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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 439 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകര കർഷകർ�് സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്,
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര�ിന് ഉ�ാദനെചലവ്
േപാ�ം ലഭി�ാെത നിരവധി കർഷകർ െത��ഷി
ഉേപ�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)
ഇ�.

(ബി) േകര കർഷകർ�് സ�ിഡിയിന�ിൽ സഹായം
ലഭ�മാ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) ഉ�്. േകരകർഷകെര േ�ാ�ാഹി �ി��തി�ം,
േകര�ഷിയി�െട ��ിര വ�മാനം
ഉറ�ാ��തി�ം വിവിധ േകരവികസന
പ�തികൾ സർ�ാർ സാ��ിക

സഹായേ�ാെട �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��.
േകരവികസന പ�തികൾ�ായി 7547 ല�ം �പ
2021-22 വർഷം വകയി��ിയി��്.
നാളീേകരകർഷകർ�ായി േകര�ാമം പ�തി
െതരെ��� പ�ായ�കളിൽ 2014-15
വർഷം �തൽ �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ���്.
േത��െട ഉൽ�ാദന�ം, ഉത്പാദന�മത�ം
വർ�ി�ി��തിനായി േരാഗം ബാധി��ം, �ായം
െച��മായ െത�കൾ െവ�ിമാ�ി �തിയ
ൈതകൾ ന�ക, സംേയാജിത കീട-േരാഗ
നിയ�ണം, സംേയാജിത വള�േയാഗം, ഇടവിള
�ഷി േ�ാ�ാ ഹി�ി�ൽ, ജലേസചന
സൗകര��ൾ െമ�െ���ൽ, �ല�വർ�ിത
ഉൽ����െട േ�ാ�ാഹനം, �ണേമ���
ൈതകൾ കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ക എ�ിവ
ല��മി�െകാ�് 250 െഹ�ർ �ടർ�യായ
െത��ഷി�� �േദശ�് േകര�ാമപ�തി
നട�ിലാ�ിവ��. േകര�ാമം നട�ിലാ�വാനായി
4856 ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��്.
ഉയരം �റ�/�റിയ ഇനം െത�ക�െട �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി�� തിേല�ായി ഇളനീരി�ം
െകാ��ം അ�േയാജ�മായ ഇന�ൾ
ശാ�ീയമായി �ഷി െച��തി�ം, മാ�കാ
ഫാ�കൾ 0.2 െഹ�ർ വീത��ത്
�ാപി��തി�ം �വർ�ന�ൾ നട�ി



2 of 3

വ��. ഇതിനായി 35 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. േകര�ഷി�െട
സമ�വികസനം ല��മി�് 2018 �തൽ 2028
വെര�� കാലഘ��ിേല�്

�ാവർ�ികമാ�ാ�� വിവിധ
ല���േളാെടയാണ് നാളീേകര വികസന
കൗൺസിൽ സർ�ാർ �പീകരി�ിരി��ത്.
�ണേമ��� െത�ിൻൈതകൾ വാർെഡാ�ിന്
75 എ�ം എ� നിര�ിൽ വിതരണം
െച��തി�� ഒ� �ഹത്പ�തി 'േകരേകരളം
സ��േകരളം' എ� േപരിൽ സർ�ാർ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. 1014.5774
ല�ം �പ ഇതിനായി മാ�ം വകയി��ിയി��്.
�ടാെത വി�് േത�ാ സംഭരണ�ം, െത�ിൻൈത
ഉ�ാദന�മായി ബ�െ��് 1359 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. െത�ിെന ബാധി��
കീട�േള�ം, േരാഗ�േള�ം നിയ�ി��തിന്
ക�ാ�യിൽ അടി�ാന�ിൽ പ�തി നട�ിലാ�ി
വ���്. ഇതിനായി 50 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്.

(സി)

നാളിേകര�ം െകാ��ം ന�ായവില�്
സംഭരി��തിൽ േകരെഫഡ്  വഹി�� പ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ - െമയിൽ െടൻഡർ �േഖനയാണ് േകരാെഫഡ്
െകാ� സംഭരി��ത്. �ടാെത കർഷകർ, കർഷക
സംഘ�ൾ എ�ിവർ�് ഇ-െമയിൽ െടൻഡർ
അ�ാെത േനരി�് അതാത് ദിവസെ� വില�്
ക�നാഗ��ിയി�ം ന�വ�രി��� േകരെഫഡ്
ഫാ�റികളിൽ േനരി�് െകാ� എ�ി�വാ��

സംവിധാന�ം നിലവി��്. ഇ� �ടാെത
പ�േ��വില , സംഭരണ വിലേയ�ാൾ �റ�
�ല�ളിൽ, േകരാെഫഡ്  േനരി�് കർഷകരിൽ
നി�് പ�േ�� സംഭരി��തി��
സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��്. എ�ാൽ ,
െപാ� വിപണിയിൽ നാളിേകര�ിന് സംഭരണ
വിലേയ�ാൾ ഉയർ�വില കർഷകർ�് നിലവിൽ
ലഭി���െകാ�് േകരാെഫഡിെ� സംഭരണ
േക��ളിൽ �തീ�ി� അളവിൽ കർഷകർ
നാളിേകരം എ�ി�ി�ി�. നിലവിൽ ,
തി�വന��രം ��ർ, മല�റം ജി�യിെല
െപാ�ാനി േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിലായാണ്
േകരാെഫഡിെ� സംഭരണ േക��ൾ
ഒ��ിയി��ത്. നിലവിൽ കിേലാ�് 32 �പയാണ്
പ�േ���െട സംഭരണവില.

(ഡി) േകരെഫഡിൽ െതാഴിലാളികൾ നട�� അനിശ്  
ചിതകാല സമരം െകാ� സംഭരണെ�
ബാധി�ി�േ�ാ; ��ത സമരം ഒ�തീർ�ാ�ാൻ
ഇടെപടൽ നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േകരെഫഡിൽ െതാഴിലാളികൾ നട��
അനി�ിതകാല സമരം ബ�.�ഷി വ�� മ�ി
29/10/2021-ൽ വിളി�േചർ� േയാഗ�ിൽ

ഒ�തീർ�ായി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


