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“വിജയത്ി�നട ജകവരു്തല്ല ശക്ി. ജീവിതത്ിനല ഏറ്വഷം 
വിഷമകരമായ ഘട്ടങ്ങളില് സ്വയഷം അടിയറവ് പറയിനല്ല്് േിങ്ങള് 

തീരുമാേിച്ചാല് അതാണ് ശക്ി! ” 
 മഹാ�ാഗാന്ധി

എഡിനറ്ാറിയല് 
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അതിജഷീവിക്ാം 
സുഭിക്ഷ കേരള�ിലൂടെ സംസ്ാനടത് ആശകേയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്ി ടകാവിഡ് 19 ടന്റ 

സമ്ർക്വയോപനം വർദ്ിക്കുകയാണ്. സാനിറ്യിസർ ഉപലയാഗി
ക്കുക, മാസ്ക്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹയേഅക�ം പാ�ിക്കുക (എസ്.എം.എസ്.) എന്നി
വയാണ് ലരാഗവയോപനം തെയുന്നതിന് നമുക്് മുന്നിലള്ള പ്രാഥമിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ. 
ഓലരാ പൗരനും ഉത്രവാദിത്വലൈാധലത്ാടെ ഉയർന്നു പ്രവർത്ിലക്ടെ 
സാഹേരയേമാണിത്. ലരാഗം തെയുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുടെ്; ലരാഗം 
പരത്ാനും നാെിടന ദുരന്തത്ില�ക്് തള്ളിവിൊനും ഏതാനും ലപരുടെ കരു
ത�ില്ലായ്മ മതിയാകും. 

ലരാഗവയോപനം തെയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതു
ലപാട� ജനങ്ങളടെ ജീവലനാപാധികൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനും പചേക്റി, പാൽ 
മുത�ായ അവശയേവസ്തുക്ളടെ �ഭയേത ഉറപ് വരുത്തുന്നതിനും ദുർഭിക്ത തെയു
ന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളം അലത സമർപ്ണ ലൈാധലത്ാടെ നമ്ൾ 
ഏടറ്ടുക്ണം. കൃഷി, ക്ീരവികസനം, മൃഗസംരക്ണം എന്നീ ലമഖ�കളടെ 
വികസനത്ിനുള്ള സംലയാജിത പദ്തികൾ തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഏടറ്
ടുത്തു നെപ്ി�ാക്ണം. ആലരാഗയേരംഗടത് പുത്നുണർവേില�ക്് നയിചേ ആർദം, 
ടപാതുവിദയോ�യങ്ങടള മികവിടന്റയും സാമൂഹയേ പ്രതിൈദ്തയുടെയും മാർഗ്ഗത്ിൽ 
ഉറപ്ിച്ചുനിർത്ിയ ടപാതുവിദയോഭയോസ സംരക്ണയജ്ഞം എന്നിവ ലപാട� 
സുഭിക്ലകരളം പദ്തിയും ലകരളത്ിട� ജനങ്ങൾ ടനലഞ്റ്റുന്നതിൽ സലന്താ
ഷമുടെ്. ടകാലറാണാ ജാഗ്താ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു ലവടെി സമയവും ഊർജ്ജവും 
ഉഴിഞ്ഞുവചേ തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അതിൽ വീഴ്ച വരുത്ാടത തടന്ന, 
സുഭിക്ലകരളം സാധയേമാക്കുന്ന ദൗതയേത്ിനും ഊന്നൽ നൽകണം. 

ടനൽകൃഷിക്കും പചേക്റി കൃഷിക്കും നൽകാവുന്ന പരമാവധി സൈ്സിഡി 
40,000 രൂപയും വാഴ കൃഷിയ്ക്കുള്ള സൈ്സിഡി 35,000 രൂപയുമായി വർദ്ിപ്ിചേത് 
ഈ രംഗത്് കൂടുതൽ ഇെടപെലകൾ നെത്ാൻ തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് 
അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ടേറുധാനയേങ്ങൾ, മരചേീനിയും മറ്റു കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ
ങ്ങളം എന്നിവയ്ക് 30,000 രൂപയും മറ്് വിളകൾക്് 10,000 രൂപ വടരയും ഇനി 
സൈ്സിഡി നൽകാം. മൃഗസംരക്ണ, ക്ീരവികസന ലമഖ�യ്ക്കും അനുൈന് 
ലമഖ�കൾക്കുമുള്ള സൈ്സിഡി നിരക്കുകളിലം സർക്ാർ മാറ്ം വരുത്ിയിട്ടുടെ്. 
ഇനിടയല്ലാം തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ കകയി�ാണ്. പദ്തി ലഭദഗതി
കളിൽ ഇതിടന്റ പെിരിറ്റുടൊവണം. സംസ്ാനടത് ഒരി� ഭൂമി ലപാലം 
തരിശാവരുത്. ത്രിത� പഞ്ായത്് രാജ് സ്ാപനങ്ങളടെ മികചേ ഏലകാപനം 
ലകരളത്ിടന്റ കാർഷിക നലവാത്ഥാനത്ിന് കരുത്ാവും. 

ടകാലറാണാ കവറസിലനാെ് ടപാരുതി ജയിചേ് ലകരളം പുതുേരിത്രം രേി
ക്കുലമ്ാൾ അതിന് സുഭിക്ലകരളത്ിടന്റ തിളക്വുമുടൊവണം. നമുടക്ാരു
മിചേ്, ഒറ്ടക്ട്ായി ടകാലറാണാ കവറസിടന ടേറുക്ാം; ഒരു കക ടകാടെ് 
സുഭിക്ലകരള ദൗതയേടത് പുണരാം. ഭാവിയില�ക്് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഈ 
പദ്തിയും േരിത്ര വിജയമാവടട്.

നഡാ. പി.നക. ജയ�ീ ഐ.എ.എസ്.

 



ോര്ഷിേ നകവാ�ാന�ിലൂടെ 
സുഭിക്ഷ കേരള�ികേക്ക് 
  എ.സി. നമാ�ീന് 
  തനദേശസ്വയഷംഭരണ വകുപ്് മന്തി

ലകരളത്ിടന്റ വികസന േരിത്രത്ിൽ 
നാഴികക്ല്ലാവാടനാരുങ്ങുന്ന 

സുഭിക് ലകരളം പദ്തി സംസ്ാനടത് 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കു 
മുന്നിൽ സുസ്ിര വികസനത്ിടന്റ പുതിയ 
സാധയേതകൾ തുറന്നു വചേിരിക്കുന്നു. ഒരു 
വർഷം ടകാടെ് 3,860 ലകാെി രൂപ ടേ�
വഴിചേ് 25,000 ടഹക്ടർ തരിശുനി�ത്് 
കൃഷിയിറക്ാനും സംലയാജിത കൃഷിയുടെ 
യും അനുൈന് ലമഖ�കളടെയും ലപ്രാ
സ്ാഹനത്ിലൂടെ ജനങ്ങളടെ ജീവലനാ

പാധികൾ ടമചേടപ്ടുത്ാനുമാണ് 
സർക്ാർ �ക്യേം വയ്ക്കുന്നത്. തലദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ മുൻ കകയിൽ 
തരിശുനി�ങ്ങൾ കടടെത്ി കൃഷി വകു
പ്ിടന്റ ലനതൃത്വത്ിൽ ടനല്ല്, പചേക്റി, 
വാഴ, കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, പയർ വർഗ്ഗ
ങ്ങൾ, ടേറുധാനയേങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷി 
ടേയ്യും. സംലയാജിത കൃഷിയിലൂടെ കന്നു 
കാ�ി സമ്ത്തും മൽസയേസമ്ത്തും വർദ്ി
പ്ിക്കും. മൂ�യേ വർദ്ിത ഉൽപ്ന്നങ്ങളടെ 
നിർമ്ാണവും ലപ്രാസ്ാഹിപ്ിക്കും. 

മാംസം, മുട് ഇവയുടെ ഉൽപ്ാദനത്ിനും 
പ്രാധാനയേം നൽകും. ഹരിത ലകരളം ദൗതയേം 
മുലന്നാട്ടുവചേ പരിസ്ിതി സൗഹൃദ വിക
സനത്ിടന്റ കർമപരിപാെിക്് സുഭിക് 
ലകരളം കൂടുതൽ കരുത്തു പകർന്നിരിക്കുന്നു. 

സുഭിക് ലകരളം പദ്തിയുടെ ഭാഗമാ 
യി ഉല്ന്നങ്ങൾക്് അതതു സ്�ങ്ങളിൽ 
വിപണി ഒരുക്കും. പചേക്റികളം പഴവർ
ഗ്ഗങ്ങളം ലകടുകൂൊടത സൂക്ിക്ാനുള്ള 
ശീതീകരണ സംവിധാനത്ിടന്റ ശംഖ� 
തയ്ാറാക്കും. കാർഷിക ഗ്രൂപ്കൾക്് 
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പ്രാഥമിക കാർഷിക സംഘങ്ങളം 
സഹകരണ ൈാങ്കുകളം വായ്പ �ഭയേമാക്കും. 
ഉൽപ്ാദന വളർചേ �ക്യേമിട്ടുള്ള ഇതുലപാ 
ട�ാരു സമഗ് പാലക്ജ് സംസ്ാനത്് 
ഇതാദയേമാണ്. ഇലപ്ാഴടത് പ്രതിസ
ന്ിടയ പുതിടയാരു വികസന മുലന്നറ്ത്ി 
നുള്ള അവസരമാക്ി മാറ്ാൻ തലദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മനസ്സു വയ്കണം. 
ഇതിനുള്ള വയേക്മായ ആസൂത്രണവും 
ഏലകാപനവും തലദേശഭരണ സ്ാപന 
ത�ത്ിൽ ഉടൊകണം. 

ലകരളത്ിൽ ഒരു പാരിസ്ിതിക 
നലവാത്ഥാനത്ിന് നാന്ദി കുറിചേ ഹരിത 
ലകരളം ദൗതയേത്ിടന്റ അടുത് ചുവൊണ് 
സുഭിക് ലകരളം. പതിനായിരങ്ങൾ അണി
നിരന്ന ദൗതയേങ്ങളിലൂടെ തരിശു വയലകൾ 
കൃഷിലയാഗയേമാക്ിയും ജ�ാശയങ്ങൾ 
ശുേിയാക്ിയും ജ�സംരക്ണ യജ്ഞ
ങ്ങളിലൂടെയും േരിത്രം കുറിചേ ലകരളം 
പുതിടയാരു �ക്യേം കൂെി പെർശിക്കുക 
യാണ്. ഹരിത ലകരളം ദൗതയേത്ിടന്റ 
ഭാഗമായി സംസ്ാനത്് അറുപതിനായി
രലത്ാളം ജ�ലസേന കനാലകളാണ് 
നിർമ്ിചേത്. വിവിധ സർക്ാർ പദ്
തികൾ ലകാർത്ിണക്ി അമ്തിനായി
രത്ി�ധികം പരമ്രാഗത ജ�ല�ാത
സുകൾ പുനരുദ്രിച്ചു. പതിനായിരക്ണ
ക്ിന് സന്നദ് പ്രവർത്കടര അണിനി
രത്ിയ ജനകീയ ദൗതയേങ്ങളിലൂടെ 390 
കില�ാമീറ്റി�ധികം പുഴയും 36,000 
കില�ാമീറ്റി�ധികം നീർലത്ാടുകളം 
വൃത്ിയാക്ി. പതിമൂവായിരത്ി എഴുന്നൂ

റി�ധികം കുളങ്ങളം ഇരുപത്ി രടൊയി
രത്ില�ടറ കിണറുകളം നിർമ്ിച്ചു. അര 
�ക്ത്ി�ധികം കിണറുകൾ റീോർജ് 
ടേയ്തു. കൃഷിലയാഗയേമാക്ിയ തരിശുനി�
ത്് 14,000 കാർഷിക സംഘങ്ങൾ കൃഷി 
ടേയ്യുന്നു. ഉലപക്ിക്ടപ്ട്ടു കിെന്ന കാൽ 
�ക്ം ടഹക്ടർ വയലകളിൽ ടനൽകൃഷി 
തിരിച്ചു വന്നു. 160- ഓളം ക്റ്റുകളി�ായി 
5,000 ത്ി�ധികം ടഹക്ടർ സ്�ത്് 
കജവകൃഷി ആരംഭിച്ചു. അസാധയേടമന്ന് 
കരുതടപ്ട്ിരുന്ന ഒരു വികസന �ക്യേ
ത്ില�ക്് ലകരളം മുലന്നറുകയാണ്. തുെർ
ചേയായ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ ലനരിട് 

പ്രളയവും ടകാലറാണ വയോപനവും സൃഷ്ിചേ 
പ്രതിസന്ി മുറിച്ചുകെന്ന് മുലന്നറാൻ ഹരി
തലകരളം ദൗതയേം സൃഷ്ിചേ ലവറിട് 
മാതൃകകൾ നമുക്് കരുത്ാവുകയാണ്. 

മണ്ണറിഞ്ഞ വികസേഷം 
നേടുമങ്ങാടിനന് മാതൃക 

പരിസ്ിതി സൗഹൃദ സുസ്ിര വിക
സനടമന്ന സർക്ാരിടന്റ കാഴ്ചപ്ാെ് ഏടറ്
ടുത്് ടനടുമങ്ങാെ് ല്ാക്് പഞ്ായത്് 
നെപ്ി�ാക്ിയ കജവഗ്ാമം പദ്തി 
സംസ്ാനടത് 152 ല്ാക്കുകൾക്കും 941 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്കും പ്രലോദനമാ
വണം. പദ്തിയുടെ ഭാഗമായി നൂറ് ഏക്
റില�ടറ തരിശു ഭൂമി ല്ാക്് പഞ്ായത്് 
ലനരിട്് ഏടറ്ടുത്് കൃഷി ടേയ്തു. കജവകൃ
ഷിയിലൂടെ ഫ�ഭൂയി�മാക്ിയ ഭൂമി 
നിശ്ചിത കാ�യളവിനു ലശഷം ഉെമസ്ർ
ക്് തിരിടക നൽകുന്നു. 

കജവകൃഷി പരിശീ�ന ലകന്ദ്രം 
സ്ാപിചേ് നൂറുകണക്ിനു ലപർക്് 
പരിശീ�നം നൽകി കജവ കൃഷിയില�
ക്് ആകർഷിച്ചു. ഇവിടെ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
കാർഷിക നഴ്റിയിൽ നിന്ന് വിത്തുകളം 
കതകളം കജവ കാർഷിലകാൽപ്ന്നങ്ങ
ളം കർഷകർക്കും മറ്് ആവശയേക്ാർക്കും 
വിതരണം ടേയ്തു വരുന്നു. വിവിധ തരം 
കജവ കാർഷിലകാൽപ്ന്നങ്ങൾ, നെീല് 
വസ്തുക്ള്, കജവ വളം, കജവ കീെനാ
ശിനികള് എന്നിവ കജവ ഗ്ാമത്ിൽ 
�ഭിക്കും. ജമന്തി, സൂരയേകാന്തി, കുറ്ിമുല്ല, 
വാൊമുല്ല തുെങ്ങിയ പുഷ്പങ്ങൾക്് 
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വിപണിയിൽ നല്ല വി�യും ധാരാളം 
ആവശയേക്ാരുമുടെ്. ഒലര സമയം ഏറ്വും 
കൂടുതൽ സന്നദ് പ്രവർത്കടര പുഴ സംര
ക്ണത്ിന് രംഗത്ിറക്ിയ കിള്ളിയാര് 
മിഷന് ലപാട� കജവഗ്ാമവും നാടുണർ
ത്ിയ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്ടപ്ട്ി
രിക്കുന്നു. 

പചേക്റികള്, പുഷ്പവർഗങ്ങൾ, മസ്യേ
ങ്ങൾ, പശു, ആെ്, ലകാഴി, താറാവ്, മറ്് 
വളര്ത്തു പക്ികള് ഇവടയാടക് അെങ്ങു
ന്ന സംലയാജിത കജവകൃഷിയാണ് 
ല്ാക്് പഞ്ായത്് ഏടറ്ടുത്ത്. മൂന്ന് 
പഞ്ായത്തുകളിട� ഓലരാ വാർഡ് വീതം 
ടതരടഞ്ഞടുത്് തരിശു രഹിത ഗ്ാമം 
പദ്തിയിൽ ഉൾടപ്ടുത്ി കൃഷി വയോപി
പ്ിച്ചു. വല്ലം നിറ പദ്തിയുടെ ഭാഗമായി 
375 ഏക്ലറാളം ഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറക്ി. 
ഇതിലൂടെ കർഷകർക്് 6 ലകാെിലയാളം 
രൂപയുടെ വരുമാനമുടൊയി. കൃഷിയില�

ക്്, വിശിഷയോ കജവകൃഷിയില�ക്് 
ജനങ്ങടള ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ടനടുമ
ങ്ങാെ് ല്ാക്് പഞ്ായത്് വിജയിച്ചു. 
കൃഷി �ാഭകരമായി നെത്തുന്നതിന് 
ആവശയേമായ പരിശീ�നവും സാലകേതി
ലകാപലദശവും മാത്രമല്ല വിത്തും വളവും 
കജവ കീെനാശിനിയും വടര കജവഗ്ാ
മത്ിലൂടെ കർഷകർക്് �ഭയേമാക്ി. കജവ 
ഗ്ാമത്ിടന്റ സമൃദ്ി ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങൾ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
സ്വീകാരയേത ലനടുന്നുടെ.് കൃഷി നഷ്മാകുലമാ 
എന്ന ആശകേ അസ്ാനത്ാടണന്ന് ടനടു
മങ്ങാെ് ല്ാക്ിടന്റ അനുഭവം ടതളിയി
ക്കുന്നു. തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന
ത്ിൽ നിന്ന് സംസ്ാന സർക്ാർ 
എ ന്ത ാ ണ്  പ്രത ീ ക് ി ക്കു ന്ന ട ത ന്ന് 
ആടരകേിലം ലോദിചോൽ ടനടുമങ്ങാെ് 
ല്ാക്ിടന്റ കജവഗ്ാമം പദ്തി ചൂടെി
ക്ാണിക്ാം.
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പ്കൃതിയനട േ�കള് 
നപാലിപ്ിനച്ചടുക്കുക 

കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, കുെിക്കുന്ന 
ടവള്ളം, ശ്വസിക്കുന്ന വായു - ഇതു മൂന്നും 
കഴിലഞ്ഞ മടറ്ാരു സമ്ത്തു�. അതാണ് 
ഹരിത ലകരളം മിഷനിലൂടെ സർക്ാർ 
മുലന്നാട്ടുവചേ വികസന കാഴ്ചപ്ാെിടന്റ 
കാതൽ. പ്രകൃതിയുടെ നന്മകൾ ടപാ�ി
പ്ിടചേടുക്കുന്ന സുസ്ിര വികസന സംസ്ക്കാ
രത്ിനാണ് ഹരിത ലകരളം ദൗതയേത്ി
ലൂടെ ലകരളം നാന്ദി കുറിചേത്. അതിടന്റ 
തിളക്മാർന്ന മാതൃകകളിൽ ഒന്നായി 
കജവഗ്ാമം പദ്തിടയ കാണാം. ഒരു 
മാതൃകയും അലതപെി പകർത്ാനുള്ളതല്ല. 
അതിടന്റ ആവശയേവുമില്ല. സാഹേരയേങ്ങൾ
ക്് അനുസരിചേ് സ്വന്തം പന്ഥാവ് ടതളി
ക്�ാണ് പ്രധാനം. അതിന് കജവഗ്ാമം 
പ്രലോദനമാകുടമന്നതിൽ സംശയമില്ല. 

മണ്ിട� സൂക്ഷ്മജീവികടള ഇല്ലാതാക്ി 
അതിടന്റ ഉൽപ്ാദനക്ത നശിപ്ിചേ് 
ഏതാനും വർഷം മാത്രം മികചേ വിളവു 
ലനെിയാൽ കൃഷി �ാഭകരമാടയന്ന് 
കരുതിയ കാ�ം മാറി. ടപാൻമുട്യിടുന്ന 
താറാവിടന ടകാല്കയല്ല, വളർത്തുക
യാണ് ലവടെത്. കൃഷി അതിജീവനമായി 
മാറിക്ഴിഞ്ഞു. യുവ ത�മുറയ്ക് മുന്നിൽ 
അത് അവസരങ്ങളടെ പുതിടയാരു ല�ാകം 
തുറന്നിരിക്കുന്നു. 

കാർഷിക സാലകേതിക വിദയേകളടെ 

രീതിയും സ്വഭാവവും മാറുകയാണ്. കൃഷി 
ഭവനുകളിട� കൃഷി ഓഫീസർമാർ അെക്
മുള്ള വിദഗ്ധർ ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹി
ക്കുന്നുടെ്. എന്നിരുന്നാലം ഈ മാറ്ം 
പൂർണ്മായിട്ില്ല. കാർഷിക വിദഗ്ധരിട� 
ടേറിടയാരു വിഭാഗടമകേിലം ഹരിതവി
പ്ലവത്ിടന്റ കാ�ത്തു തടന്ന നിൽക്കുക
യാണ്. അതയുൽപ്ാദന ലശഷിയുള്ള 
വിത്തും രാസവളവും രാസകീെനാശിനിയു
മായാൽ കൃഷി ആധുനികമാടയന്ന് ആരും 
കരുതരുത്. വയോവസായികാെിസ്ാന
ത്ിൽ കൃഷി ടേയ്യുന്ന ഇെത്രം കർഷക 
നും സ്വന്തം വീട്ാവശയേത്ിനുള്ള പചേക്റി 
നട്ടുവളർത്തുന്ന രണ്ടു ടസന്റുകാരനും അവന
വടന്റ സൗകരയേങ്ങളം സാധയേതകളം 
ഉപലയാഗടപ്ടുത്ാൻ കഴിയണം. പഠിച്ചു 
വന്ന വാർപ് മാതൃകകളിൽ കർഷകടര 
തളചേിെരുത്. കജവ കൃഷിക്് അനുലയാ
ജയേമായ സ്�ങ്ങളിൽ അതിന് മുൻഗണന 
നൽകണം. ആദായം തരുന്നലതാടൊപ്ം 
മണ്ിടന്റ ഉൽപ്ാദനക്മത വർധിപ്ിക്കുന്ന 
കജവകൃഷിയാണ് ദീർഘകാ�ാെിസ്ാ
നത്ിൽ കൂടുതൽ �ാഭകരടമന്ന് അഭിപ്രാ
യമുടെ്. ആധുനിക സാലകേതികവിദയേലയാെ് 
പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് കജവ
കൃഷിടയന്ന ധാരണ ലവടെ. കാർഷിക 
സാലകേതികവിദയേയുടെ േക്രവാളം അതിലം 
എത്രലയാ വിശാ�മാണ്. സാലകേതികവി
ദയേ ശരിയായ സാമൂഹി ക വികസന കാഴ്ച
പ്ാലൊടെ ഉപലയാഗടപ്ടുത്ണം. സമ്പൂർ
ണ് കജവകൃഷിലയാ പരിമിതമായ 
അളവിൽ മാത്രം രാസവളങ്ങളം കീെനാ

ശിനികളം ഉപലയാഗിക്കുന്ന കൃഷി 
രീതിലയാ പെിപെിയായി സമ്പൂർണ് കജവ
കൃഷിയില�ക്് മാറുന്ന രീതിലയാ അവ�ം
ൈിക്ാം. രാസവളങ്ങളടെയും രാസകീെ
നാശിനികളടെയും അമിതമായ ഉപലയാഗം 
ഒരു തരത്ിലം ലപ്രാൽസാഹിപ്ിക്ാൻ 
നിർവോഹമില്ല. രാസ കൃഷിയല്ല, ആധുനിക 
കൃഷിയാണ് നമുക്ാവശയേം. 

മണ്ിടന ഒരു ആവാസ വയേവസ്യാ
യാണ് പരമ്രാഗത കർഷകൻ കടെത്. 
അലനകം സൂക്ഷ്മകീെങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഈ 
വയേവസ് ആലരാഗയേകരവും േ�നാത്കവും 
സ്വയം പരയോപ്തവുമാകുലമ്ാൾ മണ്ിടന്റ 
ഉൽപ്ാദനക്മത വർദ്ിക്കും. കൃഷി ഒരു 
ജീവലനാപാധി മാത്രമല്ല. അടതാരു 
സംസ്ാരമാണ്. പുതിയ ത�മുറ കൃഷിയിൽ 
നിന്ന് അകലലമ്ാൾ ഒരു സംസ്ാരവുമാ
യുള്ള നമ്മുടെ നാഭീനാള ൈന്മാണ് 
മുറിയുന്നത്. കൃഷിയുടെ മർമ്മറിഞ്ഞവർ
ക്് മണ്ിടന്റയും മനുഷയേടന്റയും നന്മയ്ക് 
എതിരു നിൽക്ാനാവില്ല. മണ്് അറപ് 
ലതാലന്നടെ വസ്തുവല്ല. കായികാധ്വാനം 
പീഢിതടന്റ നുകവുമല്ല. അത് പഠിച്ചു തടന്ന 
ലവണം നമ്മുടെ പുതുത�മുറ വളരാൻ. 
മണ്ിടന ഊഷരമാക്ി താൽക്ാ�ിക 
�ാഭമുടൊക്കുന്നത് അടുത് ത�മുറയ്ക്കുള്ള 
അന്നം തട്ിപ്റിക്കുന്നതിന് തു�യേമാണ്. 
�ാഭകരമായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന എത്രടയ
കേിലം കജവകൃഷി ഫാമുകൾ ലകരളത്ി
ലടെ്. ലപാളിഹൗസ് ലപാലള്ള സലകേത
ങ്ങളം വയോപകമാവുകയാണ്. സർക്ാർ 
തുെങ്ങി വചേ മുൻകക പ്രവർത്നം ഭാവനാ 
ശാ�ികളായ സംരംഭകർ ഏടറ്ടുത്ിരി
ക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. കൃഷിയില�ക്് തിരി
ടചേത്തുക; കജവ സലകേതങ്ങൾ പെിപെി
യായി അവ�ംൈിചേ് സുസ്ിര കൃഷിയി
ല�ക്് മാറുക. 

ഉൽപ്ാദന ലമഖ�യുടെ ഉറചേ അെിത്
റയില്ലാടത ടകട്ിപ്ടുക്കുന്ന ലസവന സമ്ദ് 
വയേവസ് തായ് ലവരില്ലാത് വൃക്ം ലപാട� 
യാണ്. അത് എലപ്ാൾ ലവണടമകേിലം 
നി�ം ടപാത്ാം. കൃഷിയും ക്ീര വികസ 
നം ലപാലള്ള അനുൈന് ലമഖ�കളം 
തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന വികസന സാധയേതകടള 
ലകരളം പ്രതീക്ലയാടെ ഉറ്റുലനാക്കുക
യാണ്. സുഭിക് ലകരളത്ില�ക്് നാെിടന 
കക പിെിക്ാനുള്ള ഈ അവസരം തലദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഏടറ്ടു
ക്കുക. സർക്ാർ ഒപ്മല്ല, മുന്നിൽത്ടന്ന 
യുടെ്.
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സംസ്ാന സർക്ാർ നെപ്ി�ാക്കുന്ന 
സുഭിക് ലകരളം പദ്തിയിൽ 

ഉൾടപ്ടുത്ി മലസ്യോല്ാദനം വർദ്ിപ്ി
ക്ാൻ തലദേശ സ്ാപനങ്ങളമായി 
കകലകാർത്് വയേതയേസ്ങ്ങളായ പദ്തി
കൾക്ാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്് രൂപം 
ടകാടുത്ിട്ടുള്ളത്. സ്വയംപരയോപ്തത 
കകവരിക്കുന്നതിനും ഓലരാ ജില്ലയിലം 
ആവശയേമായ മസ്യേം അതാത് ജില്ലകളിൽ 
തടന്ന ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള വമ്ിചേ 
ജനപകോളിത്ലത്ാടെയുള്ള ഒരു മഹാ
യജ്ഞവുമായാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്് 
മുലന്നാട്് ലപാകുന്നത്. 

മസ്യേകൃഷിയും അതിടന്റ പ്രലയാജന
ങ്ങളം സാധാരണക്ാരുടെ കരങ്ങളിൽ 
എത്തുന്നതിന് പഞ്ായത്് രാജ് സംവി
ധാനത്ിലൂടെ സാധിക്കും. ഗ്ാമ - ല്ാക്് 
- ജില്ലാ പഞ്ായത്തുകൾക്് അതാത് 

പ്രലദശടത് പ്രലതയേകതകൾ കണക്ിട�
ടുത്് അനുലയാജയേമായ പദ്തി കടടെത്ി 
ഫിഷറീസ് വകുപ്ിടന്റ സഹകരണ
ലത്ാടെ നെപ്ാക്കുന്നതിനുള്ള അസു�ഭ 
സന്ദർഭമാണ് സുഭിക് ലകരളം പദ്തിയി
ലൂടെ വിഭാവനം ടേയ്ിട്ടുള്ള മസ്യേകൃഷി 
വയോപന പദ്തികൾ. 

ഓലരാ കുടുംൈത്ിനും അവരവർക്് 
കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പദ്തിയിൽ പകോ
ളിയാവാം. ഉൾനാെൻ മലസ്യോല്ാദനം 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴിത്ിരി
വാണ് ഓലരാ പദ്തിയും. ഗ്ാമഗ്ാമാന്തര 
ങ്ങളിൽ മസ്യേകൃഷിയുടെ പ്രലയാജനവും 
ആവശയേകതയും ടവളിവാക്കുന്ന പദ്തി
കൾക്ാണ് വകുപ്് രൂപം നൽകിയിട്ടു
ള്ളത്. 

മൂന്ന് വർഷമായാണ് പദ്തി നെപ്ാ
ക്കുന്നത്. അതിൽ നെപ് വർഷം ജൂൺ - 

ജൂക� - ആഗറ്് മാസങ്ങളി�ായി 270 
ലകാെി രൂപ ടേ�വഴിചോണ് പദ്തിക്് 
തുെക്മിടുന്നത്. 

ഈ വർഷം തുെങ്ങി അടുത് രടെ് 
വർഷം വിപു�ീകരിചേ് 1,23,000 ടമട്ിക് 
െൺ മസ്യേം ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്നതിനാണ് 
പദ്തി �ക്യേമിടുന്നത്. പരിസ്ിതി 
സൗഹാർദേവും വിലകന്ദ്രീകൃതവുമായ മസ്യേ
കൃഷിയിലൂടെ മസ്യേ വിഭവ സുസ്ിരത 
ഉറപ് വരുത്ാൻ പദ്തിക്ാവും. 

സംസ്ാനടത് മസ്യേ ആഭയേന്തര 
ഉപലഭാഗത്ിടന്റ 1.5 �ക്ം ടമട്ിക് െൺ 
മസ്യേത്ിനായി ഇന്നും നമ്ൾ അനയേസം
സ്ാനങ്ങടളയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. 
ഇത്രത്ിൽ �ഭ ിക്കുന്ന മസ്യേം 
പ�ലപ്ാഴും ഗുണനി�വാരമുള്ളതായിരി 
ക്ില്ല. അതിനാൽ അനയേസംസ്ാന മസ്യേ
ങ്ങടള പൂർണ്മായി നമുക്് ആശ്രയിക്ാ

സുഭിക്ഷ കേരളം 
േക്ഷഷ്യം മക�ഷ്യാ�ാദന�ില് 
സ്വയംപരഷ്യാ�ത
  നജ. നമഴ് സിക്കുട്ടി അമ
    ഫിഷറീസ് വകുപ്് മന്തി
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നാവില്ല. ല�ാകത്ാകമാനം മലസ്യോല്ാ
ദനം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. മസ്യേകൃഷി
യിലൂടെ മലസ്യോല്ാദനം വർദ്ിപ്ിക്കുക 
മാത്രമാണ്  കരണീയമായിട്ടുള്ളത് . 
ഉൾനാെൻ മസ്യേകൃഷിക്് ഊന്നൽ നൽകി 
ഉല്ാദനം വർദ്ിപ്ിച്ചു ടകാണ്ടുമാത്രലമ 
സ്വയംപരയോപ്തതയില�ക്് എത്ിലചേരാ
നാവുകയുള്ളു. 

ഫിഷറീസ് വകുപ്ം തലദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളം സഹകരണ പ്രസ്ാ
നങ്ങളം ഫിഷറീസ് സാലകേതിക സ്ാപ
നങ്ങളം ഒടത്ാരുമിചേ് പ്രവർത്ിചോൽ 
നമുക്് മലസ്യോല്ാദനത്ിൽ സ്വയംപരയോ
പ്തതയിൽ എത്ാനാകും. കൂൊടത ഗുണ
ലമന്മയുള്ള, രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ലേരാത് 
ശുദ്മായ മസ്യേം നമുക്് ഉല്ാദിപ്ിക്ാനു
മാവും. മ�യാളികളടെ ഊർജ്ജസ്വ�തയ്ക് 
ആവശയേമായ ലപ്രാട്ീനുകളം മറ്് പ്രകൃതി
ദത് ധാതുക്ളം കുറഞ്ഞ ടേ�വിൽ �ഭയേ
മാക്ാൻ മസ്യേങ്ങൾക്ാവും. 

കർഷകർക്കും വനിതകൾക്കും യുവജ
നങ്ങൾക്കും ഒരു ടതാഴിൽ വരുമാന പദ്
തിയായി മസ്യേകൃഷി സഹായിക്കും. 
മലസ്യോല്ാദനത്ിൽ സ്വയംപരയോപ്തത 
കകവരിക്കുന്നതിനും നവീന മസ്യേകൃഷി 
ലപ്രാസ്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും ഗുണലമന്മയു
ള്ള മസ്യേം നയോയവി�യ്ക് �ഭയേമാക്കുന്നതി
നും പദ്തികൾ സഹായിക്കും. 

സംസ്ാനത്തുള്ള അനുലയാജയേമായ 
മുഴുവൻ ജ�ാശയങ്ങളിലം മസ്യേകൃഷി
ക്ായി ആവശയേമായ മസ്യേക്കുഞ്ഞുങ്ങടള 
കർഷകർക്് നൽകും. അനുലയാജയേമായ 
ജ�ാശയങ്ങൾ നവീകരിചേ് കരിമീൻ 
ലപാലള്ള തലദേശീയ മസ്യേങ്ങളടെ 
ഉല്ാദനം പരമാവധി വർദ്ിപ്ിക്കും. അനു
ലയാജയേമായ എല്ലാ റിസർലവായറുകളിലം 
മസ്യേകൃഷി പ്രവർത്നങ്ങൾ വയോപിപ്ി
ക്കുന്നതിനും പദ്തിക്ാവും. 

മസ്യേ ലരാഗം കടടെത്തുന്നതിനും 
നിയന്തിക്കുന്നതിനും ആവശയേമായ അക്വാ
ട്ിക് ആനിമൽ ടഹൽത്് ടസന്ററുകളം 
ടമാകൈൽ അക്വാ ക്ിനിക്കുകളം 

നി�വിൽ വരും. മസ്യേ കർഷകർക്് 
ആവശയേമായ സാലകേതിക വിവരങ്ങൾ 
�ഭയേമാക്കുന്നതിനായി ഓലരാ മസ്യേകൃഷി 
രീതിക്കും ടവലവേടറ �ഘുല�ഖ പ്രസിദ്ീ
കരിക്കും. ഗ്ാമപഞ്ായത്്, മുനിസിപ്ാ�ി 
റ്ി, ലകാർപ്ലറഷൻ എന്നിവ അെിസ്ാന 
യൂണിറ്റുകളായി കടൊണ് പദ്തികൾക്് 
രൂപം ടകാടുത്ിട്ടുള്ളത്. 

മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി വീട്ടുവളപ്ിൽ 
കുളത്ിട� മസ്യേകൃഷിയുടെ 10,000 
യൂണിറ്റും, ൈലയാഫ് ലളാക്് മസ്യേകൃഷി
ക്ായിട്ടുള്ള 80,000 യൂണിറ്റും, കുളത്ിട� 
കരിമീൻ കൃഷിക്ായി 15,000 യൂണിറ്റും, 
കൂെിട� മസ്യേകൃഷിക്ായി 5,000 യൂണിറ്റും, 
ഒരു ടനല്ം ഒരു മീനും കൃഷിക്ായി 13,000 
ടഹക്ടറും, അക്വാലപാണിക് സിടന്റ 560 
യൂണിറ്റുകളമാണ് പദ്തി �ക്യേമിടുന്നത്. 
19 റിസർലവായറുകളാണ് മസ്യേകൃഷി വയോ
പനത്ിനായി ഉപലയാഗിക്ാൻ തീരുമാ
നിചേിട്ടുള്ളത്. 

ഇത് കൂൊടത 14 ടമാകൈൽ അക്വാ 
ക്ിനിക്കുകൾ, 20 കനൽ തില�ാപ്ിയ 
ഹാചേറികൾ, നാ�് മസ്യേത്ീറ് നിർമ്ാണ 
യൂണിറ്റുകൾ, 1000 മസ്യേവിപണന ഔട്് ട�
റ്റുകൾ, 20 ലപാർട്ൈിൾ േിൽഡ് ലറ്ാലറജ് 
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യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയും പദ്തിയിൽ 
ഉൾടപ്ടുത്ിയിട്ടുടെ്. 

വീട്ടുവളപ്ിൽ കുളത്ിട� മസ്യേകൃഷി
യുടെ ഒരു യൂണിറ്ിന് 1,23,000 രൂപയും, 
ൈലയാഫ് ലളാക്ിന് 1,38,000, കുളങ്ങളിട� 
കരിമീൻ കൃഷിക്് 1,50,000, കൂട്ിട� മസ്യേ
കൃഷിക്് 3,50,000, അക്വാലപാണിക് സിന് 
5,00,000 രൂപയുമാണ് ടേ�വ് കണക്ാ
ക്ിയിട്ടുള്ളത്. 

പദ്തി പ്രകാരം ഓലരാ യൂണിറ്ിടന്റയും 
ടേ�വിടന്റ 40 ശതമാനം ടതരടഞ്ഞടുത് 
ഗുണലഭാക്ാക്ൾക്് ഗ്ാന്റ് ആയി 
നൽകും. തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളടെ പദ്തിയുമായി സംലയാജിപ്ിചേ് 
നെത്തുന്ന വീട്ടുവളപ്ിട� കുളത്ിട� മസ്യേ
കൃഷി, ൈലയാഫ് ലളാക്് മസ്യേകൃഷി, 
കുളത്ിട� കരിമീൻ കൃഷി എന്നിവയുടെ 
കാരയേത്ിൽ ഗ്ാന്റിടന്റ 1/3  ഭാഗം 
ഫിഷറീസ് വകുപ്ം 2/3 ഭാഗം തലദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം വഹിക്കും. 
അവലശഷിക്കുന്ന 60 ശതമാനം തുക 
ഗുണലഭാക്തൃ വിഹിതമായി സമാഹരിക്കും. 
യൂണിറ്് ലകാറ്ിടന്റ 50 ശതമാനം വടര 
കർഷകർക്് കുറഞ്ഞ പ�ിശലയ്കാ പ�ിശ 

രഹിതമാലയാ വായ്പ സഹകരണ സ്ാപ
നങ്ങൾ വഴി കടടെത്ാനാവും. അങ്ങടന
ടയകേിൽ യൂണിറ്് ലകാറ്ിടന്റ 10 ശതമാനം 
തുക മാത്രം ഗുണലഭാക്ാവ് സ്വരൂപിചോൽ 
മതിയാകും. 

പദ്തിയുടെ ഭാഗമായി കുളം കുഴിലക്
ടെത് ആവശയേമായി വരുന്ന ലപ്രാജക്ടുകള് 
ലദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴിൽ ഉറപ്് പദ്
തിയുമായി സംലയാജിപ്ിചേ് നെപ്ി�ാക്കും. 
ടതാഴിൽ ഉറപ്് പദ്തി വഴി ടേയ്യുന്ന 
പദ്തിയുടെ തുക യൂണിറ്് ലകാറ്ിൽ 
നിന്നു കുറവ് ടേയ്് മാത്രലമ ഗുണലഭാക്തൃ 
വിഹിതം നിശ്ചയിക്കുകയുള്ളു. 

മൂന്ന് വർഷങ്ങളി�ായി നെപ്ാക്കുന്ന 
പദ്തി വഴി സംസ്ാനടത് മലസ്യോല്ാ
ദനം വർദ്ിപ്ിചേ് അനയേസംസ്ാനങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള മസ്യേ വിപണനം ഇല്ലാതാക്ി 
ഗുണനി�വാരമുള്ള മസ്യേം ഉപലഭാക്ാ
ക്ൾക്് �ഭയേമാക്ി മ�യാളികളടെ 
ആലരാഗയേത്ിന് സർക്ാരിടന്റ കരുത
�ിടന്റ അെയാളമായി ഈ പദ്തികൾ 
മാറുടമന്ന പ്രതീക്യിൽ ഒരു ജനകീയ 
യജ്ഞമായി പദ്തികൾ മുലന്നാട്് ടകാണ്ടു
ലപാകാൻ നമുടക്ല്ലാവർക്കും ഒന്നുലേരാം.


 

ഫിഷറീസ്: ഭരണനേട്ടങ്ങള് 
കഴിഞ്ഞ ോല് വരഷഷം

4  2,057 മസ്യേടത്ാഴി�ാളി കുടുംൈങ്ങ
ള്ക്് ഭവന നിര്മ്ാണത്ിന് ഭൂമി 
�ഭയേമാക്ി.

4 മസ്യേടത്ാഴി�ാളി കുടുംൈങ്ങള്ക്് 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിട� മുട്ത്റ
യില് എല്ലാവിധ സൗകരയേങ്ങലളാടും 
കൂെിയ 192 ഫ്ാറ്റുകള്, 5,560 വീടുകള് 
നല്കി. 4,000 വീടുകള് പുനര് കവദയു
തീകരിച്ചു. 4,500 വീടുകള് നവീകരിച്ചു. 
5,477 ലൊയ് �റ്റുകള് നിര്മ്ിച്ചു.

4 മസ്യേടത്ാഴി�ാളി കുടുംൈത്ില്ടപ്
ട്വര്ക്് ലകാറ്ല് ലപാ�ീസില് 
നിയമനം.

4 മരണടപ്ടുന്ന മസ്യേടത്ാഴി�ാളിയുടെ 
കുടുംൈത്ിന് 10 �ക്ം രൂപ ഇന്ഷ്വ
റന്സ് സഹായം.

4 സമ്ാദയേ സമാശ്വാസ പദ്തിയില് 
1.68 �ക്ം ലപര്ക്് സഹായം.

4 43,500 മസ്യേടത്ാഴി�ാളി കുടുംൈ
ങ്ങള്ക്് സൗജനയേ ലറഷന്.

4	1.16 �ക്ം മസ്യേടത്ാഴി�ാളി കുടും
ൈങ്ങളിട� കുട്ികള്ക്് വിദയോഭയോസ 
ആനുകൂ�യേം. സൗജനയേ പരിശീ�ന
ത്ിലൂടെ 34 കുട്ികള്ക്് എം.ൈി.ൈി.
എസ്. പ്രലവശനം.

4	തീരലദശ സ്കൂളകളടെ നവീകരണത്ി
നും ആധുനിക വിദയോഭയോസ സൗകരയേ
ങ്ങള് �ഭയേമാക്കുന്നതിനും 65 ലകാെി 
രൂപയുടെ പദ്തി.

4	തീരലദശ ആലരാഗയേ ലകന്ദ്രങ്ങളടെയും 
ആശുപത്രികളടെയും നവീകരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ടേ�വഴിക്കുന്നത് 
30 ലകാെി രൂപ.

4	1,400 തീരലദശ ലറാഡുകളടെ പുനരു
ദ്ാരണത്ിന് 514 ലകാെി രൂപ.

4	നാ�് വര്ഷം ടകാടെ് ഫിഷറീസ്, 
ഹാര്ൈര് എഞ്ിനീയറിംഗ് വകുപ്കള് 
മുലഖന 4,465 ലകാെി രൂപയുടെ 
വികസന പദ്തികള്.

4	സംസ്ാനടത് മസ്യേവിത്തുല്ാദനം 
2015-16 കാ�ലത്തിടന്റ ഇരട്ിയായി 
വര്ദ്ിപ്ിച്ചു.

4	സംസ്ാനടത് പ്രതിവര്ഷ ടമാത് 
മലസ്യോല്ാദനം 7.28 �ക്ം െണ്ില് 
നിന്ന് 8.01 �ക്ം െണ്ായി വര്ദ്ിച്ചു.

പായം ഗ്ാമപഞ്ായത്ിട� കൂെ് മസ്യേ കൃഷി മന്തി 
ടജ. ലമഴ്ിക്കുട്ിയമ് സന്ദർശിക്കുന്നു. 
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ടകാവിഡ് 19 മഹാമാരി ല�ാകടത്
യാടക നിശ്ച�മാക്ാന് തുെങ്ങി

യിട്് നൂറ് ദിവസങ്ങള് പിന്നിട്ിരിക്കുക
യാണ്. ഭയവും ആശകേയും ഒഴിഞ്ഞിട്ില്ല. 
മിക്വാറും എല്ലാ ല�ാകരാഷ്ട്രങ്ങളം ഈ 
സാര്വേത്രിക ലരാഗവയോപനത്ിനു മുന്നില് 
പകച്ചു നില്ക്കുകയാണ്. 

ഇന്തയേയും സമ്പൂര്ണ ല�ാക്്ഡൗണ് 
പ്രഖയോപിചേ് മൂന്ന് ഘട്ം പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. 
നാമിലപ്ാള് കെന്നുലപാടയ്കാടെിരിക്കുന്നത് 
േരിത്രത്ിട� തടന്ന ഏറ്വും വ�ിയ പ്ര
തിസന്ിയിലൂടെയാണ്. ഈ പ്രതിസന്ി
ഘട്ം എന്ന് തീരുടമന്ന കാരയേം പ്രവേി
ക്ാന് കഴിയില്ല. അലപ്ാള് പിടന്ന നമുക്് 
എന്താണ് ടേയ്ാന് കഴിയുക? പ്രതിസ
ന്ികടള ലനരിടുകയും അവടയ മികചേ 
അവസരമായി കടെ് നമ്മുടെ ഭാവി നാം 
സ്വയം നിര്ണ്യിക്കുകയും ടേയ്യുക എന്ന
തുതടന്ന. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകടള കൂടുതല് 
ടമചേടപ്ട് നി�വാരത്ില�ക്് ഉയര്ത്ി

ടക്ാണ്ടുവരാനുളള നമ്മുടെ സാമൂഹയേ ഉത്
രവാദിത്വം നിറലവലറ്ടെ സന്ദര്ഭമാണിത്. 
ഒരു സാമൂഹയേജീവി എന്ന രീതിയിലളള 
മനുഷയേടന്റ ഉത്രവാദിത്വം നിറലവറ്ാന് 
ഈ പ്രതിസന്ിഘട്ം നടമ് ഓര്മ്ടപ്
ടുത്തുന്നു. അതിനുളള പ�വഴികളില് ഒന്ന്, 
നാം ഉലപക്ിച്ചുലപാന്ന കാര്ഷികസംസ്ാ
രത്ില�ക്് തിരിച്ചുലപാവുക എന്നതാണ്. 
നാം കകവിട് പ്രകൃതിടയയും ആവാസ
വയേവസ്ടയയും തിരിടക പിെിക്കുക 
എന്നതാണ്. ടകാവിഡാനന്തര ല�ാകം 
ലനരിൊന് ലപാകുന്ന ഏറ്വും വ�ിയ പ്രശ്ം 
ഭക്യേസുരക് ആയിരിക്കും എന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് 
ചൂടെിക്ാട്ടുന്നു. പ്രാലദശികമായി ഉല്ാദി
പ്ിചേിരുന്ന ഭക്യേസാധനങ്ങള്ടകാടെ് 
തീന്ലമശ നിറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഭക്യേ
ക്ാമടത് ലനരിടുന്നതിനുളള വഴി. 
പടടൊരുകാ�ത്് നാട്ില് പിെിമുറുക്ിയ 
ഭക്യേക്ാമടത് കപ്ടകാടെ് പ്രതിലരാ
ധിചേത് നാമിലപ്ാള് ഓര്ക്കുന്നുടെ്. പ്രാലദ

ശികമായി ഭക്യേസുരക് ഉറപ്ാക്ിടക്ാ
ടെ് മാത്രലമ നമുക്് ഭക്യേസ്വയംപരയോപ്ത
തയില�ക്് മുലന്നറാന് കഴിയൂ എന്ന് 
അനുഭവം നടമ് പഠിപ്ിച്ചു. നമ്മുടെ 
കാര്ഷിക ലമഖ�ടയ ഘട്ംഘട്മായി 
നവീകരിചേ് കൂടുതല് വളര്ചേയില�ക്് 
നയിക്കുക എന്ന �ക്യേലത്ാടെയാണ് 
2016-ല് അധികാരലമറ്തു മുതല് സംസ്ാന 
സര്ക്ാര് പദ്തികള് ആവിഷ്കരിചേ് വരു 
ന്നത്.
സമഗ്ര നേല്കൃഷി വികസേഷം

തരിശു കിെന്നിരുന്ന 6500 ടഹക്ടര് 
ഭൂമിയില് കൃഷിയിറക്കുന്നതിനുളള ഫ�വ
ത്ായ ഇെടപെലകള് നെത്ിയതിടന്റ 
ഭാഗമായി 2016 മുതല് ഇന്നുവടര 40,000 
ടഹക്ടര് ഭൂമിയില് കൃഷിയിറക്കുവാനായി. 
സുസ്ിര ടനല്കൃഷി വികസനം, ഒരുപ്പൂ 
നി�ങ്ങളിട� ഇരുപ്പൂ കൃഷി, തരിശു നി� 
കൃഷി, കരടനല് കൃഷി എന്നീ വിവിധ 
ഘെകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രാവര്ത്ി

സുഭിക്ഷകേരളം 
ഭക്ഷഷ്യസ്വരാജിലൂടെ ഗ്ാമസ്വരാജികേക്ക്
  അഡ്വ. വി.എസ്. സുേില്കുമാര
  കൃഷി വകുപ്് മന്തി
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കമാക്ിയത്.
സംസ്ാനത്ിടന്റ വ ാര്ഷിക 

ആവശയേകത 40 �ക്ം ടമട്ിക് െണ് 
ടനല്ലാണ്. 2015-16 ല് 1.96 �ക്ം 
ടഹക്ടറില് നിന്നും ഉല്ാദനം 8.58 �ക്ം 
ടമട്ിക് െണ് ആയിരുന്നു. 40,000 ടഹക്ട 
റില് അധികമായി കൃഷി ഇറക്ിടയകേിലം 
രണ്ടു പ്രളയവും ഓഖിയും വരള്ചേയും നിപ 
കവറസ് ൈാധയും കാരണം ആടക വിസ്ീ
ര്ണ്ത്ില് കാരയേമായ വര്ദ്നവ് ഉടൊ
യിടല്ലകേില് ലപാലം ആ പ്രതിസന്ി 
ഘട്ങ്ങടള അതിജീവിക്ാനും നി�വിട� 
കൃഷി കുറയ്കാടത സംരക്ിക്ാനുമായി. 
2017-18 ല് ആടക കൃഷി വിസ്തൃതി 2.20 
�ക്ം ടഹക്ടറില് എത്ിക്കുവാനായത് 
പ്രധാന ലനട്മായിരുന്നു. തുെര്ന്ന് വന്ന 
രണ്ടു പ്രളയം വിസ്തൃതി വീണ്ടും 2.02 �ക്ം 
ടഹക്ടറിട�ത്ിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. 
2017-18 ല് 9.65 �ക്ം ടമട്ിക് െണ് എന്ന 
ടറലക്ാര്ഡ് ഉല്ാദനം നെത്തുവാനുമായി.

നമ്മുടെ മടറ്ാരു നിലതയോപലയാഗ 
ഭക്യേവസ്തുവാണ് പചേക്റി വിഭവങ്ങള്. 
കഴിഞ്ഞ 4 വര്ഷമായി ഈ ലമഖ�യില് 
വിപ്ലവകരമായ മാറ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനു 
കഴിഞ്ഞിട്ടുടെ്. 2020 ല് ആരംഭിചേ 'ജീവ
നി-നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആലരാഗയേം' 
പദ്തിയിലൂടെ ഇത് എല്ലാ കുടുംൈങ്ങളിലം 
എത്ിചേ് പചേക്റി ഉല്ാദനത്ില് സ്വയം 
പരയോപ്തതയാണ് �ക്യേമിടുന്നത്. 2015-16 
ല് സംസ്ാനത്് 46,500 ടഹക്ടര് സ്�
ത്ാണ് പചേക്റി കൃഷി ടേയ്ിരുന്നത്. 
ഉല്ാദനം 6.28 �ക്ം ടമട്ിക് െണ് 
ആയിരുന്നു. സംസ്ാനടമാട്ാടക 
ആരംഭിചേ ജനകീയ മുലന്നറ്ത്ിടന്റ 
ഭാഗമായി ഇത് 2018-19 വര്ഷലത്ാടെ 
82,166 ടഹക്ടര് ആയും ഉല്ാദനം 12.12 �ക്ം 
ടമട്ിക് െണ് ആയും വര്ദ്ിച്ചു. 2020 
ജനുവരി 1 മുതല് 2021 ഏപ്രില് 14 വടര 
നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ജിവനി കയോമ്യിന് 
ടകാണ്ടുലദേശിക്കുന്നത് മുഴുവന് കുടുംൈങ്ങ
ടളയും പചേക്റി ഉല്ാദനത്ില് സ്വയം 
പരയോപ്തമാക്കുക എന്നതാണ്.

അതുലപാട� തടന്ന പ്രധാനമാണ് 
ടേറുധാനയേങ്ങളടെ കൃഷി. ആദിവാസിക
ളടെ ഭക്യേ സുരക്യ്കായി അട്പ്ാെിയില് 
1100 ഏക്ര് സ്�ത്് നെത്ിയ മില്ലറ്് 
ഗ്ാമം പദ്തി വന് വിജയമായിരുന്നു. 
ഭക്യേ സുരക് മുന്നില് കണ്ടുടകാടെ് ഇത് 
കൂടുതല് ലമഖ�കളില�ക്് എത്ിക്കുന്ന
തിനാണ് തീരുമാനം. ഭക്യേ സുരക്യുടെ 
കാരയേത്ില് ഒഴിച്ചു നിര്ത്ാനാകാത്വ

യാണ് നമ്മുടെ കിഴങ്ങു വര്ഗ്ഗവിളകള്. 
18,451 ടഹക്ടര് സ്�ത്ാണ് നി�വില് 
ഇവയുടെ കൃഷി. 7000 ടഹക്ടര് സ്�ത്തു
കൂെി ഇതു നെപ്ി�ാക്കുന്നതിനാണ് ഉലദേ
ശിക്കുന്നത്.

ഭക്ഷ്യസുരക്
ടകാവിഡ് അതിജീവനത്ിടന്റ മാര്ഗ്ഗ

ങ്ങളില് സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഏറ്വും 
പ്രധാനമായി കാണുന്നത് കൃഷിടയ ആണ്. 

നി�വിലള്ള തരിശുനി�ങ്ങള് ഉപലയാഗ
ടപ്ടുത്തുന്നതിനും ഭക്യേ ഉല്ാദനം വര്ദ്ി
പ്ിക്കുന്നതിനും ഭക്യേസുരക് ഉറപ്ാക്കുന്ന
തിനുമായി ബൃഹത്ായ ജനകീയ പദ്തി
യ്കാണ് തുെക്ം കുറിചേിരിക്കുന്നത.് അതാണ് 
സുഭിക്ലകരളം സംലയാജിത കാര്ഷിക 
പദ്തി. 3000 ലകാെി രൂപയാണ് അടുത് 
ഒരു വര്ഷക്ാ�ം കാര്ഷിക ലമഖ�യില് 
ടേ�വഴിക്കുവാന് സര്ക്ാര് ഉലദേശിക്കു
ന്നത്.

തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, 
മൃഗസംരക്ണവും ക്ീര വികസനവും 
ജ�ലസേനം, സഹകരണം, ഫിഷറീസ്, 
വയേവസായം, പട്ികജാതി-പട്ികവര്ഗ്ഗ 
ലക്മം എന്നീ വകുപ്കളടെ സഹകരണ
ലത്ാടെയാണ് പദ്തി യാഥാര്ത്ഥയേമാ
ക്കുവാന് ഉലദേശിക്കുന്നത്. കൃഷിക്ാരുടെ 
വരുമാനം വര്ദ്ിപ്ിക്കുക, യുവജനങ്ങടള 
കൂടുതല് കൃഷിയില�ക്് ആകര്ഷിക്കുക, 
ലജാ�ി നഷ്ടപ്ട്് വിവിധ പ്രലദശങ്ങളില് 
നിന്നും എത്ിയിട്ടുള്ള പ്രവാസികടള കൂെി 
കൃഷിയില് പകോളികളാക്കുക എന്നിവ
യാണ് പദ്തിയിലൂടെ സര്ക്ാര് �ക്യേ
മിടുന്നത്. തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളടെ വാര്ഷിക പദ്തിയില് ആവശയേ
മായ മാറ്ങ്ങള് വരുത്ി ലമല്പ്റഞ്ഞ 
�ക്യേങ്ങള് നിര് വേഹിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന 
രീതിയില് പദ്തികള്ക്് രൂപം നല്ിയി
ട്ടുടെ്.

 തരിശുഭൂമി കൃഷിയ്ക് ഉപയുക്മാക്കു
ന്നതിനായി പ്രലതയേക കര്മ്പരിപാെിക
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ളാണ് ആവിഷ്കരിചേിരിക്കുന്നത്. ഇതില് 
ഏറ്വും പ്രാധാനയേം ടകാടുക്കുന്ന ഒരിന 
മാണ് കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗവിളകള്. വീട്ടുവളപ്ില് 
പ്രധാനമായും ലേമ്്, ലേന, കാചേില്, 
മധുരക്ിഴങ്ങ്, കപ് എന്നിവയാണ് കൃഷി 
ടേലയ്ടെത്. ഇലതാടൊപ്ം തടന്ന ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരിചേിട്ടുള്ള മടറ്ാരു ഇനമാണ് 
ലപാഷകവിളലത്ാട് നിര്മ്ാണം. പപ്ായ, 
മുരിങ്ങ, ലകാവല് തുെങ്ങിയവയുടെ 
കതകള് വി�ലയ്കാ, സൗജനയേമാലയാ �ഭയേ
മാക്ി പരമാവധി സ്�ത്തു ലപാഷകവി
ളലത്ാട്ങ്ങളടൊക്കുവാന് നെപെി സ്വീക
രിക്കും.

തരിശുനി�ങ്ങളില് ഉെമ കൃഷി 
ടേയ്ാന് തയ്ാറായിടല്ലകേില് തലദേശസ്ാ
പനങ്ങള് മുലഖന ആ സ്�ം മറ്റു ഏജന്സി
കള്ക്കു നല്കും. കജവവളം, നെീല് വസ്തു
ക്ള്, എന്നിവ നയോയവി�യ്ക്കു കാര്ഷിക 
കര്മ്ലസന, അലഗ്ാ സര് വേീസ് എന്നിവ
യിലൂടെ വീട്ടുവളപ്ില് �ഭയേമാക്കുവാനാണ് 
ആല�ാേിക്കുന്നത്. റസിഡന്സ് അലസാ
സിലയഷനുകള്, കുടുംൈശ്രീ, സന്നദ്സം
ഘെനകള് എന്നിവയുമായി ൈന്ിപ്ിചേ് 
വിത്തു കകമാറ് കൂട്ായ്മകള് സംഘെിപ്ി
ക്കുകയും ടേയ്യും.

തരിശുഭൂമി ഇേിയില്ല
ഒരിെത്തും ഭൂമി തരിശിെില്ല എന്നതാ

യിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ നയം. സംസ്ാ
നത്് പുതുതായി 1 �ക്ം ഏക്ര് 
സ്�ത്് കൃഷിയിറക്കുവാനാണ് സം 
സ്ാന സര്ക്ാര് �ക്യേമിട്ിരിക്കുന്നത്. 
25,000 ടഹക്ടര് സ്�ത്് ടനല്കൃഷി 
പുതുതായി നെത്തുവാന് ഉലദേശിക്കുന്നു. 
ഒരുപ് നി�ങ്ങടള ഇരുപ്പൂ നി�ങ്ങളാക്കുവാ
നും ഇതിലൂടെ കൂടുതല് ധാനയേ ഉല്ാദനം 
കകവരിക്കുവാനുമാണ് ഉലദേശിക്കുന്നത്.

പചേക്റി ഉല്ാദനത്ില് നമ്ള് 
ഇതിനകം തടന്ന വ�ിടയാരു മുലന്നറ്ം 
നെത്ിയിട്ടുടെ്. ല�ാക്് ഡൗണ് പശ്ചാ
ത്�ത്ിലം നമുക്് ലവടെ പചേക്റി 
വിഭവങ്ങള് പ്രാലദശികമായി സംഘെിപ്ി
ക്കുവാന് ഏടറക്കുടറ നമുക്് സാധിച്ചു. 
പചേക്റി ഉല്ാദനത്ില് എല്ലാ കുടുംൈ
ങ്ങടളയും സ്വയംപരയോപ്തമാക്കുക എന്ന 
�ക്യേലത്ാടെയാണ് ആലരാഗയേ വകുപ്
മായി ലേര്ന്ന് ഈ വര്ഷം ആദയേം 'ജീവനി 
- നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആലരാഗയേം' 
പദ്തി ആരംഭിചേത്. സംസ്ാനടത് 
അഞ്് കാര്ഷിക പാരിസ്ിതിക ലമഖ�
കളാക്ി തിരിക്കുകയും ഓലരാ പ്രലദശത്തും 

കൃഷി ടേയ്ാന് സാധയേമായ വിഭവങ്ങളം 
അതനുസരിചേ് ഭക്ണക്രമത്ില് വരു
ലത്ടെ മാറ്ങ്ങളം ഉള്ടക്ാള്ളിച്ചുടകാടെ് 
'ജീവനി ടഹല്ത്് ലപ്ലറ്് ' ഡികസന് 
ടേയ്ിട്ടുടെ്. ലപാഷകാഹാര �ഭയേതയ്ക് 
ഓലരാ ലസാണിലം ജീവനി ടഹല്ത്് 
ലപ്ലറ്് അെിസ്ാനമാക്ിയുള്ള കൃഷിയാണ് 
ലവടെത്. ഇതില് പചേക്റി വിഭവങ്ങള്ക്് 
പുറലമ തനത് നാെന് വിഭവങ്ങള്, ടേറു
ധാനയേങ്ങള്, പഴങ്ങള് എന്നിവടയല്ലാം 
ഉള്ടപ്ട്ിട്ടുടെ്. ആലരാഗയേ വകുപ്ിടന്റ 
ആര്ദം മിഷനുമായി സംലയാജിച്ചു 
ടകാടൊണ് ജീവനി പദ്തി നെപ്ി�ാ
ക്ിവരുന്നത്. 'നമ്മുടെ ആലരാഗയേം നമ്മുടെ 
ഉത്രവാദിത്വം' എന്നതാണലല്ലാ ആര്ദം 
മിഷടന്റ മുദാവാകയേം. അതുലപാട� നമ്മുടെ 
കൃഷി നമ്മുടെ ഉത്രവാദിത്വമാക്ി 
മാറ്റുവാന് ഓലരാ മ�യാളിക്കും കഴിയണം.

എല്ലാ പഞ്ായത്തുകളം ലകന്ദ്രീകരിചേ് 
കൃഷി പാഠശാ� എന്ന പരിശീ�ന പരി
പാെികള് സംഘെിപ്ിക്കുന്നുടെ്. ഓലരാ 
കൃഷി ഭവടന്റയും പരിധിയില് കുറഞ്ഞത് 
2000 കര്ഷകടരടയകേിലം ഇത്രത്ില് 
പരിശീ�ന പദ്തിയില് ഉള്ടക്ാള്ളിച്ചു
ടകാടെ് കൃഷി പാഠശാ�കള് സംഘെിപ്ി
ക്കുവാനാണ് �ക്യേമിട്ിരിക്കുന്നത്. ഓലരാ 
കൃഷിഭവടന്റയും പരിധിയില് 10 ലമാഡല് 
ഫാറ്റുകളം രൂപീകരിക്കുവാന് ഉലദേശിക്കു
ന്നുടെ്.





കരഷക വിപണികള്
ല�ാക്് ഡൗണ് കാ�യളവില് 

ആരംഭിചേ മടറ്ാരു സംവിധാനമാണ് 
ടേറുകിെ കര്ഷക വിപണികള്. കര്ഷക
രുടെ ഉല്ാദനങ്ങള് കര്ഷകര്ക്കു തടന്ന 
വിറ്ഴിക്കുന്നതിനു ലവടെി പ്ലാറ്് ലഫാം 
കൃഷിവകുപ്് ലനരിട്് സജ്ജീകരിക്കുക
യാണ് ടേയ്ത്. ഇെനി�ക്ാടര ഒഴിവാ
ക്ിടക്ാടെ് നെത്ടപ്ട് ഇത്രം 
വിപണികള് സംസ്ാനത്തുെനിളം സംഘ
െിപ്ിക്കുകയുടൊയി. കൂൊടത ഉത്പന്ന 
സംഭരണം എല്ലാ ലമഖ�യിലം ശക്മാ
ക്കുകയും ടേയ്തു. കൃഷിവകുപ്ിടന്റ ലനരിട്ടുള്ള 
ഇെടപെലകളം ലഹാര്ട്ിലകാര്പ്് , 
വി.എഫ്.പി.സി.ടക എന്നിവയുടെ 
സഹായവും ഇതിനുടൊയിരുന്നു. ഇത്ര
ത്ിലള്ള വിപണി ഇെടപെലകള് വരും
കാ�ങ്ങളിലം ശക്മാക്ിടക്ാടെ് 
മുലന്നാട്ടു ലപാകാനാണ് ഉലദേശിക്കുന്നത്.

ഗ്ാമേന്തകള് എല്ലാ പഞ്ായത്തുക
ളിലം ഒരു സ്ിരം സംവിധാനമാക്കുന്ന
താണ്. തിരുവാതിര ഞാറ്റുലവ�ലയാെനു
ൈന്ിചേ് എല്ലാ പഞ്ായത്തുകളിലം 
ഞാറ്റുലവ� േന്തയും സംഘെിപ്ിക്കുന്നുടെ്. 
തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങള് എന്നിവടര 
ഉള്ടപ്ടുത്ി ടകാടെ് വിത്തു കകമാറ്ം, 
പ്രാലദശിക ഉല്ന്നങ്ങളടെയും നെീല് വസ്തു
ക്ളടെയും വിപണനം എന്നിവടയല്ലാം 
ഞാറ്റുലവ� േന്തയില് ഉടൊയിരിക്കു
ന്നതാണ്.

കാര്ഷിക ലമഖ�ടയ ഒരു പുതിയ 
ആശയലത്ാടെ പരിഷ്കരിക്കുവാനാണ് 
വകുപ്് �ക്യേമിടുന്നത്. Low External Input 
Sustainable Agriculture(LEISA) എന്ന 
ആശയം ഉള്ടക്ാള്ളിച്ചു ടകാടെ് കൃഷി
ടചേ�വ് കുറയ്ക്കുവാനും ഉല്ാദന വര്ദ്നവ് 
കകവരിക്കുവാനുമാണ് �ക്യേമിടുന്നത്. 
കഴിഞ്ഞ 3 വര്ഷമായി നെപ്ി�ാക്ി 
വരുന്ന ഓണത്ിടനാരു മുറം പചേക്റി 
പദ്തി ഈ വര്ഷവും ഉടൊകും. കാ�ാ 
വസ്ാ വയേതിയാനങ്ങള് മുന്നില് കണ്ടു
ടകാടെ് ഒരു സുസ്ിര കാര്ഷിക വിപ്ലവ
ത്ിന് തുെക്ം കുറിക്കുവാന് നമ്ള് തയ്ാ
റായിരിക്കുകയാണ്. കാ�ാവസ്ാ വയേതി
യാനടത് മറികെക്കുവാന് കൃഷിക്കു 
മാത്രലമ കഴിയുകയുള്ളു. 'എല്ലാവരും കര്ഷ
കരാകുക, എല്ലായിെവും കൃഷിയിെമാക്കുക' 
എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുദാവാകയേം.
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ലകരളീയ ഗ്ാമീണ ജീവിതടത് ടകട്ടു
റപ്ള്ളതാക്ി നി�നിര്ത്തുന്നതില് 

കൃഷിടയലപ്ാട�തടന്ന സുപ്രധാനമായ 
പങ്കുവഹിക്കുന്ന ലമഖ�യാണ് മൃഗപരിപാ
�നം. ജനങ്ങളടെ സാമൂഹിക, സാമ്
ത്ിക സുസ്ിതിപാ�നത്ില് മൃഗസംര
ക്ണലമഖ� ടേറുതല്ലാത് പകേ് വഹി
ക്കുന്നുടെ്. കദനംദിനാവശയേങ്ങള് നിറ
ലവറ്ാനുള്ള വരുമാനം �ഭിക്കുലമ്ാള്തടന്ന 
വ�ിയ ഭൂമി ആവശയേമില്ലാടത കാ�ിവള
ര്ത്ല് ലപാലള്ള ലജാ�ികള് ടേയ്ാടമ
ന്നതാണ് ടമചേം. ഈ സര്ക്ാര് അധികാ
രത്ില് വന്നതുമുതല് ക്ീരവികസന- 
മൃഗസംരക്ണ ലമഖ�കളില് ദീര്ഘവീ
ക്ണലത്ാടെയുള്ള പദ്തികള്ക്് 
തുെക്ം കുറിക്ാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുടെ്. പാല് 
ഉല്പ്ാദനത്ിട� സ്വയംപരയോപ്തത 
നമ്മുടെ പ്രഖയോപിത �ക്യേമായിരുന്നു. 
നമുക്ാവശയേം വരുന്ന പാല് ഗുണലമന്മ

ലയാടെ, മായംക�രാടത ഇവിടെ നിന്നു
തടന്ന �ഭയേമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു 
നമ്മുടെ �ക്യേം. തുെര്ചേയായി രടെ് പ്രള
യങ്ങളം ഇലപ്ാള് നാം ലനരിടുന്ന ടകാ 
ലറാണ ലരാഗവയോപനവും വന്നില്ലായിരു
ടന്നകേില് ഇതിലനാെകം നാം ആ �ക്യേം 
കകവരിലചേടന. എകേിലം നമ്മുടെ സ്ിതി 
ആശാവഹമാടണന്ന് പറയാം. നാം ഈ 
രംഗത്് സ്വയംപരയോപ്തതലയാെടുക്കുകയാ
ടണന്ന് കണക്കുകള് പറയുന്നു. ക്ീരസം
ഘങ്ങളില് കൂെിയുള്ള പാല് സംഭരണ
ത്ില് പ്രതിദിനം 2.5 �ക്ം �ിറ്റിടന്റ 
വര്ദ്നവുടൊക്ാന് നമുക്് കഴിഞ്ഞു. 
2016-17 ട� കണക്നുസരിചേ് സംസ്ാ
നടത് പാല് ഉല്ാദനവും ഉപലഭാഗവും 
തമ്ിലള്ള അന്തരം 9 �ക്ം �ിറ്റായിരു
ടന്നകേില് കഴിഞ്ഞ സാമ്ത്ിക വര്ഷം 
പൂര്ത്ിയാകുലമ്ാലഴക്് അത് 5 �ക്ം 
�ിറ്റാക്ി കുറയ്കാന് നമുക്് കഴിഞ്ഞു. 

ക്ീരസഹകരണ ലമഖ�യിട� 
ശാക്ീകരണത്ിടന്റ നാ�് വര്ഷങ്ങ
ളാണ് കെന്നുലപായത.് ക്ീരസംഘങ്ങളടെ 
പ്രവര്ത്നം ടമചേടപ്ടുത്തുന്നതിനായി 
ഏകലദശം 14.5 ലകാെി രൂപ ടേ�വഴിചേ് 
വിവിധ സഹായങ്ങള് സര്ക്ാര് നല്ി. 
ടേ�വുകുറഞ്ഞ മാ�ിനയേസംസ്രണ പ്ലാന്റ്, 
സൗലരാര്ജ്ജ പ്ലാന്റ്, ശുേിത്വമുറപ്ാക്കു 
ന്നതിനായി കഹജീനിക് പാല്ലശഖരണ 
മുറികള്, കാ�ിത്ീറ്സംഭരണ മുറികള്, 
ഫാര്ലമഴ്് ടഫസി�ിലറ്ഷന് ടസന്ററുകള്, 
ഓലട്ാമാറ്ിക് മില്ക്് കളക്ന് യൂണിറ്റു
കള് തുെങ്ങിയവ സ്ാപിച്ചു. നമ്മുടെ 
അതിര്ത്ി പ്രലദശങ്ങളിലൂടെ കെന്നുവരു
ന്ന പാല് പരിലശാധിക്കുന്നതിനായി 
ടകാല്ലം ജില്ല യിട� ആരയേകോവിലം 
പാ�ക്ാെ് ജില്ല യില് മീനാക്ിപുരത്തും 
പാല് പരിലശാധന ടേക്്ലപാസ്റ്റുകള് 
സ്ാപിച്ചു. സംസ്ാന ഡയറി�ാൈിടന 

വിേസനകുതിപ്പുമായി 
ക്ഷഷീര - മൃഗസംരക്ഷണ കമഖേേള്
 അഡ്വ. നക. രാജു
    ക്ീരവികസേ-മൃഗസഷംരക്ണ വകുപ്് മന്തി
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ലദശീയനി�വാരമുള്ള �ാൈാക്ി മാറ്ാനും 
നമുക് ്കഴിഞ്ഞു. 2017 വടര ക്ീരകര്ഷകന് 
�ഭിചേ ടപന്ഷന് 500 രൂപയായിരുടന്ന 
കേില് അത് പ� ഘട്ങ്ങളി�ായി വര്ദ്ി
പ്ിചേ് ഇലപ്ാള് 1300 രൂപയായി.

സംസ്ാനടത് കന്നുകാ�ി പ്രജനന 
നയത്ില് കാല�ാേിതമായ ടപാളിടചേ
ഴുത്് നെത്ാന് നമുക്് കഴിഞ്ഞു. ലകരള 
ക � വ് ലറ് ാ ക്്  ഡ വ � പ്് ടമ ന്റ് 
ലൈാര്ഡിടന്റ ലനതൃത്വത്ില് തനത് 
നാെന് ജനസ്സുകളായ ടവച്ചൂര്, കാസര്ലകാെ് 
കുള്ളന് തുെങ്ങിയവയുടെ സംരക്ണത്ിന് 
പ്രലതയേക പദ്തി നെപ്ി�ാക്ി വരി 
കയാണ്.

രാത്രിയായാല് ഒരു ടവറ്റിനറി 
ലഡാക്ടറുടെ ലസവനം �ഭിക്കുക ഏടറ 
ലക്ശകരമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ില്. 
എന്നാല് സംസ്ാനടത് 105 ല്ാക്കുക
ളില് ലഡാക്ടര്മാരുടെ രാത്രികാ� ലസവനം 
ഇലപ്ാള് ഉറപ്വരുത്ിയിട്ടുടെ്. ഇങ്ങടന 
കര്ഷകലക്മപരമായ വിവിധ പദ്തിക
ളമായാണ് സര്ക്ാര് മുലന്നാട്് ലപാവുന്നത്. 
പാ�ിടന്റ കാരയേത്ില് മാത്രമല്ല മാംസം, 
മുട് ഇവയുടെ കാരയേത്ിലം ഉല്ാദന വര്ദ്
നവും ഗുണലമന്മയും സര്ക്ാരിടന്റ �ക്യേ
മാണ്. ലകരള സംസ്ാന പൗള്ട്ി ഡവ�
പ്ടമന്റ് ലകാര്പ്ലറഷടന്റ ലനതൃത്വത്ില് 
കുടുംൈശ്രീ അംഗങ്ങള്ക്ായി ടകപ്ലകാ 
വനിതാമിത്രം, വിധവകള്ക്ായുള്ള ആശ്ര
യപദ്തി, കുട്ികള്ക്കുലവടെി കുഞ്ഞുകക
കളില് ലകാഴികുഞ്ഞ്, ലകാര്പ്ലറഷന് 
മുനിസിപ്ാ�ിറ്ി ലമഖ�കളി�ായി നഗര
പ്രിയ എന്ന പ്രലതയേക പദ്തി തുെങ്ങിയവ 

നെപ്ി�ാക്ി വരികയാണ്. ഗുണലമന്മയുള്ള 
മാംസം നയോയമായ വി�യ്ക് ജനങ്ങളിട�
ത്ിക്കുന്നതിനാണ് മീറ്് ടപ്രാഡക്ട്സ് 
ഓഫ് ഇന്തയേ വിവിധ പദ്തികള് ആവി
ഷ്കരിചേ് നെപ്ി�ാക്കുന്നത്. എെയാറില് 
സ്ാപിചേ അതയോധുനിക സംവിധാനങ്ങ
ലളാടുള്ള മാംസ സംസ്രണ പ്ലാന്റ് ഈ 
രംഗടത് ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ്. 
പ്രതിദിനം 25 ടമട്ിക് െണ് മാംസം ആധു
നികരീതിയില് സംസ്രിക്ാന് ലശഷിയു
ള്ളതാണ് ഈ പ്ലാന്റ്.

ഗുണലമന്മയുള്ള ലകാഴിയിറചേി �ഭയേമാ





ക്കുന്നതിനും ലകാഴിവിപണിയിട� വി�
ക്യറ്ം നിയന്തിക്കുന്നതിനുമായി 
സര്ക്ാര് നെത്ിയ ഫ�പ്രദമായ ഇെടപ
െ�ിടന്റ ഫ�മാണ് ലകരളേിക്ന് എന്ന 
പദ്തി. മൃഗസംരക്ണവകുപ്ം കുടുംൈ 
ശ്രീ, ടകപ്ലകാ, എം.പി.ഐ, വയനാെ് 
ബ്രഹ്മഗിരി ടസാകസറ്ി, ടവറ്റിനറി 
സര് വേക�ാശാ� എന്നീ ഏജന്സികള
മായി ലേര്ന്നു ടകാടെ് വിപണിയി�ിറ
ക്ിയ ലകരളേിക്ന് വിജയകരമായി 
മുലന്നറുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷങ്ങളായി 
നാം ലനരിട് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളം പകര്ചേ
വയോധികളം മൃഗപരിപാ�ന ലമഖ�യിലം 
വ�ിയ പ്രതിസന്ികളാണ് സൃഷ്ിചേത്. 
പ്രളയടക്ടുതികള് ലനരിടുന്നതിനായി 182 
ലകാെി രൂപ അനുവദിച്ചുടകാടെ് ലകരള 
പുനര്നിര്മ്ാണ പദ്തിയുടെ ഭാഗമായുള്ള 
വിവിധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെന്നുവരിക
യാണ്.

ടകാവിഡ് വയോപനത്ിനു ലശഷം 
പ്രഖയോപിചേ സുഭിക് ലകരളം പദ്തിയുടെ 
ഭാഗമായി 215 ലകാെിരൂപയുടെ പദ്തികള് 
ക്ീരവികസന ലമഖ�യില് നെപ്ി�ാ
ക്ാന് സര്ക്ാര് തീരുമാനിചേിട്ടുടെ്. ജീവ
ലനാപാധികള് എന്ന നി�യില് പ്രലതയേക 
സഹായം, ക്ീരസംഘങ്ങളടെയും ഡയറി 
പ്ലാന്റുകളടെയും അെിസ്ാന സൗകരയേവി
കസനം തുെങ്ങിയവ നെപ്ി�ാക്കും. പാല് 
അധികമായി വന്നാല് അവ ടപാെിയാക്ി 
മാറ്ി സൂക്ിക്കുക എന്നതാണ് കരണീയ
മായ മാര്ഗ്ഗം. എന്നാല് ലകരളത്ിന് ഒരു 
പാല്ടപ്ാെി നിര്മ്ാണ യൂണിറ്് ഇന്ന് 
ഇല്ല. മില്മയ്ക് കീഴില് സര്ക്ാര് ധനസ
ഹായലത്ാടെ ആധുനിക രീതിയിലള്ള 
പാല്ടപ്ാെി നിര്മ്ാണ യൂണിറ്് സ്ാപി
ക്കുവാന് സര്ക്ാര് പദ്തി തയ്ാറാക്ി
യിരിക്കുകയാണ്. ല�ാക്ഡൗണ് കാരണം 
ദുരിതത്ി�ായവര്ക്് കകത്ാങ്ങാവാന് 
പരമാവധി പരിശ്രമങ്ങള് സര്ക്ാര് 
ത�ത്ില് നെത്ാന് കഴിഞ്ഞു എന്ന 
ോരിതാര്ത്ഥയേമുടെ്. അെചേിെല് കാ�ത്് 
ഭക്ണത്ിനായി പ്രയാസമനുഭവിചേ 
കന്നുകാ�ികള്ക്കും നാട്ാനകള്ക്കുമു
ള്ടപ്ടെ ഭക്ണടമത്ിക്കുന്ന പദ്തി 
നെന്നുവരികയാണ്. ഇങ്ങടന ജനലക്മം 
മുന്നിര്ത്ി വികസനകുതിപ്ിടന്റ പുതിയ 
പാഠങ്ങള് രേിക്കുകയാണ് ലകരളത്ിട� 
ജനകീയ സര്ക്ാര്.
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ആലഗാള-ലദശീയ-സംസ്ാനത�ങ്ങ
ളിട� സാമ്ത്ിക രംഗത്് വ�ിയ 

തകര്ചേയാണ് ഉടൊയിടകാടെിരുന്നത്. 
ആ ഘട്ത്ിലം ലകരളത്ിടന്റ സാമ്
ത്ിക വളര്ചേ 7.5 ശതമാനമായി ഉയര്ത്ി 
നിര്ത്ാന് ലകരള സര്ക്ാരിന് സാധി
ചേിരുന്നു. എന്നാല് ടകാവിഡ്-19 ടന്റ വര 
ലവാടെ സംസ്ാനത്ിടന്റ സാമ്ത്ിക 
വളര്ചേയ്ക് വ�ിയലതാതില് തിരിചേെിയു
ടൊവുകയാണ് ഉടൊയത്. ഗള്ഫില് 
നിന്നുള്ടപ്ടെയുള്ള പ്രവാസികളടെ പുറം
വരുമാനത്ില് വന്ന ഇെിവ്, കാര്ഷിക
-വയേവസായ-ലസവന ലമഖ�കളിലടൊവു

ന്ന നിഷ്  ക്രിയത്വം എന്നിവയാണ് 
ഇതിടന്റ പ്രധാന കാരണങ്ങള്. ടകാവിഡ്-
19 ടന്റ പ്രതിലരാധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വികസന പ്രക്രിയയിട� ഇത്രം ദൗർ
ൈ�യേങ്ങടള തുറന്നു കാട്ിയിട്ടുടെ്. അതിട� 
പ്രധാനടപ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാെിനുലവടെ 
കാർഷിലകാല്ാദനം ഇവിടെ ഉടൊകുന്നി
ല്ല എന്നതാണ്. അതുടകാടെ് മറ്റു സംസ്ാ
നങ്ങടള ആശ്രയിലക്ടെ സ്ിതി ഉടൊ
കുകയാണ്. ടകാവിഡ് കാ�ഘട്ത്ില് 
മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളിട� കാര്ഷിക ഉല്ാദന 
രംഗവും തകര്ചേ ലനരിലട്ക്ാം. ഈ സ്ി
തിവിലശഷത്ിന് ലകരളത്ിടന്റ സാധയേ

തകൾക്നുസരിചേ് മാറ്ം വരുത്ാനാ
വണം.

ധാനയേങ്ങളടെ കാരയേത്ിൽ ലകരളടത് 
സംൈന്ിചേിെലത്ാളം സ്വയംപരയോപ്തത 
ടപടട്ന്ന് സാധയേമടല്ലകേിലം പാൽ, മുട്, 
പഴങ്ങൾ, പചേക്റി എന്നിവയുടെ കാരയേ
ത്ിൽ ഉെന് സ്വയംപരയോപ്തത ആർജ്ജി
ക്ാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ലകരളത്ിടന്റ 
കാ�ാവസ്യും മണ്ണുടമല്ലാം അതിന് 
പരയോപ്തമായ വിധത്ിലള്ളതുമാണ്. ഈ 
നാട്ിൽ ജനിചേവർക്് ഇവിടെത്ടന്ന 
ടതാഴിൽ ടേയ്് ജീവിക്ാനുള്ള സാധയേ
തകൾ വളർത്ിടയടുലക്ടെതും ഏറ്വും 

സുഭിക്ഷ കേരളം 
 ശാരദാ മുരളീധരന് ഐ.എ.എസ്.
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പ്രാധാനയേലമറിയ കാരയേമാണ്. അതിന് 
അനുലയാജയേമായ ഇെടപെലകളാണ് 
സർക്ാരിടന്റ ഭാഗത്് നിന്നും ഉടൊകു
ന്നത്. 

കാർഷികലമഖ�യിട� സർക്ാർ 
ഇെടപെൽ ശക്ിടപ്ട്തിടന്റ ഭാഗമായി 
ഈ രംഗത്് വ�ിയ പുലരാഗതി ഉടൊയി
ട്ടുടെ്. എകേിലം നമ്മുടെ ആവശയേവുമായി 
താരതമയേം ടേയ്തു ലനാക്ിയാൽ ഇനിയും 
ഏടറ പുലരാഗതി കകവരിലക്ടെതുടെ്. 
തരിശുഭൂമിടയ കൂെി കാർഷിക ഉല്ാദന
ത്ിടന്റ ലമഖ�യാക്ി വളർത്ിടയടുക്കുക 
എന്നത് ഈ കാർഷിക പുലരാഗതിക്് 
ഏടറ പ്രധാനമാണ്. ടെറസുകളം പുരയി
െവുടമല്ലാം ഉല്ാദന ലകന്ദ്രങ്ങളാക്ി മാറ്ി
ടയടുക്ാൻ സാധിചോൽ ഈ പ്രശ്ങ്ങടള 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരുപരിധിവടര 
സാധയേമാകും. ടകാവിഡ്-19 മഹാമാരി
യുടെ പശ്ചാത്�ത്ിൽ ഏർടപ്ടുത്ിയ 
ല�ാക്്ഡൗണിടന തുെർന്നുടൊയ സാമ്
ത്ിക നഷ്ത്ിൽ നിന്നും തകർചേയിൽ 
നിന്നും ലകരളടത് രക്ിക്കുന്നതിനും 
സാമ്ത്ിക വളർചേയുടെ പാതയില�ക്് 
ലകരളടത് തിരിച്ചു ടകാണ്ടുവരുന്നതിനും 
അതിലനാടൊപ്ം സംസ്ാനടത് ഭക്യേ 
ഉല്ാദനത്ിൽ സ്വയംപരയോപ്തത കകവ
രിക്കുന്നതിനുമായി ടപാതുപകോളിത്
ലത്ാടെ തുെക്ം കുറിചേ പദ്തിയാണ് 
‘സുഭിക് ലകരളം’.

ലക്ഷ്യഷം ഭനക്ഷ്യാല്ാദേഷം
ടനല്ല്, പഴങ്ങൾ, പചേക്റികൾ, കിഴ

ങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധാനയേങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗ
ങ്ങൾ, പാല്, ഉള്നാെന് മസ്യേകൃഷി, മുട്, 
മാംസം എന്നിവയുടെ വ�ിയ ലതാതിലള്ള 

ഉല്ാദനമാണ് സുഭിക് ലകരളം പദ്തി 
�ക്യേമിടുന്നത്. തരിശുനി�ങ്ങളിൽ കൃഷി 
ആരംഭിക്ാൻ താത്പരയേമുള്ള കർഷകർ, 
ടേറുപ്ക്ാർ, പ്രവാസി മ�യാളികള്, 
കുടുംൈശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ, സന്നദ് സംഘ
െനകള് എന്നിവര്ക്് സുഭിക് ലകരളം 
ടവൈ് കസറ്ിൽ രജിറ്ർ ടേയ്ാന് സാധി
ക്കുന്നതാണ്. ഭക്യേസുരക്, ഭക്യേ ഉല്ാദ
നത്ില് സ്വയംപരയോപ്തത, മൂ�യേവര്ദ്ിത 
ഉല്ന്നങ്ങള് നിര്മ്ിചേ് വരുമാന വര്ദ്നവ്, 
കര്ഷകരുടെയും കര്ഷക ടതാഴി�ാളിക
ളടെയും ലക്മം, കൂടുതല് ടതാഴി�വസര
ങ്ങള്, പരിസ്ിതി പുനഃസ്ാപനം എന്നി
വയാണ് സുഭിക് ലകരളം പദ്തിയുടെ 
പ്രധാന �ക്യേങ്ങള്. 

വിപു�മായ ലതാതിൽ ജനപകോളിത്ം 
ഉറപ്ാക്ി കാമ്യിൻ മാതൃകയി�ാണ് 
സര്ക്ാര് ഈ പദ്തി നെപ്ി�ാക്കുന്നത്. 

കൃഷി, തലദേശസ്വയംഭരണം, മൃഗസംര
ക്ണം, ക്ീരവികസനം, ഫിഷറീസ്, 
ജ�വിഭവം, സഹകരണം, വയേവസായം 
എന്നീ വകുപ്കളടെയും പ്രാലദശിക 
സർക്ാരുകളടെയും ലനതൃത്വത്ി�ാണ് 
ഈ പദ്തി നെപ്ി�ാക്കുന്നത്. ഹരിത 
ലകരളം, കുടുംൈശ്രീ, ടതാഴിലറപ്് 
തുെങ്ങിയ മിഷനുകൾ, മറ്് ഏജൻസികൾ, 
കാർഷിക-ടവറ്റിനറി-ഫിഷറീസ് സർവേ
ക�ാശാ�കൾ, വിദയോഭയോസ സ്ാപന
ങ്ങൾ, ടപാതുലമഖ�ാ സ്ാപനങ്ങൾ, 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങൾ, യുവജന ക്
ബ്ബുകൾ, ൈഹുജന സംഘെനകൾ, റസി
ഡന്റ്സ് അലസാസിലയഷനുകൾ എന്നി
വയുടെ സഹകരണം ഈ പദ്തിയുടെ 
സുഗമവും കാരയേക്മവുമായ നെത്ിപ്ിന് 
ആവശയേമാണ്. സംസ്ാനത�ത്ിൽ ഈ 
പദ്തി കൃഷിവകുപ്ിടന്റ ആഭിമുഖയേത്ി
�ാണ് നെപ്ാലക്ടെത്. പ്രാലദശിക 
ത�ത്ിൽ പഞ്ായത്തുകള്ക്കും നഗരസ
ഭകള്ക്കും എല്ലാ പ്രവര്ത്നങ്ങളം ഏലകാ
പിപ്ിക്ാനാവണം. ടകാവിഡ്-19 ടന്റ 
പ്രതിലരാധത്ിടന്റ മുൻനിരയിൽ തലദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് പ്രവർത്ി
ക്ാനായത് ഈ സവിലശഷത ഉള്ളതു
ടകാടൊണ്. അത് ഉപലയാഗടപ്ടുത്ി 
തരിശുഭൂമി ഉൾടപ്ടെ കൃഷിക്് ഉപയുക്
മാക്ാവുന്ന സ്�ടമല്ലാം കാർഷിക 
ഭൂമിയാക്ി മാറ്റുന്നതിന് സാധയേമാകുന്ന 
ഇെടപെൽ നെത്ാൻ തലദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ാണ് ഏറ്വും നന്നായി 
കഴിയുക.

ടകാവിഡിടന പ്രതിലരാധിക്കുലമ്ാൾ 
തടന്ന ദീർഘകാ�മായ പദ്തികടള വിക
സിപ്ിചേ് പുതിയ സാഹേരയേടത് ലനരിടു
ന്നതിന് കഴിയണം. അതിനായി വ�ിയ
ലതാതിൽ ഭലക്യോത്പാദനം വർധിപ്ി
ക്കുക എന്ന ആശയത്ി�ാണ് സുഭിക് 
ലകരളം എന്ന ഈ വ�ിയ പരിപാെിക്് 
സര്ക്ാര് രൂപം നൽകിയത്. തലദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ാപന പദ്തി വിഹിതം, 
ഓലരാ ലമഖ�യുമായി ൈന്ടപ്ട്ടുള്ള വകു
പ്കളടെ വിഹിതം, ൈാങ്കുകളടെയും പ്രാഥ 
മിക കാര്ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ 
യും വായ്പ, നൈാര്ഡ് സ്ീമുകള്, മഹാത്ാ
ഗാന്ി ലദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴിലറപ്് 
പദ്തി/അയ്കോളി നഗര ടതാഴിലറപ്് 
പദ്തി ഉള്പ്ടെ ലകന്ദ്ര-സംസ്ാനാവി
ഷ്കൃത പദ്തികളടെ വിഹിതം തുെങ്ങിയവ 
ഈ പദ്തിക്ായി മാറ്ി വചേിട്ടുടെ്.
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ലകരളത്ിടന്റ കാർഷികലമഖ�യുടെ 
സവിലശഷതകൾ പ�താണ്. കൃഷി 
ടേയ്ാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നവർക്് ഭൂമിയില്ല. 
ഭൂമിയുള്ളവർക്് കൃഷി ടേയ്ാനുള്ള താത്പ
രയേവുമില്ല. ഭൂമിയുള്ളവരിൽ കൃഷി ടേയ്ാൻ 
താത്പരയേമുള്ള ഒരു വിഭാഗവും ഉടെ് 
എന്നതും വസ്തുതയാണ്. ഈ സാഹേരയേ
ത്ിൽ സംസ്ാനത്ിടന്റ വിവിധ ഭാഗ
ങ്ങളില് തരിശായി കിെക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ 
കൃഷിയിറക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്തി
യിലൂടെ സർക്ാർ വിഭാവനം ടേയ്യുന്നത്.

കൃഷിക്് ആവശയേമായ പ�ിശരഹിത 
വായ്പ ലപാലള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി 
ഉപലയാഗടപ്ടുത്തുന്നതിനും അതിലൂടെ 
കർഷകർക്് ആവശയേമായ മൂ�ധനം സ്വരൂ
പിക്കുന്നതിനും സംഭരണവും വിപണനവു
മായി ൈന്ടപ്ട് പ്രശ്ങ്ങള് പരിഹരിക്കു
ന്നതിനും സുഭിക് ലകരളം പദ്തി ജനങ്ങ
ള്ക് ്ഉപലയാഗിക്ാവുന്നതാണ.് കാർഷിക 
ഉല്ന്നങ്ങടള മൂ�യേവർദ്ിത ഉല്ന്നങ്ങളാക്ി 
മാറ്റുന്നതിനുള്ള നെപെികളം പ്രധാനമാണ്. 
ഉല്ാദലനാപാധികളം സൈ്സിഡി സഹാ
യങ്ങളം വിള ഇന്ഷ്വറന്സ്, സൂക്ഷ്മ 
ജ�ലസേന സഹായങ്ങളം കൂെി ഈ പദ്
തിയിലൂടെ ജനങ്ങള്ക്് �ഭിക്കുന്നതാണ്.

സഷംഘടോ സഷംവിധാേഷം
സുഭിക് ലകരളം പദ്തിയുടെ സംഘ 

െനാ സംവിധാനം എന്നത് സംസ്ാനത
�ത്ില് മന്തിസഭാ ഉപസമിതിയും 
അതിടന്റ താടഴ ഉന്നതത� ഏലകാപന 
സമിതിയും ലേര്ന്നതാണ്, ജില്ലാത�
ത്ില് ഏലകാപനത്ിനും ലമാണിട്റിങ്ങി
നും ലവടെി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയും 
അതിലനാടൊപ്ം ആവശയേമുള്ള സാലകേ 
തിക സഹായങ്ങള് നല്കുന്നതിനു ലവടെി 
സാലകേതിക സമിതിയും രൂപീകരിചേിട്ടുടെ്. 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന അദ്യേക്ന് 
ടേയര്ലപഴ്ണ് ആയ കമ്ിറ്ിയാണ് തലദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത� കമ്ിറ്ി. 
വിവിധ വകുപ്കളടെയും മിഷനുകളടെയും 
ഏജന്സികളടെയും പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത�ത്ില് 
ഏലകാപിപ്ിക്കുക, നിര് വേഹണ ഏലകാ 
പനം, ലമാണിട്റിംഗ് തുെങ്ങിയവയാണ് 
ഈ കമ്ിറ്ിയുടെ ചുമത�കള്. വാര്ഡുത
�ത്ില് പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏലകാപിപ്ി
ക്കുകയും ലമാണിട്ര് ടേയ്യുകയുമാണ് 
സുഭിക് ലകരളം വാര്ഡുത� കമ്ിറ്ിയുടെ 
ചുമത�കള്. 

മുന്ാരുക്കങ്ങള്
സുഭിക് ലകരളം പദ്തിയുടെ ആസൂ

ത്രണവുമായി ൈന്ടപ്ട്് ധാരാളം മുടന്നാ
രുക്ങ്ങള് നെലത്ടെതുടെ്. ഓലരാ പഞ്ാ
യത്ിട�യും കൃഷി ടേയ്ാവുന്ന തരിശു 
നി�ങ്ങളം പുരയിെങ്ങളം കടടെത്ി 
ശാസ്തീയ കൃഷി രീതി അവ�ംൈിചേ് ഉല്ാ
ദനക്മത വർദ്ിപ്ിക്ണം. ഓലരാ ഭൂപ്ര
ലദശത്തും ഏടറ്ടുത്് നെത്ാന് സാധി
ക്കുന്ന കാര്ഷിക വിളകള്, മൃഗസംരക്ണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, മസ്യേൈന്ന പ്രവര്ത്
നങ്ങള് എന്നിവ കടടെത്ണം. ഇത്രം 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏടറ്ടുക്കുന്നവരുടെ 
വിശദവിവരം ലശഖരിചേ് ൈന്ടപ്ട് പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് നെത്ണം. സ്� ഉെമ 

ലനരിട്് കൃഷി ടേയ്ാൻ സന്നദ്മടല്ലകേിൽ 
കൃഷി ടേയ്യുന്നതിന് താല്രയേമുള്ള കർഷക 
കൂട്ായ്മ, പാെലശഖര സമിതി/സ്വയംസ
ഹായ സംഘങ്ങള്/കുടുംൈശ്രീ ഗ്രൂപ്കള്, 
ടപ്രാഡയൂസർ കമ്നി/സഹകരണ സംഘ 
ങ്ങള്/ോരിറ്ൈിൾ ഗ്രൂപ്കൾ, താല്രയേമുള്ള 
യുവാക്ള്, മെങ്ങിവന്ന പ്രവാസികൾ 
എന്നിവടര കണ്ടുപിെിക്കുകയും ലവണം. 
കൂൊടത ഭൂമിയുടെ ഉെമസ്ാവകാശത്ിടന്റ 
സുരക് ഉെമടയ ലൈാധയേടപ്ടുത്ി കൃഷി 
ടേയ്യുന്ന കർഷകന് കകമാലറടെത് തലദേ
ശഭരണസ്ാപനത്ിടന്റ ചുമത�യാണ്. 
വാര്ഡുത� സമിതിയുടെ ലനതൃത്വത്ി
�ാണ് കൃഷിസ്�ങ്ങളടെയും കര്ഷക/
ഗ്രൂപ്കളടെയും വിവര ലശഖരണം തുെങ്ങിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്  നെലത്ടെത്. വാര്ഡ് 
അെിസ്ാനത്ിൽ തയ്ാറാക്ിയ വിവര
ങ്ങൾ തലദേശഭരണസ്ാപന അെിസ്ാന
ത്ിൽ കൃഷി ലമഖ�ാ വർക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്് 
ലക്രാഡീകരിലക്ടെതാണ്. തുെർചേയായി 
കൃഷി ലമഖ�യുടെ വർക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്് ലയാഗം 
ലേർന്ന് തലദേശസ്വയംഭരണസ്ാപന പ്ര
ലദശത്ിനു ലവടെിയുള്ള കരെ് കാർഷിക 
പദ്തി തയ്ാറാക്കുക എന്നതും ആസൂത്ര
ണത്ിടന്റ ഭാഗമാണ്. ഇതിന് സമാന്തര
മായി തടന്ന മൃഗസംരക്ണം. കൃഷി 
വികസനം, മസ്യേ വികസനം, ഭലക്യോല്
ന്നങ്ങളടെ മൂ�യേവർദ്നവ് തുെങ്ങിയ 
അനുൈന് ലമഖ�കളിട� സംലയാജിത 
പദ്തികൾക്കും ൈന്ടപ്ട് വർക്ിംഗ് 
ഗ്രൂപ്കൾ രൂപം നൽലകടെതാണ്. കൂൊടത 
ആവശയേമുള്ള സാലകേതിക സഹായം, 
പരിശീ�നം, വിപണി സഹായങ്ങള് 
ടേയ്തു ടകാടുക്കുക, കൃഷി വകുപ്് മുന്കക 
എടുത്് കാര്ഷിക ക�ടെര് തയ്ാറാക്കുക 
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തുെങ്ങിയവയും സുഭിക് ലകരളം പദ്തി
യുടെ പ്രധാന ആസൂത്രണ നിര് വേഹണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ്.

കൃഷി, മൃഗസംരക്ണം, ക്ീരവിക
സനം, മസ്യേൈന്നം എന്നീ വകുപ്കള
മായി ൈന്ടപ്ട്് 3860 ലകാെി രൂപയുടെ 
പദ്തികളാണ് സുഭിക് ലകരളം പദ്തി
യിലൂടെ സര്ക്ാര് നെപ്ാക്കുന്നത.് കൃഷിക്് 
1448.86 ലകാെി രൂപയും മൃഗസംരക്ണ 
ലമഖ�യ്ക് 118.05 ലകാെി രൂപയും ക്ീര 
വികസനത്ിന്  215.81 ലകാെി രൂപയും 
മസ്യേൈന്ന ലമഖ�യില് 2078 ലകാെി 
രൂപയുമാണ് പദ്തി വിഹിതം.

ഓലരാ പഞ്ായത്ിട�യും കൃഷിടേ
യ്ാവുന്ന തരിശുനി�ങ്ങളം പുരയിെങ്ങളം 
കടടെത്ി ശാസ്തീയ കൃഷി രീതിയുടെ 
കീഴിൽ ടകാണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ 
പദ്തിയുമായി ൈന്ടപ്ട്് നെപ്ി�ാലക്
ടെ പ്രധാന കാരയേങ്ങളില് ഒന്ന്. മടറ്ാന്ന് 
ഒരു ലകാെി ഫ�വൃക് കത പദ്തിയിലൂ
ടെയും പചേക്റി, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളടെ കൃഷി
യിലൂടെയും ലപാഷക സുരക്യും വരുമാന 
വർധനവും ഉറപ്ാക്കുക എന്നതാണ്. കൃഷി 
വകുപ്്, മൃഗസംരക്ണം, ക്ീര ഉല്ന്നം, 
ഉൾനാെൻ മസ്യേൈന്നം ഉൾടപ്ടെയുള്ള 
മസ്യേൈന്നം എന്നിവയുടെ സംലയാജന
ത്ിലൂടെ വിപു�മായ സംലയാജിത 
ഗാർഹിക കൃഷിക്് പിന്തുണ നൽകുക, 
പ്രവാസികടള വയോപകമായി ഇെടപടുവി
ച്ചുടകാണ്ടു പ്രാഥമിക ലമഖ�യിൽ സ്വകാരയേ 
നിലക്പം സൃഷ്ിക്കുക, ഉല്ന്നങ്ങൾക്ായി 
പ്രാലദശിക വിപണി വികസിപ്ിക്കുക, 
ഭക്യേ സംസ്ക്കരണടത് ലപ്രാസ്ാഹിപ്ി

ക്കുക, ലകാൾഡ് ലറ്ാലറജ് ഉൾടപ്ടെയു
ള്ളവയിട� കുറവുകൾ കടടെത്ി 
നികത്തുക എന്നിവയാണ് മറ്് പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള്.
സഷംനയാജിത സമീപേഷം

തരിശുഭൂമി കൃഷി, പുരയിെ കൃഷി, നി�
വിലള്ള കൃഷിയുടെ വിള വർദ്ിപ്ിക്ാനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, ടമചേടപ്ട് വിപണി 
സൗകരയേങ്ങൾ, വിളടവടുപ്ിനുലശഷമുള്ള 
പരിപാ�നത്ിട� ഇെടപെലകൾ 
എന്നിവ ഉൾടപ്ടുന്ന ഒരു സംലയാജിത 
സമീപനം ഈ പദ്തിയുടെ �ക്യേം 

കകവരിക്ാൻ സര്ക്ാര് ആസൂത്രണം 
ടേയ്ിട്ടുടെ്. കൃഷിവകുപ്്, ലകരള കാർഷിക 
സർവേക�ാശാ�, തലദേശസ്വയംഭരണ 
വകുപ്്, കുടുംൈശ്രീ, ലഹാർട്ിലകാര്പ്് 
തുെങ്ങിയവയുടെ സഹായലത്ാടെ വിത്തു 
വിതരണ ശംഖ� ഒരു സ്ിരസംവി 
ധാനമായി രൂപടപ്ടുത്തും. ഉൾനാെൻ 
മസ്യേൈന്നം ഉൾടപ്ടെയുള്ള പ്രവർ
ത്ന ങ്ങളിൽ യുവാക്ടള പരിശീ�ക
രായി ഉൾടപ്ടുത്തുന്നതിന് ടതാഴിൽ 
കനപുണയേ പരിശീ�നങ്ങൾ ഈ പദ്തി
യുടെ ഭാഗമായി സര്ക്ാര് നൽകും. കൂൊടത 
കൃഷി, മസ്യേൈന്നം, മൃഗസംരക്ണം, 
ക്ീരം എന്നീ ലമഖ�കളിട� പ്രാലദശിക 
ഉല്ന്നങ്ങളടെ ഫ�പ്രദമായ സംഭരണം, 
ഗതാഗതം, വി� നിശ്ചയിക്ൽ, വിളടവ
ടുപ്ിനുലശഷമുള്ള പരിപാ�നം, സംസ്ക്ക
രണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങളം ഈ 
പദ്തിയിലൂടെ സര്ക്ാര് ടകാണ്ടുവരും. 
അധികമായിട്ടുള്ള ഉല്ാദനം സ്ിരമായി 
പ്രാലദശികത�ത്ിൽ തടന്ന ഈ പദ്
തിയിലൂടെ സംഭരിക്കും. കൂൊടത ലഹാർ
ട്ിലകാർപ്്, വിഎഫ് പിസിടക, എഫ് പി
ഒകൾ, പിഎസികൾ എന്നിവ ഒരുമിചേ് 
വീട്ടുപെിക്ൽ നിന്നും ലശഖരിക്കുന്ന ഒരു 
പദ്തി തുെങ്ങുകയും അതുലപാട� തടന്ന 
വിൽപനയിലൂടെയുള്ള വരുമാനം കർഷ
കരുടെ അക്ൗടെില�ക്് കാ�താമസമി
ല്ലാടത ടക്രഡിറ്് ടേയ്യുന്നതിനും ലവടെി
യുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളം സുഭിക് ലകരളം 
പദ്തിയിലൂടെ സര്ക്ാര് നെപ്ി�ാക്കും. 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് ഈ 
പ്രവർത്നങ്ങടള സഹായിക്കുന്നതിനായി 
ലഹാംടറ്ഡ് സലപ്ാർട്് ഗ്രൂപ്്/മാർക്റ്ിങ് 
ഗ്രൂപ്് എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നതിടന 
ക്കുറിച്ചും തീരുമാനം എടുക്ാവുന്നതാണ്.

കൃഷിക്ാടരയും കർഷകടത്ാഴി�ാ
ളികടളയും ഉപലഭാക്ാക്ടളയും മുൻനിർ
ത്ി കൃഷിയില�ർടപ്ടുന്നവർക്് സ്ായി 
യായ വരുമാനം ഉറപ്ാക്കുന്നതിനും വിഷ 
രഹിതമായ പചേക്റി ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്നതി
നും ഭക്യേ ഉല്ാദനം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനു
മുള്ള ഇെടപെലകളാണ് സുഭിക് ലകരളം 
പദ്തിയിലൂടെ സര്ക്ാര് �ക്യേമിടുന്നത്. 
അതിലൂടെ ആലരാഗയേമുള്ള ഒരു ജനതടയ 
രൂപടപ്ടുത്തുന്ന ജീവിതരീതിടയ വിക
സിപ്ിക്കുന്നതിന് കൂട്ായി പരിശ്രമിക്ാം.


ല�ഖിക തലദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് 

പ്രിന്സിപ്ല് ടസക്രട്റിയാണ്.
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സാധാരണ ജനങ്ങളടെ ജീവിതവു
മായി ലനരിട്ടും പലരാക്മായും 

ൈന്ടപ്ടുന്ന സമസ്ലമഖ�കളിലം വിക
സനത്ിടന്റ കകടയ്ാപ്് ോര്ത്ാന് 
കഴിഞ്ഞ നാ�് വര്ഷങ്ങളിട� പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങളിലൂടെ സര്ക്ാരിന് സാധിചേതിടന്റ 
ോരിതാര്ത്ഥയേത്ി�ാണ് നാം ഇന്ന്. ഹരി
തലകരളം, ആര്ദം, ക�ഫ്, ടപാതുവിദയോ
ഭയോസ സംരക്ണ യജ്ഞം എന്നീ നാ�് 
പ്രലതയേക മിഷനുകള് വഴിയാണ് ലകരള
ത്ിടന്റ സമഗ്വും സര്വേത� പെര്ശിയുമായ 
വികസനത്ിന് കളടമാരുക്ിയത്. ടവല്
വിളികള് ഏടറയുടൊയിരുന്നു. 2016ട� 
ടകാടുംവരള്ചേയും 2017ട� ഓഖി ചുഴ�ി
ക്ാറ്റും 2018ട� മഹാപ്രളയവും 2019ട� 
ടവള്ളടപ്ാക്വും നിപ് കവറസ് ൈാധയും 
2020ട� ടകാലറാണ കവറസ് ൈാധയു
ടമല്ലാം കെന്ന് ലകരളത്ില് ഒരു കാര്ഷിക 
വിപ്ലവത്ിന് വിത്ിട്ിരിക്കുകയാണ് 
സംസ്ാന സര്ക്ാരും തലദശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളം. 

എല്ലാവിഭാഗം ജനങ്ങടളയും വിശ്വാ

സത്ിട�ടുത്തുടകാടെ് സക്രിയമായ 
നിരവധി കര്മ് പരിപാെികളാണ് നെപ്ി
�ാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പാെലത്ക്്, 
ജീവനി-നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആലരാഗയേം, 
കൃഷി പാഠശാ� തുെങ്ങിയ പദ്തികള് 
അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പ്രളയാന
ന്തര ലകരളടത് പുനര്നിര്മ്ിക്കുന്ന 
റീൈില്ഡ് ലകരള ഇനിലഷയേറ്ീവിടന്റ 
ഭാഗമായി കാര്ഷികലകരളടത് പുനരുദ്
രിക്കുന്നതിനായി നെപ്ാക്ി പുനര്ജ്ജനി 
എന്ന ലപരില് ബൃഹത്ായ ഒരു പദ്തി
യുടെ ഫ�മായി ടനല്കൃഷി രംഗത്് 
ൈംപര് വിളവാണ് ഉടൊയത്.

ടകാവിഡ് 19 ടന്റ വയോപനവും അതിടന 
ടേറുക്ാൻ ഏർടപ്ടുത്ിയ ല�ാക്് 
ഡൗണും സംസ്ാനത്ിടന്റ സമ്ദ് വയേ
വസ്യിൽ കനത് ആഘാതലമൽപ്ിചേ 
പശ്ചാത്�ത്ിൽ ജനങ്ങളടെ ജീവന 
സുരക്യും വരുമാനവും തിരിച്ചു പിെി 
ക്ാനും സമഗ് കാർഷിക വികസനത്ി
നുമുള്ള സുഭിക് ലകരളം പദ്തിക്് 
സംസ്ാനത്് തുെക്ം കുറിച്ചു. കൃഷി, മൃഗ

സംരക്ണം, ക്ീരവികസനം, ഫിഷ 
റീസ്, ജ�വിഭവം, സഹകരണം, വയേവ 
സായം തുെങ്ങിയ ലമഖ�കടള കൂട്ിലയാ
ജിപ്ിചേ് കാടമ്യിൽ രീതിയി�ാണ് 
പദ്തി നെപ്ി�ാക്കുന്നത്. സംസ്ാന 
ത�ത്ിൽ കൃഷി വകുപ്ം താലഴ തട്ിൽ 
തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളമാണ് ഇതിടന്റ 
ഭാഗമായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ലനതൃത്വം 
നൽകുന്നത്. 

ഹരിത ലകരളം മിഷടന്റ ഭാഗമായി 
തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ ലനതൃത്വ
ത്ില് പതിനായിരങ്ങൾ അണിനിരന്ന 
ദൗതയേങ്ങളിലൂടെ തരിശു വയലകൾ കൃഷി
ലയാഗയേമാക്ിയും ജ�ാശയങ്ങൾ ശുേിയാ
ക്ിയും ജ�സംരക്ണ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ
യും കാര്ഷിക രംഗത്് വിപ്ലവകരമായ 
മാറ്ങ്ങള്ക്് തുെക്ം കുറിക്ാന് കഴിഞ്ഞു. 
ഹരിത ലകരളം ദൗതയേത്ിടന്റ ഭാഗമായി 
സംസ്ാനത്് അറുപതിനായിരലത്ാളം 
ജ�ലസേന കനാലകളാണ് നിർമ്ിചേത്. 
അമ്തിനായിരത്ി�ധികം പരമ്രാഗത 
ജ�ല�ാതസുകൾ പുനരുദ്രിച്ചു. തരിശു

കേരളം 
ോര്ഷിേ വിപ്വ�ികേക്ക്

21



നി�ങ്ങള് കൃഷിലയാഗയേമാക്ി 14,000 
കാർഷിക സംഘങ്ങൾ കൃഷി ടേയ്യുന്നു. 
160- ഓളം ക്റ്റുകളി�ായി 5,000 �ധികം 
ടഹക്ടർ സ്�ത്് കജവകൃഷി നെന്നുവ
രുന്നു. സുസ്ിരവികസനത്ിടന്റ ഒരു 
പുത്ന് വികസന �ക്യേത്ില�ക്് 
ലകരളം മുലന്നറുകയാണ്. അരി, പചേക്റി, 
മുട്, ലകാഴിയിറചേി, പാൽ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, 
പയറുവർഗങ്ങൾ, കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ, 
മസ്യേം എന്നിവയ്ക് സംസ്ാനടത് സ്വയം 
പരയോപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദ കർമ്പ
ദ്തി സർക്ാർ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുടെ്. 

നേട്ടങ്ങള്
നേല്കൃഷിയില് മുന്റ്ഷം

തരിശുകിെന്നിരുന്ന 90000 ടഹക്ടർ 
ഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറക്കുന്നതിനുള്ള ഫ�വ
ത്ായ ഇെടപെലകൾ കഴിഞ്ഞ നാ�് 
വര്ഷങ്ങളില് നെത്ി. ഇത്രയും ഭൂമി 
വീണ്ടും ടനൽകൃഷിയില�ക്് ടകാണ്ടുവരാ
നാണ് സർക്ാർ �ക്യേമിട്ിരിക്കുന്നത്. 
സുസ്ിര ടനല്കൃഷി വികസനം, 
തരിശുനി� കൃഷി, കരടനല്കൃഷി, ഒരുപ്പൂ 
നി�ങ്ങളില് ഇരുപ്പൂ കൃഷി, സവിലശഷ 
ഇനങ്ങളടെ കൃഷി ലപ്രാസ്ാഹനം, ടനല്ല് 
വികസന ഏജന്സികള്ക്് ധനസഹായം, 
മിനി/ ടേറുകിെ കറസ് മില്കളടെ 
സ്ാപനം, രജിലറ്ര്ഡ് വിത്തുല്ാദന 
പദ്തി എന്നീ വിവിധ ഘെകങ്ങളിലൂടെ
യാണ് ഇത് പ്രാവര്ത്ികമാക്കുന്നത്.

തരിശായിക്ിെന്നിരുന്ന ആറന്മുള 
ടമത്രാന് കായല്, ആവളപാടെി, തഴവ 
കായല് പുഞ്, മുട്ത്് വെക്കുവശം പായി
പ്ാടുതറ, മയ്ില് കീഴാ�ം പാെലശഖരം, 
മാ�ിക്രി, മധുരലവ�ി പെിഞ്ഞാലറ 
പാെലശഖരം, വി.എം.ടക. പാെലശഖരം, 
ടവളിയന്നൂര്കല്ലി, ടകായി�ാടെി, വെക്കും
പുറം കിഴക്കുംപുറം പാെലശഖരം, ലതലരറ്റു
കായല് ലകാള്പെവ്, കീഴാല് പാെലശ 
ഖരം, റാണിേിത്ിരക്ായല് എന്നീ പ്ര
ലദശങ്ങളില് കര്ഷകഗ്രൂപ്കളടെ സഹാ
യലത്ാടെ ടനല്കൃഷി പ്രാവര്ത്ിക 
മാക്ാന് സാധിച്ചു. 

2017-18 വര്ഷം 2,20,449 �ക്ം 
ടഹക്ടറില് ടനല്കൃഷി ടകാണ്ടു വന്ന് ഈ 
ലമഖ� ഒരു കുതിച്ചുോട്ത്ിന് സാക്യേം 
വഹിച്ചു. 6 �ക്ത്ില് അധികം ടമട്ിക് 
െണ് അരി ഉല്ാദിപ്ിച്ചു. 2018 ഓഗറ്് മാസ
ത്ിലടൊയ അതിരൂക്മായ ടവള്ളടപ്ാ
ക്ത്ില് പതിനായിരക്ണക്ിന് ടഹക്ടര് 

കൃഷി നശിചേിട്ടും 'പുനര്ജനി' പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങളിലൂടെ ശക്മായി തിരിച്ചുവരികയും 2 
�ക്ം ടഹക്ടര് പ്രലദശത്് ടനല്കൃഷി 
ടേയ്യുകയും ടേയ്തു. 2019 ൽ പ്രളയം വീണ്ടും 
കാർഷിക ലകരളത്ിൽ നാശനഷ്ങ്ങൾ 
വിതയ്ക്കുകയുടൊയി. രണ്ടുവർഷം തുെർചേ
യായി പ്രകൃതി ഇെഞ്ഞുനിടന്നകേിലം 40,000 
ഏക്ർ തരിശുഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറക്കു 
വാനായത് കാരണം ടനൽകൃഷി വിസ്തൃതി 
കുറയാടത പിെിച്ചു നിർത്തുവാനായി. ഈ 
വർഷം കൂടുതൽ തരിശു നി�ങ്ങൾ കൃഷി 
ലയാഗയേമാക്ാനാണ് �ക്യേമിട്ിരിക്കുന്നത.്
4 തണ്ീര്ത്െ സംരക്ണ നിയമം 

കൂടുതല് ഫ�പ്രദമാക്ാന് ആവശയേ
മായ ലഭദഗതി വരുത്ി. 

4 ടനല്കൃഷിയില് ഉത്മമുറകള് പാ�ി
ക്കുന്നതിനായി കുട്നാെ് ജി.എ.പി. 
പദ്തിയും വരിടനല്ലിടന്റ നിയന്തണം, 
കരിമണ്ിടന്റ പരിപാ�നം, കജവ 
ഉപാധികളടെ നിര്മ്ാണം, കളനിയ
ന്തണം, ഇലക്ാളജിക്ല് എഞ്ിനീ
യറിംഗ്, വിപണി ഇെടപെല്, മറ്് 
കജവകാര്ഷിക മുറകള് ഉള്ടപ്ടെയു
ള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്ി. 

4 ടേറുകിെ കര്ഷകര്ക്് സഹായകര
മായ നി�യില് 430 ടേറുകിെ അരിമി
ല്കളം 17 സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റുകലളാടു 
കൂെിയ അരിമില്കളം ആരംഭിച്ചു. 
ഇതുവഴി ടേറുകിെ കര്ഷകര് ഉല്ാദി
പ്ിക്കുന്ന ടനല്ല് സംസ്ക്കരിചേ് പാെലശഖര 
സമിതികള് മുലഖന തനത ്ബ്രാന്ഡില് 
വിപണിയിട�ത്ിക്കുന്നതിന് സാധി
ക്കുന്നു.

പച്ചക്കറി കൃഷിയില് കുതിച്ചുചാട്ടഷം
2015-16 കാ�യളവില് സംസ്ാനത്് 

46,500 ടഹക്ടര് സ്�ത്ാണ് പചേക്റി 
കൃഷി ടേയ്ിരുന്നത്. ഉല്ാദനം 6.28 �ക്ം 
ടമട്ിക് െണ്. ഈ സര്ക്ാര് അധികാര
ത്ില് വന്നലശഷം 2018-19 വര്ഷലത്ാടെ 
പചേക്റി കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി 82,166 
ടഹക്ടര് ആയും ഉല്ാദനം 12.12 �ക്ം 
ടമട്ിക് െണ് ആയും വര്ദ്ിച്ചു. 2015-16 
വര്ഷവുമായി താരതമയേം ടേയ്യുലമ്ാള് 
35,666 ടഹക്ടര് സ്�ത്് അധികമായി 
കൃഷിടേയ്യുവാനും 5.84 �ക്ം െണ് പചേ
ക്റി അധികമായി ഉല്ാദിപ്ിക്കുവാനും 
കഴിഞ്ഞു.
4 2017-18 മുതല് ഓണത്ിന് വിഷരഹി

തലദശ സ്ാപനങ്ങളടെ പദ്തി 
പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ഉല്ാദന വർദ്നവ് 
�ക്യേമിട്ടു ടകാടെ് പദ്തി തുക ടേ�വ
ഴിക്കുന്നതിൽ സമഗ്മായ പരിഷ്ക്കരണങ്ങ
ളാണ് സര്ക്ാര് വരുത്ിയത്. ഇതുപ്ര
കാരം ത്രിത� പഞ്ായത്തുകൾ ടപാതു
വിഭാഗത്ിൽ സാധാരണ വിഹിതത്ി
ടന്റ 30 ശതമാനം തുകയും നഗര തലദേശ
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 10 ശതമാനം 
തുകയും ഉല്ാദന ലമഖ�ാ ലപ്രാജക്ടുകൾക്് 
നീക്ിടവയ്കണടമന്ന് നിർലദേശിച്ചു. 
ലമഖ�ാ പരിധിയിൽ വരുത്ിയ മാറ്
ത്ിടന്റ ഫ�മായി തലദേശഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളടെ ലനതൃത്വത്ില് പദ്തി പ്രവ
ര്ത്നത്ിടന്റ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 4 
വര്ഷങ്ങളില് കാർഷിക, മൃഗസംരക്ണ 
ലമഖ�യിൽ വ�ിയ മുലന്നറ്ം ഉടൊക്കു
വാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുടെ്. 22,83,156 ഏക്ർ 
സ്�ത്് തരിശുഭൂമി കൃഷി, കാർഷിക 
സമൃദ്ിക്ായി 1,41,471 കജവ കൃഷി സംരം

ഭങ്ങൾ, ഭക്യേ സുരക് ഉറപ്ാക്കുന്നതി
നായി 24,81,061 ഏക്ർ സ്�ത്് 
ടനൽകൃഷി,  എന്നിവ കാർഷിക 
ലമഖ�യിട� പ്രധാന ലനട്ങ്ങളാണ്. 
666 കാർഷിക കർമ്ലസനകളം ഇക്ാ
�യളവിൽ രൂപീകരിച്ചു.

കന്നുകാ�ി സമ്ത്് വർദ്ിപ്ിക്കു
ന്നതിനായി മൃഗസംരക്ണ ലമഖ�യിൽ 
56,382 പശുക്ടളയും 12,890 എരുമക
ടളയും 1,18,755 ആടുകടളയും വിതരണം 
ടേയ്തു. 2,521 ഇറചേിലക്ാഴി യൂണിറ്റുക
ളാണ് ഇക്ാ�യളവിൽ പ്രവർത്നം 
ആരംഭിചേത്. കർഷകർക്് ആദായകര
മായ പ്രവർത്നം എന്ന നി�യിൽ 
31,63,236 മുട്ലക്ാഴികടള ഇക്ാ�യള
വിൽ വിതരണം ടേയ്ിട്ടുടെ്. 6,61,752 
ലപർക്് പാൽ സൈ്സിഡി തുക 
വിതരണം ടേയ്ിട്ടുടെ്. 4,98.17 ലകാെി 
രൂപയാണ് ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി 
ടേ�വഴിചേത്.

ജേകീയാസൂത്രണവഷം 
കാരഷിക മൃഗസഷംരക്ണ നമഖലകളഷം
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തമായ പചേക്റി വീട്ടുവളപ്ില് ഉല്ാ
ദ ി പ് ി ക്കു ന്ന ത ി ട ന്റ  ഭ ാ ഗ മ ാ യ ി 
‘ഓണത്ിേ് ഒരു മുറഷം പച്ചക്കറി’ എന്ന 
പദ്തി നെപ്ി�ാക്ി വരുന്നു. 

4 വീട്ടുവളപ്ിട� പചേക്റി കൃഷിക്ായി 
കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങളില് 160 �ക്ം 
പചേക്റി വിത്് കിറ്റുകളം 296.35 
�ക്ം പചേക്റികത്കളം 1,19,918 
ലഗ്ാൈാഗ് യൂണിറ്റുകളം വിതരണം 
ടേയ്തു.

4 ല�ാകപരിസ്ിതി ദിനലത്ാെനുൈ
ന്ിചേ് 42 �ക്ം പചേക്റി വിത്് 
കിറ്റുകള് വിതരണം ടേയ്തു.

4 2018 പുനര്ജ്ജനിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു 
ലകാെി പചേക്റികത്കളം 77 �ക്ം 
പചേക്റി വിത്് കിറ്റുകളം വിതരണം 
ടേയ്തു. 

4 പുതിയ തലമുറനയ കൃഷിയിനലക്ക;് 2018-
19, 2019-20 വര്ഷം 5000 വിദയോ�യങ്ങ
ളില് പചേക്റിലത്ാട്ങ്ങള് സ്ാപിച്ചു. 
487 സര്ക്ാര് / സ്വകാരയേ സ്ാപന
ങ്ങളിട� തരിശായിക്ിെന്ന 359.32 
ടഹക്ടര് സ്�ത്് പചേക്റികൃഷി 
ടേയ്തു. ഉല്ാദനം 3852 െണ്.

4 വാണിജയോെിസ്ാനത്ില് ക്റ്റുകള്, 
തരിശുനി� കൃഷി, റ്ാലഗര്ഡ് ക്റ്
റുകള് എന്നിവ മുലഖന 34,102 ടഹക്ടര് 
സ്�ത്് പചേക്റി കൃഷി ടേയ്തു.

4 4520 മഴമറകളം 2971 ടഫര്ട്ിലഗഷന് 
യൂണിറ്റുകളം 819 ഫാമി�ി ഡ്ിപ്് 
ഇറിലഗഷന് യൂണിറ്റുകളം പചേക്റി 
സംഭരണത്ിനായി 1536 സീലറാ 
എനര്ജി കൂള് ലേമ്റുകളം സ്ാപിച്ചു. 

4 2019-20 വര് ഷം 2000 പമ് ്ടസറ് ്യൂണി
റ്റുകള് സ്ാപിച്ചു. 

4 ടേറുകിെ മൂ�യേവര്ദ്ിത യൂണിറ്റുകള്ക്് 
ലപ്രാസ്ാഹനം. 2017-18, 2018-19 വര്ഷ
ങ്ങളി�ായി  75% സൈ്സിഡി 
നിരക്ില് 56 യൂണിറ്റുകള്ക്് 89 �ക്ം 
രൂപ നല്കി. 

4 2019-20 വർഷം 3580 ടഹക്ടർ 
സ്�ത്് വിലകന്ദ്രീകൃത ക്റ്ർ അെി
സ്ാനത്ിലള്ള യൂണിറ്റുകൾക്് 
ധനസഹായം. 750 ടഹക്ടർ തരിശു 
നി�ങ്ങളില് പുതുതായി പചേക്റി 
കൃഷി ടേയ്തു. 

ജീവേി - േമ്മുനട കൃഷി
േമ്മുനട ആനരാഗഷ്യഷം

പചേക്റി കൃഷിയിൽ സ്വയം പരയോപ്ത

തലയാടൊപ്ം വിഷവിമുക് പചേക്റിയു
ല്ാദനവും �ക്യേമിട്്, 2020 ജനുവരി ഒന്നു 
മുതൽ 2021 ഏപ്രിൽ (വിഷു) വടരയുള്ള 470 
ദിവസത്ിനുളള വിഷവിമുക് പചേക്റി 
സംസ്ാനടത്ാട്ാടക �ഭയേമാക്കുക എന്ന 
�ക്യേലത്ാടുകൂെി ‘‘ജീവനി - നമ്മുടെ കൃഷി, 
നമ്മുടെ ആലരാഗയേം’’ എന്ന പദ്തി നെപ്ി
�ാക്കുന്നു. വീട്ടുവളപ്ിട� പചേക്റി കൃഷി 
ലപ്രാസ്ാഹിപ്ിക്കുവാനും വർഷത്ിലെ
നീളം സുരക്ിത പചേക്റി �ഭയേമാക്കുവാനും 
അതുവഴി ആഹാരത്ിലൂടെ ആലരാഗയേം 
എന്ന സംസ ്കാരം വളർത്ി ടയടുക്കുവാനും 
പദ്തി �ക്യേമിടുന്നു. 

നകരഗ്രാമഷം
2016-17 മുതല് 2019-20 കാ�യളവില് 

250 ടഹക്ടര് വീതമുള്ള 206 ലകരഗ്ാമങ്ങള് 
ടതരടഞ്ഞടുത് ഗ്ാമപഞ്ായത്് പ്രലദ
ശങ്ങളില് നെപ്ാക്ി. പദ്തിയുടെ 
ഭാഗമായി 2018-19 വടര 58,884 ടഹക്ടറില് 
സംലയാജിത വിളപരിപാ�ന മുറകള് 
നെപ്ി�ാക്കുകയും 3512.67 ടഹക്ടറില് 
ജ�ലസേന സൗകരയേം വര്ദ്ിപ്ിക്കുകയും 
ടേയ്തു. 2019-20 വര്ഷം 13,500 ടഹക്ടര് 
ടതങ്ങിന് ലതാട്ങ്ങളി�ാണ് സംലയാജിത 
പരിപാ�ന മുറകള് നെപ്ാക്ി വരുന്നത്.

കിഴങ്ങ് - പയരവരഗ്ഗ വിളകളനട 
വഷ്യാപേഷം

ലകരളത്ിട� 14 ജില്ലകളില് നിന്നും 
ടതരടഞ്ഞടുത് 20 സീഡ് വിലല്ലജുകള് 
വഴി, ഓലരാ വിലല്ലജുകളില് 1253.3 ടഹക്ടര് 
സ്�ത്് മരചേീനി, ലേന, ലേമ്്, കാചേില് 
എന്നീ കിഴങ്ങു വര്ഗ്ഗ വിളകളടെ കൃഷി 

നെപ്ാക്ി. ആദിവാസി ലമഖ�കളായ 
പുത്തൂര്, ഉര്ങ്ങാട്ിരി, മാങ്കുളം, മാനന്തവാെി, 
തവിഞ്ഞാല് എന്നിവിെങ്ങളില് 250 
ടഹക്ടര് സ്�ത്് കിഴങ്ങുവിള വയോപിപ്ി
ചേിട്ടുടെ്. 1375 ടഹക്ടര് സ്�ത്് ഉഴുന്ന്, 
മറ്് പയര് വിളകള് എന്നിവ രടൊം 
കൃഷിക്കു ലശഷം കൃഷി ടേയ്ിട്ടുടെ്.

പ്ാനദശിക വിളകളനട വികസേവഷം 
ആദിവാസി നമഖലാ കൃഷിയഷം

ഓണാട്ടുകര പ്രലദശത്് എള്ള് കൃഷി 
1132 ടഹക്ടര് സ്�ത്തും പാ�ക്ാെ് 
ജില്ലയില് നി�ക്െ� 169 ടഹക്ടര് 
സ്�ത്തും ഇടുക്ി, പത്നംതിട് ജില്ലക
ളില് കരിമ്് കൃഷി 1028.75 ടഹക്ടര് 
സ്�ത്തും നെപ്ി�ാക്ി. അട്പ്ാെി പ്രലദ
ശടത് ആദിവാസി ലമഖ�യുടെ സമഗ്പു
ലരാഗതിക്ായി ആദിവാസി കര്ഷകജന
തയുടെ പാരമ്രയേകൃഷി പുനസ്ാപിക്കുക, 
ഈ ലമഖ�യിട� ലപാഷകാഹാരക്കുറവ് 
മൂ�മുള്ള ആലരാഗയേപ്രശ്ങ്ങള്ക്് ശാശ്വത
മായ പരിഹാരം ഉടൊക്കുക, കാര്ഷിലകാ
ല്ന്നങ്ങള്ക്് നയോയമായ വി� �ഭയേമാക്കുക 
എന്നീ �ക്യേലത്ാടു കൂെി 'മില്ലറ്് വിലല്ലജ് 
' എന്ന പദ്തി നെപ്ി�ാക്ി. 2017-18 ല് 
300 ടഹക്ടര് സ്�ത്് ടേറുധാനയേങ്ങളം 
200 ടഹക്ടര് സ്�ത്് പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങളം 
15 ടഹക്ടറില് പചേക്റികളം അട്പ്ാെി
യിട� 45 ആദിവാസി ഊരുകളി�ായി 
കൃഷി ടേയ്ിട്ടുടെ്. 74.96 െണ് ടേറുധാനയേ
ങ്ങള് ഉള്ടപ്ടെ വിളടവടുക്ാന് സാധിചേി
ട്ടുടെ്.2018-19 വര്ഷം ആടക 596 ടഹക്ടര് 
സ്�ത്് കൃഷി നെപ്ി�ാക്ി.

വിള ആനരാഗഷ്യപരിപാലേഷം
വിളകടള ൈാധിക്കുന്ന കീെലരാഗ

ൈാധ, സസയേലപാഷണമൂ�കങ്ങളടെ ഏറ്
ക്കുറചേിൽ മുത�ായവ മൂ�ം വിളകൾക്കു
ടൊകുന്ന നാശനഷ്ങ്ങൾ ഫീൽഡുത� 
നിരീക്ണത്ിലൂടെ കടടെത്ി വിള 
കളടെ സംരക്ണത്ിന് ആവശയേമായ 
നിർലദേശങ്ങൾ യഥാസമയം കർഷകർക്് 
�ഭയേമാക്കുകടയന്ന ഉലദേശലത്ാടെ വിള 
ആലരാഗയേപരിപാ�ന പദ്തി നെപ്ി�ാക്ി. 
4 കീെലരാഗനിയന്തണത്ിന് ഇന്റർടന

റ്് അെിസ്ാനമായുള്ള CPSS (Crop 
Pest Surveillance System) ലസവനം 
കർഷകർക്്. 

4 പഞ്ായത്് ത�ത്ിൽ പ്ലാന്റ് 
ടഹൽത്് ക്ീനിക്കുകൾ.252 സസയോ
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ലരാഗയേ ക്ീനിക്കുകൾ. 25 പുതിയ ക്ീ
നിക്കുകൾ കൂെി ഉെന്. 

4 ഓലരാ വർഷവും 100-200 വടര എ�ി 
നശീകരണ കാമ്യിൻ.

പുേരാവിഷ്ക്കരിച്ച സഷംസ്ാേ വിള 
ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതി

2017 മാര്ചേ ്22 മുതല് വിളയുടെ വിപണി 
മൂ�യേലത്ാെടുത്തു നില്ക്കുന്ന രീതിയില് 
വിളനാശത്ിന് നഷ്പരിഹാരലമകുവാന് 
വിള ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിഷ്കരിച്ചു. വാഴ 
ഒന്നിന്  50 രൂപയില് നിന്നും 300 
രൂപയായും ടനല്ലിന് ടഹക്ടര് ഒന്നിന് 
15,000 ല് നിന്ന് 35,000 മായും ഉയര്ത്ി. 
ഇഞ്ി ടഹക്ടര് ഒന്നിന് 40,000 ല് നിന്ന് 
80,000 മായും മഞ്ഞള് ടഹക്ടര് ഒന്നിന് 
40,000 ല് നിന്ന് 60,000 മായും കാപ്ിടചേെി 
ഒന്നിന് ലകവ�ം 75 രൂപയായിരുന്നത് 
350 രൂപയായും വര്ദ്ിപ്ിച്ചു.
4 2019-20 ഡിസംൈര് വടര 3,26,316 

കര്ഷകര് പദ്തിയില്.
4 കൃഷിനാശം സംഭവിചേ 40052 കര്ഷ

കര്ക്് 55.6 ലകാെി രൂപ ആനുകൂ�യേ
മായി വിതരണം ടേയ്തു.
 

പുേരജ്ജേി
പ്രളയം മൂ�ം തകര്ന്നെിഞ്ഞ കാര്ഷിക 

ലമഖ�യുടെ പുനരുജ്ജീവനത്ിനായി 
‘പുനര്ജ്ജനി’ എന്ന ലപരില് അെിയന്തര 
പ്രാധാനയേമുള്ള പ്രവൃത്ികള് നെപ്ി�ാക്ി. 
4 2018-19ൽ 65.81 ലകാെിരൂപയുടെ പ്രള

യാനന്തര പാലക്ജ് പദ്തികള്ക്് 
സര്ക്ാര് അംഗീകാരം �ഭിച്ചു. 

4 5650.85 െൺ ടനൽവിത്തും 77 �ക്ം 
പചേക്റി വിത്തുകിറ്റുകളം 30 �ക്ം 
പചേക്റി കതകളം സൗജനയേമായി 
വിതരണം ടേയ്തു. 665 ടഹക്ടർ സ്� 
ത്തു കൃഷി ടേയ്യുന്നതിനാവശയേമായ 
ദീർഘകാ� സുഗന്വയേഞ്ജന വിളക 
ളടെ നെീൽ വസ്തുക്ളം വിതരണം 
ടേയ്തു. കൂൊടത 4370.37 ടഹക്ടർ സ്
�ലത്ക്ാവശയേമായ കുമ്ായ വസ്തു 
ക്ളം വിതരണം ടേയ്തു.

4 പ്രകൃതിലക്ാഭം മൂ�ം വിളനാശം 
സംഭവിചേ കര്ഷകര്ക്് 2012 മുതലള്ള 
നഷ്പരിഹാരം കുെിശ്ിക ഉള്ടപ്ടെ 
നല്കുന്നതിനായി 52 ലകാെി രൂപ അനു
വദിച്ചു.

ഇ- ഗനവണന്സ് 
കൃഷിയിലഷം 

കര്ഷകര്ക്ായി ‘കാര്ഷിക വിവരസ
ലകേതവും ഇ-വിപണി ആപ്ലിലക്ഷനും’. 
ടമാകൈല് ആപ്് വികസിപ്ിച്ചു. ഈ - 
വിപണി ടമാകൈല് ആപ്് ലപാര്ട്ലക
ളായ www.krishi.info, karshikavivarasanket
hamoruviralthumpil, Call centre No.1800-425-
1661, Whatsapp Call Centre 9447051661 മുത
�ായവയും വിപണി സംൈന്ിചേ വിവര
ങ്ങള് കര്ഷകര്ക്് നല്കുന്നു. കര്ഷകര്ക്് 
ഡിജിറ്ല് മാധയേമങ്ങള് ഉപലയാഗിചേ് 
ആധുനിക കാര്ഷിക ശാസ്തീയ പരിേരണ
മുറകള് പരിേയടപ്ടുത്തുന്നതില�ക്ായി 
ഓണ്ക�ന് ഫാര്ലമഴ്് ഫീല്ഡ് സ്കൂള് 
കാര്ഷിക വിവരസലകേതത്ിലൂടെ നെത്ി. 
kisan.gov.in എന്ന കര്ഷക രജില്രേഷന് 
ലപാര്ട്�ില് 19.65 �ക്ം കര്ഷകടര രജി
റ്ര് ടേയ്ിട്ടുടെ്.

ജജവകൃഷി വികസേഷം
സംസ്ാനത്് നി�വിലള്ള കജവ

കാര്ഷിക നയടത് അെിസ്ാനമാക്ി 
കജവകൃഷി ലപ്രാസ്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനു 
ലവടെി പദ്തികള് നെപ്ി�ാക്ി വരുന്നു. 
4 ഉത്മ കാര്ഷിക മുറകള് പാ�ിചേ് 

കഴിഞ്ഞ നാ�് വര്ഷങ്ങളി�ായി 
59,095 ടഹക്ടലറാളം സ്�ത്് 
കജവകൃഷി നെത്തുന്നു.

4 കജവരീതിയില് ഉല്ാദിപ്ിക്കുന്ന പചേ
ക്റികള് സംഭരിചേ് ‘ലകരള ഓര്ഗാ 
നിക് ’ എന്ന ബ്രാന്ഡ് നാമത്ില് 
വിപണനം ടേയ്തുവരുന്നു.

4 വിപണിയില് �ഭയേമായ പഴം-പചേക്
റികളിട� കീെനാശിനി അവശിഷ് 
വിഷാംശ പരിലശാധന കാര്ഷിക 
സര്വേക�ാശാ�യുടെ അക്രഡിറ്ഡ് 
�ാബുകളില് പരിലശാധിചേ് ഫ�ം 
വിവിധ മാധയേമങ്ങളിലൂടെ ടപാതുജന
ങ്ങടള അറിയിക്കുന്നു. 

4 സ ം സ് ാ ന ത്്  ക ജ ല വ ാ ല് ന്ന 
വിപണിയായ 508 ഇലക്ാലഷാപ്കള് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു.

കരഷകസഭയഷം 
ഞാറ്റുനവലചന്തയഷം

ഞാറ്റുലവ� അെിസ്ാനമാക്ിയുള്ള 
പരമ്രാഗത കൃഷിരീതി കര്ഷകര്ക്് ഒരു 
മുതല്ക്കൂട്ാണ്. ഈ കാ�യളവില് ഗുണ
ലമന്മയുള്ള നെീല് വസ്തുക്ളടെ �ഭയേത 
ഉറപ്ാക്കുന്നതിനും കൃഷി വകുപ്് നെപ്ി�ാ
ക്കുന്ന പദ്തികടള സംൈന്ിചേ് അവ 
ലൈാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും സംസ്ാന
ടമാട്ാടക വാര്ഡ് ത�ത്ില് 2018-19 
വര്ഷം മുതല് കര്ഷകസഭയും അലതാെനു
ൈന്ിചേ് ഞാറ്റുലവ� േന്തയും നെത്ി 
വരുന്നു. സംസ്ാനടത് 15,962 ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്് വാര്ഡുകളിലം 3,122 മുനിസി
പ്ാ�ിറ്ി വാര്ഡുകളിലം 414 ലകാര്പ്ലറ
ഷന് വാര്ഡുകളിലം ഈ പരിപാെി നെപ്ി
�ാക്കുന്നു. ഇതിനായി ഓലരാ വാര്ഡിനും 
1000 രൂപ വീതം ധനസഹായം അനുവദി
ചേിട്ടുടെ്. 

വിവരങ്ങൾക്് കെപ്ാെ് :
ഡയറക്ടർ, കൃഷി വകുപ്് 

ഫാം ഇൻഫർലമഷൻ ൈയൂലറാ

നകരള പുേരേിരമാണപദ്ധതി 
പ്രളയാനന്തര ലകരളടത് പുനഃസൃഷ്ിക്കുക എന്ന ഉലദേശലത്ാടെ നവലകരളം 

പുനര്നിര്മ്ാണം പദ്തി പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭിചേിട്ടുടെ്. അതിടന്റ ഭാഗമായി 
ലകരളത്ിട� കാര്ഷിക ലമഖ�ടയ ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും കാ�ാവസ്യുടെയും 
കജവകവവിധയേത്ിടന്റയും അെിസ്ാനത്ില് കാര്ഷിക പാരിസ്ിതിക 
ലമഖ�കളായി പുനര്വിഭജിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിചേിട്ടുടെ്. ലകാറ്ല് ടപ്ലയിന്, 
മിഡ് �ാന്റ് �ാറ്കററ്്, ഫുട്് ഹില്സ്, കഹ ഹില്സ്, പാ�ക്ാെ് ടപ്ലയിന് 
എന്നിങ്ങടന 5 അലഗ്ാ ഇലക്ാളജിക്ല് ലസാണുകളാണ് നിര്ണ്യിചേിട്ടുള്ളത്.

തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ കാര്ഷിക ലമഖ�യിട� പദ്തി 
നെത്ിപ്ിട� നി�വിലള്ള രീതിയും സംവിധാനങ്ങളം അലതപെി തുെര്ന്നുടകാടെ് 
തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളം കൃഷി വകുപ്ം തമ്ിലള്ള ഏലകാപനം ദൃഢമാക്ി
ടക്ാണ്ടുമാണ് പുനര്വിഭജനം നെപ്ി�ാക്കുന്നത്. പദ്തിയുമായി ൈന്ടപ്ട്് 
12 പദ്തികൾക്് 182.78 ലകാെി രൂപ അനുവദിചേിട്ടുടെ്. 
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തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ 
പദ്തികൾ കർഷക സൗഹൃദമാക്കു

ന്നതിനും പാൽ, മുട്, മാംസം എന്നിവയുടെ 
ഉല്ാദനത്ിൽ സ്വയംപരയോപ്തത കകവ
രിക്കുക എന്ന �ക്യേം സാക്ാത്ക്രിക്കു
ന്നതിനും ലവടെി സ്തുതയേര്ഹമായ ഇെടപ
െലകളാണ് ഇക്ഴിഞ്ഞ നാ�് വര്ഷങ്ങ
ളില് മൃഗസംരക്ണ ലമഖ�യിൽ സര്ക്ാര് 
നെത്ിയത്. അധികാര വിലകന്ദ്രീകര
ണത്ിടന്റയും ജനകീയാസൂത്രണത്ിടന്റ
യും അന്തസത്യ്ക് അനുസൃതമായി മൃഗ
സംരക്ണ വകുപ്ം തലദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളം ഒരു മനലസ്ാടെ പ്രവര്ത്ി

ചേലപ്ാൾ മൃഗസംരക്ണലമഖ�യിൽ അത് 
അഭൂതപൂർവേമായ മാറ്ത്ിന് ഇെയാക്ി. 
 ഉദാഹരണമായി കന്നുകാ�ി ഇൻഷ്വറൻ
സിനുള്ള സഹായം കർഷകർക്് തലദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മുഖാന്തരം 
നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2016 
നവംൈർ മാസം ഇതിനായി പ്രലതയേക 
ഉത്രവ് സര്ക്ാര് പുറടപ്ടുവിചേതിലൂടെ 
ക്ീരകർഷകർക്് തങ്ങളടെ വി�ലയറിയ 
ഉരുക്ടള ഇൻഷ്വർ ടേയ്യുന്നതിനുള്ള 
പ്രീമിയം തുകയുടെ ഒരു വിഹിതം തലദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് കൂെി വഹി
ക്കുന്നതിന് അനുമതി �ഭിച്ചു. ഈ 

ലമഖ�യില് കൂടുതല് കര്ഷകടര ആകര്ഷി
ക്കുന്നതിനു ഇത് സഹായകമായി.

മൃഗാശുപത്രിക്് മരുന്ന് വാങ്ങൽ, അെി
സ്ാനസൗകരയേ വികസനം, ലകാഴി, ആെ്, 
കന്നുകാ�ി വളർത്ൽ തുെങ്ങിയവയാണ് 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
മുഖാന്തരം പ്രധാനമായും നെപ്ി�ാക്കു
ന്നത്. കൂൊടത ടതരുവുനായ നിയന്ത
ണത്ിനുള്ള തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളടെ പദ്തികൾക്കുള്ള സാലകേതിക 
സഹായം മൃഗസംരക്ണ വകുപ്ാണ് 
നൽകുന്നത്. മൃഗസംരക്ണ വകുപ്ം തിരു
വനന്തപുരം ജില്ലാപഞ്ായത്തും സംയുക്
മായി ടേറ്ചേൽ ഫാമിൽ നിന്ന് നഗര പ്ര
ലദശത്ില�ക്് ശുദ്മായ ഫാം ഫ്ഷ് 
പാട�ത്ിക്കുന്ന ‘ഗ്ീൻ മിൽക്്’ പദ്തി 
നെപ്ി�ാക്ി വരുന്നു. 

പ്ളയാേന്തര 
മൃഗസഷംരക്ണ നമഖല 

പ്രള യ ം  മൂ � ം  മൃ ഗ സ ം ര ക് ണ 
ലമഖ�യിൽ 172.08 ലകാെി രൂപയുടെ 
നഷ്ം ഉടൊയി. 5163 പശുക്ൾ, 1228 
കിൊരികൾ, 5166 പശുക്കുട്ികൾ, 541 
എരുമകൾ, 6380 ആടുകൾ, 1053 
പന്നികൾ, 11.43 �ക്ം ലകാഴികള്, 4.6 
�ക്ം താറാവുകള് എന്നിവ നഷ്ടപ്ട്ടു. 
കൂൊടത 18,342 കാ�ിടത്ാഴുത്തുകൾക്കും 
1598 ലകാഴി ടഷഡുകൾക്കും ലകടുപാടുകൾ 
സംഭവിച്ചു. 3416.93 ടഹക്ടർ സ്�ടത് 
തീറ്പ്ൽ കൃഷിയും 3735.8 ടമട്ിക് െൺ 

തക�ശസ്വയംഭരണ �ാപന�ളും 
മൃഗസംരക്ഷണ കമഖേയും
തക�ശസ്വയംഭരണ �ാപന�ളും 
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കവലക്ാലം നഷ്മായി. ക്ീര സംഘങ്ങ
ളടെ അെിസ്ാന സൗകരയേങ്ങൾ നഷ്ടപ്
ട്തു മൂ�ം 3.7 ലകാെിയുടെയും മൃഗസംര
ക്ണ വകുപ്ിടന്റ സ്ാപനങ്ങളടെ ലകടു
പാടുകൾ മൂ�ം 23 ലകാെി രൂപയുടെയും 
നഷ്മുടൊയിട്ടുടെ്. മൃഗസംരക്ണ വകു
പ്ിടന്റ 95 സ്ാപനങ്ങൾക്് പ്രളയടക്
ടുതിയിൽ നാശനഷ്ം സംഭവിച്ചു. നഷ്ം 
23 ലകാെി. 214 ക്ീര സംഘങ്ങളി�ായി 
3.65 ലകാെി രൂപയുടെ നഷ്മുടൊയി. പ്രള
യകാ�ത്് വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളടെ ജീവന്ര
ക്ാ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഉള്ടപ്ടെ നിരവധി 
കര്മ് പരിപാെികളാണ് സര്ക്ാര് നെപ്ാ
ക്ിയത്.
4 പ്രളയൈാധിത പ്രലദശങ്ങളിൽ 65.8 

�ക്ം രൂപ ടേ�വഴിചേ് േികിസ്ാ 
കയോമ്പുകൾ സംഘെിപ്ിചേ് പ്രാഥമിക 
േികിസ്, തീറ് വിതരണം എന്നിവ 
നെത്ി. 

4	പ്രളയൈാധിത പ്രലദശങ്ങളിൽ തീറ്, 
കവലക്ാൽ, ധാതു �വണ മിശ്രിത
ങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ മുത�ായവ വിത 
രണം ടേയ്തു.

4	സംസ്ാന ശുേിത്വ മിഷടന്റ സഹാ
യലത്ാടെ മരണടപ്ട് ഉരുക്ളടെ 
ജഡങ്ങൾ ശാസ്തീയമായി സംസ് രിച്ചു. 

4	 മൃഗസംരക്ണ വകുപ്് വഴി പാൽ, 
പാൽടപ്ാെി, 11 �ക്ം മുട്കൾ എന്നിവ 
ദുരിതൈാധിതർക്് വിതരണം ടേയ്തു. 

4	ഉരുക്ൾ നഷ്ടപ്ട് 39,163 കർഷകർക്് 
ദുരന്തനിവാരണ മാനദണ്ഡമനുസരിചേ് 
21.9 ലകാെി രൂപ വിതരണം ടേയ്തു.

കരഷകരനക്കാരു 
ജകത്ാങ്ങ്

സംസ്ാനടമാട്ാടകയുള്ള കന്നുകാ
�ികൾക്കും ക്ീര കർഷകർക്കും പരിരക് 
ഉറപ്ാക്കുന്നതിന് ലകരള സർക്ാർ 2017-18 
വർഷം സമഗ് കന്നുകാ�ി ഇൻഷ്വറൻസ് 
പദ്തി ആരംഭിച്ചു. ഉരുക്ളടെ മരണത്ി
നും ഉല്ാദന പ്രതയുത്പാദനക്മതാ നഷ്
ത്ിനുമുള്ള പരിരക്യാണ് പദ്തി നല്കു
ന്നത്.
4	ഇന്ഷ്വറന്സ് പരീരക് ഒരു വര്ഷം, 

മൂന്ന് വര്ഷം എന്നീ കാ�യളവുകളില്
4	പദ്തി നെപ്ി�ാക്കുന്നത് ഓണ്ക�ന് 

ലപാര്ട്ല് വഴിയാണ്. ഭുമിക ആപ്് 
മുലഖന ക്ീര കര്ഷകടര പൂര്ണമായും 
ജിലയാ മാപ്ിംഗ് ടേയ്തു ഐഡി 
നല്കുന്നു. 

4	നഷ്പരിഹാര തുക സമയൈന്ിത
മായി ലനരിട്് കര്ഷകടന്റ ൈാകേ് 
അടക്ൗടെില�ക്് നല്കുന്നു.

4	�ഭയേമായ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്തികളിൽ 
വചേ് ഏറ്വും കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം 
നിരക്്. ജനറൽ വിഭാഗത്ിന് 
പ്രീമിയം തുകയുടെ 50%വും എസ്.
സി/എസ്.െി വിഭാഗത്ിന് 70%വും 
സൈ്സിഡി. 65,000 രൂപ വി�യുള്ള 
പശുവിന് ജനറൽ വിഭാഗത്ിന് ഒരു 
വർഷലത്ക്് 700 രൂപയും മൂന്നു വർഷ
ലത്ക്് 1762 രൂപയും ഇന്ഷുറന്സ് 
പ്രീമിയം. എസ്.സി/എസ്.െി വിഭാഗ
ത്ിന് ഇത് 420 രൂപയും 1058 രൂപയും 
മാത്രം. 65,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ 
വി�യുള്ള പശുക്ൾക്കും ഇലത 
പ്രീമിയം നിരക്ിൽ പരിരക്. 

4	ഉരുക്ലളാടൊപ്ം കർഷകനും 2 �ക്ം 
രൂപയുടെ അപകെമരണ ഇൻഷ്വ
റൻസ് പരിരക്. ഒരു വർഷലത്ക്് 

22 രൂപയും മൂന്ന് വർഷലത്ക്് 58 
രൂപയും പ്രീമിയം.

4	പദ്തി സംസ്ാനടത് എല്ലാ മൃഗാ
ശുപ്രതികൾ മുലഖന നെപ്ാക്കുന്നു.

കരഷകരക്ക് േഷ്ട പരിഹാരഷം
വനയേമൃഗങ്ങളടെ ആക്രമണം, ഇെിമി

ന്നൽ, മുങ്ങി മരണം, കവദയുതാഘാതം, 
സൂരയേതാപം, മറ്് അപകെങ്ങൾ, പ്രകൃതി 
ദുരന്തം, ആന്താക്്, ലപവിഷ ൈാധ, ആെ് 
വസന്ത, താറാവ് വസന്ത, പക്ിപ്നി 
തുെങ്ങിയവ മൂ�ം ഉരുക്ൾ/ലകാഴി-താറാവ് 
എന്നിവ നഷ്ടപ്ടുന്ന കർഷകർക്് ഇൻഷ്വ
റൻസ് പരിരക്യിടല്ലകേിലം നഷ്പരി
ഹാരം �ഭിക്കും. ഈ സർക്ാർ അധികാ
രത്ിൽ വരുന്നതിനു മുന്പ് പദ്തിക്കുള്ള 
വിഹിതം 40 �ക്ം രൂപയായിരുന്നു. 
എന്നാല് 2016-19 കാ�യളവില് മാത്രം 
2652 കര്ഷകര്ക്ായി 3.96 ലകാെി 
രൂപയുടെ ആനുകൂ�യേം നല്കി കഴിഞ്ഞു.

അേിമല് റിനസാഴ്് നഡവലപ്നമന്്
13-ാം പഞ്വസ്ര പദ്തി കാ�യളവിൽ സംസ്ാനടത് ആഭയേന്തര പാൽ, 

മുട്, ഇറചേി എന്നിവയുടെ ഉല്ാദനത്ിൽ സ്വയംപരയോപ്തത കകവരിക്കുക എന്നതാണ് 
സർക്ാരിടന്റ പ്രഖയോപിത നയം. ഇതിടന്റ ഭാഗമായി നെപ്ാക്കുന്ന പുതിയ പദ്
തിയാണ് ആനിമൽ റിലസാഴ്് ടഡവ�പ്ടമന്റ്.

ആട് വളരത്ല് യൂണിറ്റുകള് - 191.5 ലക്ഷം
2018-19 ൽ വയോവസായികാെിസ്ാനത്ിൽ 20 ആടുകളെങ്ങുന്ന 140 ആടു വളർ

ത്ൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിച്ചു. 1 യൂണിറ്ിന് ഒരു �ക്ം രൂപ ധനസഹായം നൽകി. 
2019-20 ലം പദ്തി തുെരുന്നു.
മാഷംസാവശഷ്യത്ിോയി മൂരിക്കുട്ടി വളരത്ല് പദ്ധതി - 88.5 ലക്ഷം

 യൂണിറ്ിന് 10000 രൂപ ധനസഹായം നൽകി ഓണാട്ടുകര ലമഖ� വരുന്ന 
ടകാല്ലം, ആ�പ്ഴ ജില്ലകളി�ാണ് പദ്തി നെപ്ി�ാക്ിയത്. 2018-19 ൽ ടകാല്ലം 
ജില്ലയിൽ 440 യൂണിറ്റും ആ�പ്ഴ ജില്ലയിൽ 555 യൂണിറ്റുകളം നെപ്ി�ാക്ി. 
കഴിഞ്ഞ വർഷം 995 യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിച്ചു.

പലിശ സബ്സിഡി സീഷം - 180.42 ലക്ഷം
മൃഗസംരക്ണ ലമഖ�യിൽ കർഷകർ എടുക്കുന്ന ല�ാണുകൾ ദീർഘകാ� 

ല�ാണുകളായാണ് ൈാങ്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്രം 
ല�ാണുകളിട� പ�ിശയിനത്ിൽ 5000 രൂപ വടര പരിധി നിശ്ചയിചേ് സൈ്സിഡി 
നൽകുന്ന സ്ീം കർഷകർക്് ആശ്വാസപ്രദമായ രീതിയിൽ നെപ്ി�ാക്ി. 2018 
-19 ൽ 6291 കർഷകർക്് ആനുകൂ�യേം നൽകി. പദ്തി തുെരുന്നു.
നവള്ളനപ്ാക്ക ബാധിത ജില്ലകളില് കിടാരി വളരത്ല് - 281 ലക്ഷം

2018-ട� ടവള്ളടപ്ാക്ം തീവ്രമായി ൈാധിചേ ആ�പ്ഴ, പത്നംതിട്, 
ലകാട്യം, ഇടുക്ി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, വയനാെ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഗുണലഭാ
ക്ാവ് ഒന്നിന് 25000 രൂപ ധനസഹായലത്ാടെ 1 കിൊരിയും 6 മാസക്ാ�യള
വില�ക്കുള്ള തീറ്യും സൈ്സിഡി നിരക്ിൽ നല്കി. പദ്തി നെപ്ാക്കുന്നു. 
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രാത്രികാല അടിയന്തര 
മൃഗചികിത്ാ നസവേഷം

കർഷകരുടെ വീട്ടുപെിക്ൽ അെിയ
ന്തര മൃഗേികിസ്ാ ലസവനം നൽകുന്ന 
പദ്തി 60 ല്ാക്കുകളില�ക്് കൂെി വയോ
പിപ്ിചേ് 105 ല്ാക്കുകളി�ായി വിപു�ീ
കരിച്ചു. കവകിട്് 6 മണി മുതൽ പിലറ്ന്ന് 
രാവിട� 6 മണി വടരയാണ് ലസവനം. 
ടവറ്റിനറി സർജൻമാടര കരാറെിസ്ാ
നത്ിൽ നിയമിചോണ് പദ്തി നെപ്ി�ാ
ക്കുന്നത്.

കന്നുകുട്ടി പരിപാലേ - 
നഗാവരദ്ധിേി പദ്ധതികള്

പാലല്ാദനം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിന് 
സംസ്ാനത്് ജനിക്കുന്ന കന്നുക്കുട്ിക
ളടെ വളർചേ �ക്യേമാക്ി അവയ്ക് 
സൈ്സിഡി നിരക്ിൽ തീറ്യും ഇൻഷ്വ
റൻസ് പരിരക്യും ശാസ്തീയ പരിപാ
�നവും ഉറപ്ാക്കുന്നതിന് കന്നുകുട്ി 
പരിപാ�ന - ലഗാവർദ്ിനി പദ്തികള് 
സര്ക്ാര് നെപ്ാക്കുന്നു. ഒരു പശുക്കുട്ിക്് 
12,500 രൂപ സൈ്സിഡി �ഭിക്കും. 
കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളി�ായി 1,98,162 
പശുക്കുട്ികടള പദ്തികളില് ഉൾടപ്ടു
ത്ി ശാസ്തീയ പരിരക് നല്ി. 2019-20 ൽ 
കന്നുകുട്ി പരിപാ�ന പദ്തിയിൽ 20878 
കന്നുകുട്ികടളയും ലഗാവർദ്ിനി പദ്തി
യിൽ 14,448 കന്നുകുട്ികടളയും ഉൾടപ്ടു
ത്തും. ഇരു പദ്തികൾക്ായി 60 ലകാെി 
രൂപ നെപ്് സാമ്ത്ിക വർഷം വകയി

രുത്ിയിട്ടുടെ്. 

 മൃഗചികിത്ാ മരുന്നുകളനട ലഭഷ്യത
ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ 

വന്നതിനു ലശഷം സംസ്ാനടത് മൃഗേി
കിസ്ാ സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് �ഭയേത 
ഉറപ്ാക്ാൻ ൈഡ്ജറ്് വിഹിതം ഉയർത്ി. 
2015-16 കാ�യളവിൽ 8 ലകാെി രൂപയാ
യിരുന്നത് 2016-17 സാമ്ത്ിക വർഷം 
12 ലകാെി രൂപയായും തുെർന്ന് 15 ലകാെി 
രൂപയായും വർദ്ിപ്ിച്ചു. ഇതു കൂൊടത 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ പദ്
തിയിലൾടപ്ടുത്ിയും മൃഗാശുപത്രികളടെ 
ആവശയേത്ിനായി മരുന്ന് വാങ്ങുന്നുടെ്.

നരാഗപ്തിനരാധഷം
മൃഗസംരക്ണ വകുപ്ിന് കീഴിൽ പ്ര

വർത്ിക്കുന്ന അനിമൽ ഡിസീസ് 
കൺലട്ാൾ ലപ്രാജക്ട് (ADCP) ആണ് 
ലരാഗപ്രതിലരാധ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
ചുക്ാൻ പിെിക്കുന്നത്. വർഷം ലതാറും 
രടെ് തവണ വീതം സംഘെിപ്ിക്കുന്ന 
ഭവന സന്ദർശനം വഴി സംസ്ാനടത് 
മുഴുവൻ കന്നുകാ�ികൾക്കും കുളമ്പുലരാഗ 
ത്ിടനതിടര പ്രതിലരാധ കുത്ിവയ്പ് 
നൽകുന്ന ലഗാരക്ാ പദ്തിയാണ് ഇതിൽ 
പ്രധാനം. കൂൊടത ആെ് വസന്ത, ലകാഴി
-താറാവ് ലരാഗങ്ങൾ എന്നിവടയ്കതി
ടരയുള്ള പ്രതിലരാധ കുത്ിവയ്പുകളം 
എ.ഡി.സി.പി സംഘെിപ്ിക്കുന്നു.
4	 കന്നുകാ�ി ലരാഗനിയന്തണ പദ്

തിയുടെ ആസ്ാന മന്ദിരം തിരുവന
ന്തപുരം ജില്ലയിട� കുെപ്നക്കുന്നിൽ 
പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു.

4	ടകാല്ലം ജില്ലയിട� കുലരയോട്ടുമ�യിൽ 
മിൽക്ിംഗ് പാർ�ർ, ൈൾക്് മിൽക്് 
കൂളർ ലപാലള്ള ആധുനിക സൗകരയേ
ങ്ങളളള കഹടെക് ഡയറി ഫാം 
ആരംഭിച്ചു.

4	ടകാല്ലം ജില്ലയിട� ആയൂർ - ലതാട്
ത്റയിൽ നവീന ഹാചേറി നിർമ്ിക്കു
ന്ന പദ്തിക്് തുെക്ം കുറിച്ചു. ആഴ്ച 
യിൽ 30,000 ലകാഴികുഞ്ഞുങ്ങളടെ 
ഉത്പ്ാദനം നെക്കുന്നു.

4	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിട� കുെപ്ന
ക്കുന്നിൽ മൾട്ി ടപെഷയോ�ിറ്ി ടവറ്റി
നറി ആശുപത്രി തുെങ്ങി. സർക്ാർ 
ലമഖ�യിട� ആദയേ സംരംഭം. 5.1 
ലകാെി രൂപ ടേ�വ്. 

4	ആധുനിക ലരാഗനിർണ്യ മൃഗേികി
സ്ാ സംവിധാനങ്ങളം കാഷ്വാ�ിറ്ി, 
സർജറി, കഗനലക്ാളജി തുെങ്ങിയ 
ലസവനങ്ങളം ഇവിടെ നിന്നു �ഭിക്കും.

ഇ-ഗനവണന്സ് 
4	 ഭരണ നിർവഹണം കാരയേക്മമാ

ക്ാന് മൃഗസംരക്ണ വകുപ്് ഡയറ
ക്ടലററ്് മുതൽ ഫീൽഡുത� സ്ാപന
ങ്ങളില് വടര ഇ-ഓഫീസ ്സംവിധാനം. 

4	വിവിധ പദ്തികൾ അവല�ാകനം 
ടേയ്യുന്നതിനായി റിയൽ കെം 
ഓൺക�ൻ ലമാണിറ്റിംഗ്. കുളമ്പു
ലരാഗ കുത്ിവയ്പ് അവല�ാകന 
ലസാഫ്റ് ടവയർ, ഫാൻ പദ്തി 
അവല�ാകന ലസാഫ്റ് ടവയർ മുത�ായ 
നിരവധി ലസാഫ്റ് ടവയറുകൾ.

4	 കൃത്രിമൈീജാദാന ലകന്ദ്രങ്ങളിട� 
ക�വ്ലറ്ാക്് ഇൻടപെക്ടർമാർക്് 
1248 കമ്യൂട്ർ ൊട്റ്റുകൾ.

അഷംഗീകാരങ്ങള്
4	ISO: മൃഗസംരക്ണ വകുപ്് ഡയറക്ട

ലററ്്, കാസർലഗാഡ് ജില്ലയിട� 
ടമാഗ്ാൽ പൂത്തൂർ ഡിടപെൻസറി, 
കണ്ണൂർ ജില്ലയിട� ആറളം പഞ്ായ
ത്് - ഇടൂർ ഡിടപെൻസറി, എറണാ 
കുളം ജില്ലയിട� ഊരമന ഡിടപെൻ
സറി എന്നിവയ്ക് ISO അംഗീകാരം.

4	 NABL: എറണാകുളം ജില്ലയിട� 
മരെിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ലറ്റ്് �ലൈാ
റട്റി ലഫാർ ക�വ്ലറ്ാക്്, മകറൻ 
ആന്റ് അഗ്ി ലപ്രാഡക്്സ് (SLMAP) 
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ന് NABL (National Accreditation 
Board for Testing and calibration 
Laboratories) അക്രഡിലറ്ഷൻ.

4	ല�ാക മൃഗാലരാഗയേ സംഘെന (bit) 
യുടെ സന്ദർശനത്ിടന്റ ഭാഗമായി 
മൃഗസംരക്ണ വകുപ്ിന് ലകന്ദ്ര 
സർക്ാരിടന്റ ട�റ്ർ ഓഫ് അപ്രീസി
ലയഷൻ �ഭിച്ചു.

4	നിപ് കവറസ് പ്രതിലരാധം-വിജയ 
ഗാഥ: 2018-ൽ നിപ്് കവറസ് ൈാധ 
ലകാഴിലക്ാെ് ഉടൊയ അവസരത്ിൽ 
ആലരാഗയേവകുപ്മായി സഹകരിചേ് 
നെത്ിയ സ്തുതയേര്ഹ ലസവനത്ിനു 
സർക്ാരിടന്റ അംഗീകാരം. 

പ്ധാേ ഗുണനഭാക്ഷ്യ പദ്ധതികള്
സ്കൂള് പൗള്ട്ി ക്ലബ് പദ്ധതി

സംസ്ാനടത് ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട് 
സർക്ാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളകളിട� 5 മുതൽ 
9-ാം ക്ാസ് വടരയുള്ള വിദയോർത്ഥികൾക്് 
5 ലകാഴികുഞ്ഞുങ്ങളം തീറ്യും നൽകുന്ന 
പദ്തിയാണിത്. ഒരു വിദയോ�യത്ിട� 
50 വിദയോർത്ഥികൾക്് വീതം പദ്തി 
ആനുകൂ�യേം �ഭയേമാക്ി വരുന്നു.
4	2016-17 ല് 701 വിദയോ�യത്ിട� 35050 

വിദയോർത്ഥികൾക്് 1,75,250 ലകാഴി 
കുഞ്ഞുങ്ങൾ. 

4	 2017-18 ല് 905 വിദയോ�യത്ിട� 
45,250 വിദയോർത്ഥികൾക്് 2,26,250 
ലകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ. 

4	2018-19 ല് 1304 വിദയോ�യത്ിട� 
65200 വിദയോർത്ഥികൾക്് 3,26,000 
ലകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ. 

4	2019-20 ൽ 1305 സ്കൂളകളിട� 65,250 
വിദയോർത്ഥികൾക്് പദ്തിയുടെ 
ആനുകൂ�യേം �ഭയേമാക്കും.

മാതൃകാ മൃഗസഷംരക്ണ ഗ്രാമഷം
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ 

സഹകരണലത്ാടെ സംസ്ാനടത് 
ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട് പഞ്ായത്തുകളിൽ 
മൃഗസംരക്ണ ലമഖ�യിലള്ള പദ്തികൾ 
നെപ്ി�ാക്ി മാതൃകാ മൃഗസംരക്ണ ഗ്ാ
മമാക്കുക എന്ന �ക്യേലത്ാടെ ആവിഷ്ക
രിചേ പദ്തിയാണിത്. ലമഖ�ാെിസ്ാന
ത്ിൽ രൂപം ടകാള്ളുന്ന ലപ്രാജക്ടുകൾക്് 
മൃഗസംരക്ണ വകുപ്ിടന്റ സഹായമായി 
ഒരു പഞ്ായത്ിന് 5 �ക്ം രൂപ 
ധനസഹായം നൽകി വരുന്നു. 2019-20 ൽ 
20 പഞ്ായത്തുകളിൽ പദ്തി നെപ്ി�ാ
ക്കും.

മൃഗസഷംരക്ണ നമഖലയിനല
റീബില്ഡ് നകരള ഇേിനഷഷ്യറ്ീവ് പദ്ധതികള് 

സഞ്ചരിക്കു് നടലി നവറ്റിേറി യൂണിറ്റുകള്
കർഷകരുടെ വീട്ടു പെിക്ൽ ആധുനിക േികിസ്ാ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകു

ന്നതിനായി ടെ�ി ടമഡിസിൻ സൗകരയേങ്ങലളാടു കൂെിയ സഞ്രിക്കുന്ന മൃഗേി
കിസ്ാ യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിക്കുന്ന പദ്തിക്് അനുമതി. ടകാല്ലം ജില്ലയിൽ 
നി�വിൽ നെപ്ി�ാക്ി വരുന്ന യൂണിറ്ിടന്റ മാതൃകയിൽ ലമഖ�ാെിസ്ാനത്ിൽ 
2 പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ കൂെി സ്ാപിക്കും. ഇതിനായി 2.2 ലകാെി രൂപയുടെ പദ്
തിക്് ഭരണാനുമതി.
ജിനയാഗ്രാഫിക്ക് മാപ്ിഷംഗ് 

ജിലയാഗ്ാഫിക്് ഇൻഫർലമഷൻ സംവിധാനം വഴി ഉരുക്ളടെ കാതുകളിൽ 
കമലക്രാേിപ്് (ലറഡിലയാ ഫ്ീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിലക്ഷൻ ഡികവസ്) 
ഘെിപ്ിചേ് കന്നുകാ�ികടള ജീവിതകാ�ം മുഴുവൻ തിരിചേറിയുന്നതിനായി യുണീക് 
ഐ.ഡി.നമ്ർ നൽകും. മൃഗസംരക്ണ ലമഖ�യുടെ സമഗ്മായ വിവരലശഖരണം 
�ഭിക്കുന്നലതാടെ കൃതയേമായ ആസൂത്രണവും ലമൽലനാട്വും നെത്ാനാകും. ഈ 
പദ്തിയ്കായി 20.8 ലകാെി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി �ഭിചേിട്ടുടെ്. പാ�ക്ാെ് 
ജില്ലയിട� റീജിയണൽ ഡിസീസ് ഡയല്ാറ്ിക്് �ാൈിനും NAL അക്രഡി
ലറ്ഷൻ �ഭിക്കുകയുടൊയി.
മൃഗസഷംരക്ണ നമഖലയില് ജീവനോപാധി സഹായ പാനക്കജ്

റീൈിൽഡ് ലകരള പദ്തിയിലൂടെ മൃഗസംരക്ണ ലമഖ�ടയ 
പുനരുദ്രിക്കുന്നതിനായി 77 ലകാെി രൂപയുടെ ജീവലനാപാധി സഹായ പാലക്ജ് 
- പശു വളർത്ൽ, കിൊരി വളർത്ൽ, ശാസ്തീയ കന്നുകാ�ിടത്ാഴുത്് 
നിർമ്ാണം, സൈ്സിഡി നിരക്ിൽ കാ�ിത്ീറ്, യന്തവത്ക്രണത്ിന് 
സഹായം, തീറ്പ്ൽ ഉല്ാദനത്ിനുള്ള സഹായം, പന്നി, ആെ്, ലകാഴി, താറാവ് 
വളർത്ൽ പദ്തികൾ, കന്നുകുട്ി പരിപാ�നത്ിനുള്ള ധനസഹായം തുെങ്ങി 
വിവിധങ്ങളായ കർഷകലക്മ പദ്തികളാണ് പാലക്ജിലൂടെ നെപ്ി�ാക്കുന്നത്.

കൂടുകളില് നകാഴി വളരത്ല് 
(േഗര പ്നദശങ്ങളില്)

ലകാർപ്ലറഷൻ, മുനിസിപ്ാ�ിറ്ി പ്ര
ലദശങ്ങളിൽ കൂടുകളിൽ ലകാഴിവളർത്ൽ 
നെപ്ി�ാക്കുന്ന പദ്തി. കൂെ്, മുട്ലക്ാഴി 
(5 എണ്ം) എന്നിവയുൾപ്ടെ 5000 
രൂപയുടെ സഹായം ഒരു ഗുണലഭാക്ാവിന് 
�ഭിക്കും. 2016-19 കാ�യളവില് 1610 
യൂണിറ്റുകള് നല്കി. 2019-20 ൽ 410 
പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ. 
ആടു വളരത്ല് പദ്ധതി

5 ടപണ്ാടും 1 മുട്നാടും നൽകുന്ന 
പദ്തി. ഒരു ഗുണലഭാക്ാവിന് 25000 
രൂപ ധനസഹായം �ഭിക്കും. 2016-19 
കാ�യളവില് 2800 യൂണിറ്റുകള് നല്കി. 
2019-20 ൽ 1298 പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ.
താറാവ് വളരത്ല് പദ്ധതി

ഒരു ഗുണലഭാക്ാവിന് 2 മാസം പ്രാ

യമുള്ള 10 താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിതരണം 
ടേയ്യുന്ന പദ്തി. 1200 രൂപ ധനസഹായം. 
2016-19 കാ�യളവില് 9508 യൂണിറ്റുകള് 
നല്കി. 2019-20 ൽ 4000 പുതിയ യൂണി
റ്റുകൾ.
കറവയന്ത വിതരണ പദ്ധതി

2018-19ൽ 184 യൂണിറ്റുകൾ നെപ്ി�ാ
ക്ി. യൂണിടറ്ാന്നിന് 25,000 രൂപ 
സഹായം. 2019-20 ൽ 200 യൂണിറ്റുകൾ 
നെപ്ി�ാക്കും - 50 �ക്ം രൂപ
മാലിേഷ്യ സഷംസരണ യൂണിറ്്

2018-19ൽ 1393 യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിച്ചു. 
യൂണിടറ്ാന്നിന് 12500 രൂപ സഹായം. 
2019-20 ൽ 225 �ക്ം രൂപയുടെ 1800 
യൂണിറ്റുകൾ. 


വിവരങ്ങൾക്് കെപ്ാെ് :

ഡയറക്ടർ, മൃഗസംരക്ണ വകുപ്് 
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ഗ്ാ മീണ ലകരളത്ിടന്റ പെന്ദനം ആണ് 
ക്ീരലമഖ�. അലനകായിരം 

ജനങ്ങൾക്് ടതാഴി�വസരങ്ങൾ സൃഷ്ി
ക്കുന്നതിടനാപ്ം ടമചേടപ്ട് ഒരു ഉപജീ
വനമാർഗ്ഗമായും സംസ്ാനത്് പശുവ
ളർത്ൽ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒലന്നാ രലടൊ 
പശുക്ടള വളർത്തുക എന്ന മുൻ രീതി
യിൽ നിന്നും വയേതയേസ്മായി 5 പശു, 10 
പശു തുെങ്ങി വാണിജയോെിസ്ാനത്ിൽ 
പശുവളർത്�ിൽ ഏർടപ്ട്ിരിക്കുന്ന യുവ 
സംരംഭകരുടെ എണ്ം ക്രമാതീതമായി 
വർദ്ിച്ചു വരുന്നത് ഈ ലമഖ�യ്ക് ലകര
ളത്ിടന്റ സമ്ത്് ഘെനയിൽ ഉള്ള 
സ്വാധീനം വിളിലചോതുന്നു. ക്ീരലമഖ�
യ്ക് ഒരു പുത്ൻ ഉണർ�ം പ്രതീക്യും 
നൽകുന്ന പ്രവർത്നങ്ങളാണ് ഈ 
സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ വന്നതുമുതൽ 
കാഴ്ചവച്ചു വരുന്നത്. തുെർചേയായ 2 വർഷ
ങ്ങളിൽ സംസ്ാനം ലനരിട് പ്രളയടക്
ടുതികളം ഇലപ്ാൾ ടകാവിഡ് 19 
മഹാമാരിയും ക്ീരകർഷകടരയും ഈ 
ലമഖ�ടയയും പ്രതികൂ�മായി ൈാധിച്ചു
ടവകേിലം സർക്ാരിടന്റ ഇ�ാശക്ിലയാടു 
കൂെിയ പ്രവർത്നത്ിടന്റ പരിണിത 
ഫ�മായി ഈ ലമഖ�യ്ക് കൂടുതൽ കരു
ത്ാർജ്ജിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. സംസ്ാന
ത്് പാൽ ഉല്ാദനത്ിൽ സ്വയം പരയോ
പ്തത എന്ന �ക്യേം മുന്നിര്ത്ി ആരംഭിചേ 
വ ി ക സ ന  പ്രവ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ  ഈ 
ലമഖ�ടയ ശക്ിടപ്ടുത്ിയലതാടൊപ്ം 

ക്ീരകർഷകർക്് സാമൂഹിക സാമ്
ത്ിക സുരക്ിതത്വം ഉറപ്ാക്കുകയും 
ടേയ്തു. കഴിഞ്ഞ നാല വർഷക്ാ �ം ഈ 
സർക്ാർ നെത്ിയ ഇെടപെലകൾ ലകരള 
സംസ്ാനടത് ഒരു കർഷക സൗഹൃദ 
സംസ്ാനമായി രൂപാന്തരടപ്ടുത്ി എന്ന് 
നിസ്ംശയം പറയുവാൻ സാധിക്കും.
നേട്ടങ്ങള്
4	ലകരളത്ിൽ ഏകലദശം പ്രതിദിനം 

89 �ക്ം �ിറ്ർ പാൽ ആവശയേമായി 
ഉടെ്. ഇതിൽ 81 �ക്ം �ിറ്ർ പാൽ 
ആഭയേന്തരമായി സംസ്ാനത്് ഉല്ാ
ദിപ്ിക്കുന്നു. സംസ്ാനത്് 2018-19 
വർഷടത് പാൽ ഉല്ാദനം 25.49 
�ക്ം ടമട്ിക്് െൺ ആണ്. ഇത് 
ആവശയേകതയുടെ 94  ശതമാന
ലത്ാളം വരുന്നു. 3643 ക്ീരസഹക
രകണ സംഘങ്ങളിൽ കൂെി പ്രതിദിനം 
18.60 �ക്ം �ിറ്ർ പാൽ ശരാശരി 
സംഭരിക്കുന്നു.

പാലല്ാദേഷം: ഇന്തഷ്യാ ടുനഡ 
അവാരഡ് നകരളത്ിേ് 
4	2018-19 വർഷം ലകരളം ക്ീരലമഖ�

യിൽ ഉടൊക്ിയ മികചേ ലനട്ങ്ങളം 
കകവരിചേ ഉയർചേയും കണക്ിട�ടു
ത്് അഖില�ന്തയോത�ത്ിലള്ള 
ഇന്തയോ ടുലഡ അവാർഡ് ലകരളത്ിന് 
�ഭിച്ചു. ഇങ്ങടന ഒരു ലദശീയ 
അംഗീകാരം ക്ീരരംഗത്് ആദയേമാ

യാണ് ലകരളത്ിന് �ഭിക്കുന്നത്.
4	ലകരളത്ിൽ ക്ീരസഹകരണ 

ലമഖ�യിട� പാൽ സംഭരണ വിപ
ണനത്ിലൂടെ മാത്രം 2019-20 ല് 
2511.93 ലകാെി രൂപ പാൽ വി�യായി 
ക്ീര കർഷകര്ക്് �ഭിച്ചു.

4	കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷങ്ങളില് ലകരള
ത്ിൽ ക്ീരസഹകരണ സംഘങ്ങ
ളിലൂടെയുള്ള പാൽ സംഭരണത്ിൽ 
ലദശീയ വളർചോ ശരാശരിടയക്ാൾ 
ഏകലദശം ഇരട്ി വർദ്നവ് ലരഖടപ്
ടുത്ി. 6.4 % ലദശീയ ത�ത്ിൽ 
വളർചേ ലരഖടപ്ടുത്ിയലപ്ാൾ 
സംസ്ാനത്് ഇത്  12 .46 % 
ആയിരുന്നു.

4	അനയേസംസ്ാനത്് നിന്നും ഇറക്കു
മതി ടേയ്യുന്ന പാ�ിടന്റ അളവിൽ 
ഗണയേമായ കുറവ് ലരഖടപ്ടുത്ി. 2016-
17 ൽ 4 �ക്ം �ിറ്ർ എന്നുള്ളത് 2019-
20 വർഷം 1.5 �ക്ം �ിറ്റിൽ 
താടഴയായി.

4	മിൽമയുടെ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
കാത�ായ മാറ്ം വരുത്ി. �ിഡ 
ലജക്ൈ് ഐ.എ.എസ് (റിട്.) ടേയർ
മാനായുള്ള വിദഗ് ദ് പഠന കമ്റ്ി 
റിലപ്ാർട്ിടന്റ അെിസ്ാനത്ിൽ 
നെപെികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. 

4	ക്ീരസഷംഘങ്ങനള ശാക്ീകരിക്കു്തി
ോയി �തേ പദ്ധതികള്; മഴടവള്ള 
സംഭരണി, ടേ�വ് കുറഞ്ഞ മാ�ിനയേ 
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സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റ്, സൗലരാർജ്ജപ്ലാന്റ്, 
ശുേിത്വം ഉറപ്ാക്കുന്നതിനായി 
കഹജിനിക്് മിൽക്് കളക്ൻ 
മുറികൾ, കാ�ിത്ീറ് സംഭരണ 
മുറികൾ, ഫാർമർ ടഫസി�ിലറ്ഷൻ 
ടസന്ററുകൾ, ആലട്ാമാറ്ിക്് മിൽക്് 
കളക്ൻ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ സ്ാ
പിക്കുവാനായി 14.5 ലകാെി രൂപ 
സർക്ാർ ധനസഹായം നല്കി.

4	പാ�ിടന്റ ഗുണനി�വാരം ടമചേടപ്ടു
ത്തുവാൻ കത്രമാസ അണുഗുണനി�
വാര യജ്ഞം നെപ്ി�ാക്ി. ലകരള
ത്ിട� ക്ീരസംഘങ്ങൾ വഴി 
സംഭരിച്ചു സംസ്ക്കരിചേ് വിറ്ഴിക്കുന്ന 
പാൽ ദക്ിണ ഭാരതത്ിൽ ഏറ്വും 
ടമചേടപ്ട്തായി.

4 52 ക്ീരസംഘങ്ങൾക്് ഐ.എസ്.ഒ 
2 2 0 0 0 - 2 0 0 5  അ ന്ത ർ ല ദ ശ ീ യ 
അംഗീകാരം �ഭിച്ചു. 

4	കഴിഞ്ഞ നാ�് വര്ഷങ്ങളില് തീറ്പ്ൽ 
 വികസന പദ്തികൾക്ായി 25.20 
ലകാെി രൂപ ടേ�വഴിച്ചു. 8287 ടഹക്ടർ 
സ്�ത്് അധികമായി തീറ്പ്ൽ
 കൃഷി. 14.05 �ക്ം ടമട്ിക്് െൺ 
ലഫാഡർ അധിക ഉല്ാദനം. 69,087 
ക്ീരകർഷകർക്് ധനസഹായം 
നൽകി. 2020-21 വർഷം 760 �ക്ം 
രൂപ വകയിരുത്ി.

4	തരിശുഭൂമിയില് പുല്കൃഷി പദ്ധതി: 2017-
20 ല് 254 ടഹക്ടർ തരിശു ഭൂമിയിൽ 
സർക്ാർ ധനസഹായലത്ാെ് കൂെി 
തീറ്പ്ൽകൃഷി പദ്തി. 2020-21 
വർഷം 90 ടഹക്ടർ തരിശു ഭൂമിയിൽ 
പദ്തി നെപ്ി�ാക്കും. 

4	ക് ീ ര ക ര ഷ ക ര ക്ക്  പ ച്ച പ്പു ല്  / 
ജവനക്ാല്: കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങ
ളില് 7.05 ലകാെി രൂപ ധനസഹായ
ലത്ാടെ പചേപ്ൽ/കവലക്ാൽ ക്ീ
രകർഷകർക്് വിതരണം ടേയ്തു. 
2020-21 ൽ 3 ലകാെി രൂപയുടെ പദ്തി 
നെപ്ാക്കും. 

4	രാജയേത്ിന് മാതൃകയായി മീനാക്ി
പുരം, ആരയേകോവ് ടേക്് ലപാസ്റ്റുക
ളിൽ സ്ിരം പാൽ പരിലശാധനാ 
സംവിധാനം. 

4	ഇന്തയേയിൽ ആദയേമായി ക്ീരകർഷ
കടരയും കുടുംൈാംഗങ്ങടളയും കന്നു
കാ�ികടളയും ഉൾടപ്ടുത്ി സർക്ാർ 
ധനസഹായലത്ാടെ 'ക്ീരസാ
ന്ത്വനം' സമഗ് ഇൻഷ്വറൻസ് പരി 
രക്ാ പദ്തി. ടകാവിഡ് 19 പാലക്

ക്ീരവികസേനമഖലക്് 
ഉയര് ഫണ്ഷം പദ്ധതി വിഹിതവഷം

4	2016-17 മുതല് ക്ീരവികസന ലമഖ�യ്ക് തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും പദ്തി വിഹിതത്ിൽ ഗണയേമായ വർദ്നവ ്ഉടൊയി. ക്ീരസംഘങ്ങളിൽ 
അളക്കുന്ന ഓലരാ �ിറ്ർ പാ�ിനും 4 രൂപയിൽ അധികരിക്ാടത കാ�ിത്ീ റ് 
സൈ്സിഡി തുകയായി അനുവദിക്കുന്നതിന് ആവശയേമായ നിയമനിർമ്ാണം 
പ്രാൈ�യേത്ിൽ വന്നു. 2018-19 വർഷം മാത്രം 117 ലകാെി രൂപ ഈ ഇനത്ിൽ 
ടേ�വഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. 

4	2018, 2019 എന്നീ പ്രളയ ദുരിത സമയത്തും ടകാവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ 
സമയത്തും കാ�ിത്ീറ്യുടെ �ഭയേത കർഷകർക്് ഉറപ്ാക്ി. 2016-17 മുതൽ 
2019-20 വടര 35.24 ലകാെി രൂപ കാ�ിത്ീറ് സൈ്സിഡി ആയി ക്ീരസം
ഘങ്ങളിൽ അളക്കുന്ന പാ�ിന് 1 രൂപ നിരക്ിൽ കർഷകര്ക്് നൽകി. പ്രതി
വർഷം ഏകലദശം 2 �ക്ം കർഷകർക്് ഇതിടന്റ പ്രലയാജനം �ഭിച്ചു.

4	ടകാവിഡ് 19 പുനരധിവാസ പദ്തിയുടെ ഭാഗമായി 2020-21 വർഷം 2.5 �ക്ം 
കാ�ിത്ീറ് ൈാഗുകൾ ഒരു ൈാഗിന് 400 രൂപ ധനസഹായ നിരക്ിൽ കർഷ
കർക്് വിതരണം ടേയ്യും. 10 ലകാെി രൂപ ഇതിനായി ടേ�വിടും.

4	2018, 2019 വർഷങ്ങളിട� പ്രകൃതിലക്ാഭം മൂ�ം നഷ്ം സംഭവിചേ ക്ീരകർഷ
കടര പുനരധിവസിപ്ിക്കുന്നതിനും ക്ീരലമഖ�യുടെ പുനർനിർമ്ാണവും 
�ക്യേം വചേ് ദുരിതം ൈാധിചേ 50 ല്ാക്കുകടള ഉൾടപ്ടുത്ി 44 ലകാെി രൂപ 
മുതൽമുെക്ിൽ പ്രലതയേക പുനരധിവാസ പദ്തി നെപ്ി�ാക്ി. 48,100 കർഷ
കർക്് പ്രലയാജനം �ഭിച്ചു.

4	കെടക്ണിയി�ായ ക്ീരകർഷകർക്് ധനാശ്വാസമായി 5 ലകാെി രൂപ ഈ 
സർക്ാർ അനുവദിചേതുവഴി 2285 കർഷകർക്് സാമ്ത്ിക സുരക് ഉറപ്ാ
ക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ക്ീരകർഷകർക്് മാത്രമായി ആദയേമായാണ് ഒരു സംസ്ാനം 
സാമൂഹിക പ്രതിൈദ്തലയാടെ ഇങ്ങടന ഒരു ദൗതയേം ഏടറ്ടുത്ത്.

4	ടകാവിഡ് 19 മഹാമാരി പുനരധിവാസ പാലക്ജ് ആയി 215 ലകാെി രൂപയുടെ 
പദ്തികൾ ക്ീരലമഖ�യിൽ നെപ്ാക്കും. ജീവലനാപാധിക്ായി പ്രലതയേക 
പദ്തികൾ, ടഡയറി ഫാം ആലട്ാലമഷൻ പദ്തികൾ, പ്രലതയേക തീറ്പ്ൽ 
വികസന പദ്തികൾ, പാൽ ഉല്ന്ന നിർമ്ാണ പദ്തികൾ, ടമാകൈൽ 
ആപ്്, മിൽമയ്ക് ആധുനിക പാൽ ടപ്ാെി നിർമ്ാണ ഫാക്ടറി സ്ാപിക്കുവാൻ 
ധനസഹായം, നി�വിലള്ള ടഡയറി പ്ലാന്റുകളടെ അെിസ്ാന സൗകരയേ വിക
സനത്ിനും ആധുനികവത്ക്രണത്ിനും ധനസഹായം എന്നിവ ഇതിൽ 
ഉൾടപ്ടും.

ജിടന്റ ഭാഗമായി ക്ീരസംഘം ജീവ
നക്ാരുടെയും കുടുംൈങ്ങളടെയും 
പ്രീമിയം തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം 
സർക്ാർ വഹിക്കും. 

4	ക്ീരകർഷകർക്കുള്ള ലക്മ ടപൻഷൻ 
500 രൂപയിൽ നിന്നും 1300 രൂപയായി 
ഉയർത്ി. അതിൽ 1000 രൂപ 
സർക്ാർ വിഹിതം. 2020 പുതുവസ്ര 
സമ്ാനമായി ക്ീരകർഷകർക്് 
കുടുംൈ ടപൻഷൻ 150 രൂപയിൽ 
നിന്നും 550 രൂപയായി വർദ്ിപ്ിച്ചു.

4	ക്ീരവികസനത്ിന് അനുകൂ� സാഹ
േരയേമുള്ള ല്ാക്കുകളിൽ സമഗ് ക്ീ
രവികസന പദ്തി, ടഡയറി ലസാൺ 
രൂപീകരണ പദ്തി, ക്ീരഗ്ാമം 
എന്നീ നൂതന പദ്തികൾ. 

4	പുതിയത�മുറ ഉരുക്ടള സംസ്ാന
ത്് തടന്ന വളർത്ി എടുക്കുക എന്ന 
�ക്യേലത്ാെ് കൂെി കിൊരി പാർക്് 
പദ്തി (100 കിൊരികൾ വീതം ഉള്ള 
പാർക്കുകൾ), കന്നുകുട്ി ദടത്ടുക്ൽ 
പദ്തി. കന്നുകുട്ികള്ക്് ആദയേ 3 
മാസം ശാസ്തീയമായ തീറ്യും പരിേ
രണവും നല്കി നല്ല ഉരുക്ളായി 
വളർത്ിടയടുക്കുക �ക്യേം. 

4 24,799 കറപ്ശുക്ടളയും കൂൊടത 
8422 കിൊരികടളയും വാങ്ങുന്നതിന് 
കർഷർക്് ധനസഹായം നൽകി.


വിവരങ്ങള്ക്് കെപ്ാെ്: 

ഡയറക്ടര്, ക്ീരവികസന വകുപ്്
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“നാട്ില് ഒരാളം ഒരു ലനരം ലപാലം 
പട്ിണിയി�ാകില്ല എന്ന ഉറപ്് 

വരുത്ണം. വീട്ില് ഭക്ണം പാകം 
ടേയ്ാത്വര്ക്് തലദേശസ്ാപനങ്ങള് 
അത് വീട്ിട�ത്ിചേ് നല്ണം. അതിനായി 
തലദേശസ്ാപനങ്ങള് ‘കമ്യൂണിറ്ി കിചേന്’ 
ഒരുക്ണം. പാേകത്ിന് ആടള ഏര്ടപ്
ടുത്ണം. തികഞ്ഞ ശൂേിത്വം പാ�ിച്ചു 
ലവണം ഭക്ണം പാകം ടേയ്ാന്. അത് 
വിതരണം ടേയ്ാന് പ്രലതയേക സംവിധാനം 
ലവണം. ടേറിയ ലറാഡുകളിലൂടെ ലപായി 
ഭക്ണം വിതരണം നെലത്ടെ സ്�
ങ്ങളില് അതിനും ക്രമീകരണം ഉടൊ
ക്ണം. പഞ്ായത്് അതിര്ത്ികളില് 
എത്ര ലപര്ക്് വീടുകളില് ഭക്ണം 

എത്ിച്ചു നല്ണം എന്നതില് കൃതയേമായ 
കണക്് ഉടൊവണം. ആവശയേക്ാര്ക്് 
ൈന്ടപ്ൊന് ടപാതു ലകാടൊക്ട് നമ്ര് 
പരസയേടപ്ടുത്ണം. അത് തലദേശ 
സ്ാപന ചുമത�ക്ാരുടെ മനസ്ില് 
ഉടൊകണം.”

അെചേിെല് പ്രഖയോപിചേതിനുലശഷമുള്ള 
മുഖയേമന്തിയുടെ വാര്ത്ാസലമ്ളനത്ില് 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങലളാടുള്ള 
അലദേഹത്ിടന്റ നിര്ലദേശമാണ് മുകളില് 
പറഞ്ഞത്. നാെ് അെചേിടുലമ്ാള് ഒരാള് 
ലപാലം കഷ്ടപ്െരുത് എന്ന ഭരണാധി
കാരിയുടെ കരുതല്. ഈ നിര്ലദേശം 
അതിടന്റ എല്ലാ അര്ത്ഥത്ിലം ഏടറ്ടു
ക്കുകയാണ് തലദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് 

ടേയ്ത്. ലകരളത്ിട� എല്ലാ പഞ്ായ
ത്തുകളിലം നഗരസഭകളിലം ‘കമ്യൂണിറ്ി 
കിചേന്’ തയ്ാറാക്ാന് നിര്ലദേശമുടൊയി. 
പിലറ്ന്ന് തടന്ന ഭൂരിഭാഗം തലദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലം കമ്യൂണിറ്ി 
കിചേന് പ്രവര്ത്നം ആരംഭിച്ചു. നിര്ദ്നര്, 
അഗതി കുടുംൈങ്ങള്, കിെപ് ലരാഗികള്, 
ഭിക്ാെകര് എന്നിങ്ങടന സമൂഹത്ിട� 
അവശത ലനരിടുന്നവര്ക്് സൗജനയേമായി 
ഭക്ണം വിതരണം ടേയ്ാനായി ജനപ്ര
തിനിധികളം ഉലദയോഗസ്രും സന്നദ്പ്ര
വര്ത്കരും ഒത്തുലേര്ന്നു. ഇതിനാവശയേ
മായ തുക സംഭാവന വഴിലയാ ലപൊണ്സ
ര്ഷിപ്് മുലഖനലയാ കടടെത്ണടമന്നും 
അല്ലാത് പക്ം തലദേശസ്ാപനത്ിടന്റ 

  പ്സാദ് കാവീട്ടില്
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തനത് ഫടെില് നിലന്നാ വികസന 
ഫടെില് നിലന്നാ ടേ�വാക്ാടമന്നും 
ഉത്രവായി. സൗജനയേ ഭക്ണം ആവശയേ
മുള്ളവരുടെ പട്ിക തലദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് കടടെത്ി. പഞ്ായ
ത്തുത� സമിതികളം വാര്ഡുത� 
സമിതികളം രൂപീകരിച്ചു. ഭക്ണം പാകം 
ടേയ്ാന് പറ്റുന്നവര്ക്് അരിയും പ�വയേ
ഞ്ജനങ്ങളം നല്ി. എത്ിച്ചു നല്കുന്നതി
നായി സന്നദ് പ്രവര്ത്കരായ ‘റാപ്ിഡ് 
ടറസ് ലപാണ്സ് െീം’ (RRT)ടന്റ ലസവനം 
ഉപലയാഗടപ്ടുത്തുകയും ടേയ്തു. ഇതിനായി 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനത്ിടന്റ 
അധയേക്ന്, ലക്മകാരയേ റ്ാന്ഡിംഗ് 
കമ്റ്ി ടേയര്മാന്, കുടുംൈശ്രീ ടമമ്ര് 
ടസക്രട്റി, സിഡിഎസ് ടേയര്ലപഴ്ണ്, 
ടഹല്ത്് ഇന്സ് ടപക്ടര്, സന്നദ് പ്രവ
ര്ത്കര്, തലദേശസ്ാപനം നിര്ലദേശിക്കു
ന്ന സംഘെനാ പ്രതിനിധി എന്നിവര് 
അെങ്ങുന്ന ലമാണിറ്റിങ്ങ് സമിതി രൂപീ

കരിക്കുകയും ടേയ്തു. ലകരളടത് ഭക്ണ
മൂട്ടുന്ന വ�ിടയാരു പ്രവര്ത്നമാണ് തലദേശ 
സ്ാപനങ്ങള് എടറ്ടുത്ത്. സര്ക്ാരി
ടന്റ ഉലദേശയേം നിറലവറ്റുന്നതിന് രാപ്ക�ി
ല്ലാടത തടന്ന പ്രവര്ത്ിച്ചു.

 

നരേക്ക് ദ നചയിന്
ടകാവിഡ് 19 മഹാമാരിയില് നിന്ന് 

ഏവടരയും രക്ിക്ാനുള്ള സംസ്ാന 
സര്ക്ാര ിടന്റ പ്രവര്ത്നങ്ങളടെ 
ഭാഗമായി ആലരാഗയേവകുപ്് നിര്ലദേശിചേ 
പ്രകാരം സംസ്ാനടത് എല്ലാ തലദേശ
സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിലം ‘ലബ്രക്് 
ദ ടേയിന്’ കയോമ്യിടന്റ പ്രവര്ത്നങ്ങ 
ളില് വയോപൃതരായിരുന്നു ജനപ്രതിനിധി
കളം ജീവനക്ാരും. സമൂഹം ലനരിടുന്ന 
ഈ വ�ിയ പ്രതിസന്ിടയ പ്രതിലരാധി
ക്ാന് ലൈാധവത്ക്രണത്ിനായി കവ�
കളിലം ൈസ് ലറ്ാപ്കളിലം തുെങ്ങി 
ആളകള് ലേരുന്നിെടത്ാടക് ഹാന്ഡ് 
വാഷുകളം സാനികറ്സറുകളം സ്ാപി
ക്കുകയും എല്ലാ വീടുകളിലം ലനാട്ീസുകളം 
വിതരണം ടേയ്യുകയും ടേയ്തു. കക 
കഴുകുകയും ശാരീരിക അക�ം പാ�ിക്കു
കയുമാണ് ഈ മഹാമാരിയില് നിന്ന് 
രക്ടപ്ൊനുള്ള മാര്ഗ്ഗം എന്ന് ജനങ്ങടള 
ലൈാധവത്ക്രണം നെത്ിടകാടെിരി
ക്കുകയാടണന്നു തലദേശ സ്ാപനങ്ങള്.

അതിഥിനതാഴിലാളികള്ക്ക് 
പ്നതഷ്യക കരുതല് 

അതിഥിടതാഴി�ാളികളടെ ലക്മത്ി
നായി തലദേശസ്ാപനങ്ങള് നിസ്തു�മായ 
ലസവനമാണ് നെത്ിയത്. അതിഥിടതാ
ഴി�ാളികലളാെ് വ�ിടയാരു കരുത�ാണ് 
നമ്മുടെ സര്ക്ാര് സ്വീകരിചേത്. അതിഥി
ടതാഴി�ാളികളടെ ടതാഴിലെമയുടെ വിവ
രങ്ങളം ലകരളത്ിട� താമസവിവരങ്ങളം 
അവരുടെ നാട്ിട� വിവരങ്ങളം ലശഖരിച്ചു. 
അെചേിെല് പ്രഖയോപിചേലതാടെ ടതാഴില് 
നഷ്ടപ്ട് അവര്ക്് താമസിക്ാനുള്ള 
സ്�ം ഏര്പ്ാൊക്ാനും കമ്യൂണിറ്ി 
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കിചേന് മുലഖന ഭക്ണം നല്ാനും തലദേശ
സ്ാപനങ്ങള് ലനതൃത്വം നല്ി. ഒരു ഘട്
ത്ില് അവര്ക്് ലകരളീയ ഭക്ണമല്ല 
ലവടെത് എന്നും അവരുലെതായ ഭക്ണം 
ലവണം എന്ന ആവശയേം വന്നലപ്ാഴും അത് 
എത്ിച്ചു നല്ാനും തലദേശ സ്ാപനങ്ങള് 
മുന്നില് നിന്ന് പ്രവര്ത്ിച്ചു. സ്വന്തം 
സംസ്ാനലത്ക്ാളം കരുതല് ലകരള 
സര്ക്ാര് അവലരാെ് കാണിച്ചുടവകേിലം 
സ്വന്തം വീട്ില�ക്്  ലപാകണടമന്നുള്ള 
അവരുടെ ആഗ്ഹടത് നല്ല രീതിയില്ത
ടന്ന സര്ക്ാര് ഏടറ്ടുത്തു. അതിനായി 
ലകന്ദ്രലത്ാെ് അഭയേര്ത്ഥിചേ് പ്രലതയേക 
ട്യിന് ഏര്പ്ാൊക്ി. അവരുടെ താമസ 
സ്�ങ്ങളില് നിന്ന് പ്രലതയേക വാഹനങ്ങ
ളില് കയറ്ി ടറയില്ലവ ലറ്ഷനില് 
എത്ിക്കുന്നതു വടരയുള്ള പ്രവര്ത്ന 

ങ്ങളില് തലദേശസ്ാപനങ്ങള് ഭാഗഭാ
ക്ായി.

സ്വന്തഷം ോടിനന് 
സുരക്ിതത്വത്ിനലക്ക്

വിലദശ രാജയേങ്ങളില് നിന്നും അനയേ
സംസ്ാനങ്ങളിലം ലജാ�ി ടേയ്യുന്നവര് 
സ്വന്തം നാെിടന്റ സുരക്ിതത്വത്ില് 
എത്ണം എന്ന മ�യാളികളടെ വികാരം 
മനസ്ി�ാക്ി അവടര നാട്ിട�ത്ിക്ാന് 
ലകന്ദ്ര സര്ക്ാരിലനാെ് സമ്ര്ദേം ടേല
ത്ിയതിടന്റ ഭാഗമായി വിലദശത്തു നിന്നും 
രാജയേലത്ക്കുള്ള ആദയേ വിമാനം അബുദാ
ൈിയില് നിന്നും ടനടുമ്ാലശ്രി വിമാന
ത്ാവളത്ിന് ഇറങ്ങി. ഈ വിമാനത്ില് 
വന്നവടര സുരക്ിതമായി താമസിപ്ിക്കു
ന്നതിനും നിരീക്ിക്കുന്നതിനുമായി ഗുരു
വായൂരിട� താമസസ്ത്് എത്ിചേത് 
പു�ര്ടചേ 3.30 നാണ്. ആ സമയത്് തലദേ
ശസ്വയംഭരണ വകുപ് മന്തിയും ജനപ്രതി
നിധികളം കളക്ടര് അെക്മുള്ള ഉലദയോഗ
സ്രും പ്രവാസികടള കാത്് നിന്നത് 

അവലരാടുലള്ള സംസ്ാന സര്ക്ാരിടന്റ 
കരുത�ിടന്റ സാക്യേപത്രമാണ്. പ്രവാ
സികടള താമസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്റ്ി
റ്യൂഷണല് ക്വാറകന്റനിനുള്ള സംവിധാനം 
തയ്ാറാക്ിയതും തലദേശസ്ാപനങ്ങ
ളാണ്. അനയേസംസ്ാനത്തു നിന്ന് വന്ന
വര്ക്കും സ്വന്തം വീടുകളില് ക്വാറകന്റന് 
സംവിധാനം ഉടടെന്ന് ഉറപ്ാക്ാനും 
ഇല്ലാത്വര്ക്് ഇന്റ്ിറ്യൂഷണല് ക്വാറ
കന്റനുള്ള സംവിധാനം തയ്ാറാക്ിയതും 
തലദേശ സ്ാപനങ്ങളാണ്.

ആ�ംൈഹീനരായി ടതരുവില് കഴി
യുന്നവര്ക്് അഭയലകന്ദ്രം ഒരുക്ാനും 
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
തയ്ാറായി. ഭിക്ാെനക്ാരും ടതരുവു 
കചേവെക്ാരുമായി നിരവധിയാളകള് 
ടതരുവില്ത്ടന്ന അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നു. 
അവടര കടടെത്തുകയും അവടര ഒരിെത്് 
ലകന്ദ്രീകര ിക്കുകയും  ആവശയേമായ 
പ്രാഥമിക സൗകരയേങ്ങള് ഒരുക്കുകയും 
ഭക്ണവും മരുന്നും വസ്തവും നല്ി പുനര
ധിവസിപ്ിക്കുകയും ടേയ്തു. അവരില് 
പ�രും വീെ് വിട്ിറങ്ങിലപ്ാന്നവരാണ്. 
അവരുടെ വീട്ടുകാടര കടടെത്ാനും വീട്ി
ട�ത്ിക്ാനും തലദേശസ്ാപനങ്ങള്ക്് 
സാധിച്ചു. 

മഹാമാരിയായ ടകാവിഡ് 19 ല�ാകം 
മുഴുവന് പെര്ന്ന് പിെിചേലപ്ാള്, ല�ാകടത് 
സാമ്ത്ിക രാഷ്ട്രീയ ശക്ികളായ രാജയേ
ങ്ങള് ലപാലം എന്ത് ടേയ്ണടമന്നറി
യാടത പകച്ചു നിന്നലപ്ാള് ലകരളം ല�ാക
രാജയേങ്ങള്ക്കു തടന്ന മാതൃകയായി മാറി. 
മുഖയേമന്തി പിണറായി വിജയടന്റ ലനതൃ
ത്വത്ില് വിവിധ വകുപ്കടള ഏലകാപി
പ്ിചേ് പഴുതെചേ പ്രവര്ത്നമാണ് ഇവിടെ 
നെന്നത്. ലരാഗം പകരാതിരിക്ാന് 
ആലരാഗയേ വകുപ്ിടനാപ്ം രാപ്ക�ില്ലാടത 
പ്രവര്ത്ിക്കുവാന് തലദേശസ്വയംഭരണ 
വകുപ്് ജീവനക്ാര് സദാ ജാഗരൂകരായി
രുന്നു. തലദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് മന്തി 
ലനരിടട്ത്ി പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏലകാപ്ി
ചേത് ജീവനക്ാര്ക്കും ജനപ്രതിനിധിക
ള്ക്കും വ�ിടയാരു ആലവശമായി. വകുപ്് 
ടേലയ്ടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് പുറലമ മറ്റു 
വകപ്കളടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ലപാലം 
സഹായകമായി മാറി. നാെിടന്റ കാവ�ാളാ 
യി മാറുകയായിരുന്നു തലദേശ സ്ാപനങ്ങ
ളിട� ജീവനക്ാരും ജനപ്രതിനിധികളം.


ല�ഖകന് തൃശൂര് ജില്ലയിട� ടപര്ലഫാമന്സ് 
ആഡിറ്് യൂണിറ്ില് സീനിയര് ക്ാര്ക്ാണ്.

നാട്ില�ക്് പുറടപ്ടുന്ന അതിഥി 
ടതാഴി�ാളികടളയും കുടുംൈടത്യും 
തലദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് മന്തി 
എ.സി. ടമായ്ീന് യാത്ര അയയ്ക്കുന്നു.



തനദേശസ്വയഷംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധനപ്ട്ട സരക്കാര ഉത്രവകള്, സരക്കുലറുകള്, ഗസറ്് വിജ്ാപേങ്ങള് 
എ്ിവയനട പൂരണ്ണരൂപഷം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എ്ീ നവബ്ജസറ്റുകളില് ലഭഷ്യമാണ്.

സുഭിക്നകരളഷം 
4	സുഭിക്ലകരളം - സൈ്സിഡി മാര്ഗ്ഗലരഖയില് ലഭദഗതിക

ളം കൂട്ിലചേര്ക്ലകളം അംഗീകരിചേ് ഉത്രവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു. 
(സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1009/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 
29.05.2020)

കാലവരഷപൂരവ്വ പ്തിനരാധ പ്വരത്േങ്ങള്
4	കാ�വര്ഷപൂര്വേ പ്രതിലരാധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് -തലദേശ സ്ാ

പനങ്ങള് സ്വീകരിലക്ടെ അെിയന്തര നെപെികള് സംൈ
ന്ിചേ് സര്ക്കു�ര് പുറടപ്ടുവിച്ചു. (സര്ക്കു �ർ ഡി.എ. 
1/142/2020 തസ്വഭവ, തീയതി 27.05.2020)

നചലവനുവാദഷം
4	പരിസ്ിതി ദിനത്ില് കതകള് നടുന്നതിന് ഗ്ാമപഞ്ായ

ത്തുകളടെയും നഗരസഭകളടെയും തനത്/പ്ലാന് ഫടെില് 
നിന്നും ടേ�വഴിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്ി ഉത്രവ് 
പുറടപ്ടുവിച്ചു. (സ.ഉ. (സാധാ) നം 1031/2020/തസ്വഭവ, 
തീയതി 02.06.2020)

 
ഓറഞ്ച് ബുക്ക്
4	കാ�വര്ഷ തു�ാവര്ഷ മുടന്നാരുക്, ദുരന്ത പ്രതികരണ 

മാര്ഗ്ഗലരഖ – ഓറഞ്് ബുക്് – ദുരന്ത പ്രതിലരാധ പ്രതികരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സംസ്ാന ദുരന്ത നിവാരണ അലതാറിറ്ി
യുമായി ലേര്ന്ന് നെപ്ില് വരുത്തുന്നതിന് സംസ്ാനത�
ത്ിലം ജില്ലാത�ത്ിലം ലനാഡല് ഓഫീസര്മാടര ചുമത
�ടപ്ടുത്ി ഉത്രവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു. (സ.ഉ. (സാധാ) നം. 
1028/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 01.06.2020)

സമയപരിധി േീട്ടി
4	ലകാവിഡ്- 19 പ്രലതയേക സാഹേരയേം പരിഗണിചേ് തലദേശ

സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളില് വസ്തുനികുതി പിഴ കൂൊടത 
അെയ്ക്കുന്നതിനും വയോപാര ക�സന്സ് ഉള്ടപ്ടെയുള്ള വിവിധ 
ക�സന്സുകള് പുതുക്കുന്നതിനും വിലനാദ നികുതി അെയ്ക്കു
ന്നതിനുമുള്ള അവസാന തീയതി 30.06.2020 വടര ദീര്ഘി
പ്ിചേ് നല്ിയും തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളടെ ഉെമസ്

തയിലള്ള ടകട്ിെങ്ങളടെ വാെകകുെിശ്ിക പിഴ ഒഴിവാക്ി 
അെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 5.07.2020 വടര ദീര്ഘിപ്ി
ചേ് നല്ി ഉത്രവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു. (സ.ഉ (സാധാ) നം 1062/2020/
തസ്വഭവ, തീയതി 05.06.2020)

ദിവസ നവതോടിസ്ാേത്ില് േിയമിക്കാഷം
4	ലകാവിഡ് -19 നിര്വയോപന/പ്രതിലരാധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

- വിലദശത്് നിന്നും മറ്് സംസ്ാനങ്ങളില് നിന്നും എത്തുന്ന 
ലകരളീയരുടെ ക്വാറകന്റന് സംവിധാനം – ശുേീകരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായി ദിവസ ലവതനാെിസ്ാനത്ില് 
ലജാ�ിക്ാടര നിലയാഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്ി ഉത്ര
വായി. (സ.ഉ (സാധാ) നം 1065/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 
05.06.2020)

റാപ്ിഡ് നറന്ാണസ് ടീഷം
4	ലകാവിഡ് പ്രതിലരാധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് - ആർ.ആർ.െി വാര്ഡ് 

സമിതികള് - ടറാലട്ഷനും തുെര്പരിപാ�നവും സംൈന്ിചേ 
സർക്കു�ർ പുറടപ്ടുവിച്ചു. (സർക്കു�ർ നം. എല്.എസ്.ജി.ഡി– 
ഡിഎ1/113/ 2020 തീയതി 15.06.2020)

മുന്ഗണേ പുതുക്കി
4	2020-21 വാര്ഷിക പദ്തി – ലകാവിഡ് 19 മഹാമാരി കണക്ി

ട�ടുത്് നെപ്് സാമ്ത്ിക വര്ഷടത് ഫടെ് അർദ് വർഷ
ങ്ങളായി തിരിചേ് പദ്തിയുടെ മുന്ഗണനാക്രമം േിട്ടപ്ടുത്ി 
പുതുക്ി ഉത്രവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു. (സ.ഉ (സാധാ) നം. 19/2020/
പ്ലാനിംഗ് തീയതി 12.06.2020)

പ്നതഷ്യക വിഹിതഷം
പദ്ധതികള് ്ില്ഓവറാക്കാഷം
4	പ്രളയൈാധിത തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 2019-

20 സാമ്ത്ിക വര്ഷം അനുവദിചേ പ്രലതയേക വിഹിതം 
വകയിരുത്ി ഏടറ്ടുത് ലപ്രാജക്റ്റുകള് 2020-21 ല് പെില് 
ഓവര് ലപ്രാജക്റ്റുകളായി നെപ്ാക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്ി 
ഉത്രവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു. (സ.ഉ (സാധാ) നം 1219/2020/
തസ്വഭവ, തീയതി 22.06.2020)
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തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിട� പൂവചേല് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിട� പന്നിലയാെ് 

എന്ന സ്�ത്് ആയുര്ലവദത്ില് പരമ്
രാഗത േികിസ് നെത്തുന്ന സുകുമാരന് 
കവദയേന് ലകരള സര്ക്ാരിടന്റ സമ്പൂര്ണ് 
പാര്പ്ിെ പദ്തിയായ ക�ഫ് മിഷന് 
2.75 ഏക്ര് ഭൂമി സൗജനയേമായി നല്ി. 
പന്നിലയാെ് വാര്ഡിട� കുളവ്പാറയില് 
തടന്റ അമ്യുടെ ഓര്മ്യ്കായി സ്ാപിചേ 
ജാനകി ടമലമ്ാറിയല് ട്റ്ിടന്റ ലപരില് 
അലദേഹം വാങ്ങിയ ഭൂമിയാണ് പൂവചേല് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടന്റ ലപരില് ഇഷ്ദാന
മായി കകമാറിയത്. ഈ ഭൂമിക്് 
ഏതാടെ് മൂന്ന് ലകാെിലയാളം രൂപ 
വി�വരും. ക�ഫ് പദ്തിയ്കായി വയേക്ി
പരമായി �ഭിക്കുന്ന ഏറ്വും കൂെിയ വിസ്തൃ
തിയുള്ള ഭൂമിയാണ് പൂവചേ�ില�ത്.

പൂ വ ചേ ല്  ഗ്ാ മ പ ഞ് ാ യ ത് ി ല് 
നി�വില് 113 കുടുംൈങ്ങള് സംസ്ാന 
സര്ക്ാരിടന്റ ക�ഫ് ഭൂരഹിത ഭവനര
ഹിതരുടെ �ിറ്ില് ഉള്ടപ്ട്ിട്ടുടെ്. 
ഇവര്ക്് വീെ് വയ്ക്കുന്നതിന് പഞ്ായത്് 
വക 70 ടസന്റ് ഭൂമി ലനരടത് തടന്ന 
ക�ഫ് മിഷന് കകമാറിയിരുന്നു. 
എന്നാല് ഈ ഭൂമിയില് പൂവചേല് ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്ിട� എല്ലാ ഭൂരഹിത ഭവനരഹി

തര്ക്കുമുള്ള ഭവന സമുചേയ നിര്മ്ാണം 
സാധയേമല്ലാടത വന്നതിനാല് ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്് ഇലദേഹടത് സമീപിക്കുകയായിരു
ന്നു. തുെര്ന്നാണ് അലദേഹം സ്വന്തം അധ്വാ
നത്ിലൂടെ വി�യ്ക് വാങ്ങിയ 2.75 ഏക്ര് 
ഭൂമി ക�ഫ് സമ്പൂര്ണ് പാര്പ്ിെ പദ്തി 
പ്രകാരം വീെ് വച്ചു നല്കുന്നതിന് പഞ്ായ
ത്ിന് സൗജനയേമായി കകമാറിയത്. ഒട്
നവധി കാരുണയേ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്ി
വരുന്ന ഇലദേഹം പന്നിലയാെ് ജംഗ്ഷനില് 
�ക്ങ്ങള് മുെക്ി കാത്ിരിപ്ലകന്ദ്രം, 
വായനശാ�, ഗ്ന്ഥശാ� എന്നിവയും ട്റ്ി
ടന്റ ലപരില് നിര്മ്ിചേ് നല്ിയിട്ടുടെ്.

ടവറുലത ഭൂമി നല്കുകയല്ല, വിശദമായി 
അലന്വഷിചേ് കാരയേങ്ങള് മനസി�ാക്ിയ
ലശഷമാണ് ക�ഫ് മിഷന് ഭൂമി നല്ാന് 
സ്വലമധയാ തീരുമാനടമടുത്ടതന്ന് 
സുകുമാരന് കവദയേര് പറഞ്ഞു. തനിക്ിത് 
എങ്ങടനടയകേിലം കളയാനുള്ള ഭൂമിയല്ല. 
ഇത് പാവങ്ങള്ക്് കിട്ണം. ഇതിനായി 
അെിമാ�ിയിട� ക�ഫ് മിഷടന്റ ഫ്ളാറ്് 

സമുചേയം ഉള്ടപ്ടെയുള്ള ക�ഫ് പദ്
തികളം കെയ്ക�ില് ക�ഫിനു ഭൂമി നല്ിയ 
അബ്ദുള്ളടയയും സന്ദര്ശിച്ചു. ഇതിടനല്ലാം 
ലശഷമാണ ്പാവടപ്ട്വര്ക് ്ഗുണകരമാകാന് 
അലദേഹം ക�ഫിന ്ഭൂമി കകമാറുന്നത.്

പാരമ്രയേ ആയുര്ലവദ വിധിപ്രകാരം 
നെത്തുന്ന ഹൃലദാഗേികിസ്യില് പ്രശസ്
നാണ് സുകുമാരന് കവദയേന്. ദിവസവും 
മുന്നൂറില�ടറ ലപരാണ് ഇലദേഹത്ിടന്റ 
േികിസ് ലതെി ഇവിടെ എത്ാറുള്ളത്. 
േികിസ്യ്ക് ആരുടെ കകയില് നിന്നും 
ഇലദേഹം ഫീസ് ഈൊക്ാറില്ല.

2020 ജൂണ് 17 ന് രാവിട� 11.00 
മണിക്് മുഖയേമന്തിയുടെ ലകാണ്ഫറന്സ് 
ഹാളില് വചേ് നെന്ന േെങ്ങില് സുകുമാരന് 
കവദയേന് ഭൂമിയുടെ ഇഷ്ദാനം മുഖയേമന്തി 
പിണറായി വിജയന് കകമാറി. േെങ്ങില് 
തലദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് മന്തി എ.സി. 
ടമായ്ീന്, മുന് മന്തി എ. നീ�ല�ാഹിത
ദാസന് നാൊര് എന്നിവരും സംൈന്ിച്ചു.



2.75 ഏക്ര് ഭൂമി
സൗജനഷ്യമായി കേമാറി
സുകുമാരന് കവദഷ്യന്
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ല�ാക്്ഡൗണ് കാ� ദിനങ്ങളില് 
നാം ലരാഗഭീതിക്കുപരി ഭയടന്നാ 

രു കാരയേം ഭക്ണത്ിലന്റതായിരുന്നുടവ
ന്നത് ലനര്. എന്നാല് പാ�ാക്ാര് പ�കാ
രയേങ്ങളിലടമന്നലപാട� ഇക്ാരയേത്ിലം 
ലപെിക്ാന് തയ്ാറായിരുന്നില്ല. പറമ്ില
ള്ള കപ്ടചേെിയുടെ, കാചേി�ിടന്റ, കറിലവ
പ്ിടന്റ, കാന്താരിചേീനിയുടെ വടര എണ്ം 
കൃതയേം പറയാന് കഴിയുന്നവരാണ് പാ�ാ 
ക്ാരും സമീപത്തുള്ള കാഞ്ഞിരപ്ള്ളിക്ാ
രും. പ്ലാവിട� േക്യുടെയും കൂട്ിട� 
ലകാഴിയുടെയും കുളത്ിട� മീനിടന്റയും 
പശുവിടന്റയും ആെിടന്റയും പറമ്ിട� 
മറ്റുവിളകളടെയും ൈ�ത്ില് കുറച്ചുകാ�ം 
പിെിച്ചുനില്ക്ാനാകുടമന്നവര് കണക്കുകൂ
ട്ി. കാരയേം സതയേവുമാണ്. പാ�ായ്ക് ടതാട്
ടുത്് കപക, പാംപ്ലാനിയില് �ിമ 
ൈിജുവിടന്റ കൃഷിയിെം ഇത്രത്ില് 
ആപത്ഘട്ങ്ങളില് പിെിച്ചു നില്ക്ാന് 

ഉറപ്നല്കുന്ന ഭക്യേവിളകളടെ താളമുള്ള 
ഒരു ലതാട്മാണ്. കൃഷിടയന്നാല് ലോര
ടയ്കാപ്ം �യിചേിട്ടുള്ളടതന്ന് �ിമയും 
ഭര്ത്ാവ് ൈിജി ലതാമസും പറയും.

മേന്ാരുക്കഷം - മനണ്ണാരുക്കഷം
കൃഷിയുടെ ആദയേ ചുവടുടവയ്പ് മനസ്ിലം 

തുെര്ന്ന് മണ്ിലമാണ് ലവടെത്. മണ്ിടന 
പൂര്ണ്മായും സംരക്ിച്ചുടകാടൊകണം 
കൃഷിയില�ക്് ചുവടുവയ്കാന്. കല്ല് കയ്ാ
�കള്, മഴക്കുഴികള്, പുതയിെീല്, തീറ്പ്ല് 
ഉള്പ്ടെ മണ്ിലനാെ് ലേര്ന്ന് വളരുന്ന 
വിളകളടെ പരിപാ�നം ഇവടയല്ലാം ലതാട്
ത്ില് ഉറപ്വരുത്ണം. 

മണ്് പരിലശാധന നെത്ി ടേെികളടെ 
വളര്ചേയ്ക് അതയോവശയേം ലവണ്ടുന്ന മൂ�ക
ങ്ങടളല്ലാം തടന്ന മണ്ിട�ത്ിക്ാന് 
പ്രലദശടത് കൃഷിഭവന് അധികൃതരുടെ 

ഫുഡക് ക�ാറസ്റക് @ േിമ ബിജി പാംപ്ാനിയില്
  എ.നജ. അലക്് നറായ്
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സഹായം ഉറപ്വരുത്ണം. വിളകടള 
ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതിലം കൃതയേമായ ശ്രദ്
പു�ര്ത്ണം. നമുക്് ലവടെത്, നമ്മുടെ 
നാട്ില് ശരിയായി വളരുന്നവയ്കാവണം 
പറമ്ില് ഇെം നല്ലകടെത്. നമുക്് 
അടല്ലകേില് നാം വളര്ത്തുന്ന കാ�ിക
ള്ക്കും പക്ികള്ക്കുടമകേിലം ഭക്ണമാ
കാന് കഴിയുന്നവയ്ക് മുന്ഗണന ലവണം.

ഭക്ഷ്യവിള - ആദഷ്യവിള
കാ�ാവസ് വയേതിയാനവും അപ്രതീ

ക്ിത കുഴപ്ങ്ങളമാണ് ഇന്നും ഇനിയും 
വരാനിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്ങ്ങടള പരി
ഹരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ നാെിനിണങ്ങിയ 
ഭക്യേവിളകടള സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് 
ഉേിതം.  ഇത് പരിഗണിചോണ് �ിമയും 
കുടുംൈവും ടതങ്ങ്, പ്ലാവ്, മാവ്, ലപര, 
സലപ്ാട്, ോമ്യിനങ്ങള്, ടേറി, ടനല്ലി, 
പാഷന്ഫ്രൂട്് തുെങ്ങിയ വിളകള്ക്് ആദയേ
പരിഗണന നല്കിയത്. പചേക്റി ഇനങ്ങ
ടളല്ലാം തടന്ന ഇവിടെ ഭംഗിയായി വിള
യിക്കുന്നു. കാന്താരിചേീനി മുതല് കൂര്ക് 
കിഴങ്ങ് വടര മികചേ വിളവാണ് നല്കു
ന്നത്. വാഴ, ലേന, കാചേില്, ലേമ്്, ഇഞ്ി, 
മഞ്ഞള് എന്നിവയാല് സമൃദ്മാണ് പാം
പ്ലാനിയില് പുരയിെം.

രണ്ടു കില�ാലയാളം തൂക്മുള്ള 
ലകാലശ്രി മാവാണിവിടെ താരം. വിടത്
ന്നത് ലപരിന് മാത്രമാണിവയ്ക്. നല്ല 
രുേിയും. കൃതയേമായി മൂപ്് ലനാക്ി വിള

ടവടുക്ണടമന്നതാണ് മുഖയേം. ഗുണത്ിനും 
മണത്ിനും ലപര് ലകട് ചുവന്നിഞ്ിയും 
ലതാട്ത്ിന് സൗരഭയേലമകുന്നുടെ്.

വിപണിയറിഞ്ഞ് വിള
ലതാട്ത്ില് പുതിയ വിളകടള പരീ

ക്ിക്ാടനാരുങ്ങുലമ്ാള് വിപണിടയ
ക്കൂെി പരിഗണിക്ണടമന്നിവര് പറയും. 
ഏടതകേിലം ഒരു വിളയ്ക് പുറടക പായാടത 
സമ്ിശ്ര കൃഷി സമീപനമാണ് ലവടെത്. 
കുരുമുളക്, കവുങ്ങ്, ജാതി, ടകാലക്ാ 
തുെങ്ങിയ വിളകള്ക്കും ഈ കൃഷിലതാട്ത്ി 
�ിെമുടെ്. കവുങ്ങ് മംഗളയും കാസര്ലകാ
െന് ഇനങ്ങളിലള്ളവയുമാണ്. ലവന�ിടന 
പ്രതിലരാധിക്കുന്നതും തൂക്ം കൂെിയതുമായ 
കാസര്ലകാെനാകും നമ്മുടെ കാ�ാവസ്
യ്കിണങ്ങുകടയന്ന് ഈ കര്ഷക ദമ്തി
കള് സാക്യേടപ്ടുത്തുന്നു.

കപിലയാണ് താരഷം
പ ശു വ ി ല്ല ാ ത്  കൃ ഷ ി യ ി െ ം 

പൂര്ണ്മാകിടല്ലന്ന് പറയുന്നതില് �ിമയ്ക്കും 
ൈിജിക്കും ഒരു സ്വരം. എന്നാല് പശു 
ലകരളത്ിടന്റ തനത് തകേത്തൂക്മുള്ള 
കാസര്ലകാെന് കപി�യാകുലമ്ാള് 
കളിമാറും. പാംപ്ലാനി ലതാട്ത്ില് കാസ
ര്ലകാെന് കപി� ശുദ്ജനുസ്ില്ടപട് 
രണ്ടു പശുക്ളം അവയുടെ കിൊക്ളമു
ടെ്.  

നല്ല ലപാഷകമൂ�യേമുള്ള പാ�ാണിവ
യുലെത്. പറമ്ിട� കളയും പുല്ം അതയോ
വശയേത്ിന് തവിടും നല്കിയാല് സ്വര്ണ്
ത്ിടന്റ മൂ�യേമുള്ള പാ�ാണിവ ചുരത്തുക. 
പറമ്ിട� മുഴുവന് കൃഷിക്കും ഇവയുടെ 
ോണകവും മൂത്രവും മതിയാകുടമന്നിവരുടെ 
പക്ം. ൈിജിലയാെ് കുറുമ്പുകാട്ടുന്ന പശു
ക്ള്ക്് �ിമലയാൊണ് കൂടുതല് പ്രിയം.

ലകരളത്ിടന്റ തനത് ആെിനമായ 
മ�ൈാറിയുടെ മദര്യൂണിറ്റും ഇവിടെയുടെ്. 
പ്രലതയേക പരിേരണമില്ലാടത കൃതയേമായ 
വരുമാനം എന്നതാണിവയുടെ പ്രലതയേകത. 
പറമ്ിട� പുല്ല് ഇവയ്ക് തീറ്യായി ടേത്ി
ടക്ാടുക്കുക വഴി കൃഷിയിെം എലപ്ാഴും 
വൃത്ിയായിരിക്കുടമന്നതാണ് കാരയേം.

 
പറമ്ായാല് കുളഷം നവണഷം

പറമ്ായാല് കുളം ലവണം - കുളത്ില് 
മീനും. ഇത് കാ�ം പഴയതല്ല. ഏതുപറ
മ്ിലം കുളമുടൊക്ാം. മണ്ണുനീക്ി 
ശരിയായി പടുതയിട്ാല് നല്ല സുന്ദരന് 

പടുതാക്കുളമായി. കുളം നിര്മ്ിക്കുന്നതിന് 
കൃഷിവകുപ്ിടന്റ സഹായം ഉറപ്് . 
ഫിഷറീസ് വകുപ്ിടന്റ മാര്ഗ്ഗനിര്ലദേശങ്ങ
ളം കൂടെയാകുലമ്ാള് നല്ല ടപെയ്കണ മീന് 
പറമ്ില്നിന്നും പിെിക്ാം. വിഷമിട് മീന്, 
ലട്ാളിംഗ് നിലരാധനം, ഹര്ത്ാല് എന്നി
വടയടയാന്നും ലപെിക്കുകയും ലവടെ. 
പാംപ്ലാനിയില് കഷിയിെത്ില് ഗിഫ്റ് 
തി�ാപ്ിയ ഇനത്ില്ടപട് മീനുകളടെ 
ോകരക്ാ�മാണിത്. 
കൃഷിയിടത്ില് നകാക്കനരാക്കൂടുഷം

നല്ല നാെന് ലകാഴിമുട്യ്ക് ഇന്ന് ആറര 
രൂപ വി�യുടെ്. പ്രതിവര്ഷം ശരാശരി 
320 മുട് നല്കുന്ന ൈി വി - 380 ഇനത്ി
ല്ടപട് ലകാഴികളായാല് കുഴപ്മില്ലാടത 
പിെിച്ചു നില്ക്ാം. നല്ല തീറ് പരിവര്ത്ന 
ലശഷിയാണിവയ്ക്. സമ്ിശ്ര തീറ്ടയ്കാപ്ം 
പറമ്ില് പാഴാകുന്ന േക്യും മാങ്ങയും 
കപ്യി�യും ഇവയ്ക് തീറ്യായി നല്കാം.

കൃഷിനയ് തുടരപഠേഷം
കൃഷിടയന്നത് ഒരു ജീവിതേരയേയായി 

തുെലരടെതാണ് .  കൃഷിയറിവുകള് 
പകര്ലത്ടെതും പകലരടെതുമാണ്. കൃഷി
-അനുൈന് വകുപ്കള്, നാട്റിവു കൂട്ങ്ങള് 
ഇവരുമായി സുദൃഢ ൈന്മുടൊക്ി 
ലവണം കൃഷിയ്കിറങ്ങുവാന്. ആനുകൂ�യേ
ങ്ങള് അവകാശമായി സ്വീകരിക്ാന് 
മെികാണിലക്ടെതില്ല. വീട്ടുകാടരല്ലാം 
കൂെി കൃഷിയിെത്ില് ഒത്തുകൂെിയാല് ഭക്
ണലമശയ്ക് ചുറ്റും കൂടുതല് സ്വാദും മണവും 
പരക്കുന്നത് ലനരിട്റിയാടമന്ന് ഈ 
മാതൃകാ കൃഷി ദമ്തികള് പറയുന്നു.

ഇന്നിടന്റ കൃഷിരീതികടള കുറിചേ് 
പറയാന് �ിമയും ൈിജിയും ഒരുക്മാണ്. 
മക്ളായ �ിലയായും ടകവിനും ഷായയും 
ഒപ്ം  കൂടുടമന്നതുറപ്് .  ( ലഫാണ്: 
9495021573, 8921944352).             

ല�ഖകന് എ�ിക്കുളം കൃഷിഭവനില്
അസി. കൃഷി ആഫീസറാണ്.

, 
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നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി 
ടേകേടല്ലടുത്തും മറ്റും വർഷങ്ങളായി 

ഉപലയാഗശൂനയേമായ തരിശായ പാറക്വാറി 
പ്രലദശങ്ങൾ. ഒരു പടക് ലകരളത്ിട� 
പ� തലദേശസ്വയംഭരണസ്ാപന പ്രലദ
ശങ്ങളിലം ഇത്രത്ിലള്ള ധാരാളം 
തരിശ് ഭൂമി പ്രലദശങ്ങൾ. മടറ്ാന്നും ടേയ്ാ
നാകാടത ഒരു ലപ്രതഭൂമി ലപാട� കിെക്കു
ന്നത് കാണാം. ജനസാന്ദ്രതയും പാർപ്ിെ
ങ്ങളം വർദ്ിചേ് സ്� �ഭയേതകൾ ചുരുക്

ടപ്ടുന്ന വർത്മാന സ്ിതി വിലശഷ
ത്ിൽ ഇത്രത്ിലള്ള ഭൂമിയില�ക്കും 
നാം കലണ്ാെിലചേ മതിയാകൂ. ആ ഭൂമിയിലം 
അനുകൂ� സാഹേരയേങ്ങടളാരുക്ി കൃഷിക്് 
അവകാശഭൂമിയാക്ണടമന്ന തിരിചേറിവ് 
ജനതയില�ക്് പകർത്ടപ്ടുന്നതിനുള്ള 
ഏടറ്ടുക്ലകളം ഇെടപെലകളം ൈന്
ടപ്ട് തലദേശ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഉയർന്ന് വരുന്നതു മഹനീയമായിരിക്കും. 
പറഞ്ഞു വരുന്നത് അസാധയേമായ പാറകടള 
പചേപ്ണിയിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അനുകൂ� 
സാഹേരയേങ്ങളള്ളവടയ ടപാരുത്ടപ്ടു

ത്ിടയടുക്കുന്ന പ്രവർത്ന ഇെടപെലക
ളാണ്.

ഇത്രത്ിലള്ള പ്രവർത്നങ്ങളടെ 
വിജയ സാധയേതകൾ ഓർമ്ടപ്ടുത്തുന്ന 
അനുഭവപാഠമാണ് പാ�ക്ാെ് ജില്ലയിട� 
കുമ്ിെിയിൽ നിന്ന് നമ്ില�ക്് പകർത്
ടപ്ടുന്നത്. പുൽക്ാടുകൾ പിെിചേ് കൃഷി
ലയാഗയേമല്ലാതായി തീർന്ന ഭൂമിടയ അതയേ
ദ്്വാനത്ിലൂടെ ഒരു കർമ്നിലയാഗം 
ലപാട� പചേടപ്ാരുക്ിയിരിക്കുകയാണ് 
ആനക്ര, കുമ്ിെി ശ്രീലദവി നി�യ
ത്ിട� ശശീന്ദ്രൻ എന്ന എഴുപത്�കാ
രനായ കർഷകൻ. രടെ് ഏക്ലറാളമുള്ള 

േര്� നികയാഗ ോ�േള്
ഊഷരഭൂമിടയ േതിരണിയി� േര്ഷേട� 

  ഗിരീഷ് അയിലക്കാട്
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കടല്ലടുത്് ഉലപക്ിചേ വരട്ിപ്ള്ളിയാൽ 
എന്ന സ്�ടത് പാറപ്രലദശം. നാ�് 
വർഷം മുൻപാണ് ശശിന്ദ്രൻ കൗതുകപൂർ
വേം വി�യ്ക് വാങ്ങിയത്. കടല്ലടുത്് 
അഞ്ാൾ ടപാക്ത്ിൽ വൻ കുഴിയായ് 
മാറിയ ടേകേൽ ക്വാറി വാങ്ങിയലപ്ാൾ 

നാട്ിട�ാരുപാെ് ലപർ കളിയാക്ിടയകേി
ലം ശശീന്ദ്രൻ തളർന്നില്ല.

ടേകേടല്ലടുത്് ഒരു പടക് തീർത്തും 
ഊഷരഭൂമിയായി മാറാവുന്ന ഒരു പ്രലദശ
ടത് ശശീന്ദ്രൻ തടന്റ കഠിന പ്രയ�ത്ി
ലൂടെ തടന്ന പചേപ്ിടന്റ വീഥിയില�ക്് 

വീടടെടുത്തു ടകാടെിരിക്കുന്ന കാർഷിക 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇലപ്ാഴും തുെരുകയാണ്. 
ടതങ്ങും വാഴയും ഫ�വൃക്ങ്ങളം മരങ്ങ
ളടമാടക് ഇവിടെ വച്ചു പിെിപ്ിക്കുന്ന 
തിരക്ി�ാണിലപ്ാൾ ഈ കർഷകൻ. 
ടതങ്ങുകളിൽ പ�തും കാ� തുെങ്ങിയ 
ലപ്ാൾ അദ്്വാനം ഫ�ം കടെ ആശ്വാസം.

ശശീന്ദ്രടന്റ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
ആനക്ര ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടന്റയും കൃഷി
ഭവടന്റയും പിന്തുണയുമുടെ്. ലറ്റ്് ലഹാർ
ട്ിക്ൾചേർ മിഷൻ പദ്തി പ്രകാരം ഇലപ്ാ
ഴിവിടെ നൂലറാളം മാവ് ഗ്ാ�കളം 
അൻപലതാളം കശുമാവ് ഗ്ാ�കളം 
കൃഷിഭവൻ നിർലദേശപ്രകാരം വചേ് പിെി
പ്ിചേിട്ടുടെ്. മഴക്ാ�ത്് ക്വാറിയുടെ ഒരു 
ഭാഗത്ായ് കുഴിചേ കുളത്ിൽ ലശഖരിക്
ടപ്ടുന്ന മഴ ടവള്ളമാണ് ലവന�ിടന്റ 
കാഠിനയേത്ിൽ വിളകൾക്് ടതളിനീർ 
പകരുന്നത്. ടകഎസ്ഇൈിയിൽ നിന്നും 
വിരമിചേ ജീവനക്ാരനാണ് ശശീന്ദ്രൻ.


 ല�ഖകന് ആനക്ര കൃഷിഭവനിട� 

അഗ്ിക്ൾചേർ അസിറ്ന്റാണ്.
 Mob: 9745632828 
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ടകാവിഡ് പ്രതിലരാധ പ്രവര്ത് 
നങ്ങളടെ ഭാഗമായി മാസ്ം 

ഡികസനര് മാസ്ം ലഫസ് ഷീല്ഡും 
നിര്മ്ിചേ കുടുംൈശ്രീ ഇനി ആയുര് മാസ്് 
നിര്മ്ാണ രംഗലത്ക്കും കെക്കുന്നു. 
സംസ്ാന ആയുഷ് വകുപ്മായി സഹക
രിചോണ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്. ഇതിടന്റ 
ഭാഗമായി പരീക്ണാെിസ്ാനത്ില് 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിട� നഗരസഭാ 
സി.ഡി.എസുകളിട� മണികലഠേശ്വര, 
വന്ദന എന്നീ കുടുംൈശ്രീ യൂണിറ്റുകടള 
ടതരടഞ്ഞടുത്് ടപാതു അവലൈാധന 
പരിശീ�നം നല്ി. ഇനി മാസ്് നിര്മ്ാ
ണവുമായി ൈന്ടപ്ട് പരിശീ�നവും 
നല്കും. 

ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ം  ഗ വ ണ് ട മ ന്റ് 
ആയുര്ലവദ ടമഡിക്ല് ലകാലളജിട� 
അസി. പ്രഫസര് ലഡാ. എസ്. ആനന്ദിടന്റ 
ലനതൃത്വത്ി�ാണ് ആയുര് മാസ്കള് വിക
സിപ്ിടചേടുത്ത്. പ്രകൃതിദത് വസ്തുക്ള് 
മാത്രം ഉപലയാഗിചോണ് ആയുര് മാസ്ക

ളടെ നിര്മ്ാണം. ശ്വസനപ്രക്രിയടയ 
സഹായിക്കുന്നടതന്ന് ശാസ്തീയമായി 
ടതളിയിക്ടപ്ട്ിട്ടുളള തുളസി, മഞ്ഞള് 
എന്നീ ഔഷധ സസയേങ്ങളില് നിന്നുള്ള 
ഔഷധാംശങ്ങള് നിശ്ചിത അളവില് 
ജ�ത്ില് �യിപ്ിചേ് കുറുക്ിയ ലശഷം 
ഇത് ൈാഷ്പരൂപത്ില് കകത്റി തുണി 
ടകാണ്ടുള്ള മാസ്ില് പതിപ്ിക്കുകയാണ് 
ടേയ്യുന്നത്. മാസ്് ധരിലക്ടെി വരുന്ന 
അവസരത്ിട�ല്ലാം ശ്വസിക്കുന്നതിലനാ
ടൊപ്ം മാസ്ില് നിന്നുള്ള ഔഷധഗുണ
ങ്ങളം ഉള്ളിട�ത്തുന്നതു വഴി ശ്വസന പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് ആലരാഗയേകരമാക്കുന്നതി
നും സാധിക്കും. ആയുര് മാസ്കള് കഴുകി 
ഉപലയാഗിക്ാന് കഴിയുന്നലതാടൊപ്ം 
ഇതില് നിന്നും മൂന്നു മാസം വടര മഞ്ഞ
ളിടന്റയും തുളസിയുടെയും ഔഷധഗുണ
ങ്ങള് നഷ്ടപ്െില്ല എന്നതും പ്രലതയേകത
യാണ്. ഗുണനി�വാരം ഉറപ് വരുത്ി 
നിര്മ്ിക്കുന്ന ആയുര് മാസ്കള് ടപാതുജ
നങ്ങള്ക്് മിതമായ നിരക്ില് �ഭയേമാക്കു
കയാണ് കുടുംൈശ്രീയുടെ �ക്യേം. 

സംസ്ാനത്് ടകാലറാണ കവറസ് 
വയോപനം തെയുന്നതിടന്റ ഭാഗമായി 
കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചു മുത�ാണ് കുടുംൈശ്രീയുടെ 
ലനതൃത്വത്ില് മാസ്് നിര്മ്ാണം ആരം
ഭിചേത്. തുെര്ന്ന് വിവിധ വകുപ്കളടെ 
ആവശയേമനുസരിചേ് സംസ്ാനത്് കുടും
ൈശ്രീയുടെ കീഴിലള്ള നാനൂലറാളം യൂണി
റ്റുകള് മുലഖന 47 �ക്ം മാസ്കള് നിര്മ്ി
ച്ചു വിതരണം ടേയ്തു. ഇതിടന്റ അെിസ്ാ
നത്ി�ാണ് ഇലപ്ാള് ആയുര് മാസ്ിടന്റ 
നിര്മ്ാണവും കുടുംൈശ്രീടയ ഏല്ിചേത്.


ലഡാ.എസ്. ആനന്ദിടന്റ ലനതൃത്വത്ില് കുടുംൈശ്രീ അംഗങ്ങള്ക്് ആയുര് മാസ്് നിര്മ്ാണ
ത്ില് ടപാതു അവലൈാധന പരിശീ�നം നല്കുന്നു.

കുടംബശ്ഷീ
ആയുര് മാസ്ക്



ചൂല്' ശുേിത്വത്ിടന്റ ലനരെയാളമാണ്.
വയേക്ിശുേിത്വത്ിനും സാമൂഹയേശുേി

ത ്വത് ി നു ം  ഏ ട റ  പ്രാ ധ ാ ന യേമു ള്ള 
ടകാലറാണ കവറസ് വയോപനത്ിടന്റ 
പശ്ചാത്�ത്ില് ചൂ�ിനും അെിച്ചുവാര
�ിനും മറ്റും മുടമ്ന്നലത്ക്ാളപരി 
പ്രസക്ി ഏറുകയാണ്.

'പുത്നചേി പുരപ്റം തൂക്കും'
'ടോല്ല് പഴകിയാലം ചൂ�് പഴകരുത്'
'ചൂട�ടുക്ാത് ടപണ്്, ോല�യറിയും'
'ഈര്ക്ിട�ാെിക്ാം, ചൂ�ായാല�ാ'
'ചൂ�ിട് മുറ്ലത് ലേട�ാ�'
'അെിചോല് നുള്ളണം' - ചൂലമായി 

ൈന്ടപ്ട് ടോല്കളാണിടതല്ലാം. തിരു
വനന്തപുരം ഭാഗത്് ചൂ�ിന് തുറപ് 
എന്നാണ് പറയുക. ലകരളത്ില് ചൂ�ില്ലാ
ത് ഒരു വീടുലപാലം ഉടൊകില്ല. ലനരം 
പു�ര്ന്നാല് വീടുകളില് ആദയേം നെക്കുന്ന 
ലജാ�ി, മുറ്ം അെിച്ചുവാരി വൃത്ിയാ ക്കുക 
എന്നതായിരുന്നു. വീട്മ്മാര് വളടര 
നി�ലയാടെ ഈ മുറ്മെിക്ല് നെത്ിയി
രുന്നു. രാവിട�യും കവകുലന്നരവും മുറ്ം 
തൂത്തുവൃത്ിയാക്കുന്ന വീടുകളടൊയിരുന്നു. 
കുനിഞ്ഞും നിവര്ന്നും വിശാ�മായ വീട്ടു
മുറ്ങ്ങള് പ്രഭാതത്ില് തൂക്കുന്നത് സ്തീക
ള്ക്് പലരാക്മായ ഉത്മ വയോയാമവുമാ
യിരുന്നു.

മുറ്ം തൂക്കുന്നതിനും പുരയ്കകം തൂക്കുന്ന
തിനും വീടുകളില് അടുക്ള അെിച്ചുവാരു
ന്നതിനുടമല്ലാം പ്രലതയേകം പ്രലതയേകം 
ചൂലകളടൊയിരുന്നു. ഈര്ക്ില്ച്ചൂലം 
തണുക്് ചൂലമാണ് ഏടറ പരിേിതമായി
രുന്നത്. ടവട്ിടയടുക്ാന് പാകത്ില് 
ടേറിയ ടകട്ാക്ി കകയില് ഒതുങ്ങും 

വിധമാണ് ഈര്ക്ില് ചൂലടൊക്കുക. 
കമുകിടന്റ ഓ� അഥവാ തണുങ്ങ് 
ടേറുതായി മുറിടചേടുത്് ടകട്ിയും ചൂല
ടൊക്കുന്നു. ഇത് േണുക്് ചൂ�ാണ്. 
ക്രലമണ പുല് ചൂലം ധാരാളമായി ഉപലയാ
ഗിച്ചു തുെങ്ങി. േി� പ്രലതയേകതരം പുല്ല് 
ടവട്ി ഉണക്ി കകയിട�ാതുങ്ങുന്ന 
ടേറിയ ടകട്ാക്ി ചൂ�ാക്ിയിരുന്നു. 
പടക് ഇലപ്ാഴിതാ പ� നിറത്ിലം 
ആകൃതിയിലമുള്ള പ്ലാറ്ിക് ചൂലകളം 
സു�ഭം! ടതല്ം കുനിയാടത നിവര്ന്നുനി
ന്ന് തൂക്ാന് കഴിയുന്ന ചൂലകളം ധാരാളം. 

ഉചേഊണ്  കഴ ിഞ്ഞ്  അടുക്ള 
ലജാ�ികളടെ തിരടക്ാഴിയുലമ്ാള് 
വീെിടന്റ വരാന്തയി�ിരുന്ന് ഓ�ക്ാല
േീകി ചൂലടൊക്ാന് ഈര്ക്ിട�ടുക്കുന്ന 
മുത്ശ്ിമാരുടെയും അമ്മാരുടെയും രൂപം 
മനസ്ില് ടതളിയുന്നു. ഈര്ക്ില്ച്ചൂ�ാ
യാലം തണുങ്ങ് ചൂ�ായാലം പുല് 
ചൂ�ായാലം ഇവടയല്ലാം പ്രകൃതിജനയേമാ 
യിരുന്നു. നമ്മുടെ ടതാെിയില് നിന്നും 
ജീവിത പരിസരത്തുനിന്നും �ഭിചേിരുന്ന 
ഇവടയ്കാന്നും തടന്ന വി� നല്ലകടെിയും 
വന്നിരുന്നില്ല.

പടക് ഈ പുതിയ കാ�ത്് ഏത് 
തരം ചൂ�ായാലം അതും ഓണ് ക�നില് 
�ഭയേമാണ്. മ�യാളിയുടെ സഹജമായ 
അ�സത കാരണം ചൂലം സൂപ്ര്മാര്ക്റ്ില് 
നിന്ന് വി�ടകാടുത്തു വാലങ്ങടെ അവസ്
യായി. തമിഴ് നാട്ിട� കമ്ം, മധുര, 
ടതാടുവട്ി തുെങ്ങിയ സ്�ങ്ങളില് നിന്ന് 
�ക്ക്ണക്ിന് രൂപയുടെ ചൂ�ാണ് ലകര
ളത്ിട�ത്തുന്നത്.

മാത്രമല്ല, മുറ്മില്ലാതാകുലമ്ാള് പിടന്ന 

ചൂട�ന്തിന്? തൂത്തുവൃത്ിയാക്കുവാന് മുറ്ം 
തടന്ന ഇല്ലാതാവുകയാണ്. നാലടകട്ടും 
നടുമുറ്വും പൂമുഖവും വിശാ�മായ വീട്ടുമുറ്വും 
പെിപ്രയും മറ്റും ലകരളീയ ജീവിതപരിസ
രത്് നിന്നും എടന്നലന്നക്കുമായി പെിയി
റങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. ൈഹുനി� ലകാണ്ക്രീറ്് 
സൗധങ്ങള്ക്കു മുന്നിട� ആടക അവലശ
ഷിക്കുന്ന ഇത്ിരി മുറ്വും ലകാണ്ക്രീറ്് 
ടേയ്യുകലയാ ഇന്റര് ല�ാക്് പാകുകലയാ 
ആണ്. ടകാലറാണ കവറസ്ിടനക്ാള് 
ലവഗത്ില് ഈ പ്രകൃതി വിരുദ്പ്രവണത 
സമൂഹവയോപനമായിരിക്കുന്നു. മറ്റും ഉടടെ
കേി�ലല്ല മുറ്ം തൂത്തുവൃത്ിയാലക്ടെതു�. 
ചൂലലവടെ, തൂക്ാന് ആളലവടെ, 
കുനിയുകയും നിവരുകയും ലവടൊ, എല്ലാം 
ല�ാകത്ില് കഴിയ്കാം. വീെിനകം തൂക്കു
ന്നതിന് പകരം, മണ്ണും ടപാെിയും മറ്് 
മാ�ിനയേങ്ങളം നീക്കുന്നതിനായി വാക്വം 
ക്ീനറുകളം പ്രലയാഗത്ി�ായിരിക്കുന്നു.

ഓണത്ിടന്റ ദിവസങ്ങളില് പടെ് 
മടറ്ാരുതരം ചൂലം നമ്ള് ഉപലയാഗിചേി
രുന്നു. ഓണാട്ടുകര പ്രലദശങ്ങളില് ഉത്രാ
െത്ിനും തിരുലവാണത്ിനും ഈര്ക്ില് 
ചൂലടകാടെ് വീെ് അെിച്ചു വാരാറില്ല - 
മഹാൈ�ി എത്തുലമ്ാള് സക� മാ�ിനയേ
ങ്ങളം തൂക്കുന്ന അശ്രീകരമായ ഈര്ക്ി
ല്ച്ചൂല് ഒഴിവാക്ി ഓണത്തുമ്ടയന്ന പ്ര
ലതയേകതരം തുമ്ടചേെി പറിചേ് ടകട്ി 
അതുടകാടൊണ് വീെിനകം തൂത്ിരുന്നത.് 
ഈ പ്രലതയേകതരം കുറ്ിടചേെി ഓണക്ാ
�മാകുലമ്ാള് അതായത് േിങ്ങമാസമാ
കുലമ്ാള് നമ്മുടെ ടതാെികളിലം നിരത്തു
കളിലടമാടക് ധാരാളമായി കാണാമായി
രുന്നു. പടക് ഇലപ്ാള് ഓണത്തുമ്ടയന്ന 

ശുചിത്വസംസ്ാര�ിട� 
അെയാള�റിയായ

ചൂല്
 മുരളീധരന് തഴക്കര 

അരെ�ാഴി� വീ�ന�കൾ-8
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ഇ�ാശക്ിയഷം േി�യദാരഢഷ്യവഷം
ഒ�നചര്നപ്ാള്

പഞ്ായത്് രാജ് മാസിക മാര്ചേ് 
�ക്ം വായനക്ാരുടെ മനസ്ില�ക്് 
മാര്ച്ചു ടേടയ്ത്തുന്ന �ക്മായി ലതാന്നി. 
വാസലയാഗയേമാടയാരു വീെ് ല�ാകലത്
ടതാരു പൗരടന്റയും സ്വ�വും അവകാശ
വുമാണ്. തടന്റ ആഗ്ഹങ്ങളം ലമാഹങ്ങളം 
പ്രതീക്കളം കുടുംൈാംഗങ്ങളമായി പങ്കു

വയ്കടപ്ടുന്ന ആനന്ദയിെമാണ് പാര്പ്ിെം. 
വിശ്രമത്ിനിെമായ വീെ് ലതൊത് ഒരു 
ജീവിയുമില്ല ഭൂമിയില്.

അലപ്ാഴും സ്വന്തമായി ഒരു വീടുടൊ
ക്ാന് സാമ്ത്ികപ്രാപ്തിയില്ലാത് അലന
കായിരങ്ങള് നമുക്ിെയിലടടെന്ന സതയേം 
നാം കാണാതിരുന്നുകൂൊ. അങ്ങടനയുള്ള
വര്ക്് ആശയും ആശ്വാസവും മാത്രമല്ല 
ആലവശം കൂെിയാണ് ഇെതുസര്ക്ാരിടന്റ 
ക�ഫ് ഭവനപദ്തി. രണ്ടു �ക്ത്ി�
ധികം വീെ് പൂര്ത്ീകരിച്ചു എന്നു പറയു
ലമ്ാള് ഒരു ജനകീയസര്ക്ാരിടന്റ ഇ�ാ
ശക്ിയും നിശ്ചയദാര്ഢയേവും ലേര്ന്ന 
ഭരണമികവാണത്. 8000 ലകാെി രൂപ 
ഇതിനകം ഇതിനായി ടേ�വഴിക്ാന് 
കഴിഞ്ഞത് ടേറിയ കാരയേമല്ല. കവര് ലറ്ാ

റിയിട� മുഖയേമന്തിയുടെ വാക്കുകള് ഉത്
മഭരണാധിപമാതൃകയുടെ ഉദാഹരണ
മാണ്. തലദേശമന്തി ക�ഫ് ദൗതയേം തുെ
രുടമന്ന് ഉറപ്ിചേ് വയേക്മാക്കുന്നു. ഭവനര
ഹിതരില്ലാടത്ാരു ലകരളമാണ് അലദേഹ
ത്ിടന്റയും �ക്യേം. പദ്തിയുടെ അനുഭ
വസ്രായ ഗുണലഭാക്ാക്ളില് േി�ടര 
പരിേയടപ്ടുത്ിയത് സന്ദര്ലഭാേിത
മായി.

പ്ിന്സി, നകാല്ലഷം.

പഞ്ായത്് രാജ് മാസികയില�
ക്കുള്ള ല�ഖനങ്ങളം കത്തുകളം 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-ടമയിൽ വി�ാസത്ിൽ അയലക്
ടെതാണ്.

ഈ കുറ്ിടചേെി കാണാലനയില്ല. തുമ്ടചേെി 
ലേര്ത്തുടകട്ി ചൂ�ാക്ി ഓണത്ിന് വീടു 
തൂത്ിരുന്ന രീതിയും അനയേമായിരിക്കുന്നു!

ആെിയറുതിക്് പഞ്ഞവും പറുത�യും 
പാഴ് വസ്തുക്ളം ഒന്നിചേ് ഒരു മുറത്ി�ാക്ി 
വീട്മ്മാര് നാലം കൂടുന്ന വഴിയില് ഉലപ
ക്ിക്കും. കര്ക്ിെകമാസം അവസാനം 
‘ടപാട്ി പുറത്് ശീലവാതി അകത്്’എന്നു 
പറഞ്ഞുടകാടൊണ് ഈ ആോരം അനു
�ിചേിരുന്നത്. വീട്ാവശയേത്ിന് ഉപലയാ
ഗിചേിരുന്ന പഴകിയതും ഉപലയാഗശൂനയേ
വുമായ ചൂ�്, േിരട്ത്വി, കുട് തുെങ്ങിയ 
സാധനങ്ങടളല്ലാമാണ് ഇപ്രകാരം വഴയില് 
ഉലപക്ിക്കുന്നത്. പിലറ്ന്ന് േിങ്ങം പിറ
ക്കുലമ്ാള് പുതിയ വീട്ടുസാധനങ്ങളടെയും 
കാര്ഷിലകാപകരണങ്ങളടെയും പുതുമയി
�ാണ് പുതുവര്ഷം പിറക്കുന്നത.് ലജയേ�ടയ 
പുറത്ാക്ി ശ്രീടയ ക്ണിചേിരുത്തുന്ന 
നന്മയാണ് ഈ ആോരത്ിലൂടെ �ക്യേ
മാക്കുന്നത്. മഹാ�ക്ഷ്മിയുടെ മൂത് സലഹാ
ദരിയാണ് ലജയേ� ഭഗവതി. ശ്രീഭഗവതി
യാണ് ശീലവാതി. പഴമയുടെ ോരുതയും 
നന്മയുമുള്ള ഈ ആോരം ലപായകാ� 
ജീവിതത്ിട� ശുേിത്വലൈാധത്ിടന്റ 
സാക്യേം കൂെിയാണ്. ഈ ആോരത്ിലം 
അെിച്ചുവാരി വൃത്ിയാക്ാന് ഉപലയാഗി
ക്കുന്ന ചൂ�ിന് പ്രഥമ പരിഗണനയാണ് 
നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 

ശുേിത്വത്ിടന്റ അെയാളക്കുറിയായ 
ചൂ ല്  ഉ ല പ ക് ി ക്കു ല മ് ാ ള്  ന മു ക്് 
കകലമാശം വരുന്നത് വീടും മുറ്വും അെി
ച്ചുവാരി വൃത്ിയാക്കുന്നതിനുള്ള ചൂലമാത്ര
മല്ല നന്മയാര്ന്ന ഒരു സംസ്ാരം കൂെിയാണ്. 

പ്ലാറ്ിക് കണലക് ഭൂമിക്് ഭാരമായി 
മാറാത് പണടചേ�വില്ലാത് പ്രകൃതിയുടെ 
ഉദാത്മായ ഈര്ക്ിലം തണുങ്ങും 
ടകാണ്ടു തയ്ാറാക്കുന്ന ചൂല് പ്രകൃതിയില�
ക്് മെങ്ങാം എന്ന ഓര്മ്ടപ്ടുത്ലമായി
രുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ചൂലടകാടെ് 
കുനിഞ്ഞും നിവര്ന്നും തൂക്കുലമ്ാള് സ്തീക
ളടെ കാരയേത്ില് ഇടതാരു ഫ�പ്രദമായ 
വയോയാമം കൂെിയായിരുന്നു.

ഇടതാടക്യാടണകേിലം കുറച്ചുകാ�ം 
കൂെിക്ഴിഞ്ഞാല് ഈര്ക്ില് ചൂലം തണു
ങ്ങുചൂലം പുല്ചൂലടമാടക് അപൂര് വേ വസ്തു
ക്ളടെ ലശഖരത്ില് ഏടതകേിലം പ്രദ
ര്ശനങ്ങളില�ാ മലറ്ാ പ്രതയേക്ടപ്ലട്ക്ാം. 
നഗരലവഗങ്ങള് അത്രകടെ് ലവഗത്ി
�ാണ് നമ്മുടെ േിരപുരാതന ഗ്ാമീണ 
ജീവിതനന്മകളില് അധിനിലവശം നെത്തു
ന്നത്.                                          
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ചൂലമായി ൈന്ടപ്ട്് പ്രോരത്ിലള്ള ടോല്കളില് വളടര അര്ത്ഥവത്തും 
രസകരവുമായ പഴടമാഴിയാണ് 'അെിചോല് നുള്ളാത് േക്ിയുലടൊ' എന്നത്. 
'അെിചോല് നുള്ളണം' - ഇങ്ങടനയും ഈ ടോല്ല് േി� പ്രലദശങ്ങളില് പറയു
ന്നുടെ്. എന്താണ് ഈ ടോല്ലിടന്റ സാരസംഗ്ഹം? - ചൂലടകാടെ് മുറ്ം 
അെ ിക്കുലമ്ാള് അങ്ങിങ്ങായി  മുറ്ത്്  മുളച്ചുടപാന്തുന്ന പുല്ം 
നുള്ളിക്ളയണടമന്നാണ് ഈ ടോല്ലിടന്റ സാരം. അതായത് മുറ്ത്് വീഴുന്ന 
േപ്േവറുകളം കരിയി�യും മറ്റും തൂത്് വൃത്ിയാക്കുന്നലതാടൊപ്ം മുറ്ത്് 
പുല്ല് വളരാന് അനുവദിക്രുത്. അങ്ങടന മുളച്ചുവരുന്ന പുല്ല് മുറ്ം തൂക്കുന്നതായ 
സമയത്് നുള്ളിക്ളയുവാന് മറക്രുടതന്നാണ് ഈ ടോല്ല് ഓര്മ്ിപ്ിക്കു
ന്നത്.

'ചൂട�ടുക്ാത് ടപണ്് - ോല�യറിയും' എന്ന പഴടമാഴിയും ഏടറ പ്രസ
ക്മാണ്. ചൂട�ടുത്് മുറ്വും പുരയ്കകവും അെിച്ചുവരാത് ടപണ്കുട്ി അഥവാ 
സ്തീകള് ോല�യറിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചൂലടകാടെ് കുനിഞ്ഞും 
നിവര്ന്നും അെിച്ചുവാരുലമ്ാള് കകയ്ക്കും നടുവിനുടമല്ലാം ഗുണപരമായി മാറുന്ന 
ഒരു വയോയാമമാണത്. സ്തീകടള സംൈന്ിചേ് ആയുരാലരാഗയേത്ിന് സഹാ
യകരമായ ഒരു കായകല് േികിസ്ടയന്നു തടന്ന വിലശഷിപ്ിക്ാം.

'ചു�ിട് മുറ്ലത് ലേല�', 'ടോല്ല് പഴകിയാലം ചൂ�് പഴകരുത്', 'ഈര്ക്ി
ട�ാെിക്ാം, ചൂ�ായാല�ാ', 'പുത്നചേി പുരപ്റം തൂക്കും' തുെങ്ങിയ പഴടമാഴി
കളം ചൂ�ിടന്റ പ്രാധാനയേടത്യാണ് സൂേിപ്ിക്കുന്നത്.'
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