദശകതയദ്യം സചോചങതമകവമദഗ്ദ്ധർ ചകരളതമകല കർഷകരുമചോയദ്യം കൃഷമ

ഉചദദചോഗസന്മചോരുമചോയദ്യം  പങ്കുവച്ചതക്ക്  കചോർഷമക  ചമഖലയമകല

പുതനുണർവമനക്ക്  ഊർജ്ജദ്യം  നൽകുകമന്നതമനക്ക്  സദ്യംശയമമല.

കചോർഷമകചമഖലയമകല ഏറവദ്യം വലമയ ഹചോക്കചതചോണചോയ “ടവഗ അഗമ

ഹചോക്കക്ക്  2023”  ടവഗ  2023-കന  ഭചോഗമചോയമ  സദ്യംഘടമപമച്ചു.  മുൻകൂട്ടമ

രജമസ്റ്റർ  കചയ  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമകല  വമദദചോർതമകൾ,

സ്റ്റചോർട്ടപ്പുകൾ,  കർഷകർ,  കപ്രചോഫഷണലുകൾ  തുടങ്ങമയവരചോണക്ക്

ഹചോക്കചതചോണമൽ പകങടുതതക്ക്.  ചകരളതമകന കചോർഷമകചമഖല ചനരമടുന്ന

കതരകഞ്ഞടുത  പ്രധചോന  പ്രശ്നങ്ങൾക്കുദ്യം  പ്രതമസനമകൾക്കുമുളള

പ്രശ്നപരമഹചോരങ്ങൾ  മതരചോടമസചോനതമൽ  ടസ്പീമുകൾ  അവതരമപമക്കുകയദ്യം

പ്രചോഥമമക  വമലയമരുതലമലൂകട  കതരകഞ്ഞടുക്കകപട്ട  30  ടസ്പീമുകൾ

ഹചോക്കചതചോണമകന  ഗചോൻഡക്ക്  ഫമനചോകലയമൽ  പകങടുക്കുകയദ്യം  കചയ്തു.  36

മണമക്കൂർ  നസ്പീണ  ടവഗ  അഗമഹചോക്കക്ക്  2023-ൽ  ചസചോഫക്ക് കവയർ,

ഹചോർഡക്ക് കവയർ  വമഭചോഗങ്ങകള  ഉള്കക്കചോള്ളമച്ചുകകചോണ്ടുള്ള  മതരങ്ങൾ
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നടതകപട്ടു.  മതരചോർതമകൾ  നമർചദ്ദേശമച്ച  പ്രശ്നപരമഹചോരങ്ങൾ

(കസചോലറ്റ്യൂഷനുകൾ)  പ്രചോചയചോഗമക  തലതമചലയക്ക്  എതമക്കചോവന്നവമധദ്യം

വമകസമപമക്കുകയദ്യം  അവതരമപമക്കുകയദ്യം  കചയ്തു.  വമജയമകളചോയവർ

കകണതമയ  പ്രശ്നപരമഹചോരങ്ങൾ  പ്രചോചയചോഗമക  തലതമൽ

വമകസമപമക്കചോവന്നതുദ്യം അവ കചോർഷമകചമഖലയക്ക് ഉപയക്തമചോകുന്നതരതമൽ

വമനമചയചോഗമക്കുന്നതുമചോണക്ക്.  ടവഗയകട  ഭചോഗമചോയമ  വമവമധ

സദ്യംസചോനങ്ങളമൽനമനദ്യം  ചകരളദ്യം  സനർശമച്ചക്ക്  വദതദസ്തമചോയ  ചർച്ചകളമൽ

പങചോളമകളചോയ  സദ്യംസചോന  കൃഷമ  വകുപ്പുമനമമചോർ  കചോർഷമക  ചമഖലയമൽ

ചകരളവമചോയമ  സഹകരമക്കചോവന്ന  ചമഖലകകളക്കുറമച്ചക്ക്  വദക്തമചോയമ

ആശയങ്ങള്  പങ്കുവയകയദ്യം  തങ്ങളുകട  സദ്യംസചോനങ്ങളമൽ  മൂലദവർദ്ധന

ചമഖലയമകല  സചോധദത  ടവഗചപചോകലയളള  പ്രദർശനങ്ങള്  സദ്യംഘടമപമച്ചക്ക്

കപചോതുജനങ്ങളമലുദ്യം  കർഷകരമലുദ്യം  എതമക്കചോന്  കഴെമഞ്ഞതക്ക്  ടവഗയകട

മമകവമകന വമളമചച്ചചോതുന. ഓൺടലൻ ഇ-കകചോചമചോഴക്ക് ചപചോർട്ടലുകളമല് കൃഷമ

വകുപമകന  100  ഉലന്നങ്ങള്  വമപണനതമനചോയമ  എതമക്കചോന്  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചതുദ്യം  'ഒരു  കൃഷമഭവൻ  ഒരു  ഉലന്നദ്യം'  എന്ന  നമലയമചലയക്ക്  2023

കലണർ  വർഷദ്യം  എതചോൻ  സചോധദമചോകുന്നതുദ്യം  ടവഗയകട  മമകവചോണക്ക്.
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ടവഗയമൽ  അവതരമപമക്കകപട്ട  കചോർഷമക  മചോതൃകകള്  പ്രവചോസമകള്ക്കുദ്യം

യവകർഷകർക്കുദ്യം  സസ്പീകള്ക്കുദ്യം  കൂട്ടചോയ്മകള്ക്കുദ്യം  കചോർഷമക  ചമഖല

പ്രധചോനകപട്ട  വരുമചോന  മചോർഗ്ഗമചോക്കചോൻ  പ്രചചചോദനദ്യം  നൽകുന്നതചോണക്ക്.

ഇപ്രകചോരദ്യം  വമവമധ  പരമപചോടമകൾ  സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതമലൂകട  കചോർഷമക

വമളകളമൽനമനള്ള  മൂലദവർദ്ധമചതചോലന്ന  നമർമചോണതമനുള്ള

സചോചങതമകവമദദകളുകട  ടകമചോറതമനുദ്യം  നൂതന  ഉലന്നങ്ങളുകട

പ്രചചോരണതമനുദ്യം ടവഗ വലമയ പങ്കുവഹമക്കുന. 

(ബമ)  “കൃഷമദർശൻ”  എന്ന  ചപരമൽ  കൃഷമ  വകുപക്ക്  ജമലകളമകല

കചോർഷമക ചബ്ലചോക്കുതലതമൽ സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന്ന കൃഷമ  വകുപ്പുമനമയകട

കൃഷമയമടസനർശന  പരമപചോടമചയചോടനുബനമച്ചക്ക്  എകമബമഷനുകളുദ്യം

സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന.  ഈ  പ്രദർശന  പരമപചോടമകളമൽ  മൂലദവർദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങൾക്കക്ക്  പ്രചോധചോനദദ്യം  നൽകമവരുനണക്ക്.  ഇതമനകദ്യം മൂന്നക്ക്  ജമലകളമൽ

കൃഷമദർശൻ  സദ്യംഘടമപമച്ചുകഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.  തൃശൂർ  ജമലയമകല  ഒല്ലൂക്കര

കചോർഷമക ചബ്ലചോക്കമലുദ്യം കണ്ണൂർ ജമലയമകല തലചശരമ കചോർഷമക ചബ്ലചോക്കമലുദ്യം

തമരുവനന്തെപുരദ്യം  ജമലയമകല  കനടുമങ്ങചോടക്ക്  കചോർഷമക  ചബ്ലചോക്കമലുമചോണക്ക്

കൃഷമദർശൻ  പൂർതസ്പീകരമച്ചതക്ക്.  കൂടചോകത  ആധുനമക  സചോചങതമകവമദദയകട
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സഹചോയചതചോകട ആദചോയകരമചോയമ കൃഷമ കചയ്യുന്ന വമചദശരചോജദങ്ങളമകലയദ്യം

ഇന്തെദയമകല മറക്ക്  സദ്യംസചോനങ്ങളമകലയദ്യം കൃഷമയമടങ്ങൾ സനർശമച്ചക്ക്  മമകച്ച

കൃഷമരസ്പീതമകൾ  മനസമലചോക്കമ  പ്രചോവർതമകമചോക്കുന്നതമനക്ക്  സദ്യംസചോനകത

കർഷകർക്കക്ക്  അവസരകമചോരുക്കുന്നതമകന  ആദദപടമയചോയമ

ചകരളതമൽനമനദ്യം കതരകഞ്ഞടുക്കകപട്ട  27  കർഷകരടങ്ങുന്ന ഒരു സദ്യംഘദ്യം

2023  കഫബ്രുവരമ  12  മുതൽ  19  വകര ഇസചോചയൽ സനർശമക്കുകയണചോയമ.

കൂടചോകത  രചോജദതമകന  വമവമധ  ഭചോഗങ്ങളമൽ  കചോർഷമകചമഖലയമൽ

അനുവർതമക്കുന്ന പുതമയ രസ്പീതമകൾ കണ്ടുപഠമക്കചോനുദ്യം  അനുചയചോജദമചോയവ

പകർതചോൻ കർഷകകര തയചോറചോക്കുവചോനുമുള്ള നടപടമകളുദ്യം ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.

(സമ)  കർഷകർക്കക്ക്  അവരുകട  ഉലന്നങ്ങൾക്കക്ക്  പരമചോവധമ  വമല

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം വരുമചോനദ്യം വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുമചോയമ കർഷചകചോലചോദക

സദ്യംഘടനകളുകട  (എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കൾ)  വദചോപനമുചദ്ദേശമച്ചചോണക്ക്  സർക്കചോർ

കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങൾ  രജമസ്റ്റർ  കചയക്ക്  പ്രവർതനമചോരദ്യംഭമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്.  പ്രചതദക

കചോർഷമകവമളകൾ  ആധചോരമചോക്കമ  കൃഷമയമചലർകപടുന്ന  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങകള

ഒരുമമപമച്ചക്ക്  ചമഖലയമകല  കർഷക  ഉലചോദക  സദ്യംഘടനകളചോക്കുവചോനചോണക്ക്

ലകദമമടുന്നതക്ക്.  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങളുകട  രജമസക്ക് ചടഷൻ  നടപടമകൾ
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പൂർതമയചോയമവരുന. RKVY പദ്ധതമപ്രകചോരദ്യം പുതമയ 50 കർഷക ഉലചോദക

സദ്യംഘടനകളുകട  രൂപസ്പീകരണവദ്യം  നമലവമലുള്ള  50  കർഷക  ഉലചോദക

സദ്യംഘടനകളുകട ശക്തസ്പീകരണവദ്യം കൃഷമ വകുപക്ക് എസക്ക്.എഫക്ക്.എ.സമ.  മുചഖന

രൂപസ്പീകരമച്ചക്ക്  പ്രവർതനമചോരദ്യംഭമച്ചുവരുന.  ഒരു  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-യക്ക്  60  ലകദ്യം

രൂപയകട ആനുകൂലദമചോണക്ക്  ഈ പദ്ധതമയമൽ വമഭചോവനദ്യം കചയമരമക്കുന്നതക്ക്.

കൂടചോകത  വമ.എഫക്ക്.പമ.സമ.കക.  മുചഖന  41  പുതമയ  FPO-കളുകട

രജമസക്ക് ചടഷൻ പൂർതമയചോയമട്ടുണക്ക്. 

ചമന്മയള്ള വമളകൾ ഉലചോദമപമക്കുന്നതമനുദ്യം ഉലന്നങ്ങളുണചോക്കുന്നതമനുദ്യം

കർഷകകര  പ്രചോപ്തരചോക്കുന്നതമനുമചോയമ  നൂതന  സചോചങതമകവമദദകൾ,  വചോയ്പ,

ഗുണചമന്മയള്ള  ഉലചോദചനചോപചോധമകൾ,  വമപണന  സസൗകരദങ്ങൾ മുതലചോയവ

ലഭമക്കുന്നതമനക്ക്  കർഷകർക്കക്ക്  സസൗകരദങ്ങൾ  ഒരുക്കുന്നതമകന  ഭചോഗമചോയമ

ചകന്ദ്ര  സർക്കചോർ  10,000  എഫക്ക്.പമ.ഒ-കളുകട  രൂപസ്പീകരണ പദ്ധതമപ്രകചോരദ്യം

ഏജൻസമകളചോയ  നബചോർഡക്ക്,  എസക്ക്.എഫക്ക്.എ.സമ.  (GOI)  നചോകഫഡക്ക്,

എൻ.സമ.ഡമ.സമ.  എന്നമവ  മുഖചോന്തെരദ്യം  76  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കൾ  ചകരളതമൽ

രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക്ക്.  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കൾക്കക്ക് വമവമധ പദ്ധതമകൾപ്രകചോരദ്യം നൽകമ

വരുന്ന  എലചോ  ആനുകൂലദങ്ങളുദ്യം  സദ്യംചയചോജമപമച്ചുനൽകുന.  ഇതരതമൽ
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എ.ഐ.എഫക്ക്.  തുടങ്ങമയ  വമവമധ  പദ്ധതമപ്രകചോരമുള്ള  ആനുകൂലദങ്ങൾ

എന്നമവ  കരഷക  ഉലചോദക  സദ്യംഘടനകളുകട  ശക്തസ്പീകരണതമനചോയമ

സദ്യംചയചോജമപമച്ചമട്ടുണക്ക്.

എഫക്ക്.എസക്ക്.എ.സമ.  മുചഖന  രൂപസ്പീകരമച്ച  വമവമധ  എഫക്ക്.പമ.  ഒ.-കൾ

മൂലദ  വർദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങൾ  തയചോറചോക്കമ  വമപണനദ്യം  നടതമവരുന.

എസക്ക്.എഫക്ക്.എ.സമ.  മുചഖന  ആനുകൂലദദ്യം  ലഭമച്ച  എദ്യം.എസക്ക്.എദ്യം.ഇ.

യൂണമറ്റുകളുദ്യം  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുദ്യം  കൃഷമവകുപക്ക്  സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന്ന

ടവഗയമൽ പ്രദർശന ചമളയമൽ സജസ്പീവ സചോന്നമദ്ധദമചോകചോറുണക്ക്.

കൂടചോകത കൃതദമചോയ ഇടചവളകളമൽ ഫചോർചമഴെക്ക് സക്ക്  ഇനറസ്റ്റക്ക്  ഗ്രൂപ്പുകളുകട

മസ്പീറമദ്യംഗുകൾ  കൂടുകയദ്യം  കൂടുതൽ  കർഷകകര  കഷയർ  ചഹചോൾചഡഴക്ക്

ആക്കുന്നതമനുദ്യം  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുകട  പ്രവർതനങ്ങൾ

വദചോപമപമക്കുന്നതമനുമുള്ള  പ്രവർതനങ്ങൾ  കചയ്തുവരുന.  ഇതുകൂടചോകത

നമലവമൽ  രൂപസ്പീകൃതമചോയ  വമവമധ  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുകട  ചനതൃതസ്വതമൽ

ഇൻപുട്ടക്ക്  കസനറുകൾ,  കളകൻ  കസനറുകൾ,  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളുകട

യൂണമറ്റുകൾ,  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ  എന്നമവ  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.  ഇതരദ്യം

പ്രവർതനങ്ങൾ എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുകട  വദചോപനതമനക്ക്  വഴെമകയചോരുക്കുന്നതമനക്ക്
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സഹചോയകരമചോകുന.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപചോലന്:  സര,  ബചോനമദ്യംഗമലൂകടയദ്യം

ചലബലമദ്യംഗമലൂകടയദ്യം ഗുണചമന്മയള്ള ഉലന്നങ്ങള് വമപണമയമകലതമക്കചോനുദ്യം

കരഷകരുകട  വരുമചോനവദ്യം  കചോരഷമചകചോലചോദനകമതയദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചോനുദ്യം

വമപണന  ചമഖലയമലുദ്യം  മൂലദവരദ്ധമത  ചമഖലയമലുദ്യം  കൂടുതല്

കരഷകപങചോളമതദ്യം ഉറപചോക്കചോനുദ്യം ബഹുമചോനകപട്ട മുഖദമനമ അദ്ധദകനുദ്യം

കൃഷമവകുപ്പുമനമയദ്യം  വദവസചോയ  വകുപ്പുമനമയദ്യം  ഉപചോദ്ധദകനുമചോയമ

രൂപസ്പീകരമച്ച  മൂലദവരദ്ധമത  കൃഷമ  മമഷന്  ഏകറ  പ്രതസ്പീക  നല്കുന്ന

തസ്പീരുമചോനമചോണക്ക്.  ചകരളകത കമഴെക്കചനഷദന് രചോജദങ്ങളുകട ഫ്രൂട്ടക്ക്  ചപറചോക്കമ

മചോറ്റുകകയന്ന ആശയദ്യംകൂടമ മൂലദവരദ്ധമത മമഷന് മുചന്നചോട്ടുവയകമനള്ള കൃഷമ

വകുപ്പുമനമയകട പ്രസ്തചോവന ഏകറ ശചദ്ധയമചോയമ.  കരഷകരുകട ഉലന്നങ്ങള്

സദ്യംഭരമച്ചക്ക്  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങള്  തയചോറചോക്കുന്നതമനചോയമ  ഓചരചോ

ചബ്ലചോക്കമലുദ്യം എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കള് ആരദ്യംഭമക്കചോന് നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുനചണചോ;

'ചകരള്  അചഗചോ'  എന്ന  ബചോന്ഡമല്  എഫക്ക്.പമ.ഒ.  ഉലന്നങ്ങളുദ്യം  മറ്റുദ്യം

ഓണകകലന് വമപണനതമനക്ക് ചചരക്കചോനുള്ള സചോധദതകയപറമ കൃഷമ വകുപക്ക്

പരമചശചോധമച്ചമട്ടുചണചോ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദക്ക്:  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുകട  എണദ്യം

വരദ്ധമപമക്കണകമനതകന്നയചോണക്ക്  ഗവണകമനക്ക്  ആചലചോചമക്കുന്നതക്ക്.

ബഹുമചോനകപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  സൂചമപമച്ചതുചപചോകലതകന്ന  കരഷകരക്കക്ക്

കമച്ചകപട്ട  വരുമചോനദ്യം  ഉറപ്പുവരുതചോന്  കഴെമയന്ന  ഏറവദ്യം  പ്രധചോനകപകട്ടചോരു

മചോരഗ്ഗദ്യം  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളുണചോക്കുകകയന്നക്ക്  തകന്നയചോണക്ക്.  അതമകന

ഭചോഗമചോയമ  ആര.കക.വമ.കകവ.  പദ്ധതമപ്രകചോരദ്യം  പുതമയ  അമ്പതക്ക്  കരഷക

ഉലചോദകസദ്യംഘങ്ങളുകട  രൂപസ്പീകരണവദ്യം  നമലവമലുള്ള  അമ്പതക്ക്  കരഷക

ഉലചോദകസദ്യംഘങ്ങളുകട ശക്തസ്പീകരണവദ്യം കൃഷമ വകുപമകന എസക്ക്.എഫക്ക്.എ.സമ.

മുചഖന രൂപസ്പീകരമച്ചക്ക്  പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമച്ചുവരുനണക്ക്.   ഒരു എഫക്ക്.പമ.ഒ.-ക്കക്ക്

60  ലകദ്യം  രൂപയകട  ആനുകൂലദമചോണക്ക്  ഇസൗ  പദ്ധതമയമല്  വമഭചോവനദ്യം

കചയമരമക്കുന്നതക്ക്.  ഇതുകൂടചോകത  വമ.എഫക്ക്.പമ.സമ.കക.  മുചഖന  41  പുതമയ

എഫക്ക്.പമ.ഒ-കളുകട  രജമചസ്ട്രേഷന്  പൂരതമയചോയമട്ടുണക്ക്.  NAFED  (National

Agricultural Cooperative Marketing Fedretaion of India Ltd), NCDE

(National  Cooperative  Development  Corporation),  Central  SFAC

(Small  Farmers'  Agribusiness  Consortium)  അടക്കമുള്ള സചോപനങ്ങള്

മുഖചോന്തെരദ്യം  76  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കള്  ചകരളതമല്  പ്രവരതമക്കുനണക്ക്.  ഇസൗ
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എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കകളയദ്യം  അതുമചോയമ  ബനകപട്ട  പ്രവരതനങ്ങകളയദ്യം

ഏകസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം  കമച്ചകപടുത്തുന്നതമനുമുള്ള  സദ്യംവമധചോനമുണചോകുദ്യം.

ഏപ്രമല്  മചോസതമല്തകന്ന  അതുമചോയമ  ബനകപട്ട  ചയചോഗങ്ങള്

ചചരുന്നതചോണക്ക്.   മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങകളപറമ  ബഹുമചോനകപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

ഇവമകട  സൂചമപമച്ചതുചപചോകല  'ചകരല്  അചഗചോ'  എന്നചപരമല്

പുറതമറക്കമയമട്ടുണക്ക്. 2023  മചോരച്ചക്ക്  31-നുമുമ്പചോയമ  100  ഉലന്നങ്ങള്  'ചകരല്

അചഗചോ'  എന്ന  ചപരമല്  ഓണകകലന്  ഫചോറക്ക്ചഫചോമമല്  എതമക്കചോനചോണക്ക്

സരക്കചോര ലകദമമടുന്നതക്ക്.  ചകരളതമൽ ആദദമചോയമട്ടചോണക്ക് അങ്ങകനകയചോരു

സദ്യംവമധചോനവമചോയമ  സരക്കചോര  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നതക്ക്.   ഇതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്

കചോപ്ചകചോ  എന്ന  ചപരമല്  കചോരഷമചകചോലന്ന  വമപണന  കമ്പനമയകട

പ്രവരതനദ്യം  അന്തെമമഘട്ടതമകലതമയമട്ടുണക്ക്.  തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം  VAAM

യചോഥചോരതദമചോകുന്നചതചോടുകൂടമ,  അതമകന  പ്രവരതനദ്യം  കൃതദമചോയ

തലതമകലത്തുന്നചതചോടുകൂടമ കരഷകരക്കക്ക് വലമയ ചനട്ടമചോണുണചോകുന്നതചോണക്ക്.

മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളമലൂകട  കരഷകരുകട  വരുമചോനതമല്

വരദ്ധനയണചോക്കുന്നതമനുള്ള  ശക്തമചോയ  ഇടകപലുകളചോയമരമക്കുദ്യം  വരുദ്യം

നചോളുകളമലുണചോകുന്നതക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപചോലന്:  സര,  കചോരഷമചകചോലന്നങ്ങള്ക്കക്ക്

ആദചോയകരമചോയ  വമല  ഉറപചോക്കമ,  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങള്  വമപണനദ്യം

കചയ്യുന്നചതചോകടചോപദ്യം അതക്യുല്പചോദനചശഷമയള്ള നടസ്പീല് വസ്തുക്കല് യചഥഷ്ടദ്യം

ലഭദമചോക്കമ  യനവല്ക്കരണവദ്യം  അചഗചോസരവ്വസ്പീസുദ്യം  കചോരദകമമചോക്കചോനുദ്യം

പഞചോയത്തുകള്ചതചോറുദ്യം  ഇവ  ഉറപചോക്കുന്നതമനുള്ള  പദ്ധതമ

ആവമഷ്ക്കരമച്ചമട്ടുചണചോ;  സദ്യംസചോനതമകന  ഒസൗചദദചോഗമകഫലമചോയ

ചക്കയമല്നമനള്ള മൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നങ്ങള് തയചോറചോക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ

ആവമഷ്ക്കരമച്ചമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദക്ക്:  സര,  തസ്പീരച്ചയചോയമട്ടുദ്യം  'കൃഷമശസ്പീ  കസനറുകള്'

വദചോപമപമചക്കണതുണക്ക്.   ഒറയടമക്കക്ക്  എലചോ  പഞചോയതമചലയദ്യം  അതമകന

പ്രവരതനദ്യം  വദചോപമപമക്കുകകയന്നതക്ക്  നടപചോക്കചോന്  കഴെമയന്ന  കചോരദമല.

ബഹുമചോനകപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച്ചതുചപചോകല  ചക്കയമചോയമ  ബനകപട്ട

ഉലന്നങ്ങളുകട  കചോരദതമല്  വലമയ  രസ്പീതമയമല്  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന്

സചോധമച്ചമട്ടുണക്ക്.  ഇതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

പതനദ്യംതമട്ടയമകല  കൃഷമവമജചോന്  ചകന്ദ്രതമനക്ക്  ഒരു  ചകചോടമ  രൂപ

നല്കുകയദ്യം  ഇതമചനചോടകദ്യം  പതക്ക്  ഡമ.പമ.ആര.-കള്  തയചോറചോക്കുകയദ്യം
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കചയമട്ടുണക്ക്.  25  കടചകചോളജമ  പതനദ്യംതമട്ട  കക.വമ.കക.  വമകസമപമച്ചമട്ടുണക്ക്.

ചക്കകയ  അടമസചോനമചോക്കമയള്ള  ഉലന്നങ്ങളുകട  പരമശസ്പീലനതമനുദ്യം

ഇന്കറ്റ്യൂചബഷന് കസനറമനുമചോയമട്ടചോണക്ക് പണദ്യം അനുവദമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്.  അതക്ക്

ഫലപ്രദമചോയമട്ടുണക്ക്. ചകരളതമല് അചങ്ങചോളമമചങ്ങചോളദ്യം ഇതരദ്യം പ്രവരതനദ്യം

വദചോപമപമചക്കണതുണക്ക്.   ടവഗ  പ്രദരശന  ചമളയകട  ഭചോഗമചോയമ  സരക്കചോര

ആചലചോചമച്ചമരുന്ന  പ്രധചോനകപട്ട  കചോരദവദ്യം  അതുതകന്നയചോണക്ക്.  ചക്ക

അടക്കമുള്ള  ചകരളതമകല  പഴെവരഗ്ഗങ്ങകള  പരമചോവധമ  മുലദവരദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങളചോക്കമ  വമചദശ  രചോജദങ്ങളമചലയടക്കദ്യം  എതമക്കുന്നതമനുള്ള

ഫലപ്രദമചോയ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.

മമ  .    സസ്പീക്കര:   ശസ്പീമതമ  സമ.  കക.  ആശ,  ബഹുമചോനകപട്ട അദ്യംഗങ്ങള്

ഇങ്ങകന  അലകദമചോയമ  സഭയള്ളമല്  നടക്കരുതക്ക്.  ഇകതചോരു   എല്.പമ.

ക്ലേചോസല.

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന്:   സര,   ടവഗ  പ്രദരശന  ചമളയമചോയമ

ബനകപട്ട ക്ക്  സദ്യംഘടമപമക്കകപട്ട  B2B  മസ്പീറമകന  അഞചോദ്യം  എഡമഷനമലൂകട

എന്തുമചോത്രദ്യം  പ്രചയചോജനദ്യം  ലഭമച്ചമട്ടുകണന്നക്ക്  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  ഇതുമചോയമ

ബനകപട്ടക്ക്  എകന്തെങമലുദ്യം  ധചോരണകളുണചോയമട്ടുചണചോ;  ഉലചോദകരുകടയദ്യം
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സദ്യംരദ്യംഭകരുകടയദ്യം  ഉലന്നങ്ങള്  നമ്മുകട  രചോജദതമനകത്തുദ്യം  വമചദശത്തുദ്യം

കയറ്റുമതമ  കചയ്യുന്നതമനക്ക്  എകന്തെങമലുദ്യം  ധചോരണയണചോയമട്ടുചണചോ;

വദക്തമചോക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദക്ക്:  സര,  ടവഗ  പ്രദരശന  ചമളയകട  ഏറവദ്യം

പ്രധചോനകപട്ട  പരമപചോടമയചോയമരുന  B2B  മസ്പീറക്ക്.  ബചയഴമകനയദ്യം

കസചലഴമകനയദ്യം  ഒന്നമച്ചചോണക്ക്  B2B  മസ്പീറമചലയക്ക്  വമളമച്ചതക്ക്.  കരഷകരുദ്യം

എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കളുദ്യം  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങളുമചോയമരുന  കസചലഴചോയണചോയമരുന്നതക്ക്.

പ്രധചോനകപട്ട  വദവസചോയമകളുദ്യം  മറക്ക്  സചോപനങ്ങളുകമലചോദ്യം  ഉലന്നങ്ങള്

വചോങ്ങുന്നവരചോയമ  ആ  പരമപചോടമയമല്  പകങടുത്തു.  ഇപ്രചോവശദകത  ടവഗ

ചമളയമലൂകട  ഒരു  വരഷദ്യംകകചോണക്ക്  100  ചകചോടമ  രൂപയകട  ബമസമനസക്ക്

നടക്കണകമന്നചോയമരുന സരക്കചോര കണക്കുകൂട്ടമയതക്ക്.  എന്നചോല് കഫബ്രുവരമ

27-ാം  തസ്പീയതമ  സദ്യംഘടമപമച്ച  ടവഗ  ചമളയമല്  ഒറ  ദമവസദ്യംകകചോണക്ക്

കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങള്,  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കള്  എന്നമവയമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  128

സമതപത്രങ്ങളമലൂകട  39.76  ചകചോടമ  രൂപയകട  കരചോര  ഒപമടചോന്

കഴെമഞ്ഞുകവനള്ളതക്ക്  വലമയ  ചനട്ടമചോണക്ക്.  ഒരു  വരഷദ്യംകകചോണക്ക്  100  ചകചോടമ

രൂപയപ്പുറചതയക്ക്  ചപചോകചോന്  കഴെമയകമനതകന്നയചോണക്ക്  പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതക്ക്.
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അതുകകചോണക്ക്  B2B  മസ്പീറക്ക്  എന്നതക്ക്  ടവഗയമല്  ഒരു  ദമവസകത

പരമപചോടമയചോയമട്ടചോണക്ക്  സരക്കചോര  വമഭചോവനദ്യം  കചയ്യുന്നതക്ക്.   ഇതക്ക്  വലമയ

വമജയമുണചോയ  സചോഹചരദതമല്  എലചോ  ജമലകളമലുദ്യം  B2B  മസ്പീറക്ക്

സദ്യംഘടമപമക്കണകമന്നചോണക്ക്  സരക്കചോര  ആചലചോചമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്.

ചകരളതമകല  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങളുകടയദ്യം  കരഷകരുകടയദ്യം  ഉലന്നങ്ങള്

മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളചോയമചട്ടചോ  അലചോകതചയചോ  ഇതരദ്യം  B2B  മസ്പീറ്റുകളുകട

ഭചോഗമചോക്കമ  വമറഴെമക്കചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനമുണചോകുദ്യം.  തമരുവനന്തെപുരചതചോ

കകചോച്ചമയമചലചോ  അകലങമല്  മചറകതങമലുദ്യം  ചകന്ദ്രതമചലചോ  മചോത്രമചോയമവന്നക്ക്

ഈ  കച്ചവടതമല്  പകങടുക്കണകമനള്ളതല,  മറമച്ചക്ക്  കരഷകരുകട

ഇടങ്ങളമചലയക്ക്  B2B  മസ്പീറക്ക്  എതമക്കണകമന്നചോണക്ക്  സരക്കചോര  ഇചപചോള്

ആചലചോചമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   സുചമചോദക്ക്: സര, ടവഗയമചോയമ ബനകപട്ടക്ക് ഉലചോദകകരയദ്യം

കച്ചവടക്കചോകരയദ്യം  ഉള്കക്കചോള്ളമച്ചക്ക്  നടതകപട്ട  B2B  മസ്പീറമല്  എത്ര

ഉലചോദകരുദ്യം കച്ചവടക്കചോരുദ്യം പകങടുത്തുകവനദ്യം എത്ര രൂപയള്ള കച്ചവടതമനക്ക്

ധചോരണയചോയമട്ടുകണനദ്യം  വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദക്ക്:  സര,  കഫബ്രുവരമ  27-ാം  തസ്പീയതമ  സദ്യംഘടമപമച്ച

ടവഗ  ചമളയമലൂകട  ഒറദമവസദ്യംകകചോണക്ക്  39.76  ചകചോടമ  രൂപയകട

കച്ചവടതമനുള്ള എഗമകമനക്ക്  വയചോന് സചോധമച്ചു.  അതമനുചശഷവദ്യം ആളുകള്

ഇതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  വരുനണക്ക്.  ചകരളതമകല  കനലമനങ്ങളുകട

പ്രചതദകതയനുസരമച്ചക്ക്  അതമകന  അവല്  ലഭദമചോകുചമചോകയന്നക്ക്  ടവഗ  ചമള

നടനകകചോണമരമക്കുചമ്പചോള്തകന്ന  ആളുകള്  വമളമച്ചക്ക്  ചചചോദമക്കുകയദ്യം

അതമകന  കരചോറമചലരകപടുകയദ്യം   കചയ്യുനണചോയമരുന.  B2B  മസ്പീറമകന

ഭചോഗമചോയമ  നൂറമലധമകദ്യം  കസചലഴദ്യം  നൂചറചോളദ്യം  ബചയഴദ്യം  ആ പരമപചോടമയമല്

പകങടുക്കുകയണചോയമ.  നചോലക്ക്  മചോസതമകലചോരമക്കല് എലചോ ജമലകളമലുദ്യം ഈ

പരമപചോടമ  സദ്യംഘടമപമക്കണകമനദ്യം  കൃഷമ  ദരശകന  ഭചോഗമചോയദ്യം  B2B  മസ്പീറക്ക്

സദ്യംഘടമപമക്കണകമനമചോണക്ക് ആചലചോചമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സ്റ്റസ്പീഫന്:  സര, 'ഞങ്ങളുദ്യം കൃഷമയമചലയക്ക്'  എന്ന പദ്ധതമയകട

ഭചോഗമചോയമ  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകരമച്ചതമകന  ഫലമചോയമ  ഉലചോദന  ചമഖല

ശക്തമകപട്ടമട്ടുകണങമലുദ്യം മൂലദവരദ്ധമത സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട ചമഖലയമല് മതമയചോയ

മുചന്നറദ്യം ഇനമയദ്യം ടകവരമക്കചോനുണക്ക്.  ഇതരതമല് കൂടുതല് മൂലദവരദ്ധമത

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമച്ചതക്ക്  വദചോപമപമക്കുന്നതമനക്ക്  നടപടമകള്
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സസ്വസ്പീകരമചക്കണതചോയമട്ടുണക്ക്.   ഇതമനക്ക്   സഹചോയകരമചോയ  രസ്പീതമയമല്

മൂലദവരദ്ധമത  കൃഷമ  മമഷനമല്  എകന്തെലചോദ്യം  പദ്ധതമകളചോണക്ക്

നടപമലചോക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നക്ക് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദക്ക്:  സര,  വചോലക്യു  ആഡഡക്ക്  അഗമക്കള്ച്ചര  മമഷന്

അഥവചോ  മൂലദവരദ്ധമത  കചോരഷമക  മമഷകനക്കുറമച്ചക്ക്   ചനരകതയദ്യം  ഇവമകട

പറഞ്ഞതചോണക്ക്.  ബഹുമചോനകപട്ട  മുഖദമനമ  കചയരമചോനുദ്യം  കൃഷമ-വദവസചോയ

വകുപ്പുമനമമചോര  ടവസക്ക്  കചയരമചോന്മചോരുമചോയമ  കൃഷമ  വകുപമകന

ചനതൃതസ്വതമലചോണക്ക്  വചോലക്യു  ആ  ഡഡക്ക്   അഗമകള്ച്ചര  മമഷന്

പ്രവരതമക്കുന്നതക്ക്.  അതമകന ഭചോഗമചോയമ മൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നങ്ങള് മചോത്രമല

മൂലദവരദ്ധമത  കൃഷമയമചലയകൂടമ  ഏചതണതുണക്ക്.  മൂലദവരദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങള്ക്കനുസരമച്ചുള്ള  കൃഷമയമചലയ്കക്കത്തുചമ്പചോള്  കരഷകരക്കക്ക്

കുറച്ചുകൂടമ  അതക്ക്  പ്രചയചോജനകരമചോകുന്ന തരതമചലയ്കക്കത്തുദ്യം.  ഒരു കൃഷമ

ഭവന്  ഒരു  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നകമങമലുമുണചോക്കണകമന്നചോണക്ക്  സരക്കചോര

നമശ്ചയമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്.  1076  കൃഷമ  ഭവനുകളചോണക്ക്  ചകരളതമലുള്ളതക്ക്.

ഇചപചോള്തകന്ന  അഞ്ഞൂറമലധമകദ്യം  കൃഷമ  ഭവനുകളുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്

കരഷകര  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളുണചോക്കമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.  ഈ
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ഉല്പന്നങ്ങകളലചോദ്യം  ഒരു  കപചോതു  ബചോന്ഡമല്  വമപണമയമകലതമക്കചോന്

തസ്പീരുമചോനമച്ചു.   അതമകന  ഭചോഗമചോയചോണക്ക്  ചകരല്  അചഗചോ  എന്ന  ചപരക്ക്

കകചോടുതതക്ക്.  അതമനകതക്ക്  നൂറക്ക്  ഉലന്നങ്ങകളങമലുദ്യം  ഓണകകലന്

മചോരക്കറമചലയക്ക്  ഉടന്തകന്ന  എതമക്കണകമന്നക്ക്  ആചലചോചമച്ചു.

ഇചപചോള്തകന്ന  ഏതചോണക്ക്  അറുപതമയഞക്ക്  എണതമലധമകദ്യം

ഉലന്നങ്ങളചോയമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.   മചോരച്ചക്ക്  31-ഓടുകൂടമ   നൂറക്ക്

ഉലന്നങ്ങളചോക്കുന്നതമനചോണക്ക്  സരക്കചോര  പരമശമമക്കുന്നതക്ക്.  അചപചോള്

പുതമകയചോരു  ബചോന്ഡദ്യം  മൂലദവരദ്ധമത  കൃഷമയമുണചോകുന.  ഇസൗ  കൃഷമയകട

കചോരദതമല്  പ്രചതദക  സഹചോയങ്ങളുദ്യം  സസൗകരദങ്ങളുദ്യം

ഒരുക്കമകക്കചോടുക്കുന്നതമനുള്ള  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുണചോകുന.  അചതചോകടചോപദ്യം

ആകരഷകമചോയ  പചോക്കമദ്യംഗക്ക്  ഏറവദ്യം  പ്രധചോനകപട്ടതചോകണനള്ളതുകകചോണക്ക്

മുദ്യംടബയമകല  ഇന്തെദന്  ഇന്സ്റ്റമററ്റ്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  പചോചക്കജമദ്യംഗക്ക്  എന്ന

സചോപനവമചോയമ ധചോരണചോപത്രദ്യം ഒപ്പുവച്ചമട്ടുണക്ക്. ഇതരതമല് വമവമധങ്ങളചോയ

പരമപചോടമകളചോണക്ക്  വചോലക്യു  ആഡഡക്ക്  അഗമകള്ച്ചര  മമഷകന  (VAAM)

ഭചോഗമചോയമ ചകരളതമല് നടപമലചോകചോന് ചപചോകുന്നതക്ക്.
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ശസ്പീ  .    ചമചോന്സക്ക്  ചജചോസഫക്ക്:  സര,  2023-കന  അന്തെചോരചോഷ്ട്ര  മമലറക്ക്

വരഷമചോയമ പ്രഖദചോപമച്ചമരമക്കുകയചോണക്ക്. അതമകന ഭചോഗമചോയമ കചറുധചോനദങ്ങള്

മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റുന്ന  ചലചോകവദചോപകമചോയ  പ്രചരണതമല്

ഗവണകമനക്ക് ഓഫക്ക് ഇന്തെദ കുചറചയകറ കരമപരമപചോടമകള് പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുണക്ക്.

മമലറക്ക്  ഇയറമകന ഭചോഗമചോയമ  കൃഷമക്കചോരക്കക്ക്  സഹചോയകരമചോകുന്ന വമധതമല്

കചറുധചോനദങ്ങളുകട  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റുന്നതമനുദ്യം  അതുമചോയമ

ബനകപട്ട  വദചോപനതമനുദ്യം  എകന്തെലചോദ്യം  കചോരദങ്ങളചോണക്ക്  കൃഷമ  വകുപക്ക്

ആവമഷ്കരമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദക്ക്:  സര, അന്തെചോരചോഷ്ട്ര മമലറക്ക് വരഷദ്യം പ്രമചോണമച്ചക്ക് വളകര

വമപുലമചോയ പരമപചോടമകളചോണക്ക് കൃഷമ വകുപക്ക്  ആസൂത്രണദ്യം കചയമരമക്കുന്നതക്ക്.

ആദരണസ്പീയനചോയ ശസ്പീ.  എന്.  ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീകന മണ്ഡലതമല് ഒരു മമലറക്ക് ഗചോമദ്യം

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.  അതമനുചവണമ  ഒരു  ഫചോക്ടറമതകന്ന  തുടങ്ങമയമട്ടുണക്ക്.

പചോലക്കചോടമകന  പ്രചതദകതകള്  കണക്കമകലടുത്തുകകചോണ്ടുദ്യം  ചകരളതമകന

അനന്തെമചോയ സചോദ്ധദതകളമകലചോന്നചോയ പശ്ചമമഘട്ടദ്യം,  ഇവമടകത മഴെക്കചോലദ്യം,

മണമകന  പ്രചതദകത,  ഇവമകടയണചോകുന്ന  ഉലന്നങ്ങള്ക്കക്ക്

മകറവമകടയമുണചോകുന്നതമകനക്കചോള്  ഗുണചമന്മയകണനള്ളതുകകചോണ്ടുദ്യം
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ഇതുകൂടമ  മചോരക്കറക്ക്  കചയചോന്  കഴെമയദ്യം.  ഇതമകനയടമസചോനതമലചോണക്ക്

അട്ടപചോടമകയ പ്രചതദകമചോകയചോരു മമലറക്ക് ഗചോമമചോയമ പ്രഖദചോപമച്ചതക്ക്.  അവമകട

അതമകന ഫചോക്ടറമയണചോക്കമ.  വമളകവടുപമനക്ക് ഞങ്ങകളലചോവരുദ്യം ചപചോയതചോണക്ക്.

മചോത്രമല,  ഇകതലചോദ്യം  കരഷകരമചലയ്കക്കതമക്കുന്നതമനക്ക്  ഇന്തെദന്

ഇന്സ്റ്റമററ്റ്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക് മമലറക്ക് റമസരച്ചുമചോയമ ധചോരണയണചോയമട്ടുണക്ക്.  കരഷകകര

അവമടങ്ങളമചലയയച്ചക്ക് പരമശസ്പീലമപമക്കചോന്  തസ്പീരുമചോനമച്ചു.  ഇക്കഴെമഞ്ഞ 26-ാം

തസ്പീയതമ  അട്ടപചോടമയമല്നമനദ്യം  18  ആദമവചോസമ  കരഷകര  അവമകട

പരമശസ്പീലനതമനക്ക്  ചപചോകുകയദ്യം  3-ാം  തസ്പീയതമ അവര തമരമകകകയത്തുകയദ്യം

കചയ്തു. ഇന്തെദന് ഇന്സ്റ്റമററ്റ്യൂട്ടക്ക് ഓഫക്ക് മമലറക്ക് റമസരച്ചുമചോയമ ചചരന്നക്ക് കരഷകരക്കക്ക്

പരമശസ്പീലനദ്യം  കകചോടുക്കുനണക്ക്.  അട്ടപചോടമയമല്  മചോത്രമല  മറമടങ്ങളമലുദ്യംകൂടമ

കൃഷമ കൂടുതല് വദചോപമപമക്കചോന് തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണക്ക്.  അതമകന മൂലദവരദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങളുണചോക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  സഹചോയങ്ങളുള്കപകട

നല്കുന്നതമനുള്ള പരമപചോടമകള്   ആവമഷ്കരമച്ചക്ക് നടപമലചോക്കുനണക്ക്.

ചഡചോ  .    മചോതക്യു  കുഴെല്നചോടന്:  സര,  അങ്ങക്ക്  മൂലദവരദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങകളക്കുറമച്ചക്ക് ഒരുപചോടക്ക് നചോളചോയമ ഇവമകട പറയന്നതചോണക്ക്. ഓചരചോ കൃഷമ

ഭവനുകളുദ്യം  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളുണചോക്കചോന്  പറഞ്ഞു.  മൂലദവരദ്ധമത
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ഉലന്നങ്ങളുണചോക്കചോന്  സരക്കചോര  എന്തെചോണക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്;  അതമകനന്തെചോണക്ക്

ചവണതക്ക്?  നമങ്ങളതമനക്ക്  സസൗകരദങ്ങളുദ്യം  സചോചങതമകവമദദകളുദ്യം  നല്കണദ്യം.

ഈ  നമലയമല്  ഗവണകമനക്ക്  എന്തെക്ക്  സചപചോരട്ടചോണക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്;   14

കചോരഷമക പചോരക്കുകള് പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടക്ക്,  ഈ സരക്കചോര അധമകചോരതമല്വന്നക്ക്

7  വരഷമചോയമട്ടക്ക്,  ഒകരണകമങമലുദ്യം പുതമയതചോയമ  നമരമമക്കചോന് കഴെമചഞ്ഞചോ;

നസ്പീര  അടക്കമുള്ള  കചോരദങ്ങളമല്  സരക്കചോരമകന  എലചോ  ഇനമചഷദറസ്പീവ്സുദ്യം

പരചോജയകപട്ടക്ക്  നമല്ക്കുകയചോണക്ക്.   ഗവണകമനക്ക്   പ്രഖദചോപനദ്യം  നടതമയമട്ടക്ക്

കചോരദമമല. ......(ടമക്കക്ക് ഓഫക്ക്).....

ശസ്പീ  .   പമ  .   പ്രസചോദക്ക്: സര,  അങ്ങക്ക് ഇക്കചോരദങ്ങകളക്കുറമച്ചക്ക് ഗസൗരവതരമചോയമ

മനസമലചോക്കണകമന്ന  വമനയപൂരവ്വമചോയ  അഭദരതനയചോണക്ക്  എനമക്കുള്ളതക്ക്.

ചകരളതമല്  ടവഗ  പ്രദരശന  ചമള  സദ്യംഘടമപമച്ചചപചോള്  ഞചോന്

എലചോവകരയദ്യം വമളമച്ചതചോണക്ക്. കകവഗ ചമള ചനരമല് കണ പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങള്

ഇതമനകത്തുണക്ക്.  അങ്ങക്ക് ആ ടവഗ ചമള കണമരുകന്നങമല് ചകരളതമകല

ഗവണകമനക്ക് മൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നങ്ങള്ക്കുചവണമ എകന്തെലചോദ്യം  സഹചോയങ്ങള്

കചയ്തുകകചോടുതമട്ടുകണന്നക്ക്  മനസമലചോകുമചോയമരുന.  ഇകതലചോദ്യം  പറഞ്ഞചോലുദ്യം

കണചോലുദ്യം  മനസമലചോകുന്നമകലങമല്  അങ്ങകയ  ഇക്കചോരദങ്ങള്
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മനസമലചോക്കമക്കചോന്  എനമക്കക്ക്  കഴെമയമല.  അങ്ങയകട  അറമവമചലയക്ക്  ഞചോന്

ഇക്കചോരദങ്ങള് ആവരതമച്ചക്ക്  പറയകയചോണക്ക്.   'ഒരു കൃഷമ  ഭവന് ഒരുലന്നദ്യം'

എനപറയചമ്പചോള്,   അവമകട  ഏതുലന്നതമനചോണക്ക്  പ്രചോധചോനദമുള്ളതക്ക്  ആ

ഉലന്നതമല്നമന്നക്ക്  എങ്ങകനയചോണക്ക്  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളുണചോക്കചോന്

കഴെമയകകയനള്ള കചോരദങ്ങളുള്കപകട ആചലചോചമക്കണദ്യം.  ഉദചോഹരണതമനക്ക്,

കമഴെങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങളുമചോയമ  ബനകപട്ട  ചകന്ദ്രഗവണകമനക്ക്  സചോപനമചോണക്ക്

Central  Tuber  Crops  Research  Institute  (CTCRI).    സദ്യംസചോന

സരക്കചോര  ഒരു  ചകചോടമ  രൂപ  കകചോടുതമട്ടചോണക്ക്   CTCRI-ല്  ഒരു

ഇന്കക്യുചബഷന് കസനര ഒരുക്കമയമരമക്കുന്നതക്ക്.   CTCRI-ല് കപയകട  ഒരു

മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നമുണചോക്കമ  പചോക്കമദ്യംഗുള്കപകട  അവമകടനമന്നക്ക്

തയചോറചോക്കമ കകചോണ്ടുവരചോന് കഴെമയദ്യം.  ചക്കയകട മൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നതമകന

വഴെമകചോട്ടമയചോണക്ക് പതനദ്യംതമട്ട ജമലയമകല Krishi Vigyan Kendra (KVK).

സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ഒരു  ചകചോടമ  രൂപ  കകചോടുതമട്ടചോണക്ക്  പതക്ക്

ഡമ.പമ.ആര.-ല്  25 കടചകചോളജമ കഡവലപക്ക് കചയതക്ക്.  സദ്യംസചോന സരക്കചോര

എന്തെക്ക്  കചയ്തുകവന്നക്ക്  ചചചോദമച്ചചോല്  ഇകതചോകക്ക  കചയതക്ക്  സദ്യംസചോന

സരക്കചോരചോണക്ക്.  National  Institute  for  Interdisciplinary  Science  and



Uncorrected/Not for Publication
15.03.2023

64

Technology  (NIIST)-ക്കക്ക്  ഒരു  ചകചോടമ  രൂപ  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരചോണക്ക്

കകചോടുതതക്ക്.  അവമടങ്ങളമകലലചോദ്യം  ഇതമകന  പരമശസ്പീലനങ്ങളുള്കപകട

കചയ്യുനണക്ക്.  അഞ്ഞൂചറചോളദ്യം  കൃഷമ  ഭവനുകളമല്  മൂലദവരദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങളുണചോകയന്നക്ക്  പറയചമ്പചോള്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമകന  സഹചോയദ്യം

കരഷകരക്കക്ക്  ലഭമച്ചമട്ടചോണക്ക്  ഇതുണചോയതക്ക്.  FPO-കള്ക്കക്ക്  സദ്യംസചോന

സരക്കചോര  സചോമ്പതമകസഹചോയദ്യം  ഉള്കപകട  കകചോടുക്കുകയചോണക്ക്.   ഇവമകട

പചോക്കമദ്യംഗമകന കചോരദദ്യം  പറഞ്ഞു.  ആകരഷകമചോയ പചോക്കമദ്യംഗക്ക്  പ്രധചോനകപട്ട

ഘടകമചോണക്ക്.  ഒരു സ്റ്റമക്കര മചോത്രദ്യം ഒട്ടമച്ചചോല് മതമകയന്നചോയമരുന ചനരകത

വമചചോരമച്ചമരുന്നതക്ക്.  പകക,  അങ്ങകനയല.  അതമകനചോരു  കടചകചോളജമയണക്ക്.

കടചകചോളജമ  എവമകടനമനദ്യം  ലഭമക്കുദ്യം?  ഒരു  പചോസ്റ്റമകക്ക്  കവറമനകതക്ക്

ഉലന്നങ്ങളമട്ടക്ക് കവര ചൂടചോക്കമ അതമകന പചോയറചോക്കമയചോല് അതക്ക് അന്തെചോരചോഷ്ട്ര

മചോരക്കറമകലചോനദ്യം  കകചോണ്ടുചപചോകചോന്  കഴെമയമകലനമചോത്രമല  നചോഷണല്

മചോരക്കറമലുദ്യം  പ്രയചോസമചോയമരമക്കുദ്യം.   മുദ്യംടബയമകല  ഇന്തെദന്  ഇന്സ്റ്റമററ്റ്യൂട്ടക്ക്

ഓഫക്ക് പചോചക്കജമദ്യംഗക്ക് ഏറവദ്യം പ്രശസ്തമചോയ ചകന്ദ്ര ഗവണകമനക്ക് സചോപനമചോണക്ക്.

ഇക്കഴെമഞ്ഞ  ടവഗ  ചമളയമല്വച്ചക്ക്  ഐ.ഐ.പമ.  (Indian  Institute  of

Packaging,  Mumbai)  മുദ്യംടബയമചോയമ സരക്കചോര ധചോരണചോപത്രദ്യം ഒപ്പുവച്ചു.
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അതമകന  ഗുണങ്ങള്  ചകരളതമകല  കരഷകരക്കക്ക്  ലഭദമചോകചോന്

ചപചോകുകയചോണക്ക്. ഇതരതമലുള്ള സചോചങതമകവമദദ, യനങ്ങളുകട സഹചോയദ്യം,

സചോമ്പതമകസഹചോയദ്യം എന്നമവകയലചോദ്യം നല്കുകയചോണക്ക്.  ഒരു ചപ്രചോജക്ടുമചോയമ

ബനകപട്ടക്ക്  ബചോങമകന  സമസ്പീപമക്കുചമ്പചോള്  അതക്ക്  വയബമളകലന്ന

കചോരണതചോല്  അവയമല്  പലതുദ്യം  തഴെയകപടുകയചോയമരുന.

അതുകകചോണ്ടുതകന്ന ഇതമകന ഭചോഗമചോയമ സരക്കചോര ഒരു ഡമ.പമ.ആര. ക്ലേമനമകക്ക്

കകചോണ്ടുവരമകയദ്യം  50  ഡമ.പമ.ആര.-കള്  തയചോറചോക്കുകയദ്യം  കചയ്തു.   ആ

ഡമ.പമ.ആര.-ല് 31 എണതമനക്ക് ചലചോണ കകചോടുക്കചോന്  സന്നദ്ധമചോകണന്നചോണക്ക്

കചോനറ ബചോങമകന ജനറല് മചോചനജര പറഞ്ഞതക്ക്.   ഇകതചോകക്ക സദ്യംസചോന

ഗവണകമനക്ക്  കപ്രചോടവഡ ക്ക്  കചയ്യുന്നതചല?  സദ്യംസചോന  ഗവണകമനക്ക്

അതമനുള്ള  സചോമ്പതമകസഹചോയദ്യം  മുടക്കമയമട്ടചല  ഡമ.പമ.ആര.  ഉള്കപകട

തയചോറചോക്കമ  കരഷകകര  സഹചോയമക്കുന്നതക്ക്.  കരഷകകര  ഇങ്ങകനകയലചോദ്യം

സഹചോയമക്കുചമ്പചോള്  അതക്ക്  കചോണണകമന്നചോണക്ക്  വമനയപൂരവ്വദ്യം

അഭദരതമക്കചോനുള്ളതക്ക്.

പുതമയ കറയമല്ചവ വമകസന പദ്ധതമകള്

(*424) ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   ശസ്പീനമജമൻ:
     ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമ  .   ചഗചോവമനന് മചോസ്റ്റര:
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     ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപള്ളമ സുചരന്ദ്രന്:
     ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .   എ  .   റഹസ്പീദ്യം: തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കക്ക് 

കചോയമകദ്യം, വഖഫക്ക്, ഹജ്ജക്ക് തസ്പീർതചോടന വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ 
നല്കചോചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനതക്ക്  ആവശദതമനക്ക്  കടയമനുകള്

അനുവദമക്കചോതതമനചോല്  കടയമന്  യചോത്ര  ദുരമതപൂരണമചോയമരമക്കുന്ന

സചോഹചരദതമല്  പുതമയ  കടയമനുകള്  അനുവദമപമക്കചോൻ  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  കടയമനുകളുകട  ചവഗത  വരദ്ധമപമക്കചോന്  യചോകതചോരു

നടപടമയദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കചോത  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമകന  നമലപചോടക്ക്  സദ്യംസചോന

തചോലരദചോരതദ്യം തമരുതണകമന്നക്ക് ആവശദകപടുചമചോ;

(ബമ)സദ്യംസചോനതമനക്ക്  പുതമയ  കടയമനുകള്  അനുവദമക്കന്നതമനക്ക്

അനമവചോരദമചോയ  ചനമദ്യം  കടരമമനല്  വമകസനദ്യം  ഉചപകമച്ച  തസ്പീരുമചോനദ്യം

തമരുതചോന് ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമചനചോടക്ക് ആവശദകപട്ടമട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ) സദ്യംസചോന  വമകസനതമനചോവശദമചോയ  കറയമല്ചവ  വമകസന

പദ്ധതമകള്  നടപമലചോക്കചോതമരമക്കുകയദ്യം  യചോത്രക്കചോരുകട  എണതമനക്ക്

ആനുപചോതമകമചോയമ  കടയമന് യചോത്രചോസസൗകരദദ്യം  ഏരകപടുതചോതമരമക്കുകയദ്യം

കചയ്യുന്നചതചോകടചോപദ്യം  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമകന  തനതക്ക്  കറയമല്ചവ
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വമകസന  പദ്ധതമകള്ക്കുകൂടമ  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  വമഘചോതദ്യം  സൃഷ്ടമക്കുന്ന

സമസ്പീപനദ്യം തമരുതചോനചോവശദകപടുചമചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

 നറ്റ്യൂനപകചകമദ്യം,  കചോയമകദ്യം,  വഖഫക്ക്,  ഹജ്ജക്ക്  തസ്പീരതചോടനദ്യം

വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   വമ  .   അബ്ദുറഹമമചോന്  ):  സര, (എ) തമരുവനന്തെപുരദ്യം  കണ്ണൂർ

വചനഭചോരതക്ക്  കടയമൻ,  ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്  ബചോദ്യംഗ്ലൂർ  ഇനർസമറമ,  പചോലക്കചോടക്ക്

തമരുവനന്തെപുരദ്യം ജനശതചോബമ എകക്ക്പ്രസക്ക്,  എറണചോകുളദ്യം ചസലദ്യം ഇനർസമറമ,

കകചോച്ചുചവളമ മുദ്യംടബ, കകചോച്ചുചവളമ ഹസൗറചോഹക്ക്,  കകചോച്ചുചവളമ ടഹദരചോബചോദക്ക്,

കകചോച്ചുചവളമ  ചവളചോങണമ,  കകചോച്ചുചവളമ  രചോചമശസ്വരദ്യം,  വചോചസചോ എറണചോകുളദ്യം,

വചോചസചോ  നചോഗർചകചോവമൽ,  കണ്ണൂർ  മധുടര  ഇനർസമറമ  തുടങ്ങമയ  പുതമയ

കടയമനുകൾ  ഉള്കപകട  ഏകചദശദ്യം  12-ഓളദ്യം  പുതമയ  കടയമനുകള്

ചകരളതമനക്ക്  അനുവദമക്കണകമനദ്യം  ചകരളതമകല  കടയമനുകളുകട  ചവഗത

വർദ്ധമപമക്കണകമന്ന  ആവശദദ്യം  ഉൾകപകട  സദ്യംസചോന  കറയമൽചവ

വമകസനവമചോയമ  ബനകപട്ട  എലചോ  പ്രധചോന  വമഷയങ്ങളുദ്യം  2023-24-കല

ചകന്ദ്ര ബഡ്ജറമനക്ക് മുചന്നചോടമയചോയമ 01-12-2022-കല കതക്ക് മുഖചോന്തെരദ്യം കതക്ക്

മുഖചോന്തെമരദ്യം  ചകന്ദ്ര  കറയമൽചവ  മനമയകട  ശദ്ധയമല്  കകചോണ്ടുവന്നമരുന.

ബഹുമചോനകപട്ട  മുഖദമനമയദ്യം  സദ്യംസചോന  കറയമല്ചവ  മനമയദ്യം  ചകന്ദ്ര
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സരക്കചോരമചനചോടക്ക്  ഇചത  ആവശദമുന്നയമകച്ചങമലുദ്യം  ആവശദമചോയ

നടപടമകകളചോനദ്യം സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടമല. 

(ബമ)  ചനമദ്യം  സചോറടലറക്ക്  കടരമമനലമകന  പ്രവരതനദ്യം  2018-19-ല്

Umbrella Work  Sanction-കന ഭചോഗമചോണക്ക് .  അതമനക്ക് ചനമതക്ക്  500  ചകചോടമ

രൂപ  കചലവമല്  പുതമയ  ചകചോച്ചമദ്യംഗക്ക്  കടരമമനല്  നമരമമക്കുന്നതമനുള്ള

ഡമ.പമ.ആര.  2019-ല്  കറയമല്ചവ  ചബചോരഡമകന  അനുമതമക്കചോയമ

സമരപമച്ചു.   അതനുസരമച്ചക്ക് ,  അന്നകത  കറയമല്ചവ  മനമ  ശസ്പീ.  പമയൂഷക്ക് 

ചഗചോയല് വസ്പീഡമചയചോ ചകചോണഫറന്സമലൂകട പദ്ധതമക്കക്ക്  തറക്കലമട്ടു. എന്നചോല്

പദ്ധതമ ഇചപചോള് ഉചപകമക്കുന്നകവന്ന വചോരത ശദ്ധയമല്കപടുകയദ്യം ചകരള

സദ്യംസചോനദ്യം  കറയമല്ചവ  ആവശദങ്ങള്  നമറചവറ്റുന്ന  ചനമതക്ക്  ചകചോച്ചമദ്യംഗക്ക്

കടരമമനല് അതദന്തെചോചപകമതമചോകണനള്ള വസ്തുത കണക്കമകലടുതക്ക്  ഈ

അനമവചോരദമചോയ  നമരചദ്ദേശദ്യം  പുനനഃപരമചശചോധമക്കണകമന്നക്ക്  ബഹു.മുഖദമനമ

02.07.2022-കല  കത്തുപ്രകചോരദ്യം  ബഹുമചോനകപട്ട  പ്രധചോനമനമചയചോടക്ക്

ആവശദകപടുകയദ്യം  17.08.2022  നു  ചകന്ദ്ര  കറയമല്ചവ  മനമകയ  ചനരമല്

കണക്ക്  നമചവദനദ്യം  നല്കമകയങമലുദ്യം  നചോളമതുവകര  അതമനനുകൂലമചോയ

മറുപടമയണചോയമട്ടമല.  
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(സമ) സദ്യംസചോന കറയമൽചവ വമകസവമചോയമ ബനകപട്ട എലചോ പ്രധചോന

വമഷയങ്ങളുദ്യം 2023-2024 കല ചകന്ദ്ര ബഡ്ജറമനക്ക് മുചന്നചോടമയചോയമ കകചോടുത

01-12-2022-ല്  കകചോടുത  കത്തുകള്ക്കുദ്യം  ചകന്ദ്ര  ഗവണകമനമകന

ഭചോഗത്തുനമനദ്യം കൃതദമചോയ നമലപചോടക്ക് സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടമല. 

ചകരള സദ്യംസചോനകത പ്രധചോന കറയമല്ചവ വമകസന പദ്ധതമകളചോയ

സമല്വരടലന്  (അരദ്ധ  അതമചവഗ  കറയമല്)  തമരുവനന്തെപുരദ്യം-

കചോസരചഗചോഡക്ക്  പദ്ധതമ,  തലചശരമ-ടമസൂര  കറയമല്  പദ്ധതമ,  നമലമ്പൂര-

നഞന്ചകചോടക്ക്  പദ്ധതമ,  അങമചോലമ-ശബരമ കറയമല് പദ്ധതമ എന്നമവകയലചോദ്യം

കറയമല്  മനചോലയതമകന  പരമഗണനയമലുള്ള  പദ്ധതമകളചോണക്ക് .

കറയമല്ചവയചടയദ്യം  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമകനയദ്യം  സദ്യംയക്ത  സദ്യംരദ്യംഭമചോയ

ചകരള  കറയമല്  കഡവലപ്കമനക്ക്  ചകചോരപചറഷന്  ലമമമറഡചോണക്ക്  പ്രസ്തുത

പദ്ധതമകളുകട  നടതമപ്പു  ചുമതല  നല്കമയമരമക്കുന്നതക്ക് .  കറയമല്

പദ്ധതമകളുകടകയലചോദ്യം  പുചരചോഗതമക്കുദ്യം  വമകസനതമനുദ്യം  പദ്ധതമകള്

സമയബനമതമചോയമ പൂരതമയചോക്കുന്നതമനുമചോയമ പ്രസ്തുത സദ്യംയക്ത സദ്യംരദ്യംഭ

കമ്പനമ  വഴെമ  വമശദ  പദ്ധതമ  രൂപചരഖ,  കറയമൽ  മനചോലയവമചോയള്ള

ഏചകചോപനദ്യം,  നമരന്തെര  ചരച്ചകള്  തുടങ്ങമയവ  നടതമവരുന.    കൂടചോകത
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സദ്യംസചോനകത  കറയമല്ചവ  പദ്ധതമകള്  സമയബനമതമചോയമ

പൂരതമയചോക്കുന്നതമനുദ്യം   സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  കറയമല്  മനചോലയവമചോയമ

യഥചോസമയദ്യം ഇടകപടലുകള് നടതമയമരുന. സദ്യംസചോന മുഖദമനമ പ്രധചോന

മനമയമചോയദ്യം  സദ്യംസചോന  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറമ  കറയമല്ചവ  ചബചോരഡക്ക് 

കചയരമചോനുമചോയദ്യം  ദകമണ കറയമല്ചവ  ജനറല് മചോചനജറുമചോയദ്യം  ചരച്ചകള്

നടതമവരചോറുണക്ക് .

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമന്: സര, ചകന്ദ്ര ബഡ്ജറമല് സദ്യംസചോനകത

കറയമല്ചവ വമകസനകത പചോകട അവഗണമച്ചതമലുള്ള പ്രതമചഷധദ്യം ഇസൗ

സഭകയ  അറമയമക്കുന്നചതചോകടചോപദ്യം  ചകരളതമചലചോടുന്ന  കടയമനുകള്ക്കക്ക്

ചവഗത  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനക്ക്  ഏകതങമലുദ്യം  തരതമലുള്ള  നടപടമകള്

നചോളമതുവകര സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറഹമമചോന്:  സര,  തമരുവനന്തെപുരദ്യം  മുതല്

കചോസരചഗചോഡവകരയള്ള  626  വളവകളുദ്യം  അതനുസരമച്ചുള്ള  ചവഗതചോ

നമയനണങ്ങളുദ്യം  നമലവമലുണക്ക്.   വളവകള്  കചോരണദ്യം  മണമക്കൂറമല്  110

കമചലചോമസ്പീറര  പരമചോവധമ  ചവഗതയമലുള്ള  പചോത  ചനകരയചോക്കുന്നതക്ക്

അപ്രചോചയചോഗമകമചോകണന്നക്ക്  മചോത്രമല,  ഇതക്ക്  കൂടുതല്  ജനങ്ങകളയദ്യം
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ജനവചോസചകന്ദ്രങ്ങകളയദ്യം  ബചോധമക്കുന്നതുമചോണക്ക്.  അതമല്  കചോസരചഗചോഡക്ക്

മുതല് തമരുവനന്തെപുരദ്യം വകര ഡബമള്ടലന് നമരമമച്ചക്ക്  മണമക്കൂറമല്  200

കമചലചോമസ്പീറര  ചവഗതയമല്  സഞരമച്ചക്ക്  4 മണമക്കൂര  കകചോണക്ക്  ചകരളതമകന

വടചക്കയറദ്യം  മുതല്  കതചക്കയറദ്യം  വകര  എതമചച്ചരചോന്  സചോധദമചോകുന്ന

തരതമലുള്ള  സമല്വര  ടലന് പദ്ധതമ  സരക്കചോര  വമഭചോവനദ്യം  കചയമട്ടുണക്ക്.

ചകന്ദ്ര  ഗവണകമനക്ക്  ഇതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  യചോകതചോരറമയമപ്പുദ്യം  നചോളമതുവകര

നല്കമയമട്ടമല.  അചതചോകടചോപദ്യംതകന്ന  വചനഭചോരതക്ക്  തസ്പീവണമകള്

അനുവദമക്കുന്നതുചപചോലുള്ള  നമരവധമ  കചോരദങ്ങള്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമചനചോടക്ക്

ആവശദകപട്ടുകകചോണമരമക്കുകയചോണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമന്:  സര,  കടയമന്  യചോത്രക്കചോരക്കക്ക്  മമകച്ച

ചസവനങ്ങളുദ്യം  സസൗകരദങ്ങളുദ്യം  നല്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറഹമമചോന്:  സര,  ഇക്കചോരദദ്യം  തകന്നയചോണക്ക്  ചനരകത

സൂചമപമച്ചതക്ക്.  ചകന്ദ്ര കറയമല്ചവ വകുപ്പുമനമയമചോയമ ചനരമട്ടക്ക്  ഇക്കചോരദങ്ങള്

ചരച്ച  കചയതചോണക്ക്.  അതമകന  ഭചോഗമചോയമ  കകചോലദ്യം  കറയമല്ചവചസ്റ്റഷനുദ്യം

ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക് കറയമല്ചവചസ്റ്റഷനുദ്യം സസ്വകചോരദവല്ക്കരമക്കുന്നതുള്കപകടയള്ള
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കചോരദങ്ങളചോണക്ക് കറയമല്ചവ മുചന്നചോട്ടുവയന്നതക്ക്. അമൃതക്ക് പദ്ധതമയമലുള്കപടുതമ

ചകരളതമല്  പുതമയ  കറയമല്ചവ  ചസ്റ്റഷനുകള്  നമരമമക്കുകചയചോ

നമലവമലുള്ളവകയ  നവസ്പീകരമക്കുകചയചോ  കചയണകമനള്ള  ആശയദ്യം

കറയമല്ചവ മുചന്നചോട്ടുവച്ചമട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ.  എദ്യം.  വമ.  ചഗചോവമനന് മചോസ്റ്റര ചുമതലകപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം  ശസ്പീ  .

കക  .    ആന്സലന്:  സര,  മുതമരന്ന പസൗരന്മചോരക്കക്ക്  കടയമന് യചോത്രചോനമരക്കമല്

മുന്കചോലങ്ങളമല്  ഇളവക്ക്  നല്കമയമരുന.   എന്നചോല്  ചകചോവമഡക്ക്

കചോലഘട്ടതമല്  അതമനക്ക്  ചമല  നമയനണങ്ങള്  ഏരകപടുതമയമരുന.  ടമ

നമയനണങ്ങള്  മചോറമ  മുതമരന്ന  പസൗരന്മചോരക്കക്ക്  യചോത്രചോയമളവക്ക്

പുന:സചോപമച്ചമട്ടുചണചോകയന്നക്ക് വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറഹമമചോന്:  സര,  60  വയസക്ക്  കഴെമഞ്ഞ  മുതമരന്ന

പസൗരന്മചോരക്കക്ക്  മുന്കചോലങ്ങളമല്  കറയമല്ചവ  യചോത്രചോനമരക്കമല്  ഇളവകള്

നല്കമയമരുന.  പകക,  ചകചോവമഡമനുചശഷദ്യം  ഇതരദ്യം  ഇളവകള്

നല്കുന്നതമലൂകട  കറയമല്ചവയക്ക്  ഭസ്പീമമചോയ  നഷ്ടദ്യം  വരുനകവന്നതമകന

അടമസചോനതമല്  ടമ  ആനുകൂലദദ്യം  പുന:സചോപമക്കചോന്  നചോളമതുവകര

കറയമല്ചവ  തസ്പീരുമചോനകമടുതമട്ടമല.  ഇക്കചോരദതമല്  വസ്പീണ്ടുദ്യം  സമരദ്ദേദ്യം
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കചലുതമവരമകയചോണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  ചകന്ദ്ര  ഗവണകമനക്ക്  എലചോ

കചോരദങ്ങളമലുദ്യം സദ്യംസചോനകത അവഗണമക്കുന്ന ഒരു സമസ്പീപനദ്യം തകന്നയചോണക്ക്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതക്ക്.  കറയമല്ചവയകട  കചോരദതമല്  ചകന്ദ്രഗവണകമനക്ക്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന  അവഗണന  അതമകന  എലചോ  പരമധമകളുദ്യം

ലദ്യംഘമച്ചുകഴെമഞ്ഞമരമക്കുകയചോണക്ക്.   തമരുവനന്തെപുരദ്യം  കസന്ടല്  ചസ്റ്റഷകന

വമകസനതമകന  ഭചോഗമചോയമ  കകചോച്ചുചവളമയമകല  കസക്കന്ഡക്ക്  കടരമമനല്

പ്രഖദചോപമകച്ചങമലുദ്യം  കഴെമഞ്ഞ  10  വരഷമചോയമ  ആയതമചന്മല്  തുടര  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കചോന് ചകന്ദ്ര ഗവണകമനക്ക് തയചോറചോയമട്ടമല.  ചകന്ദ്ര കറയമല്ചവയമല്

സമരദ്ദേദ്യം  കചലുതമ  കസക്കന്ഡക്ക്  കടരമമനല്  യചോഥചോരതദമചോക്കുന്നതമനുള്ള

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറഹമമചോന്:  സര,  ചനമദ്യം  കടരമമനല്,  കകചോച്ചുചവളമ

കടരമമനല്  അടക്കമുള്ള  വമഷയങ്ങളുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  സദ്യംസചോനകത

കറയമല്ചവ  വകുപ്പുമനമകയന്ന നമലയമല് ചകന്ദ്ര കറയമല്ചവ മനമയമചോയമ

മൂനതവണ  ചരച്ച  നടതമയതചോണക്ക്.   അചതചോകടചോപദ്യം   ബഹുമചോനകപട്ട

മുഖദമനമ  ഇക്കചോരദതമല്  നമരവധമ  തവണ  കകതഴുതമകയങമലുദ്യം
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നചോളമതുവകര  അനുകൂലമചോയ  നമലപചോടക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര

തയചോറചോയമട്ടമല. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .    എ  .   റഹസ്പീദ്യം: സര, ചകന്ദ്രസരക്കചോര സദ്യംസചോന കറയമല്ചവ

വമകസനചതചോടക്ക്  കചോണമക്കുന്ന  അവഗണനകയ  സദ്യംബനമച്ചചോണക്ക്

ബഹുമചോനകപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  സൂചമപമച്ചതക്ക്.  ശബരമപചോതയമചോയമ

ബനകപട്ട ചകന്ദ്ര സരക്കചോര  നമലപചോടക്ക്  എന്തെചോണക്ക്;  അതമകന നമലവമലുള്ള

സമതമ എന്തെചോകണന്നക്ക് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

 ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറഹമമചോന്:  സര,  1997-98  വരഷകത  ചകന്ദ്ര

കറയമല്ചവ  ബഡ്ജറമലചോണക്ക്  110  കമചലചോമസ്പീറര  ടദരഘദമുള്ള

ശബരമപചോതയകട  നമരമചോണദ്യം  ആദദമചോയമ  നമരചദ്ദേശമക്കകപടുന്നതക്ക്.

ഇതമനചോവശദമചോയ  കചലവമകന  50  ശതമചോനദ്യം  ചകരള  സരക്കചോര

നല്കണകമനദ്യം  ഇതനുസരമച്ചക്ക്  അങമചോലമ  കറയമല്ചവ  ടലനമകന

നമരമചോണവമചോയമ  ബനകപട്ട  പദ്ധതമ  ആരദ്യംഭമക്കചോനുള്ള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കചോകമനദ്യം  അറമയമച്ചതചോണക്ക്.  പകക,  ഇചന്നവകര  അതുമചോയമ

ബനകപട്ട  കൂടുതല്  നടപടമകള്  ഉണചോയമല.  കഴെമഞ്ഞ  ബഡ്ജറമല്

ശബരമപചോതയമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  100  ചകചോടമ  രൂപ  വകയമരുത്തുകയദ്യം
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കചയമട്ടുണക്ക്.  സമസ്പീപകചോലത്തുതകന്ന  ശബരമ  കറയമല്പചോത  നടപമലചോക്കചോന്

കഴെമയകമന്ന പ്രതസ്പീകയചോണക്ക് ഗവണകമനമനുള്ളതക്ക്.

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്കുമചോര:  സര,  എകന നമചയചോജകമണ്ഡലതമലൂകട

കടനചപചോകുന്ന  നമലമ്പൂര-കഷചോരണ്ണൂര  പചോതയമകല  ചകചോട്ടയദ്യം-നമലമ്പൂര

പചോസഞര  കടയമന്,  നമലമ്പൂര-ചകചോട്ടയദ്യം  പചോസഞര  കടയമനുകള്ക്കക്ക്

ചകചോവമഡക്ക്  കചോലഘട്ടതമനുമുമ്പുവകര  തുറവൂരമല്  കറയമല്ചവ

ചസ്റ്റഷനുണചോയമരുന.   എന്നചോല്  ചകചോവമഡക്ക്  സമയതക്ക്  പ്രസ്തുത  ചസ്റ്റചോപക്ക്

നമരതലചോക്കമ.  ഇചപചോള്  അതക്ക്  പുന:സചോപമക്കചോന്  പലരസ്പീതമയമലുദ്യം

കറയമല്ചവയമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  അചപകകളുദ്യം  കചോരദങ്ങളുകമചോകക്ക

കചയ്തുകകചോണമരമക്കുനണക്ക്.   സദ്യംസചോന  ഗവണകമനമകന  ഭചോഗത്തുനമനദ്യം

മുമ്പുണചോയമരുന്ന പ്രസ്തുത ചസ്റ്റഷന്  പുന:സചോപമക്കണകമകന്നചോരു നമരചദ്ദേശദ്യം

വച്ചചോല് അതക്ക് കൂടുതല് ഗുണകരമചോകുകമന്നതമനചോല് അതരകമചോരു നമരചദ്ദേശദ്യം

മുചന്നചോട്ടുവയചോന് തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറഹമമചോന്:  സര,  ചകചോവമഡക്ക്  ബചോധ

രൂകമചോയതമകനത്തുടരന്നക്ക്  നമരതമവച്ച  പല  കടയമനുകളുദ്യം  ചസ്റ്റചോപ്പുകളുദ്യം

നചോളമതുവകര പുന:സചോപമച്ചമട്ടമല.  മചോചവലമ എകക്ക്പ്രസമകന നമരതലചോക്കമയ
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തമരൂര അടക്കമുള്ള ചസ്റ്റചോപ്പുകളുദ്യം നചോളമതുവകര പുന:സചോപമച്ചമട്ടമല.   അങ്ങക്ക്

പറഞ്ഞ നമലമ്പൂര പചോസഞര കടയമനുമചോയമ ബനകപട്ട കചോരദങ്ങള് നമരവധമ

തവണ  സൂചമപമച്ചതചോണക്ക്.  ബഹുമചോനകപട്ട  പമ.  വമ.  അന്വര  അടക്കമുള്ള

അദ്യംഗങ്ങള് ഇതുമചോയമ ബനകപട്ടക്ക്  DRM (Divisional Railway Manager)-

കന  ചനരമല്  കണക്ക്  കചോരദങ്ങള്  ചബചോധമപമച്ചമട്ടുള്ളതചോണക്ക്.

തമരുവനന്തെപുരത്തുവച്ചക്ക്  ചകരളതമകന  ചചോരജ്ജക്ക്  വഹമക്കുന്ന  ജനറല്

മചോചനജരുമചോയദ്യം  ഇക്കചോരദദ്യം  സദ്യംസചോരമകച്ചങമലുദ്യം  നമരതമവച്ച  ചസ്റ്റചോപ്പുകള്

പുന:രചോരദ്യംഭമക്കുന്നതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  അനുകൂലമചോയ  യചോകതചോരു

നടപടമകളുമുണചോയമട്ടമല.  ഒരു  കടയമന്  ഒരു  ചസ്റ്റചോപമല്  നമരതണകമങമല്

ആവശദമചോയമവരുന്ന  കചലവക്ക്  അവമകടനമനദ്യം  അത്രയദ്യം  ടമക്കറ്റുകളമലൂകട

ലഭദമചോകുന്നമകലന്നതചോണക്ക് ചസ്റ്റചോപക്ക് പുന:സചോപമക്കചോതതമനുള്ള കചോരണമചോയമ

അധമകൃതര  പറയന്നതക്ക്.  ഇക്കചോരദതമല്  ചകന്ദ്ര  കറയമല്ചവ  മനചോലയദ്യം

തകന്നയചോണക്ക്  തസ്പീരുമചോനകമടുചക്കണതക്ക്.   ഇക്കചോരദങ്ങളമല്  സരക്കചോര

നമരന്തെരമചോയമ സമരദ്ദേദ്യം കചലുതമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണക്ക്.  
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കർഷകരുകട വരുമചോനദ്യം വർദ്ധമപമക്കചോൻ പദ്ധതമ

(*425) ശസ്പീ  .   മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ അലമ:

     ശസ്പീ  .   പമ  .   കക  .   ബഷസ്പീർ:

     ശസ്പീ  .   എൻ  .   ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീൻ:

    ശസ്പീ  .   കക  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദക്ക്:  തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക് 

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക് കചോർഷമചകചോലചോദനദ്യം  വർദ്ധമപമച്ചക്ക്  കർഷകരുകട

വരുമചോനദ്യം  വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനക്ക്  സർക്കചോർ  ആചലചോചമക്കുനചണചോ;

വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ) ഇതമനചോയമ  പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരമച്ചമട്ടുചണചോ;  എങമൽ

വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  കചോർഷമക  ഉലന്നങ്ങളുകട  വമലയമടമവക്ക്  ഫലപ്രദമചോയമ

തടയന്നതമനക്ക് സസ്വസ്പീകരമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്ന നടപടമകൾ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   പ്രസചോദക്ക്): സര, 

(എ&ബമ) ഉണക്ക്. വമവമധ  കചോർഷമകവമളകളുകട  ഉലചോദനവദ്യം

ഉലചോദനകമതയദ്യം  വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനചോയമ  വമവമധ  പദ്ധതമകൾ  തചോകഴെ

വമശദസ്പീകരമക്കുദ്യം പ്രകചോരദ്യം സദ്യംസചോനതക്ക് നടപമലചോക്കമവരുന.
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1.  ഉലചോദനദ്യം,  ഉലചോദനകമത  എന്നമവ  വരദ്ധമപമക്കുവചോനചോയമ

തരമശുരഹമത  കൃഷമ,  സങരവമത്തുകളുകട  ഉപചയചോഗദ്യം,  കചോരഷമക

പചോരമസമതമക  ചമഖല  ആധചോരമചോക്കമയള്ള  കൃഷമരസ്പീതമ  തുട ങ്ങമയവ

അനുവരതമച്ചുവരുന.

2.  നവസ്പീന  സചോചങതമകവമദദയമലധമഷമതമചോയ  കൃഷമരസ്പീതമകളചോയ

ചപചോളമഹസൗസക്ക്,  മഴെമറ,  ടഹ ചഡചോചപചോണമകക്ക്,  അകസ്വചോചപചോണമകക്ക്  മുതലചോയവ

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുള്ള  പദ്ധതമകള്  നടപചോക്കമവരുന.

മചോനവചശഷമയകട  കുറവദ്യം  ഉയരന്ന  കൂലമയദ്യം  കചോരഷമക  ചമഖലകയ

പ്രതമകൂലമചോയമ  ബചോധമക്കചോതമരമക്കചോന്  നമലകമചോരുക്കല്  മുതല്  സദ്യംഭരണദ്യം

വകര പൂരണമചോയദ്യം യനവല്ക്കരണതമകന സചോധദത പ്രചയചോജനകപടുത്തുന.

ഇതമനചോയമ  ചകരള  ചസ്റ്ററക്ക്  കമക്കടനചസഷന്  മമഷകന  പ്രചതദകമചോയമ

ചുതലകപടുതമ  യനവല്ക്കരണദ്യം  ഘട്ടദ്യംഘട്ടമചോയമ  നടപമലചോക്കമവരുന.

കനലമകന  ഉലചോദനതമല്  യനവല്ക്കരണതമകന  സചോധദത

ഇചപചോള്തകന്ന ഉപചയചോഗമക്കചോന് സചോധദമചോകുനണക്ക്.

3.  ‘ഞങ്ങളുദ്യം കൃഷമയമചലയക്ക്’  പദ്ധതമയകട  ഭചോഗമചോയമ  രൂപസ്പീകരമച്ച

കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങളുകട  ഫലപ്രദമചോയ  ഇടകപടലമലൂകട  കരഷകവരുമചോനതമല്
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വരദ്ധനവക്ക് ലകദമമടുന. ഈ പദ്ധതമയകട ഭചോഗമചോയമ 25,887 കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങൾ

പഞചോയത്തുതലതമല്  രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക്ക്.  ഈ  കൃഷമകൂട്ടങ്ങളമല്  80%

ഉലചോദനചമഖലയമലുദ്യം 20%  ചസവന സദ്യംഭരണ മൂലദവർദ്ധനവക്ക് ചമഖലകളമലുദ്യം

പ്രചദശമകതല  രജമചസ്ട്രേഷചനചോകട  പ്രവരതമക്കുവചോനചോണക്ക്  ലകദമമടുന്നതക്ക്.

മുഖദമനമയകട 100 ദമന പരമപചോടമയമലുള്കപടുതമ മൂലദവരദ്ധന ചമഖലയമല്

1000 കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങളുകട രജമചസ്ട്രേഷന് നടപടമകള് പൂരതസ്പീകരമച്ചുവരുന.

4. വമളകളുകട  ഉലചോദനകമത  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനക്ക്  വമളയധമഷമത

കൃഷമരസ്പീതമയമല്  നമനദ്യം  വമളയമടചോധമഷമത  കൃഷമരസ്പീതമയമചലയള്ള  മചോറദ്യം

ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.  സദ്യംസചോനതക്ക്  10,760  വമളയമടചോധമഷമത  മചോതൃകചോ

ചതചോട്ടങ്ങൾ  സചോപമച്ചക്ക്  വമവമധ  കചോരഷമകവമളകളുകട  വമസ്തൃതമ  വരദ്ധനവദ്യം

വമകസനവകമന്ന  സമസ്പീപനതമലുൾകപടുതമ  252.12  ചകചോടമ  രൂപയകട

പദ്ധതമകൾ സദ്യംസചോനതക്ക് നടപമലചോക്കമവരുന.

5.  സദ്യംസരണദ്യം,  മൂലദവരദ്ധനവക്ക്,  വമപണന  പമന്തുണ  എന്നസ്പീ  ചമഖല

സജസ്പീവമചോക്കുന്നതമനക്ക്  സ്റ്റചോരട്ടക്ക്  അപ്പുകള്,  എഫക്ക്.പമ.ഒ.-കള്,  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങള്

എന്നമവയമലൂകടയള്ള ഇടകപടലുകള് നടതമവരുന.  പുതുതചോയമ  50  FPO-

കളുകട  രൂപസ്പീകരണവദ്യം  നമലവമലുള്ള  50  FPO-കളുകട  ശചോക്തസ്പീകരണവദ്യം
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പുചരചോഗമമച്ചുവരുന.  കൂടചോകത  ചകന്ദ്ര-സദ്യംസചോന  പദ്ധതമകളുകട  കസ്പീഴെമലചോയമ

ആകക  116  FPO-കള്  രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക്ക്.  ചകരള  കചോരഷമക

സരവ്വകലചോശചോലയകട കസ്പീഴെമല് 169 സ്റ്റചോരട്ടക്ക് അപ്പുകള്ക്കക്ക് പരമശസ്പീലനദ്യം നല്കമ

പ്രവരതന സജ്ജമചോക്കമയമട്ടുണക്ക്.

6.  കചോരഷമക  ഉലന്നങ്ങള്ക്കക്ക്  കപചോതുബചോന്ഡക്ക്  നല്കുന്നതമകന

ഭചോഗമചോയമ  ഉലന്നങ്ങളുകട പചോചക്കജക്ക്  ആകരഷകമചോചക്കണതുണക്ക്.  ഇതമനചോയമ

ചകരളതമകല കചോരഷമക സദ്യംരദ്യംഭകകര സജ്ജമചോക്കചോനചോയമ മുടബ ഇന്ഡദന്

ഇന്സ്റ്റമററ്റ്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  പചോചക്കജുമചോയമ  ടവഗ-2023  ചവദമയമല് കരചോര  ഒപമട്ടക്ക്

പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.

7.  കൃഷമ  വകുപമകന  ഫചോമുകള്  ഉലചോദമപമക്കുന്ന  100  മൂലദവരദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങള്  മചോരച്ചക്ക്  31-നക്ക്  മുമ്പക്ക്  ഓണടലന്  വമപണമ  വഴെമ

കപചോതുജനതമചലയ്കക്കതമക്കുന്ന  നടപടമകള്  പൂരതമയചോയമവരുന.

ചകരളചോചഗചോ ബചോന്ഡമല് കപചോതുവമപണമയമകലതമക്കുന്ന ഈ ഉലന്നങ്ങള്

Flipkart, Amazon പചോറക്ക്ചഫചോമുകളമലൂകട ലഭദമചോയമ തുടങ്ങമയമട്ടുണക്ക്.

8.  "ഒരു  കൃഷമഭവന്  ഒരു  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നദ്യം"  എന്ന  സരക്കചോര

നയതമകന ഭചോഗമചോയമ  500-ഓളദ്യം മൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നങ്ങള് വമപണമയമല്
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ലഭദമചോയമട്ടുണക്ക്.  ഇവകയ  "ചകരളചോചഗചോ"  കപചോതു ബചോന്ഡമല് വമപണമയമല്

സമയബനമതമചോയമ എതമക്കുന്നതമനക്ക് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക്ക്.

9.  കചോർഷമചകചോലചോദനകമത,  ഉലന്ന സദ്യംഭരണദ്യം,  ഉലന്നങ്ങളുകട വമല,

മൂലദവർദ്ധമത  പ്രവർതനങ്ങളമൽ  നമനള്ള  വരുമചോനദ്യം,  മറക്ക്  അനുബന

വരുമചോനങ്ങൾ  എന്നമവയമൽ  വർദ്ധനവക്ക്  വരുതമ  കചോരഷമക  വരുമചോനദ്യം

ഇരട്ടമയചോക്കുകകയന്ന ലകദദ്യം ടകവരമക്കുന്നതമനചോയമ സദ്യംസചോന സരക്കചോര

മൂലദവർദ്ധമത  കചോർഷമക  മമഷൻ  (VAAM)  രൂപസ്പീകരമച്ചക്ക്

പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.

10.  വമപണനതമനചോയമ പ്രചതദക സദ്യംവമധചോനകമചോരുക്കമ കരഷകരക്കക്ക്

മതമയചോയ പങചോളമതമുറപചോക്കമ ഉലന്നങ്ങൾ കമച്ചകപട്ട രസ്പീതമയമൽ വമപണനദ്യം

കചയ്യുന്നതമനചോയമ  ചകരള  അചഗചോ  ബമസമനസക്ക്  കമ്പനമ  (KABCO)

രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള്ള പ്രവർതനങ്ങൾ അന്തെമമഘട്ടതമലചോണക്ക്.

11.  വമവര  സചോചങതമകവമദദ  ഫലപ്രദമചോയമ  കചോരഷമകചമഖലയമല്

പ്രചയചോജനകപടുത്തുകകയന്ന  ഉചദ്ദേശചതചോകട  AIMS  Portal  (Agriculture

Information  Management  System)  വഴെമ  സദ്യംസചോനകത  കരഷകരുകട

വമവരങ്ങള്  ചശഖരമച്ചക്ക്  സൂകമക്കുവചോനുദ്യം  കരഷകരക്കക്ക്  വമവമധ
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പദ്ധതമകളമന്കസ്പീഴെമല്  അചപകകള്  സമരപമക്കുന്നതമനുദ്യം  ആനുകൂലദങ്ങള്

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  സചോധദമചോയമട്ടുണക്ക്.  കൃഷമ  സലതമകന  AIMS  Portal-

മചോയമ  ബനമപമക്കുന്നതമനക്ക്  റവനറ്റ്യൂ  വകുപമകന  ReLIS  (Revenue  Land

Information  System)  ചസചോഫക്ക് കവയറുമചോയള്ള  സദ്യംചയചോജന  പ്രക്രമയ

പൂരതസ്പീകരമച്ചുവരുന.  ഇതക്ക്  പൂരണമചോകുന്നചതചോകട  സദ്യംസചോനകത

കരഷകരുകട  വമവരങ്ങളുദ്യം  ഓചരചോ  കരഷകചനയദ്യം  കൃഷമസലതമകന

വമസ്തൃതമയദ്യം  കൃതദമചോയമ  ലഭദമചോക്കുവചോന്  സചോധദമചോകുദ്യം.  Assistant  Director

ഓഫസ്പീസക്ക്  മുതല്  കൃഷമ   ഡയറക്ടചററക്ക്  വകര  ഇ-ഓഫസ്പീസക്ക്  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഫലപ്രദമചോയമ ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.

12.  കചോരഷമക  വമകസന  കരഷകചകമ  വകുപമകന  ചസവനങ്ങള്

കചോരദകമമചോയദ്യം  സുതചോരദമചോയദ്യം  കരഷകരുകട  വമരല്ത്തുമ്പമല്

എതമക്കുന്നതമനചോയമ  'സചോരട്ടക്ക്  കൃഷമഭവന്'  പദ്ധതമ  വമഭചോവന  കചയമട്ടുണക്ക്.

കരഷകസമൂഹതമകന എലചോ ആവശദങ്ങളുദ്യം ഏകജചോലക സദ്യംവമധചോനതമല്

നമറചവറ്റുന്നതമനചോയമ കൃഷമഭവകന സചോരട്ടക്ക്  കൃഷമഭവനചോക്കമ മചോറ്റുകകയന്നചോണക്ക്

ലകദമമടുന്നതക്ക്.  സരവ്വസ്പീസക്ക്  കഡലമവറമ,  അടമസചോനസസൗകരദങ്ങള്,
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ഇന്ഫരചമഷന്  സമസ്റ്റദ്യം  എന്നമങ്ങകന  മൂന്നക്ക്  ചമഖലകളമല്  കൃഷമഭവകന

മമകച്ചതചോക്കുകകയന്നതചോണക്ക് ഇതമകന ലകദദ്യം.

13.  കചോരഷമക  ചമഖലയമല്  അനുവരതമച്ചുവരുന്ന  വമവമധ

പദ്ധതമകളുകട  അവചലചോകനതമനുദ്യം  അതുവഴെമ  കൂടുതല്  പദ്ധതമ

വമപുലസ്പീകരണതമനുദ്യം  Agristat  വഴെമ  ലഭമക്കുന്ന  കചോരഷമക  ചമഖലയമകല

കണക്കുകള് പ്രചയചോജനകപടുതചോവന്നതചോണക്ക് .

14.  വമള  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പദ്ധതമകള്  കരഷക  സസൗഹൃദവദ്യം

ആകരഷകവമചോക്കുന്നതമനചോയമ  സദ്യംസചോന  വമള  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പദ്ധതമ

പൂരണമചോയദ്യം  ഓണടലന്  സദ്യംവമധചോനദ്യം  മുചഖന  നടപചോക്കമക്കഴെമഞ്ഞു.

കരഷകരക്കക്ക്  ചനരമട്ടക്ക്  പ്രസ്പീമമയദ്യം  തുക  അടയന്നതമനുദ്യം  ചപചോളമസമ,

ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക് എന്നമവ ലഭമക്കുന്നതമനുദ്യം AIMS Portal  വഴെമ സചോധദമചോകുന.

ചകന്ദ്രചോവമഷ്കൃത  വമള  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പദ്ധതമകളചോയ  പ്രധചോന്മനമ  ഫസല്

ബസ്പീമചോ  ചയചോജന  (PMFBY),  കചോലചോവസചോധമഷമത  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്

പദ്ധതമയചോയ  Restructured  Weather  Based  Crop  Insurance  Scheme

(RWBIS)  തുടങ്ങമയവയകടയദ്യം  സദ്യംസചോനവമഹമതദ്യം  അഗമക്കള്ച്ചര
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ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  കമ്പനമ  ലമമമറഡക്ക്  മുചഖന  അടവചോക്കമ  കരഷകരുകട

വമളനചോശതമനക്ക് നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം നല്കുന്നതമനക്ക് സഹചോയമക്കുന.

15.  പ്രധചോന  വമളകള്  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുദ്യം,  ചമഖലകള്  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുമുള്ള

പ്രചതദക  പദ്ധതമകള്  ആസൂത്രണദ്യം  കചയ്യുന്നതമകന  ഭചോഗമചോയമ

സദ്യംസചോനകത  5  കചോരഷമക  പചോരമസമതമക  ചമഖലകളചോയദ്യം  (Agro

Ecological Zones) 23  കചോരഷമക പചോരമസമതമക യൂണമറ്റുകളചോയദ്യം തമരമച്ചക്ക്

ഓചരചോ  ചമഖലയദ്യം  യൂണമറമനുമനുചയചോജദമചോയ  രസ്പീതമയമലുള്ള  പ്രചതദക

പദ്ധതമകള് ആവമഷ്കരമച്ചക്ക്  നടപചോക്കമവരുന.  കൂടചോകത  പ്രചതദക  കചോരഷമക

ചമഖലകള്ക്കക്ക്  പ്രചോധചോനദദ്യം  നല്കമ  കുട്ടനചോടക്ക്,  വയനചോടക്ക്,  കചോസരചഗചോഡക്ക്,

ഇടുക്കമ  തുടങ്ങമയ  സലങ്ങളുകട  ഭൂപ്രകൃതമക്കമണങ്ങുന്ന  രസ്പീതമയമലുള്ള

പദ്ധതമകളുദ്യം  (കുട്ടനചോടക്ക്  പചോചക്കജക്ക്,  വയനചോടക്ക്,  കചോസരചഗചോഡക്ക്,  ഇടുക്കമ

കസഷദല് പചോചക്കജക്ക്) ആവമഷ്കരമച്ചക്ക് നടപചോക്കമവരുന.

16.  കചോരഷമക  ചമഖലയമകല  അടമസചോനസസൗകരദ

വമകസനതമനചോയള്ള വമവമധ പദ്ധതമകള് നടപമലചോക്കുനണക്ക്. Agriculture

Infrastructure  Fund  (AIF),  Rural  Infrastructure  Development  Fund

(RIDF), Rebuild Kerala Initiative (RKI)  തുടങ്ങമയ വമവമധ പദ്ധതമകള്
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നടപമലചോക്കുക  വഴെമ  പ്രളയചോനന്തെര  കചോരഷമകചമഖലകയ

പരമചപചോഷമപമക്കുന്നതമനക്ക് സചോധദമചോയമട്ടുണക്ക്.

17.  കൃഷമ  ഉചദദചോഗസകര  പൂരണമചോയദ്യം  ഫസ്പീല്ഡമചലയക്ക്  വമനദസമച്ചക്ക്

കരഷകരക്കചോവശദമചോയ  സചോചങതമചകചോപചദശദ്യം  യഥചോസമയദ്യം

നല്കുന്നതമനുള്ള  ആസൂത്രമത  ഇടകപടലുകള്  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.

ഇതമനചോയമ കൃഷമ ഉചദദചോഗസരുകട ചപപര ചജചോലമകള് ലഘൂകരമക്കുവചോനുള്ള

നടപടമകള് അന്തെമമഘട്ടതമലചോണക്ക്.

(സമ) കചോർഷമക ഉലന്നങ്ങളുകട  വമലയമടമവക്ക്  തടയന്നതമനക്ക്  നമലവമല് 

ഫലപ്രദമചോയ നടപടമകള് സരക്കചോര ടകകക്കചോണമട്ടുണക്ക്.

1.  കനലക്ക്ല്ല്  സദ്യംഭരണദ്യം  -  കനല് കരഷകരക്കക്ക് കനലമനക്ക് നദചോയമചോയ വമല

ലഭദമചോക്കുന്നതമനചോയമ നടപചോക്കമവരുന്ന പദ്ധതമയചോണക്ക് കനലക്ക് ല്ല് സദ്യംഭരണദ്യം. ഒരു

കമചലചോഗചോദ്യം  കനലക്ക് ല്ല്  സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനക്ക്  കരഷകരക്കക്ക്  28.20  രൂപ  നല്കമ

വരുന.  2021-22  സചോമ്പതമകവരഷദ്യം  ജൂണ മചോസദ്യം  വകര  7,48,403.193

കമടമകക്ക് ടണദ്യം 2022-23  വരഷതമല് ഇതുവകര  2,62,864.7  കമടമകക്ക് ടണ

കനല്ലുദ്യം സദ്യംഭരമച്ചമട്ടുണക്ക്.
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2.  പതമനചോറക്ക് ഇനദ്യം പഴെദ്യം പച്ചക്കറമകള്ക്കക്ക് സരക്കചോര അടമസചോനവമല

നമശ്ചയമച്ചമട്ടുണക്ക്.

3.  നചോളമചകര  കരഷകര  ചനരമടുന്ന  വമലയമടമവക്ക്  പരമഹരമക്കചോനുദ്യം

സദ്യംസചോനകത  നചോളമചകര  ഉലചോദനദ്യം  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുമചോയമ

പച്ചചതങ്ങ  സദ്യംഭരണദ്യം  നടതമവരുന.  പച്ചചതങ്ങ  സദ്യംഭരണദ്യം

വമപുലസ്പീകരണതമകന  ഭചോഗമചോയമ  ചകരകഫഡക്ക്,  വമവമധ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങള്, എഫക്ക്.പമ.ഒ-കള് എന്നമവ മുചഖനയദ്യം, VFPCK-യകട സസ്വചോശയ

കരഷക  വമപണമകള്  മുചഖനയദ്യം,  ചകരള  നചോളമചകര  വമകസന

ചകചോരപചറഷന് സദ്യംഭരണ ചകന്ദ്രങ്ങള് വഴെമയദ്യം പച്ചചതങ്ങ സദ്യംഭരമച്ചുവരുന.

നമലവമല്  കമചലചോയക്ക്  32  രൂപ  നമരക്കമലചോണക്ക്  കരഷകരമല്  നമനദ്യം

സദ്യംഭരമക്കുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക്  അടുത  സചോമ്പതമകവരഷദ്യം  മുതല്  34  രൂപയചോയമ

ഉയരതമയമട്ടുണക്ക്.  നചോകഫഡക്ക്  മുചഖന  കകചോപ്ര  സദ്യംഭരണവദ്യം  നടപമലചോക്കമ

വരുന. കമചലചോയക്ക് 105.90 രൂപ നമരക്കമലചോണക്ക് 2022-ല് കകചോപ്രചോ സദ്യംഭരണദ്യം

നടതമയതക്ക്.  2023  വരഷദ്യം  കമചലചോയക്ക്  108.60  രൂപ  നമരക്കമല്  കകചോപ്രചോ

സദ്യംഭരണദ്യം ആരദ്യംഭമക്കചോന് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക്ക്.
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4. റബ്ബറമകന തചോങ്ങുവമല കമചലചോയക്ക് 170 രൂപയചോയമ പ്രഖദചോപമച്ചക്ക് റബ്ബര

സദ്യംഭരണ പ്രക്രമയയദ്യം  (Rubber  Production Incentive  Scheme  (RBIS))

2015-16  സചോമ്പതമക വരഷദ്യം മുതല് സരക്കചോര നടപമലചോക്കമവരുന.  റബ്ബര

ചബചോരഡക്ക്  പ്രഖദചോപമക്കുന്ന  അതതക്ക്  ദമവസകത  നചോലചോദ്യം  ചഗഡക്ക്  റബ്ബറമകന

വമലയദ്യം  തചോങ്ങുവമലയദ്യം  തമമലുള്ള  വദതദചോസദ്യം  സരക്കചോര  കരഷകരക്കക്ക്

 ഇന്കസനസ്പീവചോയമ  നല്കുന.  നചോളമതുവകര  1806.92  ചകചോടമ  രൂപ  ഈ

ഇനതമല്  സരക്കചോര  റബ്ബര  കരഷകരക്കക്ക്  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.  2023-24

സചോമ്പതമക വരഷദ്യം 500 ചകചോടമ രൂപ ഈ ഇനതമല് വകകകചോള്ളമച്ചമട്ടുണക്ക്.

5.  ചഹചോരട്ടമചകചോരപക്ക്,  VFPCK  എന്നമവ  വഴെമയള്ള  പഴെദ്യം-പച്ചക്കറമ

സദ്യംഭരണവദ്യം,  ഓണദ്യം,  ക്രമസ്തുമസക്ക് കചോരഷമക വമപണമകള് നടപമലചോക്കുന്നതക്ക്

വഴെമയദ്യം  കരഷകരുകട  ഉലന്നങ്ങളുകട  വമലയമടമവമനക്ക്  പരമഹചോരമചോരഗ്ഗദ്യം

കകണത്തുവചോന് സചോധമക്കുന.

ശസ്പീശസ്പീ    .  .      മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ  അലമമഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ  അലമ:  :  സരസര,  ,  പ്രകൃതമചകചോഭദ്യംമൂലദ്യം  കൃഷമനശമച്ചപ്രകൃതമചകചോഭദ്യംമൂലദ്യം  കൃഷമനശമച്ച

കരഷകരക്കുള്ള  നഷ്ടപരമഹചോരത്തുക  കരഷകരക്കുള്ള  നഷ്ടപരമഹചോരത്തുക  2021  2021  ചമയക്ക്  മചോസദ്യം  വകരയള്ളചമയക്ക്  മചോസദ്യം  വകരയള്ള

അചപകകരക്കക്ക്  മചോത്രമചോണക്ക്  വമതരണദ്യം  കചയമട്ടുള്ളതക്ക്അചപകകരക്കക്ക്  മചോത്രമചോണക്ക്  വമതരണദ്യം  കചയമട്ടുള്ളതക്ക്.  .  മതമയചോയ  തുകമതമയചോയ  തുക

ബഡ്ജറമല് ലഭദമലചോതതചോണക്ക് നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം നല്കചോന് കഴെമയചോതതമകനബഡ്ജറമല് ലഭദമലചോതതചോണക്ക് നഷ്ടപരമഹചോരദ്യം നല്കചോന് കഴെമയചോതതമകന
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കചോരണമചോയമ  സരക്കചോര  പറയന്നതക്ക്കചോരണമചോയമ  സരക്കചോര  പറയന്നതക്ക്.  .  പ്രളയവദ്യം  പ്രകൃതമദുരന്തെങ്ങളുദ്യം കൂടുതല്പ്രളയവദ്യം  പ്രകൃതമദുരന്തെങ്ങളുദ്യം കൂടുതല്

ചനരമടുന്ന  ഇസൗ  സചോഹചരദതമലുദ്യം  എന്തുകകചോണചോണക്ക്  മതമയചോയ  തുകചനരമടുന്ന  ഇസൗ  സചോഹചരദതമലുദ്യം  എന്തുകകചോണചോണക്ക്  മതമയചോയ  തുക

വകയമരുതചോന്  സരക്കചോര  ശദ്ധമക്കചോതതക്ക്വകയമരുതചോന്  സരക്കചോര  ശദ്ധമക്കചോതതക്ക്;  ;  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  തുകഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  തുക

സമയബനമതമചോയമ നല്കുകമന്നക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുചമചോസമയബനമതമചോയമ നല്കുകമന്നക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുചമചോ??

ശസ്പീശസ്പീ    . .     പമപമ    . .     പ്രസചോദക്ക്പ്രസചോദക്ക്: : സരസര, , കുടമശമകയചോയമ നമല്ക്കുന്ന ഇന്ഷസ്വറന്സമകനകുടമശമകയചോയമ നമല്ക്കുന്ന ഇന്ഷസ്വറന്സമകന

തുക  അടമയന്തെരമചോയമ  അനുവദമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്തുക  അടമയന്തെരമചോയമ  അനുവദമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണക്ക്സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണക്ക്..

ശസ്പീശസ്പീ    .  .      മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ  അലമമഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ  അലമ:  :  സരസര,  ,  സദ്യംസചോനകത  വമളകള്ക്കക്ക്സദ്യംസചോനകത  വമളകള്ക്കക്ക്

തചോങ്ങുവമലയദ്യം  സമരവമലയദ്യം  ലഭമക്കചോതതമനചോല്  കരഷകരതചോങ്ങുവമലയദ്യം  സമരവമലയദ്യം  ലഭമക്കചോതതമനചോല്  കരഷകര

പ്രതമസനമയമലചോണക്ക്പ്രതമസനമയമലചോണക്ക്.  .  അതുചപചോകല  ആവശദതമനക്ക്  സദ്യംഭരണഅതുചപചോകല  ആവശദതമനക്ക്  സദ്യംഭരണ

സദ്യംവമധചോനങ്ങളമലചോതതമനചോല്  ബഹുഭൂരമപകദ്യം  കരഷകനുദ്യംസദ്യംവമധചോനങ്ങളമലചോതതമനചോല്  ബഹുഭൂരമപകദ്യം  കരഷകനുദ്യം

നദചോയവമലകയക്കചോള്  കുറഞ്ഞവമലക്കക്ക്  ഉലന്നങ്ങള്  വമറഴെമക്കചോന്നദചോയവമലകയക്കചോള്  കുറഞ്ഞവമലക്കക്ക്  ഉലന്നങ്ങള്  വമറഴെമക്കചോന്

നമരബനമതരചോകുന്ന  സചോഹചരദമചോണുള്ളതക്ക്നമരബനമതരചോകുന്ന  സചോഹചരദമചോണുള്ളതക്ക്.  .  കചോരഷമകചമഖലയമല്കചോരഷമകചമഖലയമല്

സഹകരണസദ്യംഘങ്ങകള  ചപ്രചോതചോഹമപമച്ചുകകചോണക്ക്  സദ്യംഭരണതമനുദ്യംസഹകരണസദ്യംഘങ്ങകള  ചപ്രചോതചോഹമപമച്ചുകകചോണക്ക്  സദ്യംഭരണതമനുദ്യം

മൂലദവരദ്ധമത  ഉലചോദതമനുമുള്ള  പദ്ധതമകകളചോരുക്കമ  കചോരഷമകവൃദ്ധമമൂലദവരദ്ധമത  ഉലചോദതമനുമുള്ള  പദ്ധതമകകളചോരുക്കമ  കചോരഷമകവൃദ്ധമ

ലചോഭകരമചോക്കുന്നതമനക്ക് കരമപദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്ചക്ക് നടപമലചോക്കുചമചോലചോഭകരമചോക്കുന്നതമനക്ക് കരമപദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്ചക്ക് നടപമലചോക്കുചമചോ??
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ശസ്പീശസ്പീ    .  .      പമപമ    .  .      പ്രസചോദക്ക്പ്രസചോദക്ക്:  :  സരസര,  ,  തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം  അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞ്ഞതക്ക്  വളകരതസ്പീരച്ചയചോയദ്യം  അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞ്ഞതക്ക്  വളകര

പ്രസക്തമചോയ  കചോരദമചോണക്ക്പ്രസക്തമചോയ  കചോരദമചോണക്ക്.  .  ഇതമകന  ഭചോഗമചോയചോണക്ക്  ഇതമകന  ഭചോഗമചോയചോണക്ക്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരസദ്യംസചോന  സരക്കചോര

മൂലദവർദ്ധമത  കചോർഷമക  മമഷൻ  മൂലദവർദ്ധമത  കചോർഷമക  മമഷൻ  (VAAM)  (VAAM)  രൂപസ്പീകരമച്ചക്ക്രൂപസ്പീകരമച്ചക്ക്

പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമച്ചമട്ടുള്ളതക്ക്പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമച്ചമട്ടുള്ളതക്ക്.  .  ഇസൗ  ചമഖലയമല്  ഇസൗ  ചമഖലയമല്  ചകചോള്ഡക്ക്  ചസ്റ്റചോചറജുകള്ചകചോള്ഡക്ക്  ചസ്റ്റചോചറജുകള്,,

സദ്യംഭരണചകന്ദ്രങ്ങള്സദ്യംഭരണചകന്ദ്രങ്ങള്,  ,  വചോഹനങ്ങള്  എന്നമവ  കൂടുതലചോയമ  ആവശദമുണക്ക്വചോഹനങ്ങള്  എന്നമവ  കൂടുതലചോയമ  ആവശദമുണക്ക്..

ഇചപചോള്തകന്ന  ഇചപചോള്തകന്ന  26  26  റസ്പീഫര വചോനുകള് ഗവണകമനക്ക് പുറതമറക്കമക്കഴെമഞ്ഞുറസ്പീഫര വചോനുകള് ഗവണകമനക്ക് പുറതമറക്കമക്കഴെമഞ്ഞു..

ഇവകയലചോദ്യം  കറഫമജചററഡക്ക്  വചോഹനങ്ങളചോണക്ക്ഇവകയലചോദ്യം  കറഫമജചററഡക്ക്  വചോഹനങ്ങളചോണക്ക്.  .  കൂടുതലചോയമ  അതരദ്യംകൂടുതലചോയമ  അതരദ്യം

വചോഹനങ്ങളചോവശദമുണക്ക്വചോഹനങ്ങളചോവശദമുണക്ക്.  .  സഹകരണസചോപനങ്ങളുമചോയമ  ചചരന്നക്ക്സഹകരണസചോപനങ്ങളുമചോയമ  ചചരന്നക്ക്

അഗമകള്ച്ചര ഇന്ഫചോസ്ട്രേക്ച്ചര ഫകണചോകക്ക ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണക്ക് ഇതരദ്യംഅഗമകള്ച്ചര ഇന്ഫചോസ്ട്രേക്ച്ചര ഫകണചോകക്ക ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണക്ക് ഇതരദ്യം

സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  വസ്പീണ്ടുദ്യം  വദചോപമപമക്കചോനചോണക്ക്  തസ്പീരുമചോനമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  വസ്പീണ്ടുദ്യം  വദചോപമപമക്കചോനചോണക്ക്  തസ്പീരുമചോനമച്ചമരമക്കുന്നതക്ക്..

ഇതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  സഹകരണസചോപനങ്ങള്  ഉള്കപകട  ഡമഇതുമചോയമ  ബനകപട്ടക്ക്  സഹകരണസചോപനങ്ങള്  ഉള്കപകട  ഡമ..പമപമ..ആരആര..

ക്ലേമനമക്കമല്  പകങടുതമരുനക്ലേമനമക്കമല്  പകങടുതമരുന.  .  അവരക്കക്ക്  ഓചരചോ  ചമഖലയദ്യംഅവരക്കക്ക്  ഓചരചോ  ചമഖലയദ്യം

അനുചയചോജദമചോകുന്നതരതമലുള്ള ചകചോള്ഡക്ക് ചസ്റ്റചോചറജുകള്അനുചയചോജദമചോകുന്നതരതമലുള്ള ചകചോള്ഡക്ക് ചസ്റ്റചോചറജുകള്, , റസ്പീഫര വചോനുകള്റസ്പീഫര വചോനുകള്,,

മറക്ക്  സദ്യംഭരണചകന്ദ്രങ്ങളുമുള്കപകട  ഇതമകന  ഭചോഗമചോയമതകന്നമറക്ക്  സദ്യംഭരണചകന്ദ്രങ്ങളുമുള്കപകട  ഇതമകന  ഭചോഗമചോയമതകന്ന

കകചോണ്ടുവരുനണക്ക്കകചോണ്ടുവരുനണക്ക്.  .  ഉലന്നങ്ങള് കൃതദമചോയമ  സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനുദ്യം  സദ്യംസരമച്ചക്ക്ഉലന്നങ്ങള് കൃതദമചോയമ  സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനുദ്യം  സദ്യംസരമച്ചക്ക്

മൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നമചോക്കുന്നതമനുമുള്ള നടപടമകളുണചോകുദ്യംമൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നമചോക്കുന്നതമനുമുള്ള നടപടമകളുണചോകുദ്യം.  .  ബഹുമചോനദനചോയബഹുമചോനദനചോയ
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മുഖദമനമയകട  മൂന്നചോമകത  നൂറുദമനപദ്ധതമയകട  ഭചോഗമചോയമതകന്നമുഖദമനമയകട  മൂന്നചോമകത  നൂറുദമനപദ്ധതമയകട  ഭചോഗമചോയമതകന്ന

സദ്യംഭരണ  സദ്യംസരണതമകന  ഭചോഗമചോയമ  ആയമരദ്യം  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങള്സദ്യംഭരണ  സദ്യംസരണതമകന  ഭചോഗമചോയമ  ആയമരദ്യം  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങള്

ക്രമസ്പീകരമക്കണകമന്നക്ക്  ഇചപചോള്തകന്ന  തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണക്ക്ക്രമസ്പീകരമക്കണകമന്നക്ക്  ഇചപചോള്തകന്ന  തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണക്ക്.  .  അകതലചോദ്യംഅകതലചോദ്യം

യചോഥചോരതദമചോകുന്നചതചോടുകൂടമ ഇസൗ പ്രശ്നങ്ങള് പരമഹരമക്കചോനചോവദ്യംയചോഥചോരതദമചോകുന്നചതചോടുകൂടമ ഇസൗ പ്രശ്നങ്ങള് പരമഹരമക്കചോനചോവദ്യം..

ശസ്പീശസ്പീ    .  .      കുറുചക്കചോളമ  കമചോയസ്പീൻകുറുചക്കചോളമ  കമചോയസ്പീൻ:  :  സരസര,  ,  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  2022-2022-ഓടുകൂടമഓടുകൂടമ

കരഷകരുകട വരുമചോനദ്യം ഇരട്ടമയചോക്കുകമന്നക്ക് പറഞ്ഞമരുനകവങമലുദ്യം നടന്നമലകരഷകരുകട വരുമചോനദ്യം ഇരട്ടമയചോക്കുകമന്നക്ക് പറഞ്ഞമരുനകവങമലുദ്യം നടന്നമല..

കരഷകരുകട  ഉലചോദനകച്ചലവമകന  കരഷകരുകട  ഉലചോദനകച്ചലവമകന  150150 ശതമചോനദ്യം  വമലനമശ്ചയമച്ചക്ക്ശതമചോനദ്യം  വമലനമശ്ചയമച്ചക്ക്

ഉലന്നങ്ങള്  സദ്യംഭരമക്കുകമന്നക്ക്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമകന  ഒരുഉലന്നങ്ങള്  സദ്യംഭരമക്കുകമന്നക്ക്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമകന  ഒരു

പ്രഖദചോപനമുണചോയമരുനപ്രഖദചോപനമുണചോയമരുന.  .  അതക്ക്  അടമയന്തെരമചോയമ  നടപമലചോക്കചോന്  നടപടമഅതക്ക്  അടമയന്തെരമചോയമ  നടപമലചോക്കചോന്  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോസസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ??

ശസ്പീശസ്പീ    .  .      പമപമ    .  .      പ്രസചോദക്ക്പ്രസചോദക്ക്:  :  സരസര,   ,   തസ്പീരച്ചയചോയമട്ടുദ്യം  അതമകന ഭചോഗമചോയമട്ടചോണക്ക്തസ്പീരച്ചയചോയമട്ടുദ്യം  അതമകന ഭചോഗമചോയമട്ടചോണക്ക്

മൂലദവർദ്ധമത  കചോർഷമക  മമഷനമചലയക്ക്  മൂലദവർദ്ധമത  കചോർഷമക  മമഷനമചലയക്ക്  നസ്പീങ്ങുന്നതക്ക്നസ്പീങ്ങുന്നതക്ക്.  .  അതമകനഅതമകന

പരമശസ്പീലനങ്ങളമചലയ്കക്കചോകക്ക കടക്കുന്നതക്ക്പരമശസ്പീലനങ്ങളമചലയ്കക്കചോകക്ക കടക്കുന്നതക്ക്. . ബഹുമചോനകപട്ട അദ്യംഗദ്യം കകവഗബഹുമചോനകപട്ട അദ്യംഗദ്യം കകവഗ,,

കൃഷമദരശന്  എന്നസ്പീ  പരമപചോടമകള്  ചനരമട്ടക്ക്  കചോചണണതചോയമരുനകൃഷമദരശന്  എന്നസ്പീ  പരമപചോടമകള്  ചനരമട്ടക്ക്  കചോചണണതചോയമരുന..

തലചശരമയമല് സദ്യംഘടമപമച്ച കൃഷമദരശന് ഉള്കപകടയള്ളവയകട കചോരദങ്ങള്തലചശരമയമല് സദ്യംഘടമപമച്ച കൃഷമദരശന് ഉള്കപകടയള്ളവയകട കചോരദങ്ങള്

ഇവമകട  പറഞ്ഞതചോണക്ക്ഇവമകട  പറഞ്ഞതചോണക്ക്.  .  കരഷകരക്കക്ക്  വരുമചോനമുണചോകുന്നതമകനകരഷകരക്കക്ക്  വരുമചോനമുണചോകുന്നതമകന
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നൂറുകണക്കമനക്ക് കഥകള് ഇതമലൂകട പറയചോന് സചോധമക്കുദ്യംനൂറുകണക്കമനക്ക് കഥകള് ഇതമലൂകട പറയചോന് സചോധമക്കുദ്യം. . ഇതമകന ഭചോഗമചോയമഇതമകന ഭചോഗമചോയമ

500500 വനമതകളുകട  വമജയകഥകള്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുചമ്പചോള്  വരുമചോനവനമതകളുകട  വമജയകഥകള്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുചമ്പചോള്  വരുമചോന

ഇനതമല്  കരഷകരക്കക്ക്  എത്ര  വരദ്ധനവണചോകുനകവന്ന  കചോരദദ്യംഇനതമല്  കരഷകരക്കക്ക്  എത്ര  വരദ്ധനവണചോകുനകവന്ന  കചോരദദ്യം

മനസമലചോകുന്നതചോണക്ക്മനസമലചോകുന്നതചോണക്ക്.  .  ഇതക്ക്  കൂടുതലചോയമ  കകചോണ്ടുവചരണതുണക്ക്ഇതക്ക്  കൂടുതലചോയമ  കകചോണ്ടുവചരണതുണക്ക്..

അതമനചോവശദമചോയ എലചോ ഇടകപടലുകളുദ്യം നടത്തുന്നതചോയമരമക്കുദ്യംഅതമനചോവശദമചോയ എലചോ ഇടകപടലുകളുദ്യം നടത്തുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം..

മമമമ    . .     സസ്പീക്കരസസ്പീക്കര: : ഓരഡരഓരഡര..........ഓരഡരഓരഡര..........ചചചോചദദചോതരചവള അവസചോനമച്ചുചചചോചദദചോതരചവള അവസചോനമച്ചു..

((ചചചോചദദചോതര സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞുചചചോചദദചോതര സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞു.).)


