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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 130 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീ വി ശശി, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് തരി�നിലം

�ഷിേയാഗ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) ��ടമകൾ വിവിധ കാരണ�ളാൽ തരി�

നിലമാ�ി നിലനിർ�ിയിരി�� �മി, സർ�ാർ /
അർ� സർ�ാർ �ാപന�ളിെല �മി,
�റേ�ാ�്, �ഴേയാര�ൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന തല�ിൽ തരി�നില

�ഷി��േയാജ�മായ �മി എ�ിവ�െട വി�തി

�ഷി വ��്, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട തി�െ���ി സം�ാന�്

തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ��തി��

പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
സം�ാനാവിഷ്  �ത പ�തിക�ം, േക�വിഷ്  �ത

പ�തികളായ രാ�ീയ �ഷി വികാസ്  േയാജന

േപാ�� പ�തിക�ം തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന��െട പ�തികൾ�െമാ�ം തരി�നിലം

�ഷിേയാഗ�മാ��തി�� നടപടികൾ �ഭി�

േകരളം പ�തിയി�ം ഉൾെ���ി നട�ിലാ��.

(ബി)

തരി�നില �ഷി�് എെ��ാം സഹായ�ൾ

ആണ് സർ�ാർ നൽകി വ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തരി� �മിയിൽ െന�്, പ��റി, വാഴ, കിഴ�

വർ��ൾ, പയർ വർ��ൾ, െച�ധാന��ൾ

എ�ിവ �ഷി െച��തിനാണ് ആ��ല�ം

നൽ��ത്. തരി��മിയിൽ പാ� �ഷി

െച��തിന് കർഷകേനാെടാ�ം ��ടമ�ം

ആ��ല�ം നൽ��. സ��ം �മിയിൽ �ഷി

െച�� കർഷകന് ��വൻ �ക�ം

നൽ��താണ്. ധനസഹായം സംബ�ി�

വിശദവിവരം അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(സി) തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ��തി�ളള പ�തി�്

േക� സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) ഉ�്. േക�ാവിഷ്  �ത പ�തി ആർ. െക. വി. ൈവ.

2020-21 വർഷ�ിൽ "തരി� �മിയിൽ ഊർജിത

ഭേ��ാത്പാദന�ം വിപണി ശ�ിെ����ം"
എ� േ�ാജ�് �കാരം തരി� �മിയിൽ െന�്,
പ��റി പഴവർ��ൾ (�േത�കി�  ്വാഴ, പ�ായ)
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കിഴ� വർ��ൾ, പയർ വർ��ൾ,
െച�ധാന��ൾ എ�ിവ �ഷി െച��തി��

ആ��ല�മാണ് നൽകിയി��ത്. തരി��മിയിൽ

�ഷി�ായി 47 േകാടി �പയാണ് േ�ാെജ�ിൽ

ഉൾെ���ിയി��ത്. ഇതിൽ 33.12േകാടി �പ

അ�വദി�ക�ം, 60:40 അ�പാത�ിൽ േക�

വിഹിത�ം സം�ാന വിഹിത�ം െചലവഴി�ക�ം

െച�.

(ഡി)

തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ�ാ��

പ�തിയിേല�് ��തൽ സ��സംഘടനകെള�ം

കർഷകെര�ം ആകർഷി��തിനായി എെ��ാം

�ചരണ പരിപാടികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തരി�നില �ഷി�് പരമാവധി �മി

ലഭ�മാ��തി�ം �ഷിയിറ��തി�ം വ�ി�

ബ�ജന പ�ാളി�ം ആവശ�മാണ്. ഇതിനായി

�ഷി, തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��കൾ, വിവിധ

മാധ�മ��െട സഹായേ�ാെട ക�ാെ�യി�കൾ

സംഘടി�ി�വ��. �ഷി�ാർ, കർഷക

സംഘടനകൾ, കർഷക ��കൾ, കാർഷിക

േമഖലയിൽ �വർ�ി�� വിവിധ ഏജൻസികൾ

എ�ിവ� �റേമ െതാഴി�റ�് പ�തി, അേ�ാ

സർ�ീസ്  െസ�ർ, കാർഷിക കർ�േസന, േകരള

സം�ാന കാർഷിക യ�വൽ�രണ മിഷൻ, മ�്

സം�ാന�ളിൽ നി��� െതാഴിലാളികൾ

എ�ിവ�െട േസവന�ം ഇതിനായി

�േയാജനെ���ിവ��. ഫാം ഇൻഫർേമഷൻ

ബ�േറാ �േഖന എഫ്. എം. േറഡിേയാ ആ�്

ക��ണി�ി േറഡിേയാ ക�ാ�യിൻ, േസാഷ�ൽ

മീഡിയ േപാ�ർ, പ�തി സംബ�ി�

പ�വാർ�, േറഡിേയാ കാർഷിക വാർ�

എ�ിവയി�െട�ം, ഞാ�േവല േറഡിേയാ

പരിപാടിയി�െട�ം പ�തി സംബ�ി�്

�ചാരണം നൽകിവ��.

(ഇ)

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, �വാ��െട

സഹകരണ സംഘ�ൾ എ�ിവ�െട പ�ാളി�ം

ഉറ�വ��ി തരി��മി �ഷിേയാഗ�മാ�ാ��

പ�തി ��തൽ ജനകീയമാ�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) ഉ�്. തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�വാ��െട സംഘ�ൾ എ�ിവ�െട പ�ാളി�ം

ഉറ�വ���തിനായി വിവിധ �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിവ��. തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ വാർഷിക പ�തിയിൽ തരി��മി

�ഷി�� പ�തികൾ ഉൾെ���ിയി��്.
�വാ��െട സഹകരണ സംഘ�െള ആകർഷി

��തിനായി വിവിധ നവ-മാധ�മ�ളി�െട

പ�തി�െട വിശദാംശ�െള�റി�  ്�ചാരണം

നട��തിേനാെടാ�ം ��േമനി വീഡിേയാ

പരിപാടിയി�െട �ഭി� േകരളം േന��ൾ

െടലിവിഷൻ സംേ��ണം വഴി െപാ�ജന

�ളിെല�ി��തി�ം സാധി�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം 

തരരിശശ്  നരിലകൃഷരിയരില് ഉള്പപ്പെടുതരി പനലശ്,  പച്ചക്കറരി,  ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള്,കരിഴങ്ങശ് വര്ഗ്ഗവരിളകള്,
പയര്വര്ഗ്ഗവരിളകള്,  പചെറുധധാനന്യങ്ങള്  (Millets)  എനരിവയുപടെ വരിസ്തൃതരി  22,847 പഹെക്ടര് ആയരി
വര്ദരിച്ചരിട്ടുണശ്. 2021-22  വര്ഷപത ആനുകൂലന്യന്ധം സന്ധംബനരിച്ച വരിവരന്ധം  ചുവപടെ ചചെര്ക്കുന്നു :  

(എ) പനലശ്  :    സന്ധംസധാനത്തുള്ള 5000 പഹെക്ടർ തരരിശു നരിലങ്ങൾ കപണതരി കൃഷരി ഇറക്കുനതരിനശ്
പഹെക്ടറരിനശ്  40000 രൂപ ധനസഹെധായന്ധം  നലധാൻ പദതരിയരിടരിട്ടുണശ്.   നധാളരിതുവപര  9070  പഹെക്ടർ
തരരിശശ് കൃഷരി പചെയരിട്ടുണശ്.

(ബരി)  പച്ചക്കറരി  കൃഷരി  :  ഓചരധാ  പഞധായതരിലന്ധം  കൃഷരിചയധാഗന്യമധായ  തരരിശു  ഭൂമരി  കണ്ടുപരിടെരിച,
7000 പഹെക്ടർ  സലതശ്  പച്ചക്കറരി  അധരികമധായരി  ഉണധാക്കുക  എനതധാണശ്  ലകന്യന്ധം.  പ്രചതന്യക
ചപ്രധാതധാഹെനപമന  നരിലയരിൽ  പഹെക്ടറരിനശ്  40000 രൂപ  സഹെധായമധായരി  നലധാൻ  പദതരിയരിടരിട്ടുണശ്.
നധാളരിതുവപര  4527 പഹെക്ടർ തരരിശശ് കൃഷരി പചെയരിട്ടുണശ്.

(സരി)  ഫല  വർഗ്ഗ  കൃഷരി  :  ആചരധാഗന്യദധായകമധായ  ഭകണങ്ങളുപടെ  പടരികയരിൽ  പഴങ്ങൾ
ഒഴരിചകൂടെധാനധാകധാതതധാണശ്.  അൻപചതധാളന്ധം പഴയരിനങ്ങൾ ചകരളതരിൽ ഉപണങരിലന്ധം ചനന്ത്രൻ, ഞധാലരി
പൂവൻ, പൂവൻ, കപ്പെവധാഴ, പധാളയന്ധംചകധാടെൻ, ചറധാബസ്റ്റ എനന്നീ ഇനങ്ങള് വന്യധാപകമധായരി  കൃഷരി പചെയശ് ഒര
വർഷതരിനകന്ധം ഉലധാദനകമമധാവുകയുന്ധം ഭകന്യ -  ചപധാഷക ഭദ്രത ഉറപ്പു വരത്തുകയുന്ധം പചെയ്യുക എനതശ്
ലകന്യമരിടശ്  നടെപ്പെശ്  വര്ഷന്ധം  7000 പഹെക്ടർ  സലതശ്  ചയധാജന്യമധായ  ഫലവര്ഗ്ഗ  കൃഷരി  വന്യധാപനതരിനശ്
പഹെക്ടർ ഒനരിനശ്  40000 രൂപ പ്രകധാരന്ധം ധനസഹെധായന്ധം നലധാൻ പദതരിയരിടരിട്ടുണശ്.  നധാളരിതുവപര 3381
പഹെക്ടർ തരരിശശ് കൃഷരി പചെയരിട്ടുണശ്.

(ഡരി)  കരിഴങ്ങശ്  കൃഷരി  :  നധാമമധാത്രമധായ  പരരിചെരണന്ധം  പകധാണശ്  മരികച്ച  ഉലധാദനന്ധം  ലഭരിക്കുന
കരിഴങ്ങുവരിളകൾ,  ഉഷ്ണചമഖലയധായ  ചകരളതരിൽ  വളപര  ചയധാജരിച്ചതധാണശ്.  ചചെന,  മരച്ചന്നീനരി,  ചചെമശ്,
കധാച്ചരിൽ, മധുര കരിഴങ്ങശ്, കൂർക്ക തുടെങ്ങരിയ ഒടനവധരി കരിഴങ്ങശ് വർഗ്ഗങ്ങൾ  കൃഷരി പചെയശ് 5000 പഹെക്ടർ
തരരിശശ് ഭൂമരിയരിൽ പഹെക്ടറരിനശ്  30000 രൂപ സഹെധായചതധാപടെ കൃഷരി പചെയരിക്കധാന് ലകന്യമരിടരിരനതരില്
നധാളരിതുവപര 4908 പഹെക്ടർ തരരിശശ് കൃഷരി പചെയരിട്ടുണശ്.

(ഇ)  പയര്  വർഗ്ഗ കൃഷരി   :      മധാന്ധംസന്യതരിപന്റെ മരികച്ച ചസധാതസധായ പയര് വർഗ്ഗങ്ങൾ നരിതന്യവുന്ധം
ആഹെധാരതരിപന്റെ  ഭധാഗമധാചക്കണതശ്  ആചരധാഗന്യതരിനുന്ധം  വളർച്ചയന്ധം  അതന്യനധാചപകരിതമധാണശ്.  ഉഴുനശ്,
മുതരിര,  തുവര,  പചെറുപയർ,  വൻപയർ  ഒനധാന്ധം  വരിളക്കശ്  ചശഷചമധാ  രണധാന്ധം  വരിളക്കശ്  ചശഷചമധാ  കൃഷരി
പചെയ്യുനതശ്  ഇവരിടെപത  സമ്പ്രദധായമധായരിരന്നു.  500 പഹെക്ടർ  സലതശ്  30000 രൂപ
സഹെധായചതധാപടെ പയർ കൃഷരിക്കശ് ധനസഹെധായന്ധം നലധാൻ പദതരിയരിടുകയുന്ധം  നധാളരിതുവപര 636 പഹെക്ടർ
തരരിശശ് കൃഷരി പചെയരിട്ടുണശ്.

(എഫശ്)  പചെറുധധാനന്യങ്ങൾ : സന്ധംസധാനതരിനശ് ആവശന്യമധായ ഭകന്യധധാനന്യതരിപന്റെ 20 ശതമധാനതരിൽ
തധാചഴ  മധാത്രന്ധം  ഉലധാദരിപ്പെരിക്കുന  നമ്മുപടെ  നധാടരിൽ  ഫലഭൂയരിഷ്ടത  കുറഞ്ഞ  മണരിൽ  വലരിയ
പരരിചെരണമരിലധാപത തപന ഉലധാദരിപ്പെരിപച്ചടുക്കധാവുന ഭകന്യവരിളയധാണശ് പചെറുധധാനന്യങ്ങൾ.  പ്രധാഥമരികമധായരി
500 പഹെക്ടർ തരരിശശ് സലതശ് പഹെക്ടറരിനശ്  30000 രൂപ സഹെധായചതധാപടെ കൃഷരിക്കശ് ധനസഹെധായന്ധം
നലധാൻ പദതരിയരിടുകയുന്ധം നധാളരിതുവപര  325 പഹെക്ടർ തരരിശശ്  കൃഷരി  നടെത്തുകയുന്ധം  149163  കര്ഷകര്
തരരിശശ് കൃഷരിയരില് ഏര്പപ്പെടുകയുന്ധം പചെയരിട്ടുണശ്.

      തരരിശശ്  നരിലങ്ങൾ കൃഷരിചയധാഗന്യമധാക്കുനതരിനശ്  2021-22  സധാമതരിക വർഷതരിൽ വരിവരിധ
വകുപ്പുകപള സന്ധംചയധാജരിപ്പെരിച്ചശ്  പ്രചതന്യക പദതരിയധായരി  പരരിഗണരിച്ചശ്  പ്രവർതനങ്ങൾ ആരന്ധംഭരിക്കുകയുന്ധം
പചെയരിട്ടുണശ്.


