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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 594 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ളയാന�ര കാർഷിക േമഖല�െട �ന:�ാപനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �ളയാന�ര കാർഷിക
േമഖല�െട �ന:�ാപന�ിനായി നട�ിലാ��
പ�തികെള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ളയം�ലം േകരള�ിെല കാർഷിക േമഖല�്
കന� നാശന�മാണ് ഉ�ായി��ത്. വിവിധ
വിളകൾ��ായ നാശന�േ�ാെടാ�ം

ആ�ികൾ�ം സർ�ാർ ഫാ�കൾ�ം
നാശന���ായി. �ടാെത മ�ിെ� ഘടനയിൽ
വ�ത�ാസം സംഭവി�േതാെടാ�ം ധാരാളം
കർഷകർ�് �ഷി�മിതെ� ന�മാ��
�ിതി���ായി. �ളയം�ലം തകർ�ടി�
കാർഷിക േമഖല�െട �ന��ീവന�ിനായി

വിവിധ �വർ�ന�ൾ �ഷിവ��് നട�ിലാ�ി
വ��. സം�ാനാവി�ത പ�തികളായ
�നർ�നി - �ളയാന�ര കാർഷിക േമഖല�െട
�നഃ�ാപനം, വയനാട്  ജി��െട കാർഷിക
േമഖല �ന��ീവനം, �ഗ� വ��ന വികസനം
എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത ��തി
�ര��ൾ �ലം നാശന�ം േനരി� ആ�ികൾ,
ഭാവിയിൽ ഉ�ാകാനിട�� �ര��െള
അതിജീവി�� വിധ�ി�� സാേ�തിക
വിദ�യി��ി സമയബ�ിതമായി

�നർനിർ�ി��തിന് 'റീബിൽഡ്   േകരള
ഇനിേഷ��ീവ്' എ� പ�തി സം�ാനതല�ിൽ

നട�ിലാ�ിവ��.

(ബി) �ളയെ� �ടർ��ായ മെ�ാലി�ിെ�
ഫലമായി �ഷി �മി��ായ േക�പാ�കൾ
പരിഹരി��തിനാ�ളള �വർ�ന�ൾ

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) -2018െല �ളയാന�രം മ�ിെ� രാസ-ഭൗതിക
സ�ഭാവ�ളിൽ വ�ി�� മാ��െള�റി�  ്മ�്
പര�േവ�ണ മ�് സംര�ണ വ��്
കാസർേഗാഡ്  ഒഴിെക�� 13 �ളയ ബാധിത
ജി�കളിൽ നി�ം മ�് സാ�ി�കൾ േശഖരി�്
പഠനം നട�ി ഓേരാ ജി�യിെല�ം മ�്
പരിേശാധന ഫല��ം �ളയാന�രം �ഷി
�മിയിൽ വ�ി�� മാ���ം സംബ�ി�്

വിശദവിവര�ൾ ഉൾെ���ി "Soil Health Status
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of Kerala in the Post Flood Scenario" എ�
റിേ�ാർ�് കർഷകർ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

ഗേവഷകർ�ം െപാ�ജന�ൾ�ം
�േയാജനകരമായ വിധം ത�ാറാ�ി
�സി�ീകരി�. ഈ റിേ�ാർ�ിെല �ധാന
കെ���കൾ ഇവയാണ്. കര�േദശ�ളിൽ
മെ�ാലി�് �ല�ം വയേലലകളി�ം താ�
�േദശ�ളി�ം എ�ൽ െചളി അടി��ടിയ�

�ല�ം മ�ിെ� രാസ-ഭൗതിക സ�ഭാവ�ളിൽ മാ�ം
വ�തായി കെ��ി. ഭൗതികസ�ഭാവ�ളിൽ വ�
മാ��ൾ �ലം മ�ിെല വാ�, ജലസ�ാരം

എ�ിവ തട�െ��താ�ം അത് മ�ിെല ��
ജീവജാല��െട നില നിൽ�ിെന സാരമായി
ബാധി�താ�ം കെ��ി. രാസസ�ഭാവ�ളിൽ
വ� മാ��ൾ �ലം കാർഷിക വിള ഉ�ാദനെ�
സാരമായി ബാധി�� ഘടകമായ മ�ിെല
അ�തയിൽ മാ�ം വ�തായി കാ��.
പരിേശാധി� 50 ശതമാനം സാ�ി�കളി�ം അ�ത
വളെര അധികമായി കാണെ��. �ാഥമിക
�ലക��െട പരിേശാധനയിൽ 24 ശതമാനം
സാ�ി�കളിൽ ൈന�ജ�ം 28 ശതമാനം
സാ�ി�കളിൽ േഫാ�റ�ം 36 ശതമാനം
സാ�ി�കളിൽ െപാ�ാസ��ം �റവായി കാണെ��.
ദ�ിതീയ �ലക�ളായ കാ��ം 39 ശതമാനം
സാ�ി�കളി�ം മ�ീഷ�ം 66 ശതമാനം
സാ�ി�കളി�ം സൾഫർ 12 ശതമാനം
സാ�ി�കളി�ം അപര�ാ�മായി കെ��ി. ��
�ലക�ളിൽ േബാേറാൺ 61 ശതമാനം
സാ�ി�കളി�ം, സി�് 10 ശതമാനം
സാ�ി�കളി�ം അപര�ാ�മായി കെ��ി.
�ടാെത �ളയാന�രം മ�ിെ�
േപാഷകനിലയി��ായ മാ�ം പരിേശാധി�
�േദശ�ളിൽ േസായിൽ െഹൽ�് കാർ�കൾ
വിതരണം െച� വ��. പ� റിവർ േബസിനിൽ
�ളയ ബാധിത �േദശ�ളിൽ ഹരിതേകരള മിഷൻ
ആവശ�െ��ത�സരി� വിശദമായ പഠനം
നട�ക�ം മ�ിെ� േപാഷകനില,
ജലസംഭരണേശഷി, വാ�സ�ാരം എ�ിവ
പരിേശാധി�  ്റിേ�ാർ�് നൽ�ക�ം െച�.
�ളയ�ിെ� ഫലമായി �ഷി �മിയിൽ
അടി��ടിയ മ�് നീ�ം െച�. �ഷി�്
അ�േയാജ�മാ��തിനാവശ�മായ സാേ�തിക
നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച�ി��്.
ഉ�ൾെപാ���ായ �േദശ�ളിൽ വലിയേതാതിൽ
േമൽ മ�ം അടിമ�ം ന�െ����ല�ം പാറക�ം
ക�ക�ം വ�ടി�� �ല�ം മ�ിെ� പരിേഛദിക
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ഘടന ന�െ��ക��ായി. ഇ��ലം ഈ
�േദശ�ൾ ദീർഘകാലം �ഷി�് ഉപ��മാകി�.
ഇ�രം �േദശ�ളിൽ ��തൽ �ര��ൾ
ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ�ം �വിനിേയാഗം,
ജലേസചനം, ജലസംര�േണാപാധികൾ
എ�ിവയിൽ വ�േ�� മാ��ൾ സംബ�ി�ം

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച�ി��്.
�ടാെത 2018 വർഷെ� മഹാ�ളയ�ി�ം

��തിേ�ാഭ�ി�ം നാേശാ�ഖമായ
ആവാസവ�വ��െട �ന��ീവന�ിനായി

േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

22,841 െഹ�ർ �േദശം സംര�ി��തിനായി
60.94 േകാടി �പ അട�ലിൽ 75 പ�തികൾ
���ി പഥ�ിെല�ി�ാൻ വ��ിന്
സാധ�മായി. ഇ��ി, വയനാട് , ��ർ, േകാഴിേ�ാട് ,
മല�റം, ആല�ഴ ജി�കളിലായി പരി�ിതി

�ന��ീവനം, െവ�െ�ാ� നിവാരണം,
ഉ�ൾെ�ാ�ൽ ബാധിത �േദശ��െട
�ന��ാരണം �ട�ിയ േമഖലകളിൽ വികസന
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. നാളി�വെര
ലഭ�മായ 25.39 േകാടി �പയിൽ 22.83 േകാടി �പ
െചലവഴി�  ്8556 െഹ�ർ �േദശ�് സംര�ണം
സാധ�മായി��്. പാടേശഖര�ളിെല�ം
�ഷി�മിയിെല�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന
�വർ�ന�ൾ വഴി �ഷി യിെല മ�ിെ�
ആേരാഗ�ം വീെ���വാ�ം ��തൽ
�േദശ�ളിേല�് �ഷി വ�ാപി�ി�വാ�ം
സാധ�മായി��്. നീർ�ാ�കളിെല തട�ം നീ�ം
െച�് ജലനിർ�മനം �ഗമമാ�ക വഴി
മഴ�ാലെ� െവ�െ�ാ� സാഹചര�ം
നിയ�ി�വാ�ം വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

വഴിെയാ��ിയി��്.

(സി) പാടേശഖര�െള �ന:�ാപി��തി�ം �ധാന
വിളക�െട �ഷി വി�തി വ�ാപി�ി��തി�ം
എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്

നട�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാരിെ� െനൽ�ഷി വികസന
പ�തി, പാല�ാട്  ജി��ായി നട�ാ��
േക�ാവി�ത പ�തിയായ േദശീയ ഭ�� �ര�ാ
പ�തി, ജനകീയാ��ണം വഴി നട�ിലാ��
വിവിധ െനൽ�ഷി വികസന പ�തികൾ
എ�ിവയി�െട െനൽ�ഷി�െട വി�തി�ം
ഉ�ാദന�ം വർ�ി�ി��തി� േവ�ി�� വിവിധ
പ�തികൾ �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��. 2021-
22 വർഷ�ിൽ െനൽകർഷകർ�് നൽ��
ആ��ല��ൾ I. െനൽ�ഷി വികസന പ�തി
2021-22 വർഷ�ിൽ െനൽ�ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ സം�ാനാവി�ത

െനൽ�ഷി വികസന പ�തി �കാരം
നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തി ഘടക��െട വിവരം



4 of 5

�വെട േചർ��. a) ��ിര െനൽ�ഷി
വികസന പ�തി b) െനൽ�ഷി വികസന
ഏജൻസികൾ�ളള ഫ�് c) �േത�ക
െന�ിന��െട �ഷി�ളള േ�ാൽസാഹനം
d)പാടേശഖരസമിതിക�െട �വർ�ന

ചിലവിനാ�ളള പ�തി e) കരെനൽ�ഷി വികസനം
f) തരി�നില �ഷി (�ഭി�േകരളം) g) ഒ�� �ഷി
ഇ�� �ഷി h) െനൽവയ�ക�െട ഉടമ�ർ�്

േറായൽ�ി i) പര�രാഗത െനൽ�ഷി
േമഖലകളിെല െനൽ�ഷി�് �േത�ക ധനസഹായം
j) ഓ�േറഷൻ േകാൾ ഡബിൾ പ�തി k)
��തിേ�ാഭ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

പാടേശഖര�ളിെല അടിയ�ിര
അടി�ാനസൗകര� �വർ�ന�ൾ��

ധനസഹായം l) പാടേശഖര��െട അടി�ാന

സൗകര�വികസനം ൈറസ്  മിൽ �ാപി�ൽ

േ�ാ�് െലവൽ കൺെവർെജൻസ്  II. മ�്
പ�തികൾ a) മ�ിേ��ം േവരിേ��ം ആേരാഗ�

പരിപാലന പ�തി b) െനൽ�ഷി ഉ�ാദന
േബാണസ്  (പ�തിേയതരം) c) കാർഷിക സൗജന�
ൈവദ�തി പ�തി (പ�തിേയതരം) III.
േക�ാവി�ത പ�തികൾ െനൽ�ഷി�െട
വികസന�ിനായി േക�ാവി�ത പ�തിയായ
േദശീയ ഭ�� �ര� പ�തി, രാ�ീയ �ഷി
വികാസ്  േയാജന, എ�ീ പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി
വ��. IV. ജനകീയാ��ണം :
ജനകീയാ��ണ�ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട വിവിധ െനൽ �ഷി വികസന
പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി ഉഴ��ലി�ം വളം,
കീടനാശിനി എ�ിവ�� ആ��ല��ം (പരമാവധി
22000/- �പ) കർഷകർ�് ലഭ�മാ���്.

(ഡി) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം നിര�ര��ാ��
�ളയ�ം കണ�ിെല��് �ഷി രീതികളി�ം
വിളകളി�ം മാ��ൾ െകാ�വരാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) കാർഷിക േമഖല�െട സമ�മായ വികസന�ി�ം

�ളയെ� �ടർ�് കാർഷിക േമഖല�െട
�നർനിർ�ാണ�ി�മായി �ഷി വ��ിെ�
നിലവി�� ഭരണപരമായ അതിർ�ികൾ�ം

ച���കൾ�ം മാ�ം വ��ാെത�ം തേ�ശ
�ാപന��െട കാർഷിക േമഖലയിെല പ�തി
നട�ി�ിെല നിലവി�� രീതിക�ം
സംവിധാന��ം അേതപടി �ടർ�െകാ�ം
തേ�ശ �ാപന��ം �ഷിവ��ം ത�ി��
ഏേകാപനം �ഢമാ�ിെ�ാ�ം സർ�ാർ
ആരംഭി� നടപടിക�െട ഭാഗമായി മ�്,
കാലാവ�, ���തി, �ഷി സ�ദായം �തലായവ
അടി�ാനമാ�ി േകരള�ിെല കാർഷിക
േമഖലെയ 5 അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ േസാൺ
(കാർഷിക പാരി�ിതിക േമഖല) ആയി
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ആ��ണ േബാർഡിെ� 2015-െല റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ േമ�റ� േസാ�കെള മ�്,
കാലാവ�, ���തി �തലായവ അടി�ാനമാ�ി

23 അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൾ �ണി�കളായി
വിഭജി�ി��്. ഓേരാ കാലാവ��ം മ�ി�ം
അ�േയാജ�മായ വിളകൾ�ാണ് ആ അേ�ാ
ഇേ�ാളജികൾ �ണി�ിൽ പ�തികൾ ആ��ണം

െച��ത്. ആയ� െകാ�് ആ വിള�െട
പരമാവധി ഉ�ാദനം ആ �േദശ� നി�ം ലഭി�ം.
�ണേമ����ം �ത�മായ അളവി�ം
ഉ�ാദേനാപാധികൾ നൽ��ത് െകാ�്
ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ം. ഈ ഉ����െട
വിപണന സംവിധാന�ം പ�തി ആ��ണ�ിൽ

ഉൾെ����. �ടാെത �ല� വർ�ിത
ഉത്പ���െട ഉ�ാദന�ി�െട�ം കർഷക�െട
വ�മാനം വർ�ി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


