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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 424 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േതനീ� �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഒ . ആർ. േക�,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 

�ീ. എ. രാജ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ��മായ േതൻ ഉ�ാദനം, േതനീ�

കർഷക�െട വ�മാനം എ�ിവ

വർ�ി�ി��തിനാ�ം േതനീ� �ഷി

വ�ാപി�ി��തി�മായി കഴി� സർ�ാർ

നട�ിയ �വർ�ന��െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിൽ േതനീ� �ഷി

വ�ാപി�ി��തി�ം േതൻ ഉത്പാദനം

വർ�ി�ി��തി�ം �ധാനമാ�ം സം�ാന

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ, േഹാർ�ിേകാർ�് എ�ീ

ര� �ാപന�ളാണ് �വർ�ി��ത്.
സം�ാന േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ - േകരള

�ഖാ�ിരം കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ

േക� സർ�ാരിെ� േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ േഫാർ

ഇൻറേ��ഡ്  െഡവല�്െമൻറ്  ഓഫ്

േഹാർ�ികൾ�ർ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േതനീ�

വളർ�ലി�െട പരാഗണ പി�ണ -Pollination
support through beekeeping, സം�ാന �ാൻ

ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി 2017-18- ൽ ഹണി മിഷൻ  
പ�തി, 2020-21- ൽ Post Harvest Management
and Value Addition – Promotion of apiculture
and production of honey and its value added
products എ�ീ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്.
സം�ാനെ� േതനീ� �വർ�ന��െട േ��്

െഡസിേ��ഡ്  എജൻസി (SDA) േഹാർ�ിേകാർ�്

�ഖാ�ിരം പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. േതനീ�

�ഷി രംഗ�് േഹാർ�ിേകാർ�് വഴി��

നിര�രമായ ഇടെപടലി�െട േതനീ� കർഷകർ�്

പി�ണ�ം േ�ാ�ാഹന�ം നൽ��. �ടർ

പരിശീലനം, �ല�വർ�ിത ഉ�� നിർ�ാണ

പരിശീലനം എ�ീ പ�തികളി�െട ഈ രംഗേ��്

വ� കർഷകെര സജീവമായി

നിലനിർ��തി�� �വർ�ന�ൾ  നട�ി

വ��. �ടാെത േതനീ� കർ ഷകർ   ഉൽ�ാദി�ി�

േതൻ, സർ�ാർ നി�യി�� താ�വില�്

േഹാർ�ിേകാർ�് േശഖരി�  ്സം�രി�  ്"അ�ത്

ഹണി" �ാൻഡിൽ വിൽ�ന നട��.
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േകരള�ിെല േതനീ� കർഷക�െട സമ�

വിവരേശഖരണം നട� വ��. േതനീ� വളർ�ൽ

കാര��മമാ��തിന് േഹാർ�ിേകാർ�് േതനീ�

വളർ�ൽ ���കൾ �പീകരി� വ��. േതനീ�

കർഷകർ ധാരാള�ളള േ�ാ�കൾ േക�ീകരി�ാണ്

���കൾ �പീകരി��ത്. 4 ���കൾ രജി�ർ

െചയി��്. ബാ�ി ���ക�െട രജിേ�ഷൻ

നടപടികൾ �േരാഗമി��. സം�ാന

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ-േകരള �ഖാ�ിരം േക�

സർ�ാരിെ� മിഷൻ േഫാർ ഇ�േ��ഡ്

െഡവല�്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ികൾ�ർ പ�തിയിൽ

നട�ിലാ�ി വ��, േതനീ� വളർ�ലി�െട

പരാഗണ പി�ണ Pollination support through
beekeeping എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി

2016-17 �തൽ 2020-21 സാ��ിക വർഷം വെര

396.00 ല�ം �പ�െട േതനീ� �ഷി വികസന

�വർ�ന�ൾ േഹാർ�ിേകാർ�് �േഖന

നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതി�െട പരീശീലന�ൾ,
േതനീ� േകാളനിക�െട�ം െപ�ിക�െട�ം

വിതരണം, േതനീ� ഉപകരണ��െട വിതരണം, ബീ

�ീഡർ �ഖാ�ിരം േകാളനിക�െട ഉത്പാദനം

എ�ീ ഘടക�ൾ നട�ിലാ�ിയി��്. 2017-18
സാ��ിക വർഷം സം�ാന �ാൻ ഫ�ിൽ

ഉൾെ���ി സം�ാന േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ-
േകരള �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ ഹണിമിഷൻ

പ�തിയിൽ െച�േതനീ�ക�െട�ം ഇ��ൻ

േതനീ�ക�െട�ം ഉത്പാദന�ം വ�ാപന�ം,
പരിശീലന പരിപാടികൾ, ബീ-കീ�ിംഗ് െസ�റിെ�

ശാ�ീകരണം, േതൻ സം�രണ �ണി�ിെ�

�ാപനം, വിളെവ��ാന�ര പരിപാലനം

എ�ിവ�ായി 1.50 േകാടി �പ െചലവഴി�.
മാേവലി�രയിൽ �ാപി�ി�� ആ�നിക േതൻ

സം�രണ �ണി�ിൽ �തിദിനം 300 കിേലാ േതൻ

സം�രി�വാൻ സാധി�ം. ഇ�വെര 85 ടൺ

േതൻ സം�രി�ി��്. കർഷകർ�് ത��െട

േതൻ ഇവിെട െകാ�വ� സം�രി��തി��

സൗകര�ം ഒ��ിയി��്. 2020-21 സാ��ിക

വർഷം സം�ാന �ാൻ ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി

Post Harvest Management and Value Addition –
Promotion of apiculture and production of
honey and its value added products എ�

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െച�േതനീ�ക�െട

വിതരണം, േതൻ സം�രണം �ണി�ിെ�

�ാപനം എ�ിവ�ായി 25.00 ല�ം �പ

െചലവഴി�. 2021-22 സാ��ിക വർഷം

സം�ാന േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ-േകരള
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�ഖാ�ിരം മിഷൻ േഫാർ ഇ�േ��ഡ്

െഡവല�്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ികൾ�ർ പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി േതനീ� വളർ�ലി�െട പരാഗണ

പി�ണ - Pollination support through
beekeeping എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി

68.00 ല�ം �പ�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി

വ��. േതനീ� വളർ�ലി�െട പരാഗണ പി�ണ

നൽകി േഹാർ�ികൾ�ർ വിളക�െട ഉത്പാദനം

വർ�ി�ി��തിേനാെടാ�ം േതനീ� കർഷകർ�്

െതാഴി�ം വ�മാന�ം ലഭ�മാ��തി�ം

പ�തിയി�െട സാധി��. കഴി� അ�്

വർഷ�ിലായി 150 ൽ പരം പരിശീലന�ൾ

�ർ�ിയാ�ി. ഏകേദശം ഇ�പതിനായിര�ിൽ

പരം േതനീ� േകാളനികൾ വിവിധ പ�തികളിലായി

വിതരണം െച�ി��്. സം�ാന�് േതനീ�

കർഷകർ ഉത്പാദി�ി� 85 െമ�ിക് ടൺ േതൻ

േഹാർ�ിേകാർ�് േനരി�് സംഭരി�  ്മാേവലി�ര

േതൻ സം�രണ േക��ിൽ സം�രി�്

അ�ാർ�് െച�് "അ�ത് ഹണി" എ� �ാ�ി�ം,
വിവിധ തരം േതനധി�ിത ഉത്പ��ളായ ച�

േതൻ, ൈപനാ�ിൾ േതൻ, ഇ�ി േതൻ, േ�ാെബറി

േതൻ, െവ���ി േതൻ, െന�ി� േതൻ, മ�ൾ

േതൻ �ട�ി �ല�വർ�ിത ഉത്പ��ളാ�ി

വിതരണം െച�് വ��. മാേവലി�ര േതനീ�

വളർ�ൽ േക�ം ഒ� ഇൻ�േബഷൻ െസ�റായി

�വർ�ി�  ്ഏകേദശം 48 െമ�ിക് ടൺ േതൻ

സം�രി�  ്േതനീ� കർഷകർ�് നൽകിയി��്.
സം�ാനെ� ആദിവാസികൾ വനേമഖലകളിൽ

നി�ം േശഖരി� 3 െമ�ിക് ടൺ കാ�േതൻ

ആകർഷകമായ വില നൽകി സംഭരി�ി��്.

(ബി)

േകാവി�ം കന� മഴ�ം �ലം മലേയാര

േമഖലയിെല േതനീ� കർഷകർ��ായ

�തിസ�ി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവി�ം കന� മഴ�ം �ലം മലേയാര

േമഖലയിെല േതനീ� കർഷകർ��ായ

�തിസ�ി ��യിൽെപ�ി��്. േതനീ� �ഷി

േപാ�� വിളകൾ അ�ാ� മ�് �ഷികൾ�്

��തിേ�ാഭം �േഖന നാശം സംഭവി�േ�ാൾ

ന�പരിഹാരം നൽകാ�� �ീ�കൾ നിലവിൽ

ഇ�ാ�തിനാ�ം ഇതിേല�ായി നിലവിൽ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ഒ�ം തെ�

�റെ��വി�ി�ി�ാ�തിനാ�ം ആയത് സംബ�ി�

െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�വാൻ �ഷി ഡയറ�ർ�്

നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(സി) വന േമഖലയിെല�േപാെല മ�് �േദശ�ളി�ം

ആ�നിക മാർ��ൾ അവലംബി�  ് േതനീ� �ഷി

വ�ാപി�ി��തി�� പ�തി ആ��ണം െച�്

നട�ാ�േമാ;

(സി) 2021-22 സാ��ിക വർഷം സം�ാന

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ -േകരള �ഖാ�ിരം

േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ േഫാർ   ഇ�േ��ഡ്

െഡവല�്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ികൾ�ർ പ�തിയിൽ
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ഉൾെ���ി േതനീ� വളർ�ലി�െട പരാഗണ

പി�ണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േതനീ�

വളർ�ലി�െട പരാഗണ പി�ണ -Pollination
support through beekeeping എ� ഘടകം

നട�ിലാ��. നിലവിൽ േകരള�ിൽ

ആവശ�െ��� ഇട�ളിൽ സൗജന� പരിശീലന�ം,
സ�ിഡിയിൽ േതനീ� േകാളനി വിതരണ�ം

േഹാർ�ിേകാർ�് നട�ി വ���്. �ടാെത ആ�

നിർഭർ പ�തി�െട ഭാഗമായി േതനീ� �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േക� സർ�ാർ

നട�ിലാ�� National Bee keeping & Honey
Mission (NBHM) പ�തി േകരള�ിൽ

നട�ിലാ��തിനായി െ�ാേ�ാസൽ

സമർ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്.

(ഡി)

േതനീ� കർഷകർ�് െതാഴി�ം വ�മാന�ം

വർ�ി�ി��തി�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ��മായ

േതൻ ലഭ�മാ��തി�ം �േത�ക പ�തികൾ�്

�പം നൽ�േമാ?

(ഡി) നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തി േതനീ� �ഷി

രംഗ�് ��തൽ െതാഴിൽ സാ��ത�ം,
വ�മാന�ം ല��ം െവ��താണ്. േഹാർ�ിേകാർ�്

�ാ�കൾ� �റേമ, സൈ�േകാ, മിൽമ എ�ീ

ഏജൻസികൾ വഴി�ം, സ��മാ�ളള േതൻ

വിൽ�ന േക��ൾ വഴി�ം േതൻ

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.
േതനീ� കർഷക�െട ��ാ�കൾ �പീകരി�്

അവരിൽ നി�് േതൻ സംഭരി�ം. ഇതിനായി

േഹാർ�ിേകാർ�ി� കീഴിൽ �േത�ക സംവിധാനം

ഉ�ാ�ം. സ�രി�� േതൻ സം�രണ

�ണി�കൾ �ാപി�ം. േതനിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് ആ�നിക നിലവാര�ി��

ലേബാറ�റി �ാപി�ം. േതൻ ഉത്പാദന

സാമ�ിക�െട �ണനിലവാര�റവ്

��യിൽെ��തിെന �ടർ�് �ണനിലവാര��

േതനീ�െ��ി�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം

േഹാർ�ിേകാർ�ിെ� �മതലയിൽ ഉ�ാ�വാൻ

ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


