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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 140 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈജവ പ��റി��ാദന�ിൽ വർ�നവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. രാജ,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ൈജവ
പ��റി��ാദനം വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി �േത�ക
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ൈജവ �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ
ൈജവ �ഷി�ം ഉ�മ �ഷി �റക�ം പ�തി
നട�ിലാ��. �ടാെത ഇതിെ� ഭാഗമായി േക�
സർ�ാരിെ��ം സം�ാന സർ�ാരിെ��ം
സം�� സഹായേ�ാെട പര�രാഗത �ഷി
വികാസ്  േയാജന പ�തി�ം �ഭി�ം �ര�ിതം
പ�തി - ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി�ം
നട�ിലാ�ി വ��. പ�തിെയ�റി��
വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 1) ൈജവ �ഷി�ം
ഉ�മ �ഷി �റക�ം പ�തി ടി പ�തിയിൽ 2021-
22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഒ� െഹ�റിന്
10000 �പ നിര�ിൽ ൈജവ പ��റി �ഷി
െച�� �ഭി�ം - �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ
��തി �ഷി പ�തിയിെല കർഷകർ�് അധിക
ധനസഹായമായി 100 ല�ം �പ
വകയി��ി��്. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

1000 െഹ�ർ �ല�് ൈജവ പ��റി �ഷി
നട�ിലാ�ി വ��. ൈജവ ഉ���ൾ വിൽപന
നട��തിന് നട�് സാ��ിക വർഷം �തിയ
12 ഇേ�ാേഷാ�കൾ ആരംഭി��തിന് 28.00
ല�ം �പ വകയി��ി പ�തി നട�ാ�ി വ��.
2) പര�രാഗത �ഷി വികാസ്  േയാജന
(പി.െക.വി.ൈവ) പ�തി േക� സർ�ാരിെ��ം
സം�ാന സർ�ാരിെ��ം സം��
സഹായേ�ാെട (ഫ�ക�െട 60:40
അ�പാത�ിൽ) ൈജവ�ഷി വ�ാപനം നട��.
�ടർ�യായി ��് വർഷം ധനസഹായം നൽകി
ൈജവ�ഷി നട�ിലാ��. ��ർ ഒ�ിന് 14.95
ല�ം �പ വീതം ധനസഹായം നൽ��.. 624
���കൾ �പീകരി�  ്12480 െഹ�ർ �ല�്
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ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി�ി�� എ�ി�ം 119
���ക�െട �വർ�നം (2380 െഹ�ർ) ഇനി
�ടേര�തി�ാെയ�് േക� സർ�ാരിെ�
അറിയി�് ലഭി�ത് �കാരം 505 ���കളി�െട
ആെക 10100 െഹ�ർ �ല�് നിലവിൽ ഈ
പ�തി �കാരം ൈജവ �ഷി നട�ിലാ�ി വ��.
��ർ അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ കർഷക�ം
പി.ജി.എസ്  സർ�ിഫി��് നൽ��. 3) �ഭി�ം
�ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി
സ�ാഭാവിക �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി േക� സർ�ാരിെ��ം സം�ാന

സർ�ാരിെ��ം സം�� സഹായേ�ാെട

�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തി (േകരള അേ�ാ ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്
ബേയാൈഡേവ�ി�ി കൺസർേവഷൻ)
േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��. പ�തിയിൻ
കീഴിൽ ഈ വർഷം 84000 െഹ�ർ വി�തിയിൽ
ൈജവ �ഷി നട�ിൽ വ���തിനാണ്
ഉേ�ശി�ി��ത്. ബ�മാനെ�� േകരള
�ഖ�മ�ി�െട 100 ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി

5000 െഹ�ർ �ല�് �ഷി െച��തിന്
ല��മി�ി��. എ�ാൽ 14 ജി�കളിലായി ആെക
23566 െഹ�ർ �ല�് പ��റികൾ, െന�്
വാഴ, കിഴ�വർ�വിളകൾ എ�ിവ �ഭി�ം
�ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി �ഷി
പ�തി�െട ഭാഗമായി �ഷിയിറ�വാൻ ന��്
സാധി�ി��്. വിവിധ കാർഷിക ��ാ�കളി�െട
(FIG) ൈജവ ഉ�ാദേനാപാധിക�ം �ല�വർ�ിത
ഉ����ം നിർ�ി�  ്കർഷകർ�് വിതരണം
െച�ാൻ സാധി� . പര�രാഗത നാ�റി�കൾ
കർഷകരിേല�് എ�ി��തി�ം അതാത്
�േദശ�ിന് അ�േയാജ�മായ പര�രാഗത
വിളക�െട തനിമ ന�െ�ടാെത വി�് ഉ�ാദി�ി�്
മ�് കർഷകർ�് വിതരണം െച��തി�ം, ടി
പ�തിയിെല മാനദ��ൾ പാലി�  ്മാ�ക
�ഷിേ�ാ��ൾ നട�ിലാ�ി വ��. േ�ാ�്
തല�ിൽ തിരെ��� ൈഹ പവർ
ക�ി�ിയിെല കർഷക �തിനിധികൾ�്
പരിശീലനം നൽ�ക�ം ഇവരി�െട പ�തിയിൽ
ഉ�ാദി�ിേ�� ൈജവ ��ക�െട ഉ�ാദന രീതികൾ
മ�് കർഷകർ�് പകർ�് നൽ�ക�ം െച�
വ�� . ഓണ കാലയളവിൽ ടി കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി� പ��റികൾ �ഭി�ം �ര�ിതം
എ� േപരിൽ �ാൻഡ്  െച�് ഇേ�ാേഷാ�കൾ ,
ആ� ച� , ഓണ മാർ��് എ�ിവിട�ളി�െട
വിപണനം നട�ിയി��. �ടാെത �ഷി
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വ��ിെൻറ കീഴിൽ �വർ�ി�� എ�ാ
വിപണികളി�ം �േത�ക കൗ��കൾ
ആരംഭി��തിന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
േ�ാ�് തല�ിൽ ഒ� ��റിന് ���ിയത് 500
െഹ�ർ വീതം ആെക 168 ���കൾ വഴിയാണ് ടി
പ�തി നട�ിലാ��ത്. ഇതിനായി ഒ� ��റിന്
ഒ�ാം വർഷം 26.52 ല�ം �പ�ം ര�ാം വർഷം
17.85 ല�ം �പ�ം ��ാം വർഷം 17.85 ല�ം
�പ വീതം ലഭി�� രീതിയിലാണ് �വർ�ന�ൾ

നട��ത്. ടി പ�തി ��് വർഷം െകാ�ാണ്
നട�ിലാ��ത്. സം�ാന�് ൈജവ �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �േത�ക പ�തികൾ
ആവി�രി�ി��്. നാം ഇ�് അഭി�ഖീകരി��
കാലാവ� വ�തിയാനം �ല��ാ��
നാശന��ൾ�് കാർഷിക േമഖലയിൽ
ഉ�ായി�� അനിയ�ിത �വർ�ന�ൾ�്

(രാസ കീടനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം, മാലിന�ം
ക�ി�ൽ) വലിയ ഒ� പ�് ഉ�്. ആയതിനാൽ
ൈജവ �ഷിയിൽ ��തൽ ഊ�ൽ നൽേക�ത്
ആവശ�മാണ്. ൈജവ �ഷി എ�ത് ഒ�െ�� ഒ�
�ഷി സ�ദായമ�, �ഗപരിപാലനം,
�ീേരാൽപാദനം, േകാഴിവളർ�ൽ,
പ�ിവളർ�ൽ, വനവൽ�രണം, േതനീ�
വളർ�ൽ എ�ിവെയ�ാം
സംേയാജി�ി�െകാ�� സമ�സമീപനമാണിത്.
ന��് ���� കാർഷിേകതരമായ
ൈജവൈവവിധ��ം �ടിേ�ർ�താണ് ന�െട
ആവാസവ�വ�. ഇെത�ാം ��ി േചർ�് െകാ�്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തിയാണ്
ഓർഗാനിക് മിഷൻ. സം�ാനെ� എ�ാ
ജി�കളി�ം 5 �തൽ 10 ഏ�ർ വെര�� തരിശ്
�മിയിൽ (നിലം/കര �േദശം) �വജന��െട�ം
�ീക�െട�ം �വാസിക�െട�ം കലാ സാ�ഹിക
സാം�ാരിക രംഗ�് �വർ�ി�്

വ��വ�െട�ം പ�ാളി�േ�ാെട

സർ�ാരിെ� അധീനതയി�� �ഷിേയാഗ�മായ
െപാ��ല�ളി�ം, തരി��മികളി�ം ൈജവ
�ഷി നട�ിലാ�ാ��താണ്. വിവിധ
��ാ�കെള�ം ഉൾെ���ി െകാ�്
സ�ർ�മായി ൈജവ �ഷി
നട�ിലാ��തിനായി �പ േരഖ ത�ാറാ�ി
വ��.

(ബി) പ��റി��ാദന�മായി ബ�െ��് �േത�ക
കാർഷികേമഖല �പീകരി�ി�േ�ാ;
ഇതിന�ബ�മായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ��റി��ാദന�മായി ബ�െ��് �േത�ക
കാർഷികേമഖല �പീകരി�ി�ി�. എ�ാൽ അ��
സാ��ിക വർഷം �തൽ കാർഷിക
പാരി�ിതിക േമഖല (Agro Ecological Zone)
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ആ�ദമാ�ിയാണ് സമ� പ��റി വികസന
പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�ി��ത്.

(സി)

പ��റി��ാദന�ിൽ സം�ാന�് വർ�നവ്
ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പ��റി��ാദന�ിൽ സം�ാന�് വർ�നവ്
ഉ�ായി��്. സമ� പ��റി വികസന പ�തി
നട�ിലാ�ിയതി�െട സം�ാന�് 2016-17
വർഷ�ിൽ 0.52829 ല�ം െഹ�ർ �ല�്

പ��റി �ഷി െച�ക�ം 7.25 ല�ം െമ�ിക് ടൺ
പ��റി ഉ�ാദി�ി�വാ�ം സാധി�. 2017-18
വർഷ�ിൽ പ��റി വി�തി 0.69047 ല�ം
െഹ�റായി ഉയർ�ാ�ം 10.01 ല�ം െമ�ിക്
ടൺ പ��റി ഉ�ാദി�ി�വാ�ം കഴി�. 2018-19
ആയേ�ാേഴ�ം പ��റി വി�തി 0.82166 ല�ം
െഹ��ം ഉ�ാദനം 12.12 ല�ം െമ�ിക് ടൺ ആയി
വർ�ി�ി�വാ�ം സാധി�. 2019-20 വർഷ�ിൽ

പ��റി വി�തി 0.96313 ല�ം െഹ�ർ ആയി
വർ�ി�ക�ം ഉ�ാദനം 14.93 ല�ം െമ�ിക് ടൺ
ആയി ഉയർ��തി�ം സാധി�. 2020-21
വർഷ�ിൽ സം�ാനെ� പ��റി �ഷി�െട
വി�തി 1.02 ല�ം െഹ�ർ ആയി
വ�ാപി�ി�വാ�ം ഉ�ാദനം 15.7 ല�ം െമ�ിക്
ടൺ ആയി വർ�ി�ി��തി�ം സാധി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


