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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര......... ഓരഡര........ ചചചോദദദ്യം നമ്പര *121

സദ്യംസചോനദ്യം പച്ചക്കറമ കൃഷമയമല് കകൈവരമച്ച ചനട്ടങ്ങള

(*121) ശസ്പീ  .   കഹൈബമ ഈഡന  :

  ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന  :

  ശസ്പീ  .   അടൂര പ്രകൈചോശശ  :

 ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതചോമസശ  : തചോഴഴെ  കൈചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കശ  കൃഷമ

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  മുന  സരക്കചോരമഴന്റെ  കൈചോലതശ  സദ്യംസചോനദ്യം  പച്ചക്കറമ  കൃഷമയമല്

എഴന്തെലചോദ്യം  ചനട്ടങ്ങള കകൈവരമച്ചമട്ടുണശ; വമശദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ) സദ്യംസചോനതശ പച്ചക്കറമയുഴട ഉത്പചോദനദ്യം ഇക്കചോലതശ എത്രയചോയമ

വരദമപമക്കചോന കൈഴെമഞ; വമശദചോദ്യംശങ്ങള എഴന്തെലചോദ്യം;

(സമ)  ഈ  ചനട്ടങ്ങള  കകൈവരമക്കചോന  പദതമ  നമരവ്വഹൈണതമല്

എഴന്തെലചോദ്യം നടപടമകൈളചോണശ കകൈഴക്കചോണതശ; വമശദമചോക്കുചമചോ?

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര  ): സര, 

(എ & ബമ) എക്കചണചോമമകശ & സചോറമസമകശ വകുപമഴന്റെ കൈണക്കശ പ്രകൈചോരദ്യം
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2005-06 കൈചോലഘട്ടതമല് 47256 ഴഹൈക്ടര കൃഷമ സലത്തുനമനദ്യം 5.67 ലകദ്യം

ഴമടമകൈശ  ടണ്  ഉലചോദനദ്യം  ഉണചോയമരുന്നതശ  2014-15  കൈചോലഘട്ടതമല്  44360

ഴഹൈക്ടര കൃഷമ സലത്തുനമനദ്യം 5.98 ഴമടമകൈശ ടണ് ആയമ വരദമച്ചമട്ടുണശ.  ഈ

കൈചോലയളവമല് കൃഷമ ഭൂമമയുഴട വമസസ്പീരണദ്യം  2896  ഴഹൈക്ടര കുറഞ്ഞതചോയമട്ടചോണശ

ഔചദദചോഗമകൈ കൈണക്കുകൈള കൈചോണമക്കുന്നതശ.

(സമ)  2006  മുതല്  സദ്യംസചോനതശ  ഊരജമത  പച്ചക്കറമ

ഉലചോദനതമനചോയുള്ള  പദതമകൈള  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണശ.   ഇതമഴന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

സ്കൂളുകൈള,  ഴപചോതുസലങ്ങള  എന്നമവ  ഉപചയചോഗമച്ചുള്ള  കൃഷമയുദ്യം  മട്ടുപചോവശ

കൃഷമയുദ്യം  വദചോപമപമച്ചമരുന.   ഇതമനുപുറഴമ  ആധുനമകൈ  കൃഷമ  രസ്പീതമയചോയ

പ്രമസമഷന  ഫചോമമങശ,  ചപചോളമഹൈഹൗസശ  ഫചോമമങശ  കൃഷമയുദ്യം  മഴെമറകൃഷമയുദ്യം

ആരദ്യംഭമച്ചമരുന.   മുന  സരക്കചോരമഴന്റെ  കൈചോലത്തുദ്യം  ഈ  പദതമകൈള

തുടരനചപചോരുകൈയുണചോയമ.   ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈള  മുനകൈചോലചതക്കചോള  കൂടുതല്

ഇക്കഴെമഞ്ഞ സരക്കചോരമഴന്റെ കൈചോലതശ ആരദ്യംഭമച്ചു.  എന്നചോല് ചപചോളമഹൈഹൗസമഴല

കൃഷമ  രസ്പീതമകൈള  സദ്യംബനമച്ചശ  കൃഷമക്കചോരക്കശ  ചവണത്ര  അവചബചോധവദ്യം

പരമശസ്പീലനവദ്യം  നല്കൈചോഴത  ആരദ്യംഭമച്ചതമനചോല്  സരക്കചോര  ഉചദ്ദേശമച്ച  ചനട്ടദ്യം

കകൈവരമക്കുവചോന കൈഴെമഞ്ഞമട്ടമല.  അചതസമയദ്യം മട്ടുപചോവമലദ്യം ചഗചോബചോഗമലമുള്ള
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കൃഷമ  രസ്പീതമകൈള  അരബന  ഏരമയചോകൈളമലദ്യം  ഗചോമങ്ങളമലദ്യം  വദചോപമപമക്കുവചോന

സചോധമച്ചമട്ടുണശ.

ശസ്പീ  .    കഹൈബമ  ഈഡന:  സര,  കൃഷമ  ഉചദദചോഗസരക്കശ  ഓരഗചോനമകൈശ

ഫചോമമദ്യംഗമല്  വലമയ  തചോലരദദ്യം  കൈചോണുന്നമല.   അതമനശ  പല  കൈചോരണങ്ങളചോണശ

പറയഴപടുന്നതശ.   കജൈവ  സദ്യംഘടനകൈളുദ്യം  കൈചോരഷമചകൈചോലന്നങ്ങള  ഉണചോക്കുന്ന

സദ്യംഘടനകൈളുദ്യം വദകമകൈളുദ്യം ഴറസമഡന്റെശസശ അചസചോസമചയഷനുകൈളുദ്യം കൈചോരഷമകൈ

വകുപമഴല ഉചദദചോഗസരുദ്യം ചചരന്നശ ഗവണ്ഴമന്റുതഴന്ന ഔചദദചോഗമകൈമചോയമ ഒരു

സദ്യംഘടനയുണചോക്കമ  ഇതശ  എങ്ങഴനയചോണശ   ഉലചോദമപമക്കുന്നഴതനള്ള

ധചോരണയുണചോക്കണദ്യം.  പല  സന്ദരഭങ്ങളമലദ്യം  ഇതമഴനക്കുറമച്ചശ  വദകമചോയ  ഒരു

ധചോരണയമല. കൈസ്പീടങ്ങളുണചോകുന്ന സചോഹൈചരദങ്ങളമല്  കൈസ്പീടനചോശമനമകൈള (natural

pesticides)  ഉപചയചോഗമച്ചശ  അതശ  എങ്ങഴനയചോണശ  ഇലചോതചോക്കുന്നതമഴനക്കുറമച്ചശ

അവചബചോധദ്യം  സൃഷമക്കചോനുദ്യം   ജൈനകൈസ്പീയമചോയമ  ഇതരദ്യം  കൂട്ടചോയ്മകൈള

വദചോപമപമക്കചോനുമചോയമ  ഗവണ്ഴമന്റുതഴന്ന  ചനരമട്ടശ  ഔചദദചോഗമകൈമചോയ

ചബചോഡസ്പീസുണചോക്കുചമചോ?

  ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

പറഞ്ഞതുചപചോഴല  സദ്യംഘടനചോ  രൂപസ്പീകൈരണഴതപറമയല  ഗവണ്ഴമന്റെശ
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ആചലചോചമക്കുന്നതശ.  കൃഷമവകുപമഴല  90  ഉചദദചോഗസനചോരക്കശ  ഗുഡശ

അഗമകൈളച്ചറല്  പ്രചോക്ടസ്പീസശ  എന്ന  നമലയമലള്ള  ആധുനമകൈ  പരമശസ്പീലനദ്യം

ഴകൈചോടുക്കുന്നതമനുചവണമ,  പ്രചതദകൈമചോയ  പമ.ജൈമ.  ചകൈചോഴശ

പഠമപമക്കുന്നതമനുചവണമ,  കഹൈദരചോബചോദമഴല  ഇനസമററ്റ്യൂട്ടമല്  പഠമച്ചുകൈഴെമഞ്ഞ

ആളുകൈള അറുപചതചോളദ്യം  കൃഷമ  വകുപശ  ഉചദദചോഗസനചോരക്കശ  കൈഴെമഞ്ഞ ദമവസദ്യം

സചമതമയമല്  വച്ചശ  പ്രചതദകൈ  ഴടയമനമദ്യംഗശ  ഴകൈചോടുക്കുകൈയുണചോയമ.

അതരതമലള്ള  ഉചദദചോഗസരമചോരക്കശ  ഴടയമനമദ്യംഗശ  ഴകൈചോടുക്കുകൈയുദ്യം  കജൈവ

കൃഷമ  ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമനുചവണമ  കജൈവ  കൃഷമയുഴട  മഴറലചോ

സചങ്കേതങ്ങളുദ്യം  ജൈനങ്ങളമചലയശ  എതമക്കുവചോനുദ്യം  ചവണമയുള്ള  സമഗമചോയ

പദതമയചോണശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ആവമഷ്കരമക്കുവചോന  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  കൈചോരഷമകൈ

സരവ്വകൈലചോശചോലയുദ്യം കൃഷമ വകുപ്പുദ്യം സദ്യംയുകമചോയമ ഒരു കഡ്രൈവശ നടതചോനചോണശ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.   കൈചോരഷമകൈ  സരവ്വകൈലചോശചോലയമല്  ബചയചോ  കൈണ്ചടചോള

ഏജൈന്റെശസമഴന  ഴഡവലപശ  ഴചയ്യുന്ന  ലചബചോറട്ടറമയമല്   ഗചവഷണതമഴന്റെ

ഫലമചോയമ  കൈണ്ടുപമടമക്കഴപട്ടമരമക്കുന്ന  ബചയചോ  കൈണ്ചടചോള  ഏജൈന്റെശസമഴന

വദചോപമപമക്കചോനുദ്യം  അതുചപചോഴല   കൂടുതല്  തചോഴഴെതട്ടമചലയശ  ഉലചോദമപമക്കചോന

കൈഴെമയചോവന്ന  തരതമലള്ള  കജൈവ  സചോചങ്കേതമകൈ  വമദദകൈള  ജൈനങ്ങഴള
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പഠമപമക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടമകൈളുദ്യം സസസ്പീകൈരമക്കുകൈയചോണശ.  ഇതമഴന്റെ ഭചോഗമചോയമ

200  കൃഷമ  ഭവനുകൈള  അചഗചോ  കമനമക്കുകൈളചോക്കമ  മചോറചോന  ഗവണ്ഴമന്റെശ

ഉചദ്ദേശമക്കുകൈയചോണശ.   ഈ  അചഗചോ  കമനമക്കുകൈള  ഇതരതമല്  പരമശസ്പീലനദ്യം

ഴകൈചോടുക്കുന്ന സചോപനങ്ങളചോക്കമ മചോറ്റുകൈയചോണശ.   ചനരഴതയുണചോയമരുന്ന കൃഷമ

ഭവന സങ്കേലതമല്നമനദ്യം വദതദസമചോയമ  സദ്യംസചോന വദചോപകൈമചോയമ അചഗചോ

കമനമക്കുകൈള  ആരദ്യംഭമക്കുചമ്പചോള  ഇതമഴന്റെ  സചോചങ്കേതമകൈ  വമദദകൈള

ജൈനങ്ങളമചലയശ  ചനരമട്ടശ  എതമക്കുവചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കചോനചോണശ

ഗവണ്ഴമന്റെശ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  

ശസ്പീ  .    കഹൈബമ  ഈഡന :  സര,  നഗരങ്ങളമല്  പല  സലങ്ങളമലദ്യം

ഓരഗചോനമകൈശ  ചസചോറുകൈള  വദചോപകൈമചോണശ.  പച്ചക്കറമകൈളക്കുദ്യം  പഴെവരഗ്ഗങ്ങളക്കുദ്യം

ഈ  ഓരഗചോനമകൈശ  ചസചോറുകൈളമല്  രണമരട്ടമ  മൂന്നമരട്ടമ  വമലയചോണശ  വചോങ്ങുന്നതശ.

അതശ വചോങ്ങുവചോന വലമഴയചോരു മചോരക്കറ്റുതഴന്ന അവയമലബമളചോണശ.  പചക അതശ

യഥചോരത്ഥതമല് ഓരഗചോനമകൈശ ആചണചോ? അതുചപചോഴല അനദസദ്യംസചോനങ്ങളമല്

നമനദ്യം  ഓരഗചോനമകൈശ  എന്ന  ചപരമല്  സചോധനങ്ങള  വരുനണശ.   പല

സദ്യംഘടനകൈളുദ്യം  ഓരഗചോനമകൈശ  എന്ന  ചപരമല്  വലമയ  ചന്തെകൈള  തുറക്കുനണശ.

ഇഴതലചോദ്യം  പരമചശചോധമക്കചോനചവണമ   ജൈമലചോ  ചകൈന്ദ്രങ്ങളമല്  ലചബചോറട്ടറമകൈള
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തുടങ്ങചോന  സന്നദമചോകുചമചോ?  നഗര  ചമഖലകൈളമല്  ഫചോറശ  കൃഷമ

ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമഴന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ചഗചോ  ബചോഗുകൈള  ഴകൈചോടുക്കുന്ന

പദതമകൈളുണശ.  റസമഡന്റെശസശ  അചസചോസമചയഷനുകൈള  ചപചോഴലയുള്ള

സദ്യംഘടനകൈളുദ്യം  ജൈനകൈസ്പീയ  കൂട്ടചോയ്മകൈളുദ്യം  വഴെമ  പരമശസ്പീലനങ്ങള  നല്കൈമ

സകസനബമളചോയമ  മട്ടുപചോവശ  കൃഷമ  വദചോപമപമക്കുവചോനുള്ള  നടപടമ

സസസ്പീകൈരമക്കുചമചോ?  

 ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല് കുമചോര:  സര,  പല പദതമകൈളുഴടയുദ്യം വളഴര

പ്രധചോനഴപട്ട  പ്രശദ്യം  അതശ  നടപചോക്കമക്കഴെമഞ്ഞചോല്  അതമഴന്റെ  റമസളട്ടശ

സദ്യംബനമച്ചശ  ഒരു  ചമചോണമററമദ്യംഗശ  നടക്കചോറമല.  ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

പറഞ്ഞതുചപചോഴല  സകസനബമളചോയ  നമലയമല്  നമലനമരതചോനചോവശദമചോയ

ചമചോണമററമദ്യംഗശ  ഡമപചോരട്ടശഴമന്റെമഴന്റെ  ചനതൃതസതമലണചോകുഴമന്നശ

ഉറപ്പുവരുതചോനുള്ള  തസ്പീരുമചോനദ്യം  എടുതമട്ടുണശ.  ഇവമഴട  വമലന

നടതമഴക്കചോണമരമക്കുന്ന  പല  കജൈവ  കൈചോരഷമചകൈചോലന്നങ്ങളുദ്യം

കജൈവമചോചണചോഴയന്നശ  പരമചശചോധമക്കചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനതമഴന്റെ  അപരദചോപ്തത

നമ്മുഴട സദ്യംസചോനതശ വദചോപകൈമചോണശ. അതശ പരമഹൈരമക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടമ

ഗവണ്ഴമന്റെശ  സസസ്പീകൈരമക്കുദ്യം.  സരവ്വകൈലചോശചോലയുഴട  ഴവള്ളചോയണമയമഴല
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ലചബചോറട്ടറമയമലചോണശ   ഇചപചോള  പരമചശചോധമക്കുന്നതശ.   ഇതശ  വളഴര

കൈചോലതചോമസമുണചോകുന്ന  ഒരു  കൈചോരദമചോണശ.  അതുഴകൈചോണശ  യൂണമചവഴമറമ  തഴന്ന

നചോലശ  ലചബചോറട്ടറമകൈള  ആരദ്യംഭമക്കുവചോന  തസ്പീരുമചോനമച്ചതമനുപുറഴമ  എലചോ

ജൈമലകൈളമലദ്യം  കൃഷമവകുപ്പുതഴന്ന  ഇതരതമലള്ള  ലചബചോറട്ടറമകൈള  സചോപമച്ചശ

കജൈവ പച്ചക്കറമകൈളതഴന്ന ഴകൈചോടുക്കുനചണചോഴയനദ്യം തമമഴചോടശ ഉളഴപഴടയുള്ള

സദ്യംസചോനങ്ങളമല്നമനദ്യം  വരുന്ന  പച്ചക്കറമകൈളമഴല  വമഷചോദ്യംശദ്യം

പരമചശചോധമക്കുന്നതമനുദ്യം  ജൈനങ്ങളക്കശ  വമഷരഹൈമതമചോയ  പച്ചക്കറമകൈളുദ്യം

ഭകദധചോനദങ്ങളുദ്യം  ഭചകദചോലന്നങ്ങളുദ്യം  കൈമട്ടുഴമന്നശ  ഉറപ്പുവരുതചോനുമുള്ള

സദ്യംവമധചോനദ്യം ശകമഴപടുതചോന ഗവണ്ഴമന്റെശ തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണശ.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന:  സര,  ഇതര  സദ്യംസചോനങ്ങഴള  മചോത്രദ്യം

പച്ചക്കറമക്കുചവണമ  ആശയമച്ചമരുന്ന  ഈ  സദ്യംസചോനദ്യം  കൈഴെമഞ്ഞ  രണ്ടുമൂന്നശ

വരഷക്കചോലതമനമടയമലചോണശ  ഇക്കചോരദതമല്  തചോലരദദ്യം  കൈചോണമച്ചുതുടങ്ങമയതശ.

ലഭദമചോകുന്ന  സലങ്ങളമല്  മുഴുവനുദ്യം  പച്ചക്കറമ  കൃഷമ  നടത്തുന്നതമനശ  ഒരു

ജൈനകൈസ്പീയ  പ്രസചോനദ്യം  തഴന്ന  വളരനവചരണതുണശ.  സദ്യംസചോനതശ  ഇഴതചോരു

ഴടന്റെചോയമ മചോചറണതുണശ.  ചകൈരളചോപ്രചദശശ ചകൈചോണ്ഗസശ കൈമമറമയുദ്യം സമ.പമ.എദ്യം.

സദ്യംസചോന  കൈമമറമയുഴമചോഴക്ക  ഇക്കചോരദതമല്  നഴലചോരു  ഇനമചഷദറസ്പീവശ
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എടുതമരുന. സരക്കചോരുദ്യം ഉചദദചോഗസരുദ്യം തചദ്ദേശ സസയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങളുദ്യം

ഴടകശറശ  ബുക്കമല്നമനദ്യം  ഇറങ്ങമവന്നശ   ഇതമഴന  പ്രചോചയചോഗമകൈ  തലതമചലയശ

ഴകൈചോണ്ടുവരചോനുള്ള ഒരു ജൈനകൈസ്പീയ പ്രസചോനമചോക്കമ   മചോറ്റുന്നതമനശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ

മുനകകൈ എടുക്കുചമചോ?

 ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

പറഞ്ഞതുചപചോഴല  ഇഴതചോരു  ജൈനകൈസ്പീയ  പ്രസചോനമചോക്കമ  മചോറചോനചോണശ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  ഇഴതചോരു  സരക്കചോരമഴന്റെ  ഔചദദചോഗമകൈ  പരമപചോടമ

എന്നതമചനക്കചോളുപരമയചോയമ  ജൈനങ്ങളുഴടകൂടമ  ചനതൃതസതമലള്ള  ഒരു

പരമപചോടമയചോക്കമ  മചോറചോനചോണശ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  ഇതമഴന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

സമഗമചോയമട്ടുള്ള  ഇതമഴന്റെ  പദതമകൈഴളക്കുറമച്ചശ  ആചലചോചമക്കുന്നതമനുചവണമ

വരുന്ന ദമവസദ്യം ബഹുമചോനഴപട്ട മുഖദമനമയുഴട ചനതൃതസതമല്  സഹൈകൈരണ

വകുപ്പുമനമ യുദ്യം തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ വകുപ്പുമനമയുദ്യം കുടുദ്യംബശസ്പീയുഴട ബനഴപട്ട

ഉചദദചോഗസനചോരുദ്യം കൃഷമ  വകുപശ  ഉചദദചോഗസനചോരുദ്യം കൃഷമ  വകുപശ   മനമയുദ്യം

ചചരന്നശ  സദ്യംയുക  ചയചോഗദ്യം   ചചരചോന  ചപചോകുന്നതശ  ഈ  ഒരു  പരമപചോടമ

ആവമഷ്കരമക്കുന്നതമനുചവണമയചോണശ. നമ്മുഴട സദ്യംസചോനതശ  ധചോരചോളദ്യം ആളുകൈള

ഇചപചോള  കജൈവപച്ചക്കറമ  കൃഷമയമചലയശ  വന്നമട്ടുണശ.   സമ.പമ.എദ്യം.-ഉദ്യം
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ചകൈചോണ്ഗസശ  പചോരട്ടമയുദ്യം  സമ.പമ.ഐ.-യുദ്യം  ഉളഴപഴടയുള്ള  എലചോ  രചോഷസ്പീയ

പചോരട്ടമകൈളുദ്യം ഇതമചലയശ  വന്നമട്ടുണശ.   ഞചോന സമ.പമ.ഐ.  ചനതൃതസദ്യം  നല്കുന്ന

കൈചോരഷമകൈ  സദ്യംസ്കൃതമയുഴട  ഴചയരമചോനചോയമ  പ്രവരതമച്ചമരുന്ന  ആളചോണശ.

ഇതമല്  ആരക്കുദ്യം  വരചോദ്യം.  സമ.പമ.ഐ.,  സമ.പമ.എദ്യം.,  ചകൈചോണ്ഗസശ,

ആര.എസശ.എസശ.,  മുസസ്പീങ്ങള  ഇവരക്കചോരക്കുദ്യം  വരചോദ്യം;  അമ്പലങ്ങളക്കുദ്യം

പള്ളമകൈളക്കുദ്യം  വരചോദ്യം.   ആരക്കുചവണഴമങ്കേമലദ്യം  പച്ചക്കറമ  കൃഷമ  രദ്യംഗചതയശ

വരചോന   ഞങ്ങള  സസചോഗതദ്യം  ഴചയ്യുകൈയചോണശ.  എലചോവചരയുദ്യം

കൂട്ടമചയചോജൈമപമച്ചുഴകൈചോണ്ടുള്ള  രസ്പീതമയമചലയചോണശ  ചപചോകുന്നതശ.  ഇഴതചോരു

ഗവണ്ഴമന്റെശ ചപ്രചോഗചോദ്യം എന്നതമചനക്കചോളുപരമ ഇതശ ജൈനങ്ങളുഴട പരമപചോടമയചോക്കമ

മചോറചോനചോണശ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  

ശസ്പീ  .    അടൂര  പ്രകൈചോശശ:  സര,  കൈഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  കൈചോലഘട്ടതമല്

ചപചോളമഹൈഹൗസശ ഫചോമമങശ  കൃഷമരസ്പീതമകൈള സദ്യംബനമച്ചശ കൃഷമക്കചോരക്കശ ചവണത്ര

അവചബചോധവദ്യം പരമശസ്പീലനവദ്യം നല്കൈചോഴത ആരദ്യംഭമച്ചു എന്നചോണശ  അങ്ങശ തന്ന

മറുപടമ.   അചതസമയദ്യം  മട്ടുപചോവമലദ്യം  ചഗചോ  ബചോഗമലമുള്ള  കൃഷമരസ്പീതമകൈള

അരബന ഏരമയകൈളമലദ്യം ഗചോമങ്ങളമലദ്യം വദചോപമപമക്കചോന സചോധമച്ചമട്ടുഴണനമുണശ.

അതുമചോത്രമല  2014-15  സചോമ്പതമകൈ  വരഷദ്യം  5.98  ഴമടമകൈശ  ടണ്  ഉലചോദനദ്യം
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നടത്തുകൈയുദ്യം  ഴചയമട്ടുണശ.   നമ്മുഴട  സദ്യംസചോനതശ  എത്ര  ടണ്  പച്ചക്കറമകൈള

ഉലചോദമപമച്ചചോല് നമുക്കശ സസയദ്യം പരദചോപ്തതയമല് എതമചച്ചരുവചോന കൈഴെമയുഴമന്നശ

അചങ്ങയശ എഴന്തെങ്കേമലദ്യം കൈണക്കുകൈളുചണചോ; ഉഴണങ്കേമല് അതശ വദകമചോക്കുചമചോ?

 ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  ഐ.സമ.എദ്യം.ആര.-ഴന്റെ

ഴറക്കമചന്റെഷന  പറയുന്നതശ  ഒരു  വദകമക്കശ  300 ഗചോദ്യം  ഴവജൈമറബമളസശ

ചവണഴമന്നചോണശ.  അതുപ്രകൈചോരദ്യം   40  ലകദ്യം  ഴമടമകൈശ  ടണ്  പച്ചക്കറമ

ചവണമവരുഴമന്നചോണശ  പറയുന്നതശ.   903  ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളചോണശ  ചനരഴത

ആരദ്യംഭമക്കുവചോന  തസ്പീരുമചോനമച്ചതശ.   അതമല്  307  എണദ്യം  ഇതുവഴര

ആരദ്യംഭമക്കുവചോന  കൈഴെമഞ്ഞമട്ടമല.  ഉലചോദനകൈചോരദതമല്  അഞമരട്ടമയമലധമകൈദ്യം

പച്ചക്കറമകൈള  ഉലചോദമപമക്കചോന  കൈഴെമയുഴമന്നശ  പ്രതസ്പീകമച്ചുഴകൈചോണചോണശ

ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളമലൂഴടയുള്ള ഉലചോദനദ്യം തുടങ്ങമയതശ.  75 ശതമചോനദ്യം സബ്സമഡമ

നല്കുന്ന  ഈ  പദതമ,  പലചപചോഴുദ്യം  ഇതശ  നല്കൈമയമട്ടുള്ള  ആളുകൈളക്കശ

പരമശസ്പീലനദ്യം  കൈമട്ടചോതതമഴന്റെ  ഫലമചോയമ  ഇതമനുമുകൈളമല്  ആല്ഗ

വന്നതമനുചശഷദ്യം  ചവണത്ര  കലറമലചോതതുഴകൈചോണശ  ഉലചോദനകമത

കുറഞചപചോകുന്ന  ഒരു  സമതമവമചശഷമുണചോയമ.   ഇതമഴന്റെ  ഴമയമന്റെനനസശ

ഉളഴപഴടയുള്ള  കൈചോരദങ്ങളമല്  ചവണത്ര  പരമശസ്പീലനദ്യം  ലഭമക്കചോതതുഴകൈചോണശ
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ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  വലമയ  പദതമയചോണശ  വചോസവതമല്  ഉചദ്ദേശമച്ച

ലകദപ്രചോപ്തമയമചലയശ  എതചോതമരുന്നതശ.  ഈ  ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈള  വസ്പീണ്ടുദ്യം

റമപയര  ഴചയ്തുഴകൈചോണശ  അതമഴന്റെ  ഉലചോദനദ്യം  വരദമപമക്കചോന  ചവണമയുള്ള

പരമപചോടമയചോണശ    ആചലചോചമക്കുന്നതശ.   ഇചപചോള  400  സസയര  മസ്പീററമഴന്റെ

ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളചോണശ   ഗവണ്ഴമന്റെശ  ഴപ്രചോകവഡശ  ഴചയമരമക്കുന്നതശ.  ഴചറമയ

വസ്പീടുകൈളക്കുചവണമ  10,  20,  30  സസയര മസ്പീററമഴന്റെ ഴചറമയ ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈള

ഴകൈചോടുക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  പദതമഴയക്കുറമച്ചശ  യൂണമചവഴമറമ  തഴന്ന

പ്രചതദകൈമചോയ  റമസരച്ചശ  നടത്തുനണശ.  നമലവമലള്ള  ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈള

ഉപചയചോഗമച്ചതമഴന്റെ  ചമല  നറ്റ്യൂനതകൈള  പരമഹൈരമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള

പരമപചോടമകൈളചോണശ  ചനചോക്കുന്നതശ.  ഞങ്ങളക്കശ  അവസചോനദ്യം  കൈമട്ടമയ

കൈണക്കുപ്രകൈചോരദ്യം  2015-16  കൈചോലഘട്ടതമല്  6.28  ലകദ്യം ഴമടമകൈശ  ടണ് ആയമ

പച്ചക്കറമ  ഉലചോദനദ്യം  വരദമച്ചമട്ടുണശ.   ഈ  ചപചോളമഹൈഹൗസശ  കൃഷമയുദ്യം  മട്ടുപചോവശ

കൃഷമയുഴമചോഴക്ക  അതമഴനചോരു  പ്രധചോനഴപട്ട  ഘടകൈമചോയമട്ടുണശ.   ഇതശ

സകസനബമളചോയമ നമലനമരതമഴക്കചോണശ ചപചോകൈണഴമങ്കേമല് ഇതമനശ കൃതദമചോയ

ഒരു  ചമചോണമററമദ്യംഗശ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോക്കമഴയടുക്കണദ്യം.  സബ്സമഡമ

ഴകൈചോടുക്കുന്ന  ഒരു  പദതമ  ഏറ്റുവചോങ്ങചോന  ആളുകൈളുണചോകുദ്യം.  ഇനമ   കൃതദമചോയ
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പരമശസ്പീലനദ്യം  ലഭമച്ചമട്ടുള്ള  കൃഷമക്കചോരക്കശ  മചോത്രഴമ  ആധുനമകൈ  കൃഷമരസ്പീതമ

സദ്യംബനമച്ചുള്ള  ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈള  ഴകൈചോടുക്കുകൈയുള്ളൂ  എന്നശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ

തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണശ.  

ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .   ചതചോമസശ :  സര,  നമ്മുഴട  കൈചോരഷമകൈ  സരവ്വകൈലചോശചോലകൈളമല്

നമഴന്നചോഴക്ക പുറത്തു വരുന്നതശ  വളഴര  പ്രഗത്ഭരചോയ കൃഷമ  ഉചദദചോഗസനമചോരചോണശ,

കൃഷമ  ഓഫസ്പീസരമചോരചോണശ.  അവര  സമൂഹൈതമല്  ഒരു  ഴസലക്ടഡശ  ഫറ്റ്യൂ  എന്നശ

വമചശഷമപമക്കചോവന്ന ആളുകൈളചോണശ.  എന്നചോല്, ഇന്നശ ഇഹൗ കൃഷമ ഓഫസ്പീസരമചോര  ഒരു

ഗ്ചളചോറമഴഴഫഡശ  കരക്കുമചോരചോയമ,  ആനുകൂലദങ്ങള  വമതരണദ്യം  ഴചയ്യുന്ന  ചുമതല

മചോത്രമചോയമ  പല  സലത്തുദ്യം  ചുരുങ്ങമയമരമക്കുകൈയചോണശ.   വദതദസരചോയ  കുചറ

ആളുകൈളുണശ  എനള്ളതശ  സമതമക്കുന.  ഇതമനു  പകൈരദ്യം  കൃഷമയമടങ്ങളമചലക്കശ

ഇറങ്ങമ  ഴചലചോനുദ്യം  കൃഷമക്കചോരുഴട  പ്രശങ്ങള  മനസമലചോക്കചോനുദ്യം  കൃഷമക്കചോരമല്

ഒരചോളചോയമ  മചോറചോനുദ്യം  ഇഹൗ  കൃഷമ  ഓഫസ്പീസരമചോരക്കശ  കൈഴെമഴഞ്ഞങ്കേമല്  മചോത്രചമ

യഥചോരത്ഥതമല്  നമുക്കശ  ആ  ചമഖലയമല്   ചനട്ടമുണചോക്കചോന  കൈഴെമയൂ.  ഇടുക്കമ

ജൈമലയമഴല  വട്ടവട,  കൈചോന്തെല്ലൂര,  മറയൂര,  മൂന്നചോറമഴന്റെ  ചമല  പ്രചദശങ്ങള

എന്നമവമടങ്ങളമല് നമന്നശ മചോത്രമചോയമ ചകൈരളതമനശ ആവശദമുള്ള മുഴുവന പച്ചക്കറമയുദ്യം

ഉത്പചോദമപമക്കചോന   കൈഴെമയുന്ന  ഒരു  സചോധദതയുണശ.   അതശ  കുചറഴയചോഴക്ക
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പ്രചയചോജൈനഴപടുത്തുനമുണശ.  എന്നചോല്,   അവമഴടയുള്ള  ഒരു  പ്രധചോന  പ്രശദ്യം

ഉത്പചോദമപമക്കുന്ന  പച്ചക്കറമകൈള  ചകൈരളതമഴല  പട്ടണങ്ങളമല്  കൃതദസമയതശ

എതമക്കചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനദ്യം,  കൃഷമക്കചോരക്കശ  സമയചോസമയങ്ങളമല്  ആവശദമചോയ

പണലഭദതയശ വചോയ്പ നല്കൈചോനുള്ള സദ്യംവമധചോനദ്യം, കൃതദമചോയ വമലയശ അവരുഴട ഉലന്നദ്യം

എടുക്കചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  എന്നമവയുഴട  ചപചോരചോയ്മയചോണശ,  അവര  കൂടുതല്

ഉത്പചോദമപമക്കുചമ്പചോള  അവഴര  പരമപൂരണമചോയമ  തള്ളമക്കളയുകൈയചോണശ.   ഇഹൗ

സചോഹൈചരദതമനശ  മചോറമുണചോക്കചോന  സമഗമചോയ  ഒരു  പദതമ  തയചോറചോക്കചോന

ബഹുമചോനഴപട്ട മനമ തയചോറചോകുചമചോ?  

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര : സര, അങ്ങശ ആദദദ്യം പറഞ്ഞ കൃഷമ വകുപശ

ഉചദദചോഗസനമചോരുദ്യം  നമ്മുഴട  സയമന്റെമസ്റ്റുകൈളുദ്യം  നമ്മുഴട  കൃഷമക്കചോരമചലയശ

എതമചച്ചരണഴമനള്ള  കൈചോരദദ്യം  യചോഴതചോരു  സദ്യംശയവദ്യം  ഇലചോത  കൈചോരദമചോണശ.

പലചപചോഴുദ്യം,  ഇഹൗ  കൃഷമ  ഓഫസ്പീസുകൈളമല്  അവരക്കശ  അവരുഴട  കറമക്കല്  ചജൈചോലമ

ഴചചയണ സമതമയചോണശ.  അതുഴകൈചോണശ കൃഷമ ഓഫസ്പീസമഴല കൃഷമ ഓഫസ്പീസരമചോരുദ്യം

കൃഷമ  അസമസന്റുമചോരുമചോയ  ആളുകൈള  കൃഷമക്കളങ്ങളമചലയദ്യം  കൃഷമക്കചോരമചലയദ്യം

എതമചച്ചരചോന ഉതകുന്ന തരതമല് അവരുഴട പ്രവരതനതമല് മചോറദ്യം വരുതചോന

ഗവണ്ഴമന്റെശ ചമല നമരചദ്ദേശങ്ങള മുചന്നചോട്ടശ ഴവച്ചമട്ടുണശ.  ഇവമഴട അങ്ങശ പറഞ്ഞ ഒരു
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കൈചോരദദ്യം  വട്ടവട,  കൈചോന്തെല്ലൂര  പ്രചദശങ്ങളമല്  നമള  ഉത്പചോദമപമക്കുന്ന  പച്ചക്കറമ

ചകൈരളതമചലയശ  വരചോതമരമക്കുന്നതമനുള്ള  കൈചോരണദ്യം  അതശ  സദ്യംഭരമക്കുന്ന

കൈചോരദതമലണചോയമരുന്ന വസ്പീഴ്ചയചോണശ.   അതുഴകൈചോണശ   ആഗസശ  മചോസതമല് തഴന്ന

മനമഴയന്ന  നമലയമല്  ഞചോന  അവമഴടയുള്ള  കൃഷമക്കചോരുമചോയമ  ചനരമട്ടശ  ചരച്ച

നടതചോന തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണശ.  അവമഴട ഉത്പചോദമപമക്കുന്ന പച്ചക്കറമകൈള ഇവമടുഴത

ചഹൈചോരട്ടമചകൈചോരപശ,  വമ.എഫശ.പമ.സമ.ഴകൈ.  തുടങ്ങമയ  സചോപനങ്ങഴളഴക്കചോണശ

പരമപൂരണമചോയമ  സദ്യംഭരമക്കചോന  ചവണമയമട്ടുള്ള  സദ്യംവമധചോനമചോണശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.   അചപചോള  അവരക്കശ  അഡസചോനസശ  പണദ്യം  ഴകൈചോടുക്കചോന  ചവണമ

വമ.എഫശ.പമ.സമ.ഴകൈ.-ചക്കചോ  അഴലങ്കേമല്  ചഹൈചോരട്ടമചകൈചോരപമചനചോ   റമചവചോളവമദ്യംഗശ

ഫണശ  ഴകൈചോടുത്തുഴകൈചോണശ  അഡസചോനസശ  പണദ്യം  കൃഷമക്കചോരക്കശ

ഴകൈചോടുക്കതക്കവമധതമലള്ള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോക്കുവചോനചോണശ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.

അതമനശ  പുറചമ  ഇടുക്കമ  ജൈമലയമഴല  ഴകൈ.ഡമ.എച്ചശ.  വമചലജുകൈളമഴല

ഴതചോഴെമലചോളമകൈഴളകൂടമ ഉളഴപടുതമഴക്കചോണശ ഇടുക്കമ ജൈമലയമല് ഇനള്ളതമചനക്കചോള

കൂടുതല്  പച്ചക്കറമ  ഉത്പചോദമപമക്കചോന  ചവണമയമട്ടുള്ള  പ്രചതദകൈ  പചോചക്കജുതഴന്ന

ഗവണ്ഴമന്റെശ  നടപചോക്കചോന  ഉചദ്ദേശമക്കുനണശ.   അങ്ങഴന  വരുചമ്പചോള  ശസ്പീതകൈചോല

പച്ചക്കറമകൈള ഉളഴപഴടയുള്ള പച്ചക്കറമകൈള ചകൈരളതമല് തഴന്ന ഉത്പചോദമപമക്കചോന
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കൈഴെമയുഴമന്നചോണശ ഗവണ്ഴമന്റെശ പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതശ.  

ശസ്പീമതമ പമ  .   അയമഷചോ ചപചോറമ : സര,  ഗവണ്ഴമന്റെശ  കുടുദ്യംബശസ്പീക്കശ

വലമഴയചോരു  പ്രചോധചോനദദ്യം  നല്കൈമഴക്കചോണശ  പച്ചക്കറമ  കൃഷമയമല്  വലമയ  മുചന്നറദ്യം

ഉണചോക്കചോനുള്ള നടപടമ  സസസ്പീകൈരമച്ചമട്ടുണശ.   എഴന്റെ മണ്ഡലതമലദ്യം അതശ  ആരദ്യംഭമച്ചു

കൈഴെമഞ.   അങ്ങഴന,  ഴപചോലമവശ  പദതമയമലൂഴട  ഒരു  കുടുദ്യംബശസ്പീ  യൂണമറശ  മൂന്നശ

ഴസഴന്റെങ്കേമലദ്യം  പച്ചക്കറമ  കൃഷമ  ഴചയമരമക്കണഴമനള്ള  നമരചദ്ദേശദ്യം  വന്നതശ  വളഴര

ശചോഘനസ്പീയമചോണശ.  അതരതമല് വരുചമ്പചോള ധചോരചോളമചോയമ ഴഴജൈവ പച്ചക്കറമ കൃഷമ

നടതമ നല ഉത്പന്നങ്ങള ഉണചോക്കചോന കൈഴെമയുദ്യം.  അതശ ചശഖരമക്കചോനുദ്യം വമപണനദ്യം

നടതചോനുദ്യം  എഴന്തെചോഴക്കയചോണശ  ഴചയചോന  ചപചോകുന്നതശ?   വസ്പീടുകൈളമല്  ഉണചോക്കുന്ന

പച്ചക്കറമകൈള  ഉളഴപഴട  അധമകൈദ്യം  വരുന്നവ  ചശഖരമച്ചശ  വമപണനദ്യം  നടതചോനുദ്യം

കുടുദ്യംബശസ്പീക്കശ ഉളഴപഴട സഹൈചോയദ്യം ഴചയചോനുമുള്ള നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര : സര,  ഇതമഴന്റെ  പ്രധചോനഴപട്ട  പ്രശദ്യം  ഇഹൗ

പച്ചക്കറമ ഉത്പചോദനദ്യം വരദമപമക്കുചമ്പചോള അതമനശ  മചോരക്കറമദ്യംഗശ  ഒരു പ്രധചോനഴപട്ട

ഘടകൈമചോണശ.  മചോരക്കറമദ്യംഗശ  സദ്യംവമധചോനഴത ശകമഴപടുത്തുകൈ എന്നതചോണശ ഞങ്ങള

ആദദദ്യം  ഴചയ്യുന്നതശ.  കൃഷമ  വകുപമല്  തഴന്ന  മചോരക്കറമദ്യംഗശ  ഡമപചോരട്ടശഴമന്റുണശ.

യൂണമചവഴമറമയമല് ഓചരചോ  ഉത്പന്നങ്ങളുഴട മചോരക്കറമദ്യംഗശ  സദ്യംബനമച്ച വമവരങ്ങള
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നല്കുന്ന  സദ്യംവമധചോനവമുണശ.  ഇതമഴന  ഏചകൈചോപമപമച്ചുഴകൈചോണശ  ചകൈരളതമഴല

മചോരക്കറമദ്യംഗശ  സദ്യംവമധചോനഴത  കൃഷമ  വകുപമഴന്റെ  ചനതൃതസതമല്  തഴന്ന

ശകമഴപടുതചോനുദ്യം  സഹൈകൈരണ  സദ്യംഘങ്ങള,  കൃഷമക്കചോരുഴട  കൂട്ടചോയ്മകൈള

അതുചപചോഴലതഴന്ന കുടുദ്യംബശസ്പീ ഉളഴപഴടയുള്ളവര ഉത്പചോദമപമക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള

സദ്യംഭരമക്കചോനുദ്യം  വമതരണദ്യം  ഴചയചോനുമുള്ള  ഒരു  ഴനറശ  വരക്കശ,  അതശ  സഹൈകൈരണ

സചോപനങ്ങളുഴടയുദ്യം  ഴപചോതുസചോപനങ്ങളുഴടയുദ്യം  സസകൈചോരദസചോപനങ്ങളുഴടയുദ്യം

സദ്യംയുകമചോയ ആഭമമുഖദതമല് ചകൈരളതമല് ഉണചോകുദ്യം.   ഇചപചോള മുഖദമനമയുഴട

ചനതൃതസതമല്  വമളമച്ചുകൂട്ടചോന  ചപചോകുന്ന  ചയചോഗതമല്  കുടുദ്യംബശസ്പീയുഴട

ആളക്കചോഴരയുദ്യം  വമളമച്ചമട്ടുണശ.  കുടുദ്യംബശസ്പീ  ഒരു  പ്രധചോനഴപട്ട  ശകമയചോണശ.

തചോഴഴെതട്ടമല്  ഇതുചപചോലള്ള  പ്രചോചദശമകൈമചോയ  കൃഷമ  നടത്തുന്നതമനശ  കുടുദ്യംബശസ്പീ

ഇചപചോള  എടുക്കുന്ന  ഇനമചഷദറസ്പീവമഴന  കുറച്ചുകൂടമ  ശകമഴപടുതചോന  നടപടമ

സസസ്പീകൈരമക്കുദ്യം.  ഓചരചോ  പഞചോയത്തുകൈളമലദ്യം  കൃഷമക്കചോരുഴട  കസറുകൈള  കൃഷമഭവന

ചകൈന്ദ്രസ്പീകൈരമച്ചുഴകൈചോചണചോ  അഴലങ്കേമല്  അവരുഴട  കൃഷമഭവനുകൈളമല്  തഴന്ന

രൂപസ്പീകൈരമക്കഴപട്ടമരമക്കുന്ന പല സഹൈകൈരണ സചോപനങ്ങളുദ്യം ചകൈന്ദ്രസ്പീകൈരമച്ചുഴകൈചോചണചോ

തഴന്ന വമല്പന സദ്യംവമധചോനദ്യം അവരക്കശ ഉറപ്പുവരുതചോനുദ്യം കൃഷമക്കചോരക്കശ നദചോയമചോയ

വമല  കൈമട്ടുഴമനദ്യം  ഗുണചഭചോകചോക്കളക്കശ  ശുദമചോയതുദ്യം  അചത  സമയദ്യം  നദചോയമചോയ
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വമലയദ്യം  പച്ചക്കറമ  കൈമട്ടുഴമന്നശ  ഉറപ്പുവരുതചോനുദ്യം  ആവശദമചോയ  നടപടമകൈളചോണശ

ഗവണ്ഴമന്റെശ ആചലചോചമക്കുന്നതശ.   

ശസ്പീ  .    അനവര  സചോദതശ :സര,  കൃഷമഴയ  ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കചോന  ചവണമ

വമദദചോരത്ഥമകൈളമലൂഴട  വമതശ  വമതരണദ്യം  ഴചയ്യുന്ന  ഒരു  പദതമ  കൈഴെമഞ്ഞ  ചടമമല്

ഉണചോയമരുന. അതശ പുതമയ തലമുറയമചലയശ കൂടുതല്  കൃഷമ ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കചോന

കൈഴെമയുദ്യം.  ഞചോന  എഴന്റെ  മണ്ഡലതമല്  ഏറവദ്യം  നല  രസ്പീതമയമല്  കൃഷമ  നടത്തുന്ന

കുട്ടമകൈളക്കശ  വമത്തുകൈള  വമതരണദ്യം  ഴചയ്യുചമ്പചോള  തഴന്ന  സമചോനഴമചോഴക്ക

പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുണചോയമരുന.  അതുചപചോഴല  ഇനമയുദ്യം  അങ്ങഴനയുള്ള  പദതമകൈള

മുചന്നചോട്ടുചപചോയചോല് പുതമയ തലമുറയമല്  അതമഴനക്കുറമച്ചശ  കൂടുതല് അവയരഴനസശ

ഉണചോകുദ്യം.  ഇവമഴട  ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  ചതചോമസശ  പറഞ്ഞതുചപചോഴല  എലചോ  കൃഷമ

ഓഫസ്പീസരമചോരുദ്യം  കൃഷമക്കചോരുഴട  ഴലവലമചലയശ  വരുന്നമല.  അവര  ആനുകൂലദദ്യം

ഴകൈചോടുക്കുന്ന സചോഹൈചരദദ്യം മചോത്രഴമയുള.  ഇചപചോള എഴന്റെ മണ്ഡലതമല് ചൂരണമക്കര

പഞചോയതമല് എലചോ വരഷവദ്യം ഞചോറ്റുചവല ഴഫസശ നടതചോറുണശ. 

മമ  .  സസ്പീക്കര :  ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക.

ശസ്പീ  .    അനവര സചോദതശ :  ഇങ്ങഴന ഒരു ഴഫസശ നമരബനമചോയമ നടതചോന

കൃഷമ  ഓഫസ്പീസരമചോരക്കശ  നമരചദ്ദേശദ്യം  ഴകൈചോടുത്തുഴകൈചോണശ  ഞചോറ്റുഴഫസമഴന  കുറമച്ചശ
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പുതമയ  തലമുറയശ  ഒരു  അവയരഴനസശ  ഉണചോക്കുകൈയുദ്യം  അതുഴകൈചോണ്ടുള്ള  ഗുണങ്ങള

എന്തെചോഴണന്നശ  മനസമലചോക്കചോന  ചവണമയുളള  ഒരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോക്കചോന

സചോധമക്കുചമചോ?  അതുചപചോഴല വമഷമുള്ള പച്ചക്കറമകൈള  ചകൈരളതമചലയശ  വരുന്നതശ

സദ്യംബനമച്ചശ  കൈഴെമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം  ഏഷദചോഴനറമഴന്റെ  വചോരതയമല്  കൈണ്ടു.  അതമല്

നമുക്കശ ചവഴറ രസ്പീതമയമലള്ള പച്ചക്കറമയുദ്യം അവമഴടയുള്ളവരക്കശ മഴറചോരു രസ്പീതമയമലള്ള

പച്ചക്കറമയുമചോണശ.  അചപചോള  അഴതചോഴക്ക  തടയചോന  കൈരശനമചോയ  നടപടമ

സസസ്പീകൈരമക്കചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര : സര,  തമമഴചോട്ടമല് നമന്നശ വരുന്ന പച്ചക്കറമ

അവമഴട  തടയുന്നതമചനക്കചോള  നലതശ  നമുക്കശ  ഇവമഴട  തഴന്ന  ഉത്പചോദമപമക്കചോന

കൈഴെമയുകൈ  എനള്ളതചോണശ.   ബഹുമചോനഴപട്ട  മുഖദമനമ  ഇവമഴട  പറഞ്ഞതുചപചോഴല

കുറച്ചുസലതശ  കൂടുതല്  ഉത്പചോദനദ്യം  നടത്തുകൈഴയനള്ള  ഒരു  മുദചോവചോകൈദതമഴന്റെ

അടമസചോനതമലചോണശ  കൈചോരദങ്ങള ഴചയ്യുന്നതശ.  പുതമയ തലമുറയമചലയശ  കൈചോരഷമകൈ

സദ്യംസചോരദ്യം വളരതമഴയടുക്കുന്നതമഴന്റെ ഭചോഗമചോയമട്ടചോണശ എല്.ഡമ.എഫശ.  ഗവണ്ഴമന്റെശ

നയപ്രഖദചോപന പ്രസദ്യംഗതമല് തഴന്ന സ്കൂള വമദദചോഭദചോസതമഴന്റെ പചോഠദപദതമയമല്

കൃഷമ ഉളഴപടുതചോനചവണമ  തസ്പീരുമചോനമച്ചമരമക്കുന്നതശ. ഇചപചോള തഴന്ന വമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങളക്കശ  വമത്തുകൈള  വമതരണദ്യം  ഴചയ്യുകൈയുദ്യം  കൈചോരഷമകൈ  കബ്ബുകൈള
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രൂപസ്പീകൈരമക്കുകൈയുദ്യം  കൃഷമ നടതമഴക്കചോണമരമക്കുന്ന വമദദചോലയങ്ങളക്കശ സമചോനങ്ങള

ഏരഴപടുത്തുകൈയുദ്യം  ഴചയമട്ടുണശ.  പചക,  ഇതവണ ഞങ്ങള ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ,  ഇഹൗ

വരുന്ന ചമങ്ങമചോസദ്യം ഒന്നചോദ്യം തസ്പീയതമ കൃഷമക്കചോരുഴട കൈരഷകൈദമനദ്യം മചോത്രമല,  എലചോ

സ്കൂളുകൈളമലദ്യം  കൈരഷകൈദമനദ്യം  ആചഘചോഷമക്കണഴമന്ന  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കൈമയമട്ടുമുണശ.

അതമനുപുറചമ നമ്മുഴട സ്കൂളുകൈളമല്  ഏറവദ്യം നന്നചോയമ കൃഷമ ഴചയ്യുന്ന കബ്ബുകൈളക്കശ

ചവണമ  ഴകൈചോടുക്കുന്ന  സമചോനദ്യം  ഇരട്ടമയചോക്കചോനുദ്യം  അദദചോപകൈരക്കുദ്യം  സ്കൂളുകൈളക്കുദ്യം

ഴകൈചോടുത്തു  ഴകൈചോണമരമക്കുന്ന  സമചോനങ്ങളമഴലലചോദ്യം  വരദനവശ  വരുതചോനുദ്യം

അതവരക്കശ  ലഭദമചോയചോല്  തഴന്ന  ഏറവദ്യം  വലമയ  അദ്യംഗസ്പീകൈചോരമചോക്കമ  മചോറ്റുന്ന

വമധതമലള്ള  സമചോനങ്ങള  നല്കൈമഴക്കചോണശ  കൈചോരഷമകൈചമഖലയമചലയശ  പുതമയ

തലമുറഴയ  ഴകൈചോണ്ടുവരചോന  ചവണമയമട്ടുള്ള  ആസൂത്രമതമചോയ  നസ്പീക്കദ്യം  നടത്തുനണശ.

പമഴന്ന അചദ്ദേഹൈദ്യം പറഞ്ഞതുചപചോഴല എലചോ കൃഷമ ഓഫസ്പീസരമചോരുദ്യം കൃഷമക്കചോരമചലയശ

ചപചോകൈചോതവരല.  കൃഷമക്കചോരമചലയശ  ചപചോകുകൈയുദ്യം  അവരുമചോയമ  ഇടപഴെകുകൈയുദ്യം

ഴചയ്യുന്ന  ധചോരചോളദ്യം  കൃഷമ  ഓഫസ്പീസരമചോരുണശ.  ബചോക്കമയുള്ള  ഉചദദചോഗസനമചോഴരയുദ്യം

നമുക്കശ  ആ രദ്യംഗചതയശ  ഴകൈചോണ്ടുവരചോന  ചവണമയുള്ള നടപടമകൈളചോണശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  

ശസ്പീ  .   ഴകൈ  .   കൃഷ്ണന കുട്ടമ : സര,  നല ഭകണദ്യം ചവണഴമന്നശ എലചോവരുദ്യം പറയുദ്യം.
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പഴക അതുണചോക്കുന്ന ആളുകൈഴളക്കുറമച്ചശ ഒരു ചമന്തെ നമുക്കശ ഇഹൗ സമയതശ ചവചണ;

അതുണചോക്കുന്നവരക്കശ  എന്തെശ  വരുമചോനദ്യം  കൈമട്ടുന എന്നതമഴനക്കുറമച്ചശ  വല  ഉറചപചോ

സദ്യംവമധചോനചമചോ ഉചണചോ? തക്കചോളമ ചമലചപചോള 40 രൂപയശ  വമല്ക്കുദ്യം,  ചമലചപചോള 1

രൂപയദ്യം.   അതശ എടുക്കചോന ചപചോലദ്യം ആളമലചോത സമയതശ ഇഹൗ തക്കചോളമ മുഴുവന

ഉചപകമക്കുദ്യം.  അടുത  വരഷദ്യം  തക്കചോളമയുഴട  വമലയുദ്യം  കൂടുദ്യം.   അതുഴകൈചോണശ

അതുണചോക്കുന്ന ആളുകൈളക്കശ വരുമചോനദ്യം ഉറപചോക്കുന്ന ഒരു സദ്യംവമധചോനദ്യം ഉണചോക്കണദ്യം.

അചതചോഴടചോപദ്യം  തഴന്ന എനമക്കശ  ചതചോന്നമയതശ  അമൂല് ചമചോഡലമലള്ള ഒരു ശദ്യംഖല

നമുക്കശ  ഉണചോക്കമഴയടുതശ,  ഇന്ന  വളവദ്യം  കൈസ്പീടനചോശമനമയുദ്യം  ഴഴജൈവകൈസ്പീടനചോശമനമയുദ്യം

മചോത്രചമ ഉപചയചോഗമക്കുകൈയുള്ളൂഴവന്നശ ഉറപശ വരുതമ അതശ ബചോന്റെശ ഴചയശ വമല്ക്കുന്ന

ഒരു സദ്യംവമധചോനദ്യം ഉണചോക്കമയചോല് ഉത്പചോദകൈനുദ്യം ഗുണദ്യം കൈമട്ടുദ്യം, വചോങ്ങുന്ന ആളുകൈളക്കുദ്യം

ഗുണദ്യം കൈമട്ടുദ്യം. ആ തരതമലള്ള സദ്യംവമധചോനഴതക്കുറമച്ചശ ആചലചോചമക്കുചമചോ?   

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര : സര,  അങ്ങശ  പറഞ്ഞതശ  ശരമയചോണശ.

കൈചോരണദ്യം, ഉത്പചോദമപമക്കുന്ന കൃഷമക്കചോഴരപറമ പലചപചോഴുദ്യം നമള ആചലചോചമക്കചോറമല.

ഉത്പന്നങ്ങളുഴട വമലഴയപറമയചോണശ നമള ആശങ്കേഴപടുന്നതശ.  ഇവമഴട തക്കചോളമയശ

കൈമചലചോയശ  20 -30  രൂപ വമലയുള്ളചപചോഴെചോണശ ബചോദ്യംഗ്ലൂരമഴല കൃഷമക്കചോര ഒരു കൈമചലചോ

തക്കചോളമയശ  50  ഴഴപസഴയങ്കേമലദ്യം  ചവണഴമന്നശ  പറഞ്ഞശ  സമരദ്യം  നടതമയതശ.
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കൃഷമക്കചോരുഴട  ഉത്പന്നങ്ങള  ഇടനമലക്കചോര  ചചരനഴകൈചോണശ  ചൂഷണദ്യം  ഴചയ്യുന്ന

സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഒഴെമവചോക്കചോന  ചവണമയമട്ടചോണശ  വമ.എഫശ.പമ.സമ.ഴകൈ  അതുചപചോഴല

ചഹൈചോരട്ടമചകൈചോരപശ  ചപചോഴലയുള്ള  സചോപനങ്ങള  ഉണചോക്കമയതശ.  അതമഴന്റെ

പ്രവരതനങ്ങള  തഴന്ന  അവതചോളതമലചോയമ  നമല്ക്കുകൈയചോണശ.  അതശ

ശകമഴപടുതചോന  നടപടമ  ഉണചോകുദ്യം.  ചനരഴത  കൈചോരഷമകൈ  നയദ്യം  രൂപസ്പീകൈരമക്കുന്ന

സമമതമയമല്  അദ്യംഗമചോയമരുന്ന  ആളചോണശ  ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം.  അചദ്ദേഹൈദ്യം

സൂചമപമച്ചതുചപചോഴല  കൃഷമക്കചോഴര  ചകൈന്ദ്രസ്പീകൈരമച്ചുഴകൈചോണശ  കൈചോരഷമകൈ  ചമഖലയമഴല

ഉത്പന്നങ്ങളക്കശ വമല നമശ്ചയമക്കുന്ന കൈചോരദതമല്,  വമല  ലഭമക്കുന്ന കൈചോരദതമല്

ഉറപ്പുണചോക്കുന്നതമനു  ചവണമയമട്ടചോണശ  എലചോ  ഉത്പന്നങ്ങഴളയുദ്യം

ചകൈന്ദ്രസ്പീകൈരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുള്ള  വചോലറ്റ്യൂ  അഡമഷന  ഉത്പന്നങ്ങള  ഉണചോക്കചോന  കൈഴെമയുന്ന

തരതമലള്ള  അചഗചോ  പചോരക്കുകൈള  ചകൈരളതമല്  വദചോപകൈമചോയമ  ഉണചോക്കണഴമന്ന

നമരചദ്ദേശദ്യം  ബഹുമചോനഴപട്ട  ധനകൈചോരദമനമ  കൈഴെമഞ്ഞ  ബഡ്ജൈറമല്  പറഞ്ഞതശ.

ഗവണ്ഴമന്റെശ  അതശ  നമശ്ചയമച്ചതമനശ  കൈചോരണദ്യംതഴന്ന  വമല  കുറയുന്ന  സമയതശ

സരക്കചോര  സദ്യംവമധചോനങ്ങള  ഴകൈചോണശ  അതശ  പരചച്ചസശ  ഴചയശ  അതമഴന്റെ  വചോലറ്റ്യൂ

അഡമഷന  ഉത്പന്നങ്ങള  ഉണചോക്കചോന  ചവണമയമട്ടുള്ള  ഒരു  പദതമയുഴട

ഭചോഗമചോയമട്ടചോണശ.  അമൂല്  ചമചോഡലമല്  ഒരു  സചോപനദ്യം  ഉണചോക്കുന്നതമഴന  പറമ
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ഗവണ്ഴമന്റെശ  ആചലചോചമക്കുനണശ.  അതമഴന്റെ  നടപടമയമചലയശ  വരചോതതുഴകൈചോണശ

വദകമചോയമട്ടുള്ള  ഒരു  ഉതരദ്യം  എനമക്കശ  പറയചോന  കൈഴെമയമല.  ആ

രൂപതമലചോഴണങ്കേമലദ്യം  ഒരു  ഴനറശ  വരക്കശ  നമുക്കശ  ആവശദമചോണശ.  കൃഷമക്കചോരഴന്റെ

ഉത്പന്നങ്ങളക്കശ  നദചോയമചോയ  വമല  കൈമട്ടുദ്യം  എന്നശ  ഉറപചോക്കമയചോല്  മചോത്രചമ  ഒരു

സഴസയമനബമളചോയ നമലയമല് കൃഷമക്കചോര ഇഹൗ രദ്യംഗതശ നമലനമല്ക്കുള്ളൂ എന്നതശ

വചോസവമചോണശ.  

ശസ്പീ  .    റമ  .    എ  .    അഹൈമദശ  കൈബസ്പീര  : സര,  ചബചോക്കശ  ഴലവല്  ഴഫഡചററര

ഓരഗകനചസഷന  നല  രസ്പീതമയമല്  പ്രവരതമക്കുനഴണന്നചോണശ  അറമവശ.   എലചോ

മണ്ഡലതമലദ്യം ഇചക്കചോ ചഷചോപ്പുകൈള തുടങ്ങമയമരുന.  അങ്ങഴനയചോഴണങ്കേമല് ഇചക്കചോ

ചഷചോപമല്  ഴകൈചോണ്ടുവരുന്ന  കൃഷമക്കചോരക്കശ  സമയതശ  അതമഴന്റെ  പ്രതമഫലദ്യം

ഴകൈചോടുക്കചോന  കൈഴെമയണദ്യം.  പഞചോയതശ  ഴലവലമചലയശ  ഇചക്കചോ  ചഷചോപ്പുകൈള

വരദമപമക്കചോന കൈഴെമയുചമചോ; 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  ഇചക്കചോ  ചഷചോപ്പുകൈള  വദചോപകൈമചോയമ

ആരദ്യംഭമക്കചോന  കൈഴെമഞ്ഞമട്ടമല.  ആഴകൈ  48  സലങ്ങളമലചോണശ  ഇചക്കചോ  ചഷചോപ്പുകൈള

ആരദ്യംഭമച്ചമരമക്കുന്നതശ.  കൃഷമക്കചോരുഴട  സദ്യംഘടനകൈള ഒരുമമച്ചശ അവരുഴട കസറുകൈള

രൂപസ്പീകൈരമച്ചുഴകൈചോണചോണശ  ഇചക്കചോ  ചഷചോപ്പുകൈള  നടത്തുന്നതശ.   കുടപനക്കുന്നമല്  ഒരു
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ഇചക്കചോ  ചഷചോപശ  ആരദ്യംഭമക്കുകൈയുണചോയമ.  ആ  ഇചക്കചോ  ചഷചോപമനശ  അനുബനമചോയമ

കൃഷമക്കചോരുഴട  സദ്യംഘടന  മചോത്രമല,  കൈരഷകൈഴതചോഴെമലചോളമകൈളുഴടതഴന്ന  (കൃഷമ

ഴചയ്യുന്ന  ആളുകൈളുഴട)  ഒരു  സദ്യംഘടന  ഉണചോക്കമയമരുന.   അവര  ഒരു  മചോസദ്യം

38,000/-  രൂപ  മുതല്  40,000/-  രൂപ  വഴര  പ്രതമഫലദ്യം  പറ്റുന്ന  ആളുകൈളചോണശ.

കൈചോരണദ്യം  കൃഷമക്കുചവണമയുള്ള  മറ്റു  പ്രവരതനങ്ങള  ഴചയ്തുഴകൈചോടുക്കുന്ന  ഒരു

ചസനതഴന്ന  രൂപസ്പീകൈരമക്കുകൈയുണചോയമ.   ആ  രൂപതമല്  അതമഴന്റെ  മചോതൃകൈ

സസസ്പീകൈരമച്ചുഴകൈചോണശ  ചകൈരളതമഴലമ്പചോടുദ്യം  ഇതുചപചോലള്ള  ഇചക്കചോ  ചഷചോപ്പുകൈള

കൃഷമക്കചോരുഴടതഴന്ന  ചുമതലയമല്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവണമ  ഗവണ്ഴമന്റെശ

ഉചദ്ദേശമക്കുനണശ.  അങ്ങഴന വരമകൈയചോഴണങ്കേമല് കൃഷമക്കചോരക്കശ നദചോയമചോയ മചോരക്കറശ

വമലചയചോടശ  അടുപമച്ചുള്ള  വമല  അവരമലൂഴട  തഴന്ന  ലഭദമചോകുകൈയുദ്യം  ഇടനമലക്കചോഴര

ഒഴെമവചോക്കമ ജൈനങ്ങളക്കശ നല പച്ചക്കറമ കൈമട്ടുകൈയുദ്യം ഴചയ്യുന്ന സമതമവമചശഷമുണചോകുദ്യം.

ഇചക്കചോ ചഷചോപ്പുകൈള ആരദ്യംഭമച്ചതശ മചോതൃകൈചോപരമചോയ സദ്യംവമധചോനമചോണശ.  അതശ കൂടുതല്

ചമഖലകൈളമചലയശ വദചോപമപമക്കണഴമന്നശ ഗവണ്ഴമന്റെശ ഉചദ്ദേശമക്കുന.

ശസ്പീ  .    ജൈമ  .    എസശ  .    ജൈയലചോല്  :  സര,  പച്ചക്കറമകൃഷമ  വദചോപമപമക്കുന്നതമനശ

ഗവണ്ഴമന്റെശ  വലമയ  പരമശമമചോണശ  നടതമഴക്കചോണമരമക്കുന്നതശ,  അതശ

അഭമനന്ദനചോരഹൈമചോണശ.  എനമക്കശ  അതമനകൈതശ  സൂചമപമക്കചോനുള്ള  ഒരു  കൈചോരദദ്യം,
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കജൈവപച്ചക്കറമകൃഷമ  വദചോപമപമക്കുന്നതമചനചോഴടചോപദ്യംതഴന്ന  നമരന്തെരമചോയമ

പരമചരണദ്യം  ചവണചോത  ദസ്പീരഘകൈചോല  വമളവകൈള  ലഭമക്കുന്ന  അഗസമച്ചസ്പീര,

മുരമങ്ങക്കചോയശ,  പപചോയ,  ചചമ്പശ,  ചചന തുടങ്ങമയ പച്ചക്കറമ വമഭവങ്ങളുണശ.  നമ്മുഴട

നചോട്ടമല്  പഴെയകൈചോലതശ  നലതുചപചോഴല  ഉപചയചോഗമച്ചമരുന്ന  വമഭവങ്ങളുണശ.

അതമനമത്രയുദ്യം  പരമചരണദ്യം  ആവശദമമല.  ഇത്രയുദ്യം  സബ്സമഡമകൈള

ഴകൈചോടുക്കചോഴതതഴന്ന  സുരകമതമചോയമ  ഭകണദ്യം  ഒരുക്കചോന  ഇതരദ്യം  വമഭവങ്ങള

ഉണചോക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  പദതമകൈള,  ഇചപചോള  പ്രധചോനമചോയുദ്യം

പച്ചക്കറമയമചലയചോണശ  നമള  ചകൈന്ദ്രസ്പീകൈരമക്കുന്നതശ.  ഇതരദ്യം  വമഭവങ്ങളക്കശ

പ്രചോധചോനദദ്യം  ഴകൈചോടുത്തുഴകൈചോണശ  പചോവശ  ഉളഴപഴടയുള്ളവഴയ   ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്ന

നടപടമകൈളമചലയശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ചപചോകുചമചോ;  അതമനശ  എഴന്തെചോഴക്ക  നടപടമകൈള

സസസ്പീകൈരമക്കുദ്യം?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  പച്ചക്കറമകൈളചോഴണങ്കേമലദ്യം

കൈമഴെങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങളചോഴണങ്കേമലദ്യം  ഴനലചോഴണങ്കേമലദ്യം  കവവമധദമചോണശ  ചകൈരളതമഴന്റെ

ഏറവദ്യം വലമയ പ്രചതദകൈത.  നമുക്കശ  നഷഴപട്ടുചപചോയതശ  നമ്മുഴട കവവമധദമചോണശ.

ഇവമഴട  ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ശസ്പീ.  ജൈമ.  എസശ.  ജൈയലചോല്  സൂചമപമച്ചതുചപചോഴല,

പരമ്പരചോഗതമചോയമ  നമ്മുഴട  വസ്പീടുകൈളമല്  ഉപചയചോഗമച്ചുഴകൈചോണമരുന്ന  യചോഴതചോരു
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പരമചരണവദ്യം  ആവശദമമലചോത  അഗസമച്ചസ്പീര  മചോത്രമല  പല  വമഭവങ്ങളുദ്യം

ഉണചോയമരുന.  അഴതലചോദ്യം  നറ്റ്യൂടസ്പീഷദസശ  വചോലല്യു  ഉള്ള  സചോധനങ്ങളചോയമരുന.

ഇഴതലചോദ്യം  അനദദ്യംനമനചപചോയമ  എനള്ളതശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  മനസമലചോക്കുനണശ.

അതമഴന്റെ  അടമസചോനതമല്  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ഇതരതമല്  ഴടഡമഷണലചോയമട്ടുള്ള

വമത്തുകൈളുദ്യം വമഭവങ്ങളുദ്യം ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കചോനചവണമ ഒരു പദതമ തയചോറചോക്കുനണശ.

ചവലമപടരപമല്തഴന്ന  പടരതചോവന്ന  രസ്പീതമയമലള്ള  പല  കൈചോരഷമചകൈചോലന്നങ്ങളുദ്യം

നമുക്കുണചോയമരുന.  അതുചപചോഴലതഴന്ന  കൈമഴെങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങളമല്  ചചമ്പശ  തഴന്ന

പലയമനങ്ങളുണചോയമരുന.  ചചനയുദ്യം  കൈചോവത്തുദ്യം  ഉളഴപഴടയുള്ള  ഴചറുകൈമഴെങ്ങുദ്യം

നനകൈമഴെങ്ങുദ്യം  അങ്ങഴന  പലരസ്പീതമയമലള്ള  കൈമഴെങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങഴളചോഴക്ക

ഉണചോയമരുന്നതചോണശ.  ഇതരതമലള്ള കൈമഴെങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങഴളലചോദ്യം തമരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുവരചോന

ചവണമയുള്ള,  അതുചപചോഴലതഴന്ന  പച്ചക്കറമ  കവവമധദങ്ങള

തമരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുവനഴകൈചോണശ,  സചോധചോരണ  കൈസചോളമഫ്ളവര,  കൈദചോചബജൈശ  എന്നമവ

ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതുചപചോഴല  അതമചനക്കചോള  കൂടുതലചോയമ  പരമ്പരചോഗതമചോയമ

നമ്മുഴട മണമനുദ്യം പ്രകൃതമക്കുദ്യം ചയചോജൈമക്കുന്ന തരതമലള്ള പരമ്പരചോഗതമചോയ പച്ചക്കറമ

ഉലന്നങ്ങള  കൂടമ  വദചോപമപമക്കുവചോന  ചവണമയുള്ള  പ്രചതദകൈമചോയ  പരമപചോടമ

ഗവണ്ഴമന്റെശ ആവമഷ്കരമക്കുനണശ.  
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മമ  .    സസ്പീക്കര:  പ്രധചോനഴപട്ട  ചചചോദദമചോയതുഴകൈചോണശ  അരമണമകര  ഇതമനശ

ചപചോയമരമക്കുകൈയചോണശ.  ഉപചചചോദദങ്ങള  ചചചോദമക്കുചമ്പചോള

മചോനദണ്ഡതമനനുസരമച്ചചോണശ  ഴചയര അതശ  അനുവദമക്കുന്നതശ.   ഓചരചോരുതരക്കുദ്യം

എത്ര ഉപചചചോദദദ്യം  കൈമട്ടമഴയനള്ള കൃതദമചോയ  വമവരങ്ങള  ഇവമഴടയുണശ.   ചചചോദദദ്യം

നദ്യം.*122  ചചചോദദദ്യം  നദ്യം.  *137-മചോയമ  കബ്ബു  ഴചയ്യുന്നതമനശ  ശസ്പീ.  എന.  ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന

ചനചോട്ടസ്പീസശ നലമയമട്ടുണശ.  കബമദ്യംഗശ അനുവദമക്കുന.

ഴനല്കൃഷമ വദചോപമപമക്കുന്നതമനുദ്യം വമഷപച്ചക്കറമ 

ഒഴെമവചോക്കുന്നതമനുമുള്ള പദതമകൈള

ചചചോദദദ്യം നമ്പര *122

ശസ്പീ  .   ആര  .   രചോമചന്ദ്രന
ശസ്പീ  .   ചമറയദ്യം ചഗചോപകുമചോര
ശസ്പീമതമ സമ  .   ഴകൈ  .   ആശ
ശസ്പീമതമ ഗസ്പീതചോ ചഗചോപമ:  തചോഴഴെ കൈചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങളക്കശ കൃഷമ വകുപ്പുമനമ

സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനതശ  കൃഷമചയചോഗദമചോയ  എത്ര  ഴഹൈക്ടര  ഴനല്പചോടങ്ങളുണശ

എന  കൈണക്കചോക്കമയമട്ടുചണചോ;  ഇവയമഴലലചോദ്യം  കൂടമ  എത്ര  ഴനലശല

ഉലചോദമപമക്കുനഴണന്നശ വദകമചോക്കചോചമചോ;
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(ബമ) ഴനല്കൃഷമ വദചോപമപമക്കുവചോന ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ;  എങ്കേമല് അതമനചോയമ

ആവമഷ്ക്കരമച്ചശ  നടപമലചോക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്ന  പദതമകൈള  എഴന്തെലചോമചോഴണന്നശ

വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ) വമഷപച്ചക്കറമയമല് നമന്നശ  സദ്യംസചോനഴത ചമചോചമപമക്കുന്നതമനശ  കൃഷമ

വകുപശ  ആവമഷ്ക്കരമച്ചശ  നടപമലചോക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്ന  പദതമകൈള  എഴന്തെലചോമചോഴണന്നശ

ഴവളമഴപടുത്തുചമചോ?

കൃഷമവകുപ്പുമനമ (  ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര): സര,

(എ) എക്കചണചോമമക്കശ  &  സചോറമസമകശ  വകുപമഴന്റെ  കൈണക്കശ  പ്രകൈചോരദ്യം

സദ്യംസചോനതശ  2005-06  കൈചോലഘട്ടതമല്  275242  ഴഹൈക്ടര  കൃഷമയമടങ്ങളമല്

നമന്നചോയമ  629987  ഴമടമകൈശ  ടണ്  അരമ  ഉല്പചോദനദ്യം  ഉണചോയമരുന്നതശ.   2014-15

കൈചോലഘട്ടതമല്  198159  ഴഹൈക്ടറമല്  നമന്നചോയമ  562093  ഴമടമകൈശ  ടണ്  ആയമ

കുറഞ.

(ബമ) ഉണശ.   ഴനല്കൃഷമയുഴട  വമസ്തൃതമ  3  ലകദ്യം  ഴഹൈക്ടറചോയമ

വരദമപമക്കുന്നതമനചോണശ  സരക്കചോര  ലകദമമടുന്നതശ.   കൂടചോഴത  കൈരഴനല്കൃഷമ

വദചോപമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  തരമശശ  കൈമടക്കുന്ന  പചോടചശഖരങ്ങളമല്  ഴനല്കൃഷമ

പുനരചോരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുദ്യം നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമച്ചുവരുന.  കൈരഴനല്കൃഷമ ഇഹൗ വരഷദ്യം
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ആദദ ഘട്ടദ്യം എന്ന നമലയമല് 2600 ഴഹൈക്ടര ആയുദ്യം, 5  വരഷദ്യംഴകൈചോണശ ഒരു ലകദ്യം

ഴഹൈക്ടര  ആയുദ്യം  വദചോപമപമക്കുവചോന  സരക്കചോര  ലകദമമടുന.   ഇതമനുപുറചമ

കൃഷമചയചോഗദമചോയ  തരമശശ  ഭൂമമകൈള  മചോപമദ്യംഗശ  നടതമ  കൃഷമ  ഴചയ്യുന്നതമനുള്ള

നടപടമകൈള  സസസ്പീകൈരമച്ചുവരുന.   കൈരഴനല്കൃഷമ  ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമനചോയമ

കൈരഷകൈരക്കശ സഹൗജൈനദമചോയമ വമത്തുകൈള നല്കുകൈയുദ്യം ഴഹൈക്ടര ഒന്നമനശ 10000 രൂപചോ

നമരക്കമല്  ധനസഹൈചോയവദ്യം  നല്കൈമ  വരമകൈയുദ്യം  ഴചയ്യുന.   കൂടചോഴത  നമലവമലള്ള

നമയമതമനശ  വമരുദമചോയമ  ഴനല്വയല്  നമകൈത്തുന്നതമഴനതമഴര  കൈരശന  നടപടമ

സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതചോണശ.  25  വരഷതമനുചശഷദ്യം ഇഹൗ വരഷദ്യം ആലപ്പുഴെയമഴല റചോണമ

കൈചോയലമല്  കൃഷമയമറക്കുന്നതചോണശ.   ഇതമനു  മുചന്നചോടമയചോയമ  ഴവള്ളദ്യം

വറമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകൈള ആരദ്യംഭമച്ചുകൈഴെമഞ.  കൂടചോഴത ഴമത്രചോന കൈചോയലമല്

കൃഷമയമറക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകൈളുദ്യം  സസസ്പീകൈരമച്ചുവരുന.   ഴനല്കൃഷമ  വദചോപനദ്യം

തസരമതഴപടുത്തുന്നതമനചോയമ പചോഡമ മമഷന പുനസചോപമപമച്ചമട്ടുണശ.

(സമ) 'ഓണദ്യം  സമൃദമ'  പദതമയമല്  ഉളഴപടുതമ  ഓണതമനശ  വമഷരഹൈമത

പച്ചക്കറമകൈള ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമച്ചുവരുന.  കൃഷമ വകുപമഴന്റെ

ചനതൃതസതമല്  കൈരഷകൈ  കൂട്ടചോയ്മയുഴടയുദ്യം  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുഴടയുദ്യം

സഹൈകൈരണ സചോപനങ്ങളുഴടയുദ്യം കുടുദ്യംബശസ്പീ യൂണമറ്റുകൈളുഴടയുദ്യം സഹൈകൈരണചതചോഴട
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കജൈവപച്ചക്കറമ  കൃഷമ  വദചോപമപമക്കുന്നതചോണശ.   നല  കൈചോരഷമകൈ  മുറകൈള  (Good

Agricultural  practices)  ചകൈരളതമല്  കൈരശനമചോയമ  നടപമലചോക്കുദ്യം.   ഇതമഴന്റെ

ഭചോഗമചോയമ  പച്ചക്കറമകൈളമഴല  വമഷചോദ്യംശദ്യം  കൈഴണത്തുന്നതമനുദ്യം  തടയുന്നതമനുമുള്ള

ആധുനമകൈ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  വമപുലമചോക്കുദ്യം.   കൈസ്പീടനചോശമനമകൈളുഴട  ഉപചയചോഗദ്യം

സദ്യംബനമച്ചശ നമലവമലള്ള നമയമങ്ങള കൈരശനമചോയമ നടപമലചോക്കുദ്യം.  കജൈവകൃഷമക്കശ

പ്രചോധചോനദദ്യം  നല്കൈമ  കജൈവകൈചോരഷമകൈനയദ്യം  രൂപസ്പീകൈരമക്കുദ്യം.  സദ്യംസചോനതശ

കജൈവകൃഷമ  ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  കൃഷമയമടങ്ങളമല്  കൈസ്പീടനചോശമനമകൈളുഴട

അനമയനമതവദ്യം  വമചവചനരഹൈമതവമചോയ  ഉപചയചോഗദ്യം  തടയുന്നതമനശ  ശകമചോയ

നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമക്കുവചോന ബനഴപട്ടവരക്കശ കൈരശന നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കൈമയമട്ടുണശ.

കൈസ്പീടനചോശമനമ  കൈമ്പനമകൈള  കൃഷമയമടങ്ങളമല്  ചപചോയമ  കൃഷമക്കചോരക്കശ  ചനരമട്ടു

കൈസ്പീടനചോശമനമകൈഴള പ്രചരമപമക്കുന്ന ഴഡചമചോണ്ചസ്ട്രേഷനുകൈളുദ്യം പരസദ പരമപചോടമകൈളുദ്യം

നമചരചോധമച്ചുഴകൈചോണശ സരക്കുലര ഇറക്കമയമട്ടുണശ.  ഴപസമകസഡശ ഇനഴസക്ടരമചോരചോയ

കൃഷമ  ഓഫസ്പീസരമചോര  കൈസ്പീടനചോശമനമ  ചഷചോറൂമുകൈളമല്  മചോസതമല്  രണ്ടുതവണ

പരമചശചോധന  നടത്തുകൈയുദ്യം  ചഷചോറൂമുകൈളമഴല  ചസചോക്കുദ്യം  വമല്പനയുദ്യം

പരമചശചോധമചക്കണതചോഴണന്നശ  ഉതരവശ  നല്കൈമയമട്ടുള്ളതചോണശ.   സദ്യംസചോനതശ

നമചരചോധമക്കഴപട്ടമട്ടുള്ള  കൈസ്പീടനചോശമനമകൈളുഴട  വമതരണവദ്യം  വമല്പനയുദ്യം
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തടയുന്നതമനചോയമ  ജൈമലചോ  തലതമല്  വമജൈമലനസശ  കൈമമറമകൈള

ശകമഴപടുതമയമട്ടുണശ.

ഴനല്കൃഷമ വദചോപമപമക്കുന്നതമനുള്ള പദതമ

ചചചോദദദ്യം നദ്യം *137

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന
ചഡചോ  .   എദ്യം  .   ഴകൈ  .   മുനസ്പീര
ശസ്പീ  .   അബ്ദുള ഹൈമസ്പീദശ പമ  .
ശസ്പീ  .  പമ  .  ഴകൈ  .    അബ്ദു റബശ:  തചോഴഴെ കൈചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങളക്കശ കൃഷമ വകുപ്പുമനമ

സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) ഇഹൗ  സരക്കചോര  ഴനല്കൃഷമ  വദചോപമപമക്കുന്നതമനുള്ള  പദതമകൈള

എഴന്തെങ്കേമലദ്യം രൂപഴപടുതമയമട്ടുചണചോ;

(ബമ) എങ്കേമല് ഓചരചോ  ജൈമലയമലദ്യം  എത്ര ഴഹൈക്ടര ഭൂമമ  വസ്പീതദ്യം  ഴനല്കൃഷമക്കശ

ഉപയുകമചോക്കുവചോന ഉചദ്ദേശമക്കുനഴണന്നശ വദകമചോക്കുചമചോ;

(സമ)ഴനല്കൃഷമ വമകൈസനതമനശ കൈരഷകൈരക്കശ എഴന്തെചോഴക്ക സഹൈചോയങ്ങളചോണശ

നമലവമലള്ളഴതനദ്യം,  കൂടുതലചോയമ  എഴന്തെചോഴക്ക  സഹൈചോയങ്ങള  നല്കുവചോന

ഉചദ്ദേശമക്കുനഴണനദ്യം വമശദമചോക്കുചമചോ?

കൃഷമവകുപ്പുമനമ (  ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര): സര,

(എ&ബമ) ഴനല്കൃഷമയുഴട  വമസ്തൃതമ  3  ലകദ്യം  ഴഹൈക്ടറചോയമ
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വരദമപമക്കുന്നതമനചോണശ  സരക്കചോര  ലകദമമടുന്നതശ.   കൈരഴനല്കൃഷമ

വദചോപമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  തരമശശ  കൈമടക്കുന്ന  പചോടചശഖരങ്ങളമല്  ഴനല്കൃഷമ

പുനരചോരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുദ്യം  നടപടമകൈള  സസസ്പീകൈരമച്ചശ  വരുന.  ഇതമനചോയമ

കൃഷമചയചോഗദമചോയ  തരമശശ  ഭൂമമകൈള  മചോപമദ്യംഗശ  നടതമ  കൃഷമ  ഴചയ്യുന്നതമനുള്ള

നടപടമകൈള  സസസ്പീകൈരമച്ചുവരുന.   നമലവമലള്ള  നമയമതമനശ  വമരുദമചോയമ

ഴനല്വയല്  നമകൈത്തുന്നതമഴനതമഴര  കൈരശന  നടപടമ  സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതചോണശ.   25

വരഷതമനുചശഷദ്യം  ആലപ്പുഴെയമഴല  റചോണമ  കൈചോയലമല്  കൃഷമയമറക്കുന്നതചോണശ.

ഇതമനശ മുചന്നചോടമയചോയമ ഴവള്ളദ്യം വറമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകൈള ആരദ്യംഭമച്ചുകൈഴെമഞ.

കൂടചോഴത  ഴമത്രചോന  കൈചോയലമല്  കൃഷമയമറക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകൈളുദ്യം

സസസ്പീകൈരമച്ചുവരുന.  

(സമ) ഴനല്കൃഷമ  വമകൈസനതമനചോയമ  കൈരഷകൈരക്കശ  തചോഴഴെപറയുന്ന

ധനസഹൈചോയങ്ങള നല്കുന്നതചോണശ.

1. സുസമര ഴനല്കൃഷമ വമകൈസന പദതമ.

2016  -2017  സചോമ്പതമകൈ  വരഷചതയചോയമ  സമഗ  ഴനല്കൃഷമ  വമകൈസന

പദതമയമല്  (സുസമര  ഴനല്കൃഷമ  വമകൈസനദ്യം)  പ്രകൈചോരദ്യം  ഴഹൈക്ടഴറചോന്നമനശ

ഉല്പചോദചനചോപചോദമകൈളുഴട  ഴചലവമനചോയമ  1500/-  രൂപ  സബ്സമഡമ  നമരക്കമല്
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180000 ഴഹൈക്ടര സലചതയശ നല്കുന.

2. വമകൈസന ഏജൈനസമകൈളക്കുള്ള ധനസഹൈചോയദ്യം  .

ഴനല്കൃഷമ  അഭമമുഖസ്പീകൈരമക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളക്കശ  പരമഹൈചോരദ്യം  കൈചോണുന്നതമനചോയമ

11  ഴനല്കൃഷമ  വമകൈസന  ഏജൈനസമകൈളക്കചോയമ  150  ലകദ്യം  രൂപ  വകൈയമരുതമ

വമകൈസന ഏജൈനസമകൈള മുഖചോന്തെമരദ്യം കൃഷമ ഉചദദചോഗസനമചോരുഴട ചമല്ചനചോട്ടതമല്

പദതമ നടപമലചോക്കമവരുന.

3. പ്രചതദകൈ ഴനലമനങ്ങളുഴട കൃഷമയള്ള ചപ്രചോതചോഹൈനദ്യം  .

പ്രചതദകൈ  ഴനലമനങ്ങളുഴട  (ഴപചോക്കചോളമ,  ഞവര,  ജൈസ്പീരകൈശചോല,  ഗനകൈശചോല,

രകശചോലമ,  ബസ്മതമ)  വമകൈസനതമനചോയമ ഴഹൈക്ടറമനശ  10000/-  രൂപ സബ്സമഡമ

നമരക്കമല് 1500 ഴഹൈക്ടറമനശ  (ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര, എറണചോകുളദ്യം,  പചോലക്കചോടശ,  വയനചോടശ,

കൈണ്ണൂര) ധനസഹൈചോയദ്യം നല്കുന.

4. പചോടചശഖര സമമതമകൈളുഴട പ്രവരതന ഴചലവമനചോയുള്ള പദതമ.

പചോടചശഖര സമമതമകൈളുഴട പ്രവരതന ഴചലവമനചോയമ ഴഹൈക്ടറമനശ  360  രൂപ

ക്രമതമല്  450  ലകദ്യം  രൂപ  1,25,000  ഴഹൈക്ടര  പ്രചദശചതയശ

നടപമലചോക്കുന്നതമനചോയമ വകൈയമരുതമയമട്ടുണശ.

5. കൈരഴനല്കൃഷമ വമകൈസനദ്യം  .
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സദ്യംസചോനതശ കൈരഴനല്കൃഷമ ചപ്രചോല്സചോഹൈമപമക്കുന്നതമനചോയമ 2560 ഴഹൈക്ടര

സലതശ ഴഹൈക്ടറമനശ 10000/- രൂപ വസ്പീതദ്യം സബ്സമഡമ നല്കുന.  ഇതമനശ പുറഴമ

വമതശ സഹൗജൈനദമചോയമ നല്കൈമയമട്ടുണശ.

6. ഴനല്കൃഷമ ഉല്പചോദന ചബചോണസശ   (  ചനചോണ് പചോന  ).

ഴനല്കൈരഷകൈരക്കശ  ഉല്പചോദന  ചബചോണസചോയമ  ഴഹൈക്ടറമനശ  1000  തൂപ  ഒരു

സസ്പീസണമല്  എന്ന  കൈണക്കമനശ  നല്കുന്നനമനചോയമ  1243.44  ലകദ്യം  രൂപ

വകൈയമരുതമയമട്ടുണശ.

7. കൈചോരഷമകൈ സഹൗജൈനദ ഴഴവദല്യുതമ പദതമ   (  ചനചോണ് പചോന  ).

ഴനല്കൃഷമയശ  ഭൂപരമധമയമലചോഴതയുദ്യം മറശ  വമളകൈളക്കശ രണശ  ഴഹൈക്ടര വഴരയുദ്യം

ജൈലചസചനതമനചോയമ സഹൗജൈനദ ഴഴവദല്യുതമ അനുവദമച്ചുവരുന.  2016-2017 വരഷദ്യം

3343 ലകദ്യം രൂപ ഇതമചലയചോയമ അനുവദമക്കുകൈയുണചോയമ.

8. ചദശസ്പീയ ഭകദ സുരക പദതമ  .

ചദശസ്പീയ ഭകദ സുരക പദതമ പചോലക്കചോടശ ജൈമലയമല് നടപമലചോക്കുന്നതമനചോയമ

243  ലകദ്യം  രൂപ  അനുവദമക്കുന്നതമനചോയമ  ചകൈന്ദ്ര  സരക്കചോര  അദ്യംഗസ്പീകൈചോരതമനശ

നല്കൈമയമട്ടുണശ.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രചോമചന്ദ്രന:   സര,  ഴനല്കൃഷമ  വദചോപമപമക്കചോനുള്ള  നടപടമകൈള
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സസസ്പീകൈരമക്കുഴമനള്ളതശ  പ്രതസ്പീകയുണരത്തുന്ന  ഒരു  കൈചോരദമചോണശ.   ഞചോന

ഓണചോട്ടുകൈരയുഴട  ചമഖലയമല് നമന്നശ  വരുന്ന ആളചോണശ.   ഓണചോട്ടുകൈര പ്രചദശഴത

ഴനല്പചോടങ്ങള  ഉപ്പുഴവള്ളദ്യം  കൈയറമ  നശമച്ചുഴകൈചോണമരമക്കുകൈയചോണശ.   ഇവമഴട

കൃഷമചയചോഗദമചോയമരുന്ന  സലങ്ങഴളലചോദ്യം  ഇന്നശ  നചോചശചോന്മുഖമചോയമ  കൈഴെമഞ.   ആ

കൃഷമയമടങ്ങള പുനരുജസ്പീവമപമക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര  : സര,  ചകൈരളതമല്  സജൈസ്പീവമചോയമ

കൃഷമയുണചോയമരുന്ന  ഓണചോട്ടുകൈര  ഉളഴപഴടയുള്ള  പല  സലങ്ങളമലദ്യം   ഇചപചോള

വദചോപകൈമചോയമ കൃഷമ നടതചോതമരമക്കുകൈയചോണശ.  ഒരു ഴനലദ്യം ഒരു മസ്പീനുദ്യം പദതമയുഴട

ഭചോഗമചോയമ നടതമയമരുന്ന സലങ്ങളമല് ഒരു ഴനലദ്യം  ഒരു മസ്പീനുദ്യം എന്നതശ  ചപചോയമ

രണ്ടു മസ്പീനചോയമ മചോറമയ സമതമ ഉണചോയമട്ടുണശ.   ഴനലശല  ചപചോയമ മസ്പീന വളരത്തുന്നതശ

മചോത്രമചോയമ  മചോറമയ  സചോഹൈചരദദ്യം  ഉണചോയമട്ടുണശ.   അതുഴകൈചോണശ  ഇതുചപചോഴല

വരഷങ്ങളചോയമ  ഴനല്വയല്  കൃഷമ  ഴചയചോതമരമക്കുന്ന  സലങ്ങളമല്,  ഓചരചോ

കൃഷമഭവഴന്റെ  കൈസ്പീഴെമല്  ഏഴതചോഴക്ക  പ്രചദശങ്ങളചോണശ  അങ്ങഴന  കൈമടക്കുന്നഴതനദ്യം

അതമനുള്ള തടസങ്ങള എന്തെചോഴണനദ്യം മനസമലചോക്കമ  കൃതദമചോയ ഒരു ആകന പചോന

ഉണചോക്കമ  അതമഴന്റെ  അടമസചോനതമല്  അവമഴടഴയചോഴക്ക  ഴനല്കൃഷമ

തമരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുവരചോന  ചവണമയചോണശ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.   എലചോ  എദ്യം.എല്.എ.മചോരുദ്യം
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അവരുഴട  മണ്ഡലങ്ങളമല്  ഴനല്കൃഷമ  ഴചയചോഴത  കൈമടക്കുന്ന  സലങ്ങള

ഏതചോഴണന്നശ മനസമലചോക്കമ അതമനശ പദതമകൈള  തയചോറചോക്കമ കൈഴെമഞ്ഞചോല് അതമനശ

ചവണ  സഹൈചോയങ്ങള  ഗവണ്ഴമന്റെശ  നലചോനചോണശ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  അതമനുചവണമ

സമഗമചോയ ഒരു പരമപചോടമ ഗവണ്ഴമന്റെശ ആവമഷ്ക്കരമക്കചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രചോമചന്ദ്രന:   സര,  നമ്മുഴട  ആവശദതമനശ  കജൈവപച്ചക്കറമ

ഉലചോദമപമക്കചോനുള്ള പരമശമതമലചോണശ ഗവണ്ഴമന്റെശ എനള്ളതശ സചന്തെചോഷകൈരമചോയ

കൈചോരദമചോണശ.   അതശ  ഉലചോദമപമക്കഴപടുന്നതുവഴര  പരമശുദമചോയ  പച്ചക്കറമ

ലഭദമചോക്കചോന എന്തു നടപടമയചോണശ സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതശ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര  : സര,  ഞചോന  ചനരഴത  പറഞ്ഞതചോണശ.

ഇചപചോള പച്ചക്കറമകൃഷമയുഴട വദചോപനദ്യം, കജൈവപച്ചക്കറമയമചലയശ ആളുകൈള ധചോരചോളദ്യം

വരുനണശ.  കജൈവപച്ചക്കറമ  കൃഷമചയചോടശ  തചോലരദമുള്ളതുഴകൈചോണചോണശ  ആളുകൈള

വരുന്നതശ.  ജൈനങ്ങള കജൈവപച്ചക്കറമ കൃഷമ ഴചയ്യുന്നതമഴന്റെ ഉലന്നങ്ങളക്കശ വലമയ

വമല ഴകൈചോടുത്തു വചോങ്ങുകൈയചോണശ.  കജൈവ അരമ എന പറയുന്നതശ, ഒരു കൈമചലചോയശ 30

രൂപ വമലയുള്ള അരമ  100  രൂപയവഴര വചോങ്ങചോന ആളുകൈള തയചോറചോണശ.  ജൈനങ്ങള

ഇതമല്  തലരരചോണശ  എനള്ളതുഴകൈചോണശ  ഇചപചോഴുള്ള  ഉലചോദനകമത

വരദമപമച്ചുഴകൈചോണ്ടുമചോത്രചമ  നമ്മുഴട  ആവശദദ്യം  നമറചവറചോന  സചോധമക്കുകൈയുള്ളൂ.
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അതമനുള്ള നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതചോണശ.

ശസ്പീ  .    ചമറയദ്യം  ചഗചോപകുമചോര:  സര,  ഴനല്കൃഷമ  വദചോപകൈമചോക്കുന്നതമനുദ്യം

ഴഴജൈവപച്ചക്കറമഴയ  ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  ചവണമ  അങ്ങയുഴട

ചനതൃതസതമല്,  ഇടതുപകജൈനചോധമപതദമുന്നണമ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  എടുക്കുന്ന

സമസ്പീപനങ്ങള   പ്രശദ്യംസനസ്പീയമചോണശ.  പച്ചക്കറമകൈള  ഉലചോദമപമക്കുന്നതുമചോയമ

ബനഴപട്ടശ  വമവമധ  തലതമലള്ള  പരമപചോടമകൈളചോണശ  നടനവരുന്നതശ.

ഴഴജൈവപച്ചക്കറമകൈളുദ്യം  നടസ്പീല്  വസ്തുക്കളുമടക്കദ്യം  കൃഷമ  ഴചയശ  പച്ചക്കറമ  കൃഷമ

വദചോപമപമച്ചശ  വമഷരഹൈമത  പച്ചക്കറമ  നല്കുന്നതമനശ  ഒരു  കൈചോരഷമകൈ  കൈലണര

രൂപസ്പീകൈരമക്കുകൈയുദ്യം,   അതനുസരമച്ചശ  കൃഷമ ഴചയചോനുള്ള സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കമയചോല്

ആ  സമയങ്ങളമല്  തഴന്ന  കൃഷമഴചയചോന  സചോധമക്കുദ്യം.  കൈചോരഷമകൈ  കൈലണര

അനുസരമച്ചശ  കൃഷമഴചയ്യുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടപടമ  ഉണചോക്കമയചോല്  ഇതമനശ  ഒരു

പരമഹൈചോരമചോകുദ്യം;  അചതചോഴടചോപദ്യം   ഴനല്കൃഷമ  വദചോപകൈമചോക്കചോനുദ്യം  ഏറവദ്യം  നന്നചോയമ

മുചന്നചോട്ടശ ഴകൈചോണ്ടുചപചോകൈചോനുദ്യം സചോധമക്കുദ്യം. എഴന്റെ മണ്ഡലതമഴല ഏറവദ്യം പ്രധചോനഴപട്ട

പന്തെളദ്യം-കൈരമങ്കേചോലമ  പുഞ,ഴനലമക്കല്  ഏല,  പള്ളമക്കല്  പഞചോയതശ,  ഴകൈചോടുമണ്

പഞചോയതശ  തുടങ്ങമയവ   വദചോപകൈമചോയമ  ഴനല്കൃഷമ  ഴചയ്യുന്ന  പ്രചദശങ്ങളചോണശ.

എന്നചോല്   അവരക്കശ  അതമനുള്ള  അടമസചോന  സഹൗകൈരദങ്ങളുദ്യം  ജൈലചസചനവദ്യം
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ചമചോചട്ടചോറുദ്യം ലഭമക്കുന്നമല. ഇതമനുചവണമയുള്ള ഒരു പദതമ തയചോറചോക്കചോന അങ്ങയുഴട

സഹൈചോയമുണചോകുചമചോ; ഴനല്കൃഷമഴയ സദ്യംരകമക്കചോന നടപടമ സസസ്പീകൈരമക്കുചമചോ ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:   സര,    അങ്ങശ  അവസചോനദ്യം

പറഞ്ഞതുചപചോഴലയുള്ള  പദതമകൈളക്കചോയമട്ടുള്ള  ജൈലതമഴന്റെ  ഗമന  നമരഗമന

സദ്യംവമധചോനങ്ങഴളചോരുക്കുന്നതശ  പ്രധചോനമചോയുദ്യം  ഇറമചഗഷന  ഡമപചോരട്ടശഴമന്റെചോണശ.

പഞചോയത്തുകൈളക്കശ  ചതചോടുകൈളുദ്യം,  കൈനചോലകൈളുദ്യം  ഴഴകൈമചോറമയതമനുചശഷദ്യം  ചതചോടുകൈള

നമകൈനചപചോകുകൈയുദ്യം  വയചലലകൈളമചലയദ്യം  പചോടങ്ങളമചലയദ്യം  ജൈലദ്യം  വരുകൈയുദ്യം

ചപചോകുകൈയുദ്യം  ഴചയ്യുന്ന  സദ്യംവമധചോനദ്യം  തകൈരചോറമലചോയതചോണശ.  ഇഴതലചോദ്യം

തമരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുവരുന്നതമനശ  വലമയ  പ്രവരതനദ്യം  ആവശദമചോണശ.  അതുഴകൈചോണചോണശ

മചോപമദ്യംഗശ നടതമ ഒരു ആകന പചോന തയചോറചോക്കണഴമന്നശ കൃഷമ ഓഫസ്പീസരമചോരക്കശ

നമരചദ്ദേശദ്യം  ഴകൈചോടുതമരമക്കുന്നതശ.  ആ  നമരചദ്ദേശമനുസരമച്ചശ  വരുന്ന  പദതമകൈളക്കശ

അതചോതശ മണ്ഡലങ്ങളമല് ആവശദമചോയ സഹൈചോയദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെശ ഴചയ്യുന്നതചോണശ. അങ്ങശ

ഇവമഴട  കൈചോരഷമകൈ  കൈലണറമഴനപറമ  സൂചമപമക്കുകൈയുണചോയമ.  ജൈനങ്ങള

പരമ്പരചോഗതമചോയമ  ഞചോറ്റുചവലകൈഴളചോഴക്ക  പമനതുടരന്നമരുന്നതശ

ഇതമനുചവണമയചോയമരുന.  അതുദ്യം   ഒരു  കൈലണര  തഴന്നയചോയമരുന.  ഇന്നതശ

പ്രചോചയചോഗമകൈമലചോതതുഴകൈചോണചോണശ കൈചോരഷമകൈ സരവ്വകൈലചോശചോല ഇതമനുചവണമ ഒരു
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സദ്യംഹൈമത  തഴന്ന  തയചോറചോക്കമയതശ.  അഞശ  വരഷതമഴലചോരമക്കലചോണശ  അവരുഴട

സദ്യംഹൈമത  പുറതമറക്കുന്നതശ.  അതശ  മചോഗചോകൈചോരട്ട  ചപചോഴല  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതചോണശ.

കൃഷമക്കചോരക്കശ  മചോത്രമല  കൃഷമ  ഉചദദചോഗസനചോരക്കുഴമലചോദ്യം  ആ  സദ്യംഹൈമത

ഉപചയചോഗമക്കചോവന്നതചോണശ.   കൈഴെമഞ്ഞ ദമവസദ്യം കൈചോരഷമകൈ സരവ്വകൈലചോശചോല  അതശ

പുറതമറക്കുകൈയുണചോയമ.  ടമ സദ്യംഹൈമതയുഴട  മലയചോളദ്യം പതമപമഴന്റെ  5000  ചകൈചോപമ

എലചോ  കൃഷമഭവനമലദ്യം  എതമക്കുന്നതമനശ  കൃഷമ  വകുപശ   ഉചദ്ദേശമക്കുനണശ.

അതമനുപുറചമ  ആയതശ  സ്കൂളുകൈളമചലയദ്യം  കൃഷമക്കചോരമചലയദ്യം

എതമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള തസ്പീരുമചോനവദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെശ എടുതമട്ടുണശ. 

ശസ്പീമതമ  സമ  .    ഴകൈ  .    ആശ:  സര,  കൃഷമക്കചോര  നമരമമച്ച  ഴഴഹൈഴടകൈശ

ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈള പലതുദ്യം ഉചദ്ദേശമച്ച കൃഷമ ഴചയചോഴത മറശ പല ആവശദങ്ങളക്കചോയമ

ഉപചയചോഗമക്കുന.  ഇതശ  അങ്ങയുഴട  ശദയമല്ഴപട്ടമട്ടുചണചോ;  ഉഴണങ്കേമല്  ഇതമല്

ആദചോയകൈരമചോയമ  കൃഷമഴചയ്യുന്നതമനശ   എന്തെശ  നടപടമയചോണശ  ഴഴകൈഴക്കചോളന്നതശ;

റഹൗണശ-അപശ  തുടങ്ങമയ  മചോരകൈ  കൈസ്പീടനചോശമനമകൈളുഴട  ഉപചയചോഗദ്യം  നമയനമക്കചോന

നടപടമഴയടുക്കുചമചോ ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര:  സര,   ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളമഴല ഏറവദ്യം വലമയ

പ്രശദ്യം  ഞചോന  ചനരഴത  പറഞ്ഞവയചോണശ.  മഴറചോന്നശ,  ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളമല്
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ഉപചയചോഗമക്കുന്ന വമത്തുകൈള വമതരണദ്യം ഴചയ്യുന്നതശ  മളട്ടമ  നചോഷണല് കൈമ്പനമകൈള

മചോത്രമചോണശ.    ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളമല്  ഉപചയചോഗമക്കുന്ന  സലചോഡശ  ഴവള്ളരമയുഴട

വമതമഴന്റെ  വമല  4  രൂപ  50  ഴഴപസയചോണശ.  ഇഹൗ  വമതശ  ചകൈരളതമഴല  ഒരു

കൈമ്പനമയുദ്യം ഉലചോദമപമക്കുന്നമല.  അവമഴട ഉലചോദമപമക്കുന്ന കൈചോപമക്കതമഴന്റെ വമതമനശ

ഒഴരണതമനശ എട്ടശ രൂപയചോണശ,  ആയമരദ്യം വമതമനശ എണചോയമരദ്യം രൂപയചോണശ.  ഇതശ

ഓചരചോ  വരഷവദ്യം  വരദമപമച്ചുഴകൈചോണമരമക്കുകൈയചോണശ.  ഇഹൗ  സചോഹൈചരദതമല്

കൈചോരഷമകൈ സരവ്വകൈലചോശചോല ഗചവഷണദ്യം നടതമ സലചോഡശ  ഴവള്ളരമയചവണമയുള്ള

വമത്തുകൈള     പുറതമറക്കമയമട്ടുണശ.  75  ഴഴപസയശ  കൈമട്ടുന്ന  വമതചോണശ.   അതശ

പൂരണമചോയുദ്യം  ഗവണ്ഴമന്റെശ  വചോങ്ങചോന  ഉചദ്ദേശമക്കുകൈയചോണശ.  അതരതമല്

ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളക്കശ  അകൈത്തുള്ള  കൃഷമ  ഏറവദ്യം  ഴചലവശ  കുറഞ്ഞ

രസ്പീതമയമലചോക്കചോനചവണമയുള്ള  നടപടമകൈള  ഗവണ്ഴമന്റെശ  നടത്തുകൈയചോണശ.  മചോത്രമല,

ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈള  മറശ  പല  ആവശദങ്ങളക്കചോയുദ്യം

ഉപചയചോഗമച്ചുഴകൈചോണമരമക്കുകൈയചോണശ.  അവമഴട  ഉലചോദനദ്യം  നടത്തുന്നതമനുപകൈരദ്യം

നടസ്പീല് വസ്തുക്കളുഴട ചനഴറമകൈളചോയമ മചോറ്റുനണശ.  75%  സബ്സമഡമ കൈമട്ടമയചശഷദ്യം

പല  ആളുകൈളുദ്യം  അതശ  പ്രവരതമപമക്കചോനചപചോലദ്യം  തയചോറചോകൈചോത  സലങ്ങളുണശ.

അഴതലചോദ്യം പരമചശചോധമച്ചശ, അഴതചോഴക്ക തമരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുവരചോനചവണമയുള്ള തസ്പീരുമചോനദ്യം
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ഗവണ്ഴമന്റെശ എടുക്കുന്നതചോണശ.  

ശസ്പീമതമ   ഗസ്പീതചോ  ചഗചോപമ:  സര,  ചകൈരളതമഴല  ജൈമലകൈളമല്  ഒരു  ഴഴഹൈഴടകൈശ

ഗചോമദ്യം   എന്നശ  പ്രഖദചോപമച്ചമരുന്ന  ഒരു  പദതമയുണശ.  തൃശ്ശൂര  ജൈമലയമല്   എഴന്റെ

മണ്ഡലതമഴല  തചോന്നമഗചോമപഞചോയതമഴനയചോണശ  ഴഴഹൈഴടകൈശ  ഗചോമമചോയമ

പ്രഖദചോപമച്ചമരുന്നതശ.   ചസചോളചോര പചോനല്  -  100,  ബചയചോ ഗദചോസശ  -  1000,  ഴഴപപശ

കൈചമ്പചോസശ  -  2000,  പച്ചക്കറമ,  ചചന,  ഇടവമള  –  100  ഏക്കര,  ഇതചോണശ  ആ

ചപ്രചോജൈക്ടമഴന്റെ  സദ്യംകമപ്തരൂപദ്യം.   ഇഹൗ  ചപ്രചോജൈക്ടമഴന്റെ  ഴചലവമനചോയമ  മൂന്നശ  ചകൈചോടമ

രൂപയചോണശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  വഹൈമചക്കണതശ.  ഇതുമചോയമ  ബനഴപട്ട  ഗുണചഭചോക്തൃലമസശ

ഏഴറക്കുഴറ  തയചോറചോക്കമ  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  ശദയമചലയശ

സമരപമച്ചുഴകൈചോണമരമക്കുകൈയചോണശ.  ചകൈരളതമല്    വമഷരഹൈമത  പച്ചക്കറമകൈള

ഉലചോദമപമക്കുന്നതമഴന്റെ  ഭചോഗമചോയമ   ഗവണ്ഴമന്റെശ  വളഴര  നല  പദതമകൈള

ആവമഷ്കരമച്ചുഴകൈചോണമരമക്കുകൈയചോണശ.  ഇഹൗ  ചപ്രചോജൈക്ടശ  ഴപചോതുജൈനങ്ങളക്കദ്യം

കൈരഷകൈരക്കുമചോയമ   എന്നശ   സമരപമക്കചോന  കൈഴെമയുദ്യം;  അചതചോഴടചോപദ്യം  എഴന്റെ

മണ്ഡലതമല്  പുളളശ ചമഖലയമല്  തചോമസമക്കുന്ന  ചലച്ചമത്രതചോരമചോണശ  ഇന്തെദന

സമനമമയശ സസ്പീകൈഥചോപചോത്രമചോയമട്ടുള്ള മഞ്ജുവചോരദര. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: ചചചോദദതമചലയശ വരണദ്യം.



Uncorrected/Not for publication
41

ശസ്പീമതമ  ഗസ്പീതചോ ചഗചോപമ:  സര,  രണശ വരഷദ്യം മുമ്പശ ഇറങ്ങമയ  'ഹൈഹൗ ഓളഡശ

ആര യു' എന്ന ചമത്രതമല്,  ചകൈരളതമഴല വമഷരഹൈമതമചോയ പച്ചക്കറമ കൃഷമയമലൂഴട

സസ്പീകൈഴള വളഴര നല രസ്പീതമയമല്  സചോമൂഹൈദപ്രതമബദതയമചലയശ ഴകൈചോണ്ടുവരുന്ന ഒരു

കൈഥചോപചോത്രഴത  അവര  അവതരമപമക്കുകൈയുണചോയമ.    ചകൈരളതമഴല

അനദദ്യംനമനചപചോയ കൈചോരഷമകൈ സദ്യംസചോരഴത തമരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുവരചോന, ബഹുമചോനഴപട്ട

മനമയുഴട  ശമകൈരചോത്മകൈമചോയമട്ടുള്ള  ഇടഴപടലമലൂഴട  ഇതശ പചോഠദവമഷയദ്യം  ചപചോലദ്യം

ആക്കമയമരമക്കുകൈയചോണശ.  മഞ്ജുവചോരദര തയചോറചോഴണങ്കേമല്,  കൃഷമവകുപമഴന്റെ ഴഴജൈവമകൈ

പച്ചക്കറമ  സദ്യംസചോരഴത തമരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുവരചോന ചകൈരള കൃഷമ  വകുപമഴന്റെ ബചോനഡശ

അമ്പചോസമഡറചോയമ അവഴര നമയമമക്കുചമചോ ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:   സര,  കൃഷമ  വകുപമഴന്റെ  ബചോനഡശ

അമ്പചോസമഡരമചോര  കൃഷമക്കചോര  തഴന്നയചോണശ.    കൃഷമക്കചോഴരയചോണശ  ബചോനഡശ

അമ്പചോസമഡറചോക്കചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  എലചോ സമനമമചോ  നടനചോരക്കുദ്യം കൃഷമക്കചോരുഴട

പുറകൈമല്  നമല്ക്കചോചന  കൈഴെമയുകൈയുള്ളൂ.  എലചോ  പ്രചോധചോനദവദ്യം  ഴകൈചോടുക്കന്നതശ

കൃഷമക്കചോരക്കചോണശ.  അചത സമയദ്യം ഇഹൗ രദ്യംഗത്തുവരുന്ന മമ്മൂട്ടമയദ്യം  ശസ്പീനമവചോസനുദ്യം

മഞ്ജുവചോരദരക്കുദ്യം  ഏതശ  രസ്പീതമയമലദ്യം  കൃഷമവകുപ്പുമചോയമ  സഹൈകൈരമക്കുന്നതമനുചവണ

എലചോ  സഹൈചോയവദ്യം  ഴചയ്തുഴകൈചോടുക്കുന്നതചോണശ.  ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമഴട
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സൂചമപമച്ചതുചപചോഴല  ഴഴഹൈഴടകൈശ  ഗചോമങ്ങള  ഗവണ്ഴമന്റെശ  പ്രഖദചോപമക്കുകൈയുണചോയമ.

ആദദദ്യം  പ്രഖദചോപമച്ച  ഴഴഹൈഴടകൈശ  ഗചോമങ്ങളമഴലചോന്നചോണശ  തചോന്നമ  പഞചോയതശ.

ബഹുമചോനഴപട്ട  ഴകൈ.പമ.  ചമചോഹൈനനചോണശ  അതശ  പ്രഖദചോപമച്ചതശ.  ആയതമനശ  ഫണശ

അനുവദമക്കുന്നതമനശ  നടപടമ  സസസ്പീകൈരമക്കുദ്യം.  27  ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളചോണശ  ആ

ഗചോമതമലള്ളതശ.   അവമഴട   ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈള  ആദദദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചതശ  ഞചോന

എദ്യം.എല്.എ  ആയമരുന്ന  സമയതചോണശ,  അഴതനമക്കശ   ചനരമട്ടറമയചോവന്നതചോണശ.

അതുചപചോഴല,  ധചോരചോളദ്യം  ചപചോളമഹൈഹൗസുകൈളുള്ള   പഞചോയത്തുകൈഴള  ഴഴഹൈഴടകൈശ

ഗചോമങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റുദ്യം.   ഴപരുമചോട്ടമ  അങ്ങഴനഴയചോരു  പഞചോയതചോണശ. അതരദ്യം

ഗചോമങ്ങളക്കശ,  പ്രഖദചോപമച്ചമരമക്കുന്ന  പദതമയനുസരമച്ചശ  ഫണശ  അനുവദമച്ചശ

മചോതൃകൈചോഗചോമങ്ങളചോക്കുന്ന നടപടമ സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതചോണശ. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന:  സര,  അങ്ങശ  ഇവമഴട  തന്ന മറുപടമയമല്  വമകൈസന

ഏജൈനസമകൈഴളക്കുറമച്ചുദ്യം  അതമനുള്ള  ധനസഹൈചോയഴതക്കുറമച്ചുദ്യം  പറയുനണശ.

ഴനല്കൃഷമ  അഭമമുഖസ്പീകൈരമക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളക്കശ  പരമഹൈചോരദ്യം  കൈചോണുന്നതമനചോയമ  11

ഴനല്കൃഷമ  വമകൈസന  ഏജൈനസമകൈളക്കശ  150  ലകദ്യം  രൂപ  വകൈയമരുതമഴയന്നശ

പറയുനണശ.  ഇഹൗ  വമകൈസന  ഏജൈനസമകൈളുഴട  സസഭചോവഴമന്തെചോണശ;  ഇതമഴന്റെ

വമശദസ്പീകൈരണക്കുറുപമല് ഏതചോനുദ്യം വമകൈസന ഏജൈനസമകൈളുഴട ചപരുദ്യം പറയുനണശ.
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ഇതമഴന്റെ  രൂപസ്പീകൈരണവദ്യം  ഇചപചോഴെഴത  പ്രവരതനവദ്യം  ഏതശ  രൂപതമലചോണശ

നടനവരുന്നതശ ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല് കുമചോര:   സര,    തുറവൂര-ഓണചോട്ടുകൈര ഴനല്കൃഷമ

വമകൈസന ഏജൈനസമ ചപചോഴല ഓചരചോ പ്രചദശതമനുചവണമ പ്രചതദകൈമചോയ വമകൈസന

ഏജൈനസമകൈള  രൂപസ്പീകൈരമച്ചമട്ടുണശ.  പ്രസ്തുത വമകൈസന  ഏജൈനസമകൈളുഴട

പ്രവരതനങ്ങള  ശകമഴപടുത്തുകൈ  എനള്ളതചോണശ. തൃശ്ശൂര  ഴപചോന്നചോനമ  ചകൈചോള

വമകൈസന  ഏജൈനസമയുഴട  വമകൈസന  പ്രവരതനങ്ങള  ശകമഴപടുതചോന  നടപടമ

സസസ്പീകൈരമച്ചുന്ന  തൃശ്ശൂര  ഴപചോന്നചോനമ  ചകൈചോള  വമകൈസന  പദതമക്കുചവണമ  ഒരു

അചതചോറമറമയുണചോക്കമ. അതമഴന്റെ ഴഴബചലചോ പ്രകൈചോരദ്യം തൃശ്ശൂര എദ്യം.പമ ആണശ അതമഴന്റെ

ഴചയരമചോനചോയമരമചക്കണതശ,  അതമനശ  പകൈരദ്യം  ഴപചോന്നചോനമ  എദ്യം.പമ  ഴയ

വച്ചതമഴനത്തുടരനണചോയ  പ്രതമസനമ  അവമഴടയുണചോയമ.  അതശ  ചകൈചോടതമയമല്

ചകൈസുവന.  അവസചോനദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെശ തൃശ്ശൂര എദ്യം.പമ ഴയ തഴന്ന വസ്പീണ്ടുദ്യം അതമഴന്റെ

ഴചയരമചോനചോക്കചോന  ഉതരവമട്ടമരമക്കുകൈയചോണശ.  വമകൈസന  ഏജൈനസമകൈളുഴട

പ്രവരതനദ്യം  ഏഴതങ്കേമലദ്യം  സചോചങ്കേതമകൈ  കൈചോരണങ്ങള  ഴകൈചോണശ  തടസഴപടചോന

ഗവണ്ഴമന്റെശ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല.  അതമനശ വദകമചോയമട്ടുള്ള മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശദ്യം ഴകൈചോടുതശ,

എന്തെമനുചവണമയചോണശ  ഏജൈനസമകൈള  രൂപസ്പീകൈരമക്കഴപട്ടമരമക്കുന്നതശ,  അതശ
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രചോഷസ്പീയതമനതസ്പീതമചോയമ  പ്രവരതമപമക്കചോനചോവശദമചോയ  നടപടമ  ഗവണ്ഴമന്റെശ

സസസ്പീകൈരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര,  നമ്മുഴട  സദ്യംസചോനഴത   സരക്കചോര  സസ്പീഡശ

ഫചോമുകൈളമല്  ഴഹൈക്ടര  കൈണക്കമനശ  ഭൂമമ  പലചപചോഴുദ്യം  തരമശചോയമ  കൈമടക്കുകൈയചോണശ.

സരക്കചോര സസ്പീഡശ ഫചോമുകൈഴള സദ്യംബനമച്ചശ  എഴന്തെങ്കേമലദ്യം പഠനദ്യം നടതമയമട്ടുചണചോ;

ഇവമഴട പലചപചോഴുദ്യം ഒരു വമള മചോത്രമചോണശ ഉലചോദമപമക്കുന്നതശ.  ബചോക്കമയുളള  ഏക്കര

കൈണക്കമനശ ഭൂമമ  തരമശചോയമ  കൈമടക്കുകൈയചോണശ.  കൂടുതല്  വമളകൈള

ഉലചോദമപമക്കുന്നതമനുചവണ  നടപടമകൈള  സസസ്പീകൈരമക്കുചമചോ;  അചതചോഴടചോപദ്യം  പച്ചക്കറമ

കൂടമ  ഇഹൗ സസ്പീഡ്ഫചോമുകൈളമല് ഉലചോദമപമക്കചോന സരക്കചോര  നടപടമ സസസ്പീകൈരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:   സര,   ഇതശ  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ

ശദയമല്ഴപട്ടമട്ടുള്ള കൈചോരദമചോണശ. കൃഷമവകുപമഴന്റെ കൈസ്പീഴെമല് 64 ഫചോമുകൈളുണശ. ശസ്പീ പമ.

ഉഴഴബദുള്ള  സൂചമപമച്ചതുചപചോഴല,  പല  ഫചോമുകൈളമലദ്യം  ധചോരചോളദ്യം  ഭൂമമ  തരമശചോയമ

കൈമടക്കുന്നതശ  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  ശദയമല്ഴപട്ടമട്ടുണശ.  സരക്കചോരമഴന്റെ  64  ഫചോമുകൈഴള

പരമപൂരണമചോയുദ്യം  തരമശുരഹൈമതഫചോമുകൈളചോക്കമ  മചോറമ  ഉലചോദനദ്യം  വരദമപമക്കചോന

ഗവണ്ഴമന്റെശ ശകമചോയ നടപടമ സസസ്പീകൈരമക്കുദ്യം. അചതചോഴടചോപദ്യം ഒരുപൂ  കൃഷമ ഴചയ്യുന്ന

സസ്പീഡശ  ഫചോമുകൈളമല്  ഇരുപൂ  കൃഷമ  ഴചയചോന   സചോധദമചോചണചോഴയന്നശ
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പരമചശചോധമച്ചതമനുചശഷദ്യം ആവശദമചോയ നടപടമ സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതചോണശ. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹൈമസ്പീദശ  മചോസര:  സര,    ഴനല്കൃഷമ  ഴചയ്യുന്നവരക്കശ

ചപ്രചോതചോഹൈനമചോയമ എഴന്തെങ്കേമലദ്യം സഹൈചോയപദതമകൈള ആവമഷ്ക്കരമച്ചശ നടപമലചോക്കചോന

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ;  ബസുമതമചപചോഴലയുള്ള  മുന്തെമയഇനദ്യം  ഴനലകൈള  കൃഷമ

ഴചയ്യുന്നതമനുദ്യം അവ ബചോനഡശ ഴചയശ രചോജൈദചോന്തെര കൈചമ്പചോളങ്ങളമല് വമല്ക്കുന്നതമനുദ്യം

കൈരഷകൈഴര  സഹൈചോയമക്കുന്ന  തരതമല്  എഴന്തെങ്കേമലദ്യം  പദതമകൈള  ആവമഷ്കരമച്ചശ

നടപമലചോക്കുചമചോ;  യുവചോക്കഴള കൃഷമയമചലയശ  ആകൈരഷമക്കചോന എഴന്തെങ്കേമലദ്യം പുതമയ

പദതമകൈള നടപമലചോക്കചോന ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര:   സര,   200-ല്  അധമകൈദ്യം

ഴനല്വമത്തുകൈളുണചോയമരുന്ന  സദ്യംസചോനമചോണശ  ചകൈരളദ്യം.  എന്നചോല്  ആ  ഴഴവവമദദദ്യം

നഷഴപട്ടുചപചോയമ.  കൈചമഴദല്  പരപസമനചോയമ ചജൈദചോതമ, ഉമ തുടങ്ങമയ ഴനലകൈളചോണശ

നമളമചപചോള  ഉലചോദമപമക്കുന്നതശ.  ഇതശ  നമ്മുഴട  ചകൈചോള  പചോടങ്ങളമല്  ധചോരചോളമചോയമ

ഉലചോദമപമക്കുന്ന  ഴനലമനങ്ങളചോണശ.  ഇതമനുപുറഴമ  നമ്മുഴട  പരമ്പരചോഗത

ഴനലമനങ്ങഴളകൂടമ  ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമനശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ഉചദ്ദേശമക്കുന.

ഴപചോക്കചോളമ  ഴനലശല, ഞവര,  ജൈസ്പീരകൈശചോല,  ഗനകൈശചോല,  രകശചോലമ,  ബസുമതമ

തുടങ്ങമയ  ഒഹൗഷധമൂലദമുള്ള  ധചോരചോളദ്യം  വമതമനങ്ങള  നമ്മുഴട  നചോട്ടമല്



Uncorrected/Not for publication
46

ഉലചോദമപമച്ചമരുന്നതചോണശ.  അതരദ്യം  പരമ്പരചോഗത  വമതമനങ്ങഴള

ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമനശ  ഒരു  പ്രചതദകൈ  പദതമ  ചനരഴത  ഗവണ്ഴമന്റെശ

ആവമഷ്ക്കരമച്ചമരുന്നതചോണശ.  ആ  പദതമ  കുറച്ചുകൂടമ  ശകമഴപടുതചോന  ഗവണ്ഴമന്റെശ

ഉചദ്ദേശമക്കുനണശ.  അതമനുപുറഴമ  ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ചനരഴത  ഇവമഴട

സൂചമപമച്ചതുചപചോഴല കൈരഷകൈരക്കശ  നല്കൈമഴക്കചോണമരുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങള  പലതുദ്യം

കൈചോലഹൈരണഴപട്ടമട്ടുദ്യം  അതുതഴന്ന  തുടരനഴകൈചോണമരമക്കുനണശ.  അതമനശ

കൈചോലചോനുസൃതമചോയ  വരദനവശ  വരുതചോന  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ഉചദ്ദേശമക്കുനണശ.  അതമനശ

വദകത വരുതമയതമനുചശഷദ്യം പ്രഖദചോപമക്കുന്നതചോണശ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഴകൈ  .    അബ്ദു റബശ  : സര,  ഴനലശല  സദ്യംഭരണതമനശ  സബ്സമഡമയടക്കദ്യം

21.50 രൂപയചോണശ വമല.  എന്നചോല് മലബചോര ചമഖലയമല് സബ്സമഡമ ഴകൈചോടുക്കചോഴത

14.10  രൂപയചോണശ  ഇതുവഴര  കൈരഷകൈരക്കശ  നല്കൈമയമട്ടുള്ളതശ.   അതുതഴന്ന

പകുതമചപരക്കശ മചോത്രചമ നല്കൈമയമട്ടുള്ളൂ.  ഈ പണദ്യം ലഭമക്കചോതതുഴകൈചോണശ അവരക്കശ

ബചോങ്കുകൈളമലള്ള  കൈടദ്യം  വസ്പീട്ടചോന  സചോധമക്കചോഴത  വരമകൈയുദ്യം  അതമനശ  പലമശയുദ്യം

പമഴെപലമശയുഴമചോഴക്ക  വരമകൈയചോണശ.   ഈ  പണദ്യം  ചവഗദ്യം  ഴകൈചോടുക്കുവചോനുദ്യം  ചലചോണ്

തമരമച്ചടവശ  കൈചോലതചോമസതമഴല  പലമശ  ഇളവഴചയ്തുഴകൈചോടുക്കുവചോനുദ്യം  ചവണ  നടപടമ

സസസ്പീകൈരമക്കുചമചോ;
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ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര  : സര,  ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  കൈഴെമഞ്ഞ

മനമസഭയമഴല  അദ്യംഗമചോയമരുന്നതുഴകൈചോണശ  കൈചോരദങ്ങള  ചനരമട്ടറമയചോവന്നതചോണശ.

ഞങ്ങളുഴട ഗവണ്ഴമന്റെശ അധമകൈചോരതമല് വരുചമ്പചോള 332 ചകൈചോടമ രൂപയചോണശ കൈഴെമഞ്ഞ

ഗവണ്ഴമന്റെശ  കുടമശമകൈ  വച്ചുചപചോയതശ.   അതശ  ഴനല്ക്കൃഷമക്കചോരക്കശ  മചോത്രമല.

ഴനല്ക്കൃഷമക്കചോരക്കശ  332  ചകൈചോടമ  രൂപ  കുടമശമകൈ  വയകൈയുണചോയമ.   നചോളമചകൈര

കൃഷമക്കചോരക്കശ 58  ചകൈചോടമ രൂപ കുടമശമകൈ വച്ചു.  കൃഷമനചോശദ്യം സദ്യംഭവമച്ച കൃഷമക്കചോരക്കശ

59  ചകൈചോടമ  രൂപയചോണശ  ഴകൈചോടുക്കചോന  ബചോക്കമവച്ചുചപചോയതശ.   ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെശ

വന്നചശഷദ്യം  ഴനല്ക്കൃഷമക്കചോരക്കശ  ഴകൈചോടുക്കചോനുള്ള  തുകൈ  പരമപൂരണമചോയുദ്യം

ഴകൈചോടുത്തുകൈഴെമഞ.  അതശ ഴകൈചോടുത്തുഴവന മചോത്രമല,  അതശ ടഷറമയമല് നമന്നശ മചോറമ

സഹൈകൈരണ ബചോങ്കുകൈള വഴെമയുദ്യം മറശ ബചോങ്കുകൈള വഴെമയുദ്യം ഴകൈചോടുക്കുന്നതമഴന്റെ സചോചങ്കേതമകൈ

തടസങ്ങള മചോത്രമചോണശ ഇചപചോള നമലനമല്ക്കുന്നതശ.  സരക്കചോര ഴകൈചോടുചക്കണ പണദ്യം

ടഷറമയമചലയശ  കകൈമചോറമക്കഴെമഞ.   ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  വന്നചശഷദ്യം  ആദദഴമടുത

തസ്പീരുമചോനദ്യം  കൃഷമക്കചോരക്കശ  പരമപൂരണമചോയമ  ഴകൈചോടുക്കചോനുള്ള  തുകൈ

ഴകൈചോടുക്കുകൈഴയന്നതചോണശ.   അടുത  വരഷദ്യം  മുതല്  കൃഷമക്കചോരക്കശ  പചോടതശ  പണമ

വരമ്പതശ കൂലമ എനപറയുന്നതുചപചോഴല കൃതദമചോയമ വമല ഴകൈചോടുക്കചോന ആവശദമചോയ

നടപടമ സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതചോണശ. 
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ശസ്പീ  .    എസശ  .    ശരമ  : സര,   എറണചോകുളദ്യം,  തൃശ്ശൂര,  ആലപ്പുഴെ  എന്നസ്പീ  മൂന്നശ

ജൈമലകൈളുഴട  തസ്പീരപ്രചദശങ്ങളുമചോയമ  ബനഴപടുതമഴക്കചോണ്ടുള്ള  ഒരു  പ്രധചോനഴപട്ട,

കപതൃകൈക്കൃഷമ  എനചവണഴമങ്കേമല്  വമചശഷമപമക്കചോവന്ന  വമധതമലള്ളതചോണശ

ഴപചോക്കചോളമകൃഷമ.   ഴപചോക്കചോളമകൃഷമയുഴട  കജൈവപരമചോയ  പ്രചതദകൈതകൈള

കൈണക്കമഴലടുത്തുഴകൈചോണശ  വമചദശങ്ങളമചലയ്ഴക്കലചോദ്യം  മചോരക്കറശ  ഴചയ്യുന്നതമനുള്ള

ദഹൗതദദ്യം  തുടങ്ങമവച്ചമരുന.   അക്കചോരദദ്യം  ഗഹൗരവകൈരമചോയ  പരമചശചോധനയശ

വമചധയമചോക്കണദ്യം. ഴപചോക്കചോളമകൃഷമ ഇന്നശ ഫലതമല് നഷഴപട്ടുഴകൈചോണമരമക്കുകൈയചോണശ.

ഴചമസ്പീന  കൈ കൃഷമയുഴട  ഭചോഗമചോയചോണശ  അതശ  നടതമവരുന്നതശ.   ഴചമസ്പീന

കൃഷമ/മതദക്കൃഷമ  സസതനമചോയമ  നടത്തുന്നചതചോഴടചോപദ്യംതഴന്ന  ഒറയശ  നടതമയചോല്

ലചോഭകൈരമചോകുന്ന  ഒരു  കൃഷമ  എനള്ള  നമലയശ  ഴപചോക്കചോളമകൃഷമഴയ

ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമനശ എഴന്തെലചോദ്യം നടപടമകൈളചോണശ ഗവണ്ഴമന്റെശ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര  : സര,   ഞചോന  ചനരഴത  പറഞ്ഞതമല്

പരമ്പരചോഗത  ഴനല്വമത്തുകൈളമല്/കൃഷമ  രസ്പീതമകൈളമല്  ഏറവദ്യം  പ്രധചോനഴപട്ട  ഒരു

കൃഷമയചോണശ ഴപചോക്കചോളമകൃഷമ.  ഴപചോക്കചോളമകൃഷമ എറണചോകുളദ്യം,  തൃശ്ശൂര ജൈമലകൈളമലചോണശ

പ്രധചോനമചോയുദ്യം  ഉണചോയമരുന്നതശ.   എന്നചോല്  ഇന്നശ  ഴപചോക്കചോളമകൃഷമയുഴട  വമസ്തൃതമ

ഗണദമചോയമ  തചോചഴെചോട്ടശ  വന്നമരമക്കുകൈയചോണശ.  അതശ  തമരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുവരചോനുള്ള  പദതമ
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ഗവണ്ഴമന്റെശ  ആവമഷ്കരമക്കുനണശ.   ബഹുമചോനഴപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  തഴന്ന  മുനകൈഴയടുതശ

അചദ്ദേഹൈതമഴന്റെ  ചമഖലയമല്  അതമഴനചോരു  പദതമ  ചനരഴത  തയചോറചോക്കമയതചോണശ.

ഇതശ  സദ്യംബനമച്ചശ  ചരച്ച  ഴചയ്യുന്നതമനുചവണമ  ഈ  നമയമസഭചോ  സചമളന

കൈചോലഘട്ടതമല്തഴന്ന  ഒരു  മസ്പീറമദ്യംഗശ  വമളമച്ചുകൂട്ടമ  ഴപചോക്കചോളമകൃഷമഴയ

ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  വദചോപമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  ആവശദമചോയ  നടപടമ

സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതചോണശ.

ശസ്പീ  .    ഴകൈ  .    മുരളസ്പീധരന  : സര,   ഇന്നശ  ഴനല്കൃഷമ  ചനരമടുന്ന  രണശ  പ്രശങ്ങള

എനപറയുന്നതശ,  ഒന്നശ,  എലചോ കൃഷമസലങ്ങളുദ്യം നമകൈതമ ഫചോറ്റുകൈള ആയമക്കഴെമഞ.

രണശ,  വരവമഴന്റെ ഇരട്ടമ ഴചലവചോണശ.  ഇതചോണശ ഴനല്കൃഷമയുഴട ഏറവദ്യം വലമയ ഒരു

പ്രയചോസഴമന്നശ പറയുന്നതശ.  അചങ്ങയതഴന്ന അറമയചോവന്നതചോണശ, മുഴമ്പചോഴക്ക തൃശ്ശൂരമല്

ഉണചോയമരുന്ന  ഴനല്കൃഷമയുഴട  മൂന്നമഴലചോന്നശ  ചപചോലദ്യം  ഇചപചോഴെമല.   അതചോണശ

പലയമടചതയുദ്യം സമതമ.   ഇതമനശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  എന്തെശ പരമഹൈചോരമചോണശ കൈചോണുന്നതശ.

വരവമല് കൂടുതല് ഴചലവശ ആഴണങ്കേമല് ആരക്കുദ്യം ഇതമല് തചോല്പരദദ്യം ഉണചോകുകൈയമല.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര  : സര,  ഒരു  ഴഹൈക്ടര  ഴനല്കൃഷമ  ഴചയചോന

ഏകൈചദശദ്യം 53,000/- രൂപയചോയചോണശ കൈണക്കചോക്കുന്നതശ.  യഥചോരത്ഥതമല് ഗവണ്ഴമന്റെശ

ഴകൈചോടുചക്കണ  സഹൈചോയങ്ങള  യഥചോസമയതശ  ഴകൈചോടുക്കുകൈയചോഴണങ്കേമല്  സചോമചോനദദ്യം
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ഴമച്ചഴപട്ട നമലയമല് കൃഷമ ഴകൈചോണ്ടുചപചോകൈചോന കൈഴെമയുദ്യം.   തൃശ്ശൂര ചകൈചോള ചമഖലയമല്

ഴകൈചോടുചക്കണ  സബ്സമഡമയുദ്യം  ആനുകൂലദങ്ങളുദ്യം  കൈചോലചോനുസൃതമചോയമ

നല്കുകൈയചോഴണങ്കേമല് അവരക്കശ  ലചോഭവദ്യം  നഷവമമലചോഴതഴയങ്കേമലദ്യം  ഴകൈചോണ്ടുചപചോകൈചോന

കൈഴെമയുദ്യം.  ഴനല്കൃഷമ ഴചയ്യുന്ന കൃഷമക്കചോരുഴട കൈചോരദതമല് അവരക്കുണചോകുന്ന നഷദ്യം

ഴപചോതു  സമൂഹൈദ്യം  സഹൈമക്കചോന  തയചോറചോകൈണദ്യം.  ഇതശ  കൃഷമക്കചോരുഴന്റെ  മചോത്രദ്യം

ഉതരവചോദമതമല.   ഴനലശല  ഉത്പചോദമപമക്കുന്ന  കൃഷമക്കചോരനശ,  അവര  ഴചയ്യുന്ന

സരവ്വസ്പീസമനശ  പ്രചതദകൈമചോയ  ഒരു  ആനുകൂലദദ്യം  ഴകൈചോടുക്കചോന  ഗവണ്ഴമന്റെശ

ബചോദദസമചോണശ.   അതുഴകൈചോണശ  ഴനല്കൃഷമ  ചപ്രചോതചോഹൈമപമക്കചോന  ഏഴതചോഴക്ക

രസ്പീതമയമല് അവരക്കശ സഹൈചോയദ്യം ഴചയചോചമചോ അഴതലചോദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെശ ഴചയ്യുദ്യം.  അങ്ങശ

പറഞ്ഞ  ഴനല്കൃഷമയുഴട  വമസ്തൃതമ  കുറഞചപചോകൈചോന  കൈചോരണദ്യം,  ഴനല്  വയലകൈള

നമകൈതമ ഭൂമമ പരമവരതനഴപടുതമയതചോണശ.  2008-ഴല ഴനല്വയല് തണസ്പീരതട

നമയമദ്യം  ശകമഴപടുത്തുകൈ  മചോത്രചമ  അതമനശ  മചോരഗ്ഗമുള്ളൂ.   യചോഴതചോരു

ദചോകമണദവമമലചോത  രസ്പീതമയമല്  അതമനശ  നടപടമ  സസസ്പീകൈരമക്കുകൈഴയനള്ളതചോണശ.

1,95,000 ഴഹൈക്ടറചോയമ ഴനല്കൃഷമയുഴട വമസ്തൃതമ കുറഞ്ഞമരമക്കുകൈയചോണശ.  ഇനമ ഒരമഞശ

ഭൂമമചപചോലദ്യം  ഴനല്കൃഷമക്കലചോഴത  ഉപചയചോഗമക്കചോന  കൈഴെമയമല  എന്ന  കൈചോരദദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുകൈയുദ്യം മൂന്നശ ലകദ്യം ഴഹൈക്ടറമചലയശ ഴനല്കൃഷമ വദചോപമപമക്കുകൈയുദ്യം ഴചയ്യുകൈ
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എന്നശ  പറയുന്ന  ഒരു  ദൃഢനമശ്ചയചതചോടുകൂടമ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ചപചോകൈചോന

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതമഴന്റെ  കൈചോരണദ്യം,  ഴനല്കൃഷമ  ഴചയ്യുന്നതശ  കൃഷമക്കുചവണമ  മചോത്രമല,

നമ്മുഴട  ഭൂഗരഭ  ജൈലസമ്പതശ  കുറഞചപചോകുന്നതമനുദ്യം  അന്തെരസ്പീകതമഴല  ഊഷചോവശ

വരദമക്കുന്നതമഴന്റെ  പ്രധചോനഴപട്ട  കൈചോരണദ്യം  ഴനല്കൃഷമ  ഇവമഴട  ഇലചോതചോയമ

ചപചോയതചോഴണന്ന തമരമച്ചറമവശ ജൈനങ്ങളക്കശ ഉണചോയമഴക്കചോണമരമക്കുകൈയചോണശ.  അതമഴന്റെ

അടമസചോനതമല് ശകമചോയ നടപടമ ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ ഭചോഗത്തുനമനദ്യം ഉണചോകുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ഴകൈ  .    ഡമ  .    പ്രചസനന  : സര,  ഴനലശല  ഉത്പചോദകൈരുഴട പ്രധചോന ചകൈന്ദ്രമചോണശ

പചോലക്കചോടശ ജൈമല.  2010-ല് എല്.ഡമ.എഫശ.  ഗവണ്ഴമന്റെശ ആലത്തൂര ആസചോനമചോയമ

ആരദ്യംഭമച്ച ചമചോ ചഡണ് കറസശ മമല് കൈഴെമഞ്ഞ യു.ഡമ.എഫശ.  ഗവണ്ഴമന്റെശ  അടച്ചുപൂട്ടമ.

അതശ  തുറക്കുന്നതമനുദ്യം  പുനരുദചോരണദ്യം  നടത്തുന്നതമനുദ്യം  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെശ

സന്നദമചോചണചോ എന്നതചോണശ എഴന്റെ ചചചോദദദ്യം.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര  : സര,  ഗവണ്ഴമന്റെശ  തലതമല്  ആരദ്യംഭമച്ച

ആലത്തൂര  കറസശ  മമല്  പല  കൈചോരണങ്ങളഴകൈചോണശ  പൂട്ടമചപചോയമ.   ചചലക്കരയമലദ്യം

ഇതുചപചോഴല  ആരദ്യംഭമച്ചതചോണശ.   സരക്കചോര  തലതമല്  ആരദ്യംഭമച്ച  ഈ

സചോപനങ്ങഴളലചോദ്യം പൂട്ടമചപചോയതമനു കൈചോരണദ്യം സരക്കചോരമഴന്റെതഴന്ന പമടമപ്പുചകൈടചോണശ.

യചോഴതചോരു  സദ്യംശയവമമലചോത  കൈചോരദമചോണശ.   അതുഴകൈചോണശ   ഇതരദ്യം
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സചോപനങ്ങഴളലചോദ്യം  പുനരുദരമക്കുന്നതമനുദ്യം  അതശ  കൃഷമക്കചോരക്കശ  ഉപചയചോഗമക്കചോന

കൈഴെമയചോവന്ന  വമധതമല്  പുനസദ്യംഘടമപമക്കചോനുദ്യം  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ഉചദ്ദേശമക്കുകൈയചോണശ.

അതുഴകൈചോണശ  ആലത്തൂര  കറസശ  മമലമഴന്റെ  കൈചോരദതമല്  മുന്തെമയ  പരമഗണന

നല്കൈമഴക്കചോണശ അതശ പുന:സചോപമക്കചോന ആവശദമചോയ നടപടമ സസസ്പീകൈരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    സണമ  ചജൈചോസഫശ  : സര,  കൈചോരഷമകൈ ചമഖലയുഴട  പ്രധചോന പ്രശദ്യം  നമ്മുഴട

കൃഷമക്കചോഴരചോഴക്ക  കൈടക്കുടമശമകൈയമലചോഴണനള്ളതചോണശ.   കൃഷമക്കചോഴര  സദ്യംബനമച്ചശ

കൈടതമല് ജൈനമച്ചശ, കൈടതമല് ജൈസ്പീവമച്ചശ, കൈടതമല് മരമക്കുന്നവരചോയമ മചോറുകൈയചോണശ.  ഈ

കൈടദ്യം  പമടമഴച്ചടുക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകൈള  വളഴര  ദ്രുതഗതമയമല്

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകൈയചോണശ.   വചോയ്പചോ  കുടമശമകൈ  തമരമച്ചടക്കുന്നതമനശ  സമയദ്യം

അനുവദമക്കുചമചോ;  കുടമശമകൈ  പമരമഴച്ചടുക്കുന്ന റമക്കവറമ  നടപടമകൈള നമരതമവയചമചോ;

വചോയ്പചോ  കുടമശമകൈ  തമരമച്ചടയചോന  ചമചോറചട്ടചോറമയദ്യം  ഉളഴപഴട  പ്രഖദചോപമച്ചുഴകൈചോണശ

സബ്സമഡമയുദ്യം,  കുടമശമകൈ നമവചോരണതമനുള്ള ആനുകൂലദങ്ങളുദ്യം  എഴുതമതളന്നതശ

ഉളഴപഴടയുള്ള കൈചോരദങ്ങള ഗവണ്ഴമന്റെശ ആചലചോചമക്കുചമചോ;

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസശ  .    സുനമല്  കുമചോര  : സര,  കൈചോരഷമകൈ  കൈടചോശസചോസ  കൈമസ്പീഷന

ഉണചോക്കമയതശ  അതമഴന്റെകൂടമ ഭചോഗമചോയചോണശ.   അചദ്ദേഹൈദ്യം പറഞ്ഞ കൈചോരദദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെശ

ഗഹൗരവമചോയമ പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണശ.  നമ്മുഴട ബചോങ്കുകൈള സസരണദ്യം പണയഴപടുതമ
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നചോലശ  ശതമചോനദ്യം  പലമശയശ  കൃഷമക്കചോവശദമചോയമ  ചലചോണ്  ഴകൈചോടുക്കുന്ന  ഒരു

പരമപചോടമയുണശ.   ഇതശ  കൃഷമക്കചോരക്കശ  ഴകൈചോടുക്കുന്നതമനശ  പകൈരദ്യം  അവരക്കശ

തല്പരരചോയമട്ടുള്ളവരക്കശ  ബചോങ്കുകൈള  ഴകൈചോടുക്കുകൈയുദ്യം  കൃഷമക്കചോരമചലയശ  എത്തുന്നതമനശ

പകൈരദ്യം മറശ പല ആളുകൈളമചലയശ എത്തുകൈയുദ്യം അവരതഴന്ന നചോലശ ശതമചോനദ്യം പലമശയശ

വചോങ്ങമയ പണദ്യം ആ ബചോങ്കേമല്തഴന്ന നമചകപമക്കുന്ന സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോയമട്ടുണശ.

നമയമസഭയുഴട  ഒരു  കൈമമറമതഴന്ന  അതശ  പരമചശചോധമച്ചശ  കൈഴണത്തുകൈയുണചോയമ.

വയനചോട്ടമല്  കൃഷമക്കചോര  ആത്മഹൈതദ  ഴചയചോന  ഇടയചോയ  സചോഹൈചരദദ്യം

പരമചശചോധമച്ചചപചോള  അവമടുഴത  പല  ബചോങ്കുകൈളുദ്യം  ഴചയ്യുന്ന  കൈചോരദദ്യം  സസരണദ്യം

പണയഴപടുതമഴക്കചോണശ  കൃഷമക്കചോരക്കശ  എന്ന  വദചോചജൈന  മറശ  പലരക്കുദ്യം  ചലചോണ്

ഴകൈചോടുക്കുകൈയചോണശ.   എന്നചോല്  യഥചോരത്ഥ  കൃഷമക്കചോര   ചലചോണ്  ചചചോദമച്ചചോല്

ഴകൈചോടുക്കുകൈയമല.  അതമനശ പ്രധചോനഴപട്ട കൈചോരണദ്യം,  ഇഞമക്കൃഷമക്കുചവണമ ഒചരക്കറമനശ

രണശ  ലകദ്യം രൂപയചോണശ  ചവണമവരുന്നഴതങ്കേമല് ചലചോണ് എമഹൗണശ  തസ്പീരുമചോനമക്കുന്ന

ഴടകമക്കല്  കൈമമറമ  ബചോങ്കേമഴന്റെ  തചോല്പരദചോരത്ഥദ്യം  അതശ  അനപതമനചോയമരമചോയമ

കുറയകൈയചോണശ.  അങ്ങഴന വരുചമ്പചോള കൃഷമക്കചോരക്കശ ആവശദമചോയ ചലചോണ് അവമഴട

കൈമട്ടചോഴത  വരമകൈയുദ്യം  അവര  മറശ  ആളുകൈഴള  ആശയമചക്കണമ  വരമകൈയുദ്യം  ഴചയ്യുന.

അചപചോള  ഴടകമക്കല്  കൈമമറമകൈളമല്  ഇടഴപട്ടുഴകൈചോണശ  കൃഷമക്കചോരഴന്റെ  ഉത്പചോദന
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ഴചലവശ  എത്രയചോചണചോ  ആ  ഴചലവശ  അനുസരമച്ചുള്ള  തുകൈ  ബചോങ്കുകൈള  ചലചോണ്

ഴകൈചോടുക്കചോനുള്ള  തരതമല്  ചലചോണമഴന്റെ  പരമധമയമല്  മചോറദ്യം  വരുതചോന  ഗവണ്ഴമന്റെശ

കൈരക്കശമചോയ നമരചദ്ദേശദ്യം ഴകൈചോടുതമട്ടുഴണന്ന കൈചോരദദ്യം അറമയമക്കുകൈയചോണശ.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    നഹൗഷചോദശ  : സര,  കൃഷമ  ലചോഭകൈരമഴലന്ന  ഒരു  പ്രചരണമുണശ.

അതുചപചോലതഴന്ന  കൃഷമഭവനമല്  നമനദ്യം  നല്കുന്ന  വമത്തുകൈള  ഫലപ്രദമചോയമ

മുളയന്നമല.  അതശ സബ്സമഡമ നമരക്കമല് ഴകൈചോടുക്കുനഴവനള്ളതുഴകൈചോണ്ടുതഴന്ന അതശ

വചോങ്ങമക്കുന്ന  ഗുണചഭചോകചോക്കള  അതശ  ഴകൈചോണ്ടുചപചോയമ  വസ്പീടുകൈളമല്തഴന്ന

വച്ചമരമക്കുകൈയചോണശ.   കൃഷമയമല്  തചോല്പരദമുള്ള  സസന്തെമചോയമ  കൈ കൃഷമ  ഴചയ്യുന്ന,

സരക്കചോരമഴന്റെ  ഒരചോനുകൂലദവദ്യം  പറചോഴത  ഭദ്യംഗമയചോയമ  കൃഷമ  ഴചയ്യുന്ന  കൃഷമക്കചോരക്കശ

ചനരമട്ടശ ഇനഴസന്റെസ്പീവശ നല്കൈചോന ഉചദ്ദേശമുചണചോ;

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസശ  .   സുനമല് കുമചോര  : സര, സരക്കചോരമഴന്റെ പണദ്യം വദവസചോപമതമചോയ

ഒരു  മചോരഗ്ഗതമലൂഴട  മചോത്രചമ  ഴകൈചോടുക്കചോന  കൈഴെമയൂ.   വമതമഴന്റെ  കൈചോരദതമലള്ള

അപചോകൈതകൈള ഗവണ്ഴമന്റെശ പരമഹൈരമക്കുനണശ.  കൈചോരണദ്യം,  വമതശ ഉത്പചോദമപമക്കുന്ന

പല  വമതശ  അചതചോറമറമകൈളുഴടയുദ്യം  വമതമഴനപറമ  കൃഷമക്കചോരക്കശ  അവമശസചോസദ്യം

വന്നമട്ടുണശ.   അതശ  പരമഹൈരമക്കചോനചവണമ  നടപടമ  സസസ്പീകൈരമക്കണദ്യം.

വമ.എസശ.പമ.സമ.ക്കശ  ഴകൈചോടുക്കുന്ന വമത്തുകൈള നല വമത്തുകൈളചോണശ.   എന.എസശ.സമ.-
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യുഴട  വമതശ  നല  വമതചോഴണന്നശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  പറയുകൈയചോണശ.   പഴക,  സസ്പീ ഡശ

അചതചോറമറമയുഴട  വമതമഴന  സദ്യംബനമച്ചുള്ള  പല  അവമശസചോസവദ്യം

കൃഷമക്കചോരക്കമടയമല്  ഉണചോയമട്ടുണശ.   അതുഴകൈചോണ്ടുതഴന്ന  പലചപചോഴുദ്യം  കൃഷമക്കചോര

സസ്പീഡശ അചതചോറമറമയുഴട വമതശ വചോങ്ങചോഴത മറശ ഏജൈനസമകൈളുഴട വമതശ വചോങ്ങുചമ്പചോള

സബ്സമഡമ  ഴകൈചോടുക്കമഴലന്ന  സമതമവമചശഷദ്യം  കൈഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ

കൈചോലത്തുണചോയമരുന.   ഞങ്ങള  അതശ  പുന:സചോപമക്കുകൈയചോണശ.   കൈഴെമഞ്ഞ

എല്.ഡമ.എഫശ.  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  കൈചോലത്തുണചോയമരുന്നതുചപചോഴല  കൃഷമക്കചോരനശ

അവഴന്റെ  വമതശ  ചൂസശ  ഴചയചോനുള്ള  അവകൈചോശദ്യം  ഴകൈചോടുക്കുകൈയചോണശ.   അതമഴന്റെ

സബ്സമഡമ ഗവണ്ഴമന്റെശ അവരക്കശ ലഭദമചോക്കചോനുള്ള നടപടമ സസസ്പീകൈരമക്കുന്നതചോണശ.  

മമ  .   സസ്പീക്കര  : കൃഷമക്കുചവണമ ഇത്രയുദ്യം ദസ്പീരഘമചോയ സമയദ്യം വമനമചയചോഗമക്കുകൈയുദ്യം

ധചോരചോളദ്യം  അദ്യംഗങ്ങള  സഭയമല്  സജൈസ്പീവമചോയമ  ചരച്ച  ഴചയ്യുകൈയുദ്യം  ഴചയതശ

സചന്തെചോഷകൈരമചോണശ.  

ഹൈരമത ടമബറ്റ്യൂണല് ഉതരവശ മൂലദ്യം ഉണചോകുന്ന ബുദമമുട്ടുകൈൾ

(*123) ശസ്പീ  .  പമ  .  ബമ  .   അബ്ദുല് റസചോക്കശ:

  ശസ്പീ  .   പമ  .  ഴകൈ  .  ബഷസ്പീര:

  ശസ്പീ  .   ടമ  .   വമ  .   ഇബചോഹൈമദ്യം:

http://niyamasabha.org/codes/14kla/session_1/ans/s00123-120716-820827879813-01-14.pdf
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 ശസ്പീ  .    എദ്യം  .  ഉമര:  തചോഴഴെ  കൈചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കശ  ഗതചോഗത  വകുപ്പുമനമ

സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  പതശ  വരഷതമലധമകൈദ്യം  പഴെക്കമുള്ള  ഡസ്പീസല്  വചോഹൈനങ്ങളക്കശ

നമയനണചമരഴപടുതമഴക്കചോണ്ടുള്ള ഹൈരമത ടമബറ്റ്യൂണല് ഉതരവശ,  സദ്യംസചോനഴത

ഗതചോഗത  ചമഖലയമല്  ഉണചോക്കചോവന്ന  പ്രതദചോഘചോതങ്ങഴളക്കുറമച്ചശ

പരമചശചോധമച്ചമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  സചോധചോരണ  ജൈനങ്ങളുഴട  സഞചോരസഹൗകൈരദഴത  ഇതശ  ഏഴതലചോദ്യം

വമധതമല് ബചോധമക്കുഴമന്ന കൈചോരദദ്യം പരമചശചോധമച്ചമട്ടുചണചോഴയന്നശ വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  ഇതു  മൂലദ്യം  ഉണചോകുന്ന  ബുദമമുട്ടുകൈൾ  തരണദ്യം  ഴചയചോനുള്ള  പരമഹൈചോര

നടപടമകൈള ആചലചോചമച്ചമട്ടുചണചോഴയന്നശ വദകമചോക്കചോചമചോ ?

ഗതചോഗത വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   എ  .   ഴകൈ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന): സര,

(എ) ഉണശ.

(ബമ) പരമചശചോധമച്ചമട്ടുണശ.  ബഹുമചോനഴപട്ട  ഹൈരമത  ടമബറ്റ്യൂണലമഴന്റെ  വമധമ

നടപമല്  വരുകൈയചോഴണങ്കേമല്  ആയതശ  ഴപചോതുഗതചോഗത  സദ്യംവമധചോനഴതയുദ്യം,

സചോധചോരണ  ജൈനങ്ങളുഴട  സഞചോര  സസചോതനദഴതയുദ്യം  പ്രതമകൂലമചോയമ  ബചോധമക്കുദ്യം.

ഏകൈചദശദ്യം  61,000  ടചോനചസചോരട്ടശ  വചോഹൈനങ്ങളുദ്യം,  ഏകൈചദശദ്യം  40,000  ചനചോണ്
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ടചോനചസചോരട്ടശ  വചോഹൈനങ്ങളുദ്യം  ഴപചോതുനമരതമല്  നമനദ്യം  ഉടനടമ  അപ്രതദകമചോകുദ്യം.

ചമല്പറഞ്ഞതമല് ചസജൈശ കൈചോചരദജുകൈളുദ്യം ഉളഴപടുദ്യം.  ചകൈരളതമഴല ഴപചോതുഗതചോഗത

സദ്യംവമധചോനദ്യം പ്രധചോനമചോയുദ്യം ആശയമക്കുന്നതശ ഴകൈ.എസശ.ആര.ടമ.സമ. ബസ്സുകൈഴളയുദ്യം,

ഴഴപ്രവറശ  ചസജൈശ  കൈചോചരദജുകൈഴളയുമചോണശ.  നമലവമല്  ചകൈരളതമഴല  നമരത്തുകൈളമല്

സരവ്വസ്പീസശ നടത്തുന്ന ഏകൈചദശദ്യം 6,600- ഓളദ്യം വരുന്ന ചസജൈശ കൈചോചരദജുകൈളുദ്യം പചതചോ,

അതമലധമകൈചമചോ  വരഷദ്യം  കൈഴെമഞ്ഞതചോണശ.  ഇഹൗ  വചോഹൈനങ്ങള  നമരതമല്നമനദ്യം

അപ്രതദകമചോകുകൈയചോഴണങ്കേമല് ഴപചോതുഗതചോഗത സദ്യംവമധചോനദ്യം ആഴകൈ തചോറുമചോറചോകുദ്യം.

കൂടചോഴത  ചകൈചോണ്ടചോക്ടശ  കൈചോചരദജുകൈളക്കുദ്യം  ടമ  ഉതരവശ  ബചോധകൈമചോയതമനചോല്

അന്തെരസദ്യംസചോന റൂട്ടുകൈളമഴല യചോത്രക്കചോരക്കുദ്യം യചോത്ര ദുഷ്കരമചോയമതസ്പീരുദ്യം

(സമ) ആചലചോചമച്ചമട്ടുണശ.  ബഹുമചോനഴപട്ട  ഹൈരമത  ടമബറ്റ്യൂണലമഴന്റെ

വമധമഴക്കതമഴര  ഴകൈ.എസശ.ആര.ടമ.സമ.യുദ്യം  ചകൈരളചോ  സസകൈചോരദ  ബസശ  ഓപചറചറഴശ

ഴഫഡചറഷനുദ്യം  ഴവചവ്വഴറ  ഫയല്  ഴചയ  റമട്ടു  ഴപറസ്പീഷനുകൈളമല്   ബഹുമചോനഴപട്ട

ഴഴഹൈചക്കചോടതമ  10-06-2016-ല്  പുറഴപടുവമച്ച  ഉതരവമല്  ചദശസ്പീയ  ഹൈരമത

ടമബറ്റ്യൂണല്   വമധമ  ചസ  ഴചയമരമക്കുകൈയചോണശ.  ചകൈരള  സരക്കചോരുദ്യം  ടമബറ്റ്യൂണല്

വമധമഴക്കതമഴര  ബഹുമചോനഴപട്ട  ചകൈരള  ഴഴഹൈചക്കചോടതമ  മുമ്പചോഴകൈ  റമട്ടശ  ഴപറസ്പീഷന

ഫയല്  ഴചയമട്ടുണശ.  കൂടചോഴത  ബഹുമചോനഴപട്ട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകൈചോടതമയമല്   ചകൈവമയറശ
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ഴപറസ്പീഷന  നല്കുന്നതമനുദ്യം  നടപടമകൈള  സസസ്പീകൈരമച്ചമട്ടുണശ.  ചദശസ്പീയ  ഹൈരമത

ടമബറ്റ്യൂണല് മുമ്പചോഴകൈ വസ്തുതകൈള വമശദസ്പീകൈരമച്ചുഴകൈചോണശ ഉചമതമചോയ സതദവചോങ്മൂലദ്യം

ഫയല്  ഴചയ്യുന്നതമനുദ്യം  നടപടമകൈള  സസസ്പീകൈരമച്ചുവരുന.  കൂടചോഴത  ഇഹൗ  വമധമ

സൃഷമക്കചോന  ചപചോകുന്ന  പ്രതദചോഘചോതങ്ങള  വമശദസ്പീകൈരമച്ചുഴകൈചോണ്ടുദ്യം  ഉചമതമചോയ

നമലയമല്  ഇക്കചോരദതമല്  ഇടഴപടണഴമന്നശ അഭദരത്ഥമച്ചുഴകൈചോണ്ടുദ്യം ബഹുമചോനഴപട്ട

മുഖദമനമ ബഹുമചോനഴപട്ട പ്രധചോനമനമക്കുദ്യം,  ബഹുമചോനഴപട്ട സദ്യംസചോന ഗതചോഗത

വകുപ്പുമനമ ബഹുമചോനഴപട്ട ചകൈന്ദ്ര ചറചോഡശ ഗതചോഗത വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം ബഹുമചോനഴപട്ട

ചകൈന്ദ്ര പരമസമതമ വനദ്യം വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം കൈത്തുകൈള അയച്ചമട്ടുണശ.   ഇഹൗ വമഷയദ്യം

സദ്യംസചോന  ഗതചോഗത  വകുപ്പുമനമ  ചകൈന്ദ്ര  ഗതചോഗത  വകുപ്പുമനമയുമചോയമ  ചനരമട്ടശ

കൂടമക്കചോഴ്ച നടതമ ശദയമല് ഴകൈചോണ്ടുവന്നമട്ടുമുണശ.

ശസ്പീ  .   പമ  .   ബമ  .   അബ്ദുല് റസചോക്കശ: സര, നമ്മുഴട സ ദ്യംസചോനതശ വചോഹൈനങ്ങളുഴട

അനമയനമതമചോയ  ബചോഹുലദദ്യം  കൈചോരണ ദ്യം  മലമനസ്പീകൈരണ ദ്യം  രൂകമചോയമവരുന

എനള്ളതശ  സതദമചോണശ.  ഹൈരമത  ടമബറ്റ്യൂണല്  ഒരു  വമധമ  പുറഴപടുവമക്കചോനുണചോയ

സചോഹൈചരദവദ്യം  ഇതുതഴന്നയചോണശ.  രൂകമചോയമഴക്കചോണമരമക്കുന്ന  മലമനസ്പീകൈരണദ്യം

ജൈനങ്ങഴള എത്രചതചോളദ്യം  ബചോധമക്കുന എനദ്യം, അതമനശ എങ്ങഴനയചോണശ പരമഹൈചോരദ്യം

ഉണചോചക്കണഴതനദ്യം,  സരക്കചോര  എഴന്തെങ്കേമലദ്യം  നടപടമ  സസസ്പീകൈരമക്കചോന
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ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോഴയനദ്യം വദകമചോക്കചോചമചോ;

ശസ്പീ  .    എ  .    ഴകൈ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ചദശസ്പീയ ഹൈരമത ടമബറ്റ്യൂണല് ചകൈരളതമഴല

പരമസര  മലമനസ്പീകൈരണവമചോയമ  ബനഴപട്ട  പ്രശങ്ങള  മുനനമരതമയചോണശ

ഇതരതമല് ഒരു വമധമ പുറഴപടുവമക്കചോന ഇടയചോയതശ എന്ന പരചോമരശതമനശ ചനഴര

വമപരസ്പീതമചോയ ഒരു അനുഭവമചോണശ വമധമയമല്നമന്നശ ഉണചോയമട്ടുള്ളതശ.  ചകൈരളതമഴല

ഴപചോലറ്റ്യൂഷന  സമതമഴയക്കുറമച്ചുള്ള  പഠന  റമചപചോരചട്ടചോ  ഇന്തെദയമഴല  ഇതര

സദ്യംസചോനങ്ങളമലള്ള  പരമസര  മലമനസ്പീകൈരണദ്യം  സദ്യംബനമച്ച  റമചപചോരട്ടുകൈചളചോ

തചോരതമദഴപടുതചോഴതയുദ്യം  പരമചശചോധമക്കചോഴതയുമചോണശ  ഇതരതമലഴള്ളചോരു  വമധമ

ദഹൗരഭചോഗദവശചോല് ഹൈരമത ടമബറ്റ്യൂണലമഴന്റെ ഭചോഗത്തുനമനദ്യം ഉണചോയമട്ടുള്ളതശ.  പരമസര

മലമനസ്പീകൈരണദ്യം  ഇലചോതചോക്കമ  ശുദവചോയുവദ്യം  ശുദഴവള്ളവദ്യം  ജൈനങ്ങളക്കശ  നല്കുകൈ

എന്ന  ഉചദ്ദേശശുദമചയചോടശ  ഗവണ്ഴമന്റെമനശ  ചയചോജൈമപചോണുള്ളതശ.  എന്നചോല്

പ്രചോചയചോഗമകൈമചോയ  ബുദമമുട്ടുകൈള  പരമഗണമക്കചോഴതയുദ്യം  പരമചശചോധമക്കചോഴതയുമചോണശ

ഇതരഴമചോരു  വമധമ  പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുള്ളതശ.  എന്നമരുന്നചോലദ്യം  പരമസര  മലമനസ്പീകൈരണദ്യം

തടയുന്നതമനചോവശദമചോയ  എലചോ  നടപടമകൈളുദ്യം  സരക്കചോര  ഗഹൗരവതമല്തഴന്ന

നടപമലചോക്കുന്നതചോണശ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ബമ  .    അബ്ദുല്  റസചോക്കശ:  സര,  ഹൈരമത  ടമബറ്റ്യൂണല്  വമധമ
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നടപമലചോചക്കണ  സചോഹൈചരദദ്യം  വന്നചോല്  വനകൈമടക്കചോരക്കശ  ഒരു  ബുദമമുട്ടുദ്യം

ഉണചോകുന്നമല.  ഴചറുകൈമടക്കചോരുദ്യം  ഇടതരക്കചോരുദ്യം  വളഴരയധമകൈദ്യം  ബുദമമുട്ടുകൈയചോണശ.

കൈചോരണദ്യം  20  വരഷദ്യം ഓടമഴക്കചോണമരുന്ന വചോഹൈനദ്യം  10  വരഷതമചലയശ വരുചമ്പചോള

മുതല്  മുടക്കുണചോകുന്ന  ആള   10  വരഷദ്യംഴകൈചോണശ  മുതല്മുടക്കശ  തമരമഴച്ചടുക്കചോന

ശമമക്കുദ്യം.  അതമഴന്റെ  ഫലദ്യം  അനുഭവമചക്കണമ  വരുന്നതശ

തചോഴഴെതട്ടമലള്ളവരചോയമരമക്കുദ്യം.  അതുചപചോഴലതഴന്ന വരക്കശചഷചോപ്പുകൈഴളലചോദ്യം പൂട്ടുന്ന

ഒരവസയുണചോകുദ്യം.  ലകക്കണക്കമനശ  ഴതചോഴെമലവസരങ്ങള ഇലചോതചോക്കുഴന്നചോരവസ

നമ്മുഴട  മുന്നമലണചോകുദ്യം.  ഇക്കചോരദദ്യം  മുന്നമല്  കൈണ്ടുഴകൈചോണശ  ഇതുസദ്യംബനമച്ചശ

എഴന്തെങ്കേമലദ്യം മുനകൈരുതല് നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമക്കചോന സരക്കചോര തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഴകൈ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമചോനഴപട്ട  ഴമമ്പര

ചൂണമക്കചോണമച്ചതുചപചോഴല  ഈ  വമധമ  നടപമല്  വരുത്തുചമ്പചോള  സമൂഹൈതമഴന്റെ

വമവമധ  ചമഖലകൈളമല്  നമുക്കശ  തചോങ്ങചോനചോകൈചോത  വമധതമലള്ള  പ്രതദചോഘചോതങ്ങള

ഉണചോകുഴമനള്ളതശ  വസ്തുതയചോണശ.  ഇതശ  കൈണക്കമഴലടുത്തുഴകൈചോണ്ടുതഴന്ന  വരുദ്യം

നചോളുകൈളമല്  ഴപചടചോള,  ഡസ്പീസല്  എന്നസ്പീ  ഇനനങ്ങള  ഉപചയചോഗമച്ചശ  വചോഹൈനങ്ങള

ഓടമക്കുന്ന സമതമയമല് നമനദ്യം മചോറദ്യം വരുതമ മലമനസ്പീകൈരണ സചോധദതകൈള വളഴര

കുറവചോയ  ഇനനതമചലയശ  വചോഹൈനങ്ങള  മചോറമഴക്കചോണ്ടുവരുന്ന  നടപടമയമചലയശ
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സതസരദ്യം  നസ്പീങ്ങചോനചോണശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതശ.  അതമഴന്റെ  ഭചോഗമചോയമട്ടചോണശ

ബഹുമചോനഴപട്ട  ധനകൈചോരദവകുപ്പുമനമ  ഈ  സഭയമല്  അവതരമപമച്ച  ബഡ്ജൈറമല്

സമ.എന.ജൈമ.  ഉപചയചോഗമച്ചുഴകൈചോണ്ടുള്ള  ബസ്സുകൈള  വചോങ്ങമക്കുന്നതമനുദ്യം  സമറമ

ചകൈന്ദ്രസ്പീകൃത  റൂട്ടുകൈളമല്  അതരദ്യം  ബസുകൈള  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമനുദ്യം  ആവശദമചോയ

നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമച്ചമട്ടുള്ളതശ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഴകൈ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  ഹൈരമത  ടമബറ്റ്യൂണലമഴന്റെ  വമധമ  ഇവമഴട

സൂചമപമച്ചതുചപചോഴല  ഓചരചോ  ജൈഡ്ജുമചോരക്കശ  ചതചോനദ്യംചപചോഴല,  വമഷയദ്യം

പഠമക്കചോഴതചോരു വമധമയചോഴണന്നശ പറയചോതമരമക്കചോന കൈഴെമയമല.  എലചോ വമഷയങ്ങളുദ്യം

പഠമച്ചമട്ടചല  ഒരു  ജൈഡ്ജൈശ  വമധമ  പറചയണതശ;  പരമസര  മലമനസ്പീകൈരണദ്യം  ഒരു

പ്രശമചോണശ.  സദ്യംസചോനതശ ഏതശ വചോഹൈനങ്ങളുദ്യം രജൈമസര ഴചയ്യുചമ്പചോള വചോഹൈന പുകൈ

പരമചശചോധന  സരട്ടമഫമക്കറശ  നമരബനമചോണശ.  ഴകൈ.  എസശ.  ആര.  ടമ.  സമ.

ഇങ്ങഴനഴയചോരു വചോഹൈന പുകൈ പരമചശചോധന സരട്ടമഫമക്കറശ  വചോങ്ങുന്നമല.  എനജൈമന

മചോറചോനുദ്യം  മറ്റുമുള്ള  ബുദമമുട്ടുകൈളഴക്കലചോദ്യം  ഏഴെശ  ലകവദ്യം  മറ്റുഴമചോഴക്ക  ചമലവവരുദ്യം.

അഴതചോഴക്ക ഒഴെമവചോക്കചോദ്യം. പചക  വചോഹൈന പുകൈ പരമചശചോധന നടതചോന ഴകൈ. എസശ.

ആര.  ടമ.  സമ.ഴയ  ചപ്രരമപമക്കചോന  സരക്കചോര  നടപടമഴയടുക്കുചമചോ  എന്നചോഴണഴന്റെ

ചചചോദദദ്യം?
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ശസ്പീ  .   എ  .   ഴകൈ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന: സര, ഇതരദ്യം യചോത്രചോ വചോഹൈനങ്ങളമല്, പ്രചതദകൈമച്ചുദ്യം

ഴകൈ. എസശ. ആര. ടമ. സമ. ഉളഴപഴടയുള്ള യചോത്രചോ വചോഹൈനങ്ങളമല് പുകൈ പരമചശചോധന

നമരബനമചോക്കമഴക്കചോണ്ടുള്ള  നമരചദ്ദേശങ്ങള  ഇതമനകൈദ്യം  തഴന്ന

പൂരതമയചോക്കമയമട്ടുണശ.  ഒരു  വരഷതമല്  ഒരു  തവണഴയങ്കേമലദ്യം  വലമയ

യചോത്രചോവചോഹൈനങ്ങളുദ്യം ഒരു വരഷതമല് രണ്ടു തവണഴയങ്കേമലദ്യം ഴചറുതരദ്യം,  ഇടതരദ്യം

യചോത്രചോവചോഹൈനങ്ങളുദ്യം  പുകൈ  പരമചശചോധനയശ  വമചധയമചോക്കണഴമന്ന  നമരചദ്ദേശമചോണശ

ഴകൈചോടുതമട്ടുള്ളതശ.  അതമല്  കൈചോരദകമത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുചവണമ

ഴസനടഴഴലസ്ഡശ  നമരസ്പീകണ  ചകൈന്ദ്രങ്ങള  സചോപമക്കുന്നതമനുദ്യം  സരക്കചോര

നടപടമകൈള സസസ്പീകൈരമച്ചമട്ടുണശ.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബചോഹൈമദ്യം:  സര,  ഹൈരമത  ടമബറ്റ്യൂണലമഴന്റെ  വമധമ

വന്നതമനുചശഷദ്യം  ഇഹൗ  ജൂണ്  മചോസതമല്  തഴന്ന  കൈരണചോടകൈയമല്  ഴഴജൈവ

ഇനനങ്ങളമചലക്കശ  വചോഹൈനങ്ങള  മചോറമയമട്ടുഴണനള്ള  റമചപചോരട്ടശ  വന്നമട്ടുളളതശ.

തചോല്ക്കചോലമകൈമചോയമ  വമധമക്കശ  ചസ  കൈമട്ടമയമട്ടുഴണങ്കേമല്  ചപചോലദ്യം,  ചകൈരളവദ്യം

ഘട്ടദ്യംഘട്ടമചോയമ  ഇതമചലയശ  മചോചറണമവരുഴമനഴള്ളചോരു

യചോഥചോരത്ഥദചബചോധതമചലക്കശ  നമള  ചപചോചകൈണമയമരമക്കുന.  ഇഹൗ  ഒരു

സചോഹൈചരദതമല് ഴഴജൈവ ഇനനങ്ങള ഘട്ടദ്യംഘട്ടമചോയമ ഉപചയചോഗമച്ചശ  വചോഹൈനങ്ങള
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മുഴുവന  അതമചലക്കശ  മചോറചോനുളള  വല  തസ്പീരുമചോനങ്ങളുദ്യം  സരക്കചോര  എടുതമട്ടുചണചോ;

അതുചപചോഴലതഴന്ന  ഡല്ഹൈമയമഴലലചോദ്യം  വചോഹൈനങ്ങളമല്  ഗദചോസചോണശ

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതശ.  ഗദചോസശ  ഉപചയചോഗമക്കചോനുളള  എഴന്തെങ്കേമലദ്യം

പദതമയുചണചോഴയനമചോണശ അറമചയണതശ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഴകൈ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ഭചോവമയമല്  വരചോനമടയുള്ള  ഉതരവമഴന്റെ

പശ്ചചോതലദ്യം  കൂടമ  കൈണക്കമഴലടുത്തുഴകൈചോണചോണശ  പതുഴക്കപതുഴക്ക  മലമനസ്പീകൈരണ

ചതചോതശ  കുറഞ്ഞ ഇനനങ്ങള ഉപചയചോഗമച്ചുഴകൈചോണശ  വചോഹൈനങ്ങള ഓടമക്കുകൈഴയന്ന

നമലപചോടമചലക്കശ ഗവണ്ഴമന്റെശ എതമയമട്ടുളളതശ. ആ നടപടമയുഴട ആദദ ഘട്ടഴമനളള

നമലയമലചോണശ  ഇവമഴട  സൂചമപമച്ചതുചപചോഴല  ഴകൈചോച്ചമ  ചകൈന്ദ്രസ്പീകൃതമചോയമ  സമറമ

സരവ്വസ്പീസുകൈളമല്  സമ.എന.ജൈമ.  ബസ്സുകൈള  ഇറക്കമ  ആദദ  പരസ്പീകണദ്യം

നടത്തുന്നതമനുചവണമയുളള  ശമങ്ങള  നടത്തുന്നതശ.  ഘട്ടദ്യംഘട്ടമചോയമ  ചകൈചോഴെമചക്കചോടുദ്യം

തമരുവനന്തെപുരത്തുദ്യം പമന്നസ്പീടശ  ഹൈരമത ടമബറ്റ്യൂണല് പറഞ്ഞ കൈണ്ണൂര,  ഴകൈചോലദ്യം,  തൃശ്ശൂര

എന്നസ്പീ  ജൈമലചോ  ചകൈന്ദ്രങ്ങളമചലക്കുദ്യം  ഇഹൗ  പരമപചോടമ  വദചോപമപമക്കുന്നതമനശ  ആയമരദ്യം

ബസ്സുകൈള വചോങ്ങുന്നതമനുളള  വലമയ നമലപചോടചോണശ  ധനകൈചോരദ  വകുപ്പുമനമ ഇവമഴട

സസസ്പീകൈരമച്ചമട്ടുളളതശ.  തസ്പീരച്ചയചോയുദ്യം  പരമസമതമ  സദ്യംരകണഴമന്ന  ലകദതമചലക്കശ

ചകൈരളദ്യം  നസ്പീങ്ങുന്നതമഴന്റെ  ഭചോഗമചോയമകടമ  ഇഹൗ  സചോഹൈചരദങ്ങഴള
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പ്രചയചോജൈനഴപടുത്തുഴമന്നശ അചങ്ങക്കശ ഉറപ്പുനല്കുന.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ഉമര:  സര,  ഇവമഴട  സൂചമപമച്ചതുചപചോഴല ഴപചോലറ്റ്യൂഷന അണര

കൈണ്ചടചോള  സരട്ടമഫമക്കറശ  (PUCC)  ഴകൈചോടുക്കുന്നതശ  സസകൈചോരദ  ഏജൈനസമയചോചണചോ

അചതചോ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  ഏജൈനസമയചോചണചോ?  അതശ  ഴകൈചോടുക്കുന്നതശ  കൈചോരദകമമചോയുദ്യം

വമശസചോസചയചോഗദവമചോയമട്ടചോഴണന്നശ  ഉറപ്പുവരുതമ,  ഇങ്ങഴന  ചകൈരളതമല്

പമ.യു.സമ.സമ  സരട്ടമഫമക്കറശ  ഴകൈചോടുക്കുനഴണനളളതുദ്യം  അതശ  ഹൈരമത

ടമബറ്റ്യൂണലമഴന ചബചോധദഴപടുതചോനുദ്യം കൈഴെമഞ്ഞചോല് നമുക്കശ ഒരുപരമധമവഴര ഇതമല്

നമന്നശ രകഴപടചോന കൈഴെമയുഴമന്ന അവസയുണചോകുദ്യം.

ശസ്പീ  .    എ  .    ഴകൈ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  അതശ ശരമയചോണശ.  ചകൈരളതമല് 500-ഓളദ്യം

പുകൈപരമചശചോധന ചകൈന്ദ്രങ്ങളചോണശ ഇചപചോള പ്രവരതമച്ചുഴകൈചോണമരമക്കുന്നതശ.  ഇതമല്

മമക്കവയുദ്യം  സസകൈചോരദ  ചമഖലയമല്  പ്രവരതമക്കുന്ന  പരമചശചോധനചോ  ചകൈന്ദ്രങ്ങളചോണശ.

ആ  പരമചശചോധനചോ  ചകൈന്ദ്രങ്ങളമഴല  നടതമപശ  മുതല്  അവര  ഴകൈചോടുക്കുന്ന

സരട്ടമഫമക്കറശ  വഴരയുളള  കൈചോരദങ്ങളമല്  ഒരു  ഴസനടഴഴലസ്ഡശ  നമരസ്പീകണദ്യം

ആവശദമചോഴണന്നശ  ഗവണ്ഴമന്റെശ  കൈണതമഴനത്തുടരന്നശ  അതരദ്യം  സദ്യംവമധചോനങ്ങള

ഏരഴപടുത്തുന്നതമനുളള  നടപടമകൈള  ഇതമനകൈദ്യം  തഴന്ന  സസസ്പീകൈരമച്ചമട്ടുണശ.

ഇതരതമലളള നടപടമകൈളമലൂഴട ഹൈരമത ടമബറ്റ്യൂണലമഴന ചകൈരളതമഴന്റെ പ്രശങ്ങള
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ചബചോധദഴപടുതചോന  കൈഴെമയുഴമനദ്യം  അതമലൂഴട  ഇഹൗ  പ്രശതമനശ  ഒരളചവചോളദ്യം

പരമഹൈചോരദ്യം കൈചോണചോന കൈഴെമയുഴമനമചോണശ ഗവണ്ഴമന്റെശ കൈരുതുന്നതശ.


