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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1607 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ��റി ഉത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

നിലവിൽ സം�ാന�് ഉത്പാദി�ി��
പ��റികൾ ന�െട ആവശ�കത�െട പ�തി
മാ�മാണ് എ�ം േശഷി��വ�്
അന�സം�ാന�െള ആ�യിേ��ി വ��
എ��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) നാഷണൽ സാ�ിൾ സർെ� കണ�കൾ �കാരം
സം�ാന�് �തിവർഷം 20 ല�ം െമ�ിക് ടൺ
പ��റികളാണ് ആവശ�മായി വ��ത് എ�ാണ്
കണ�ാ�െ��ി��ത്. 2017-18 വർഷ�ിൽ

പ��റി�െട ഉ�ാദനം 10.01 ല�ം െമ�ിക്
ട�ായതിനാൽ ആവശ�കത�െട 50 ശതമാനം
അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം ഇറ�മതി
െച�ി��. ആയത് 2018-19 വർഷ�ിൽ

ഉ�ാദനം 12.12 ല�ം െമ�ിക് ട�ായി ഉയ�ക�ം
ഇറ�മതി ആവശ�കത�െട 40 ശതമാന�ം, 2019-
20 വർഷ�ിൽ ഉ�ാദനം 14.93 ല�ം െമ�ിക്
ട�ായി വർ�ി�ി�ക�ം ഇറ�മതി 25% മായി
�റ�ാ�ം സാധി�. 2020-21 വർഷ�ിൽ

ഉ�ാദനം 15.7 ല�ം െമ�ിക് ട�ായി
വർ�ി�ി�ക�ം ഇറ�മതി െച��
പ��റിക�െട േതാത് 21.5 ശതമാനമായി �റ�
െകാ�വ��തിന് സാധി�.

(ബി) പ��റി ഉത്പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത
േന��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാണ് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പ��റി��ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് ല��മി�് �ഷി
വ��് വിഭാവനം െച�ി�� �ഹ�് പ�തിയാണ്
സമ� പ��റി വികസന പ�തി. ��ത
പ�തിയിൽ അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ��
പ��റികൾ ഒഴിവാ�ി സം�ാന�ിനാവശ�മായ

പ��റികൾ വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി�ം,
വീ�വള�കളി�ം ഉ�ാദി�ി�വാൻ േവ�
േബാധവൽ�രണ�ം ഉ�ാദന ഉപാധിക�െട
ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ�വാൻ േവ�ി�� വിവിധ
ഘടക�ൾ വിഭാവനം െച�ത് നട�ിലാ�ി വ��.
ഇതിേല�ായി 2021-22 സാ��ിക വർഷം 7445
ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. പ��റി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തി�ം സ�യം പര�ാ�തയിേല�്
എ��തി�ം ല��മി�െകാ�് കാർഷിക
വികസന കർഷക േ�മ വ��് �വെട
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േചർ�ി�� സമ� പ��റി വികസന പ�തി
ഘടക�ൾ നട�ിലാ�ി വ��. 1. ഓണ�ിന്

ഒ� �റം പ��റി ഉൾെ�െട�� വീ�വള�ിെല
പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹനം 2. �ാപന�ൾ

വഴി പ��റി �ഷി 3. ജി�ാ ��ർ വികസനം 4.
േ�ഡഡ്���ക�െട വികസനം 5. കാര��മമായി
�വർ�ി�� എ േ�ഡ്  ���കൾ��
ധനസഹായം. 6. മ��ാവ് �ഷി േ�ാ�ാഹന�ം,
മാലിന� സം�രണ�ം 7. ഹരിത ��ക�െട
�പീകരണം 8. ന�റികൾ �ാപി�ൽ 9. ഫാമിലി
�ി�് ഇറിേഗഷൻ സി�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ 10.
മഴമറ നിർ�ാണം 11. േസഫ്-�-ഈ�് 12. �ഭി�
േകരളം പ�തി 13. വി.എഫ്.പി.സി.െക.
�േഖന�� സമ� പ��റി വികസന പ�തി.

(സി)

പ��റി �ഷി�ായി �േത�ക കാർഷിക േമഖല
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) പ��റി �ഷി�ായി മാ�ം �േത�ക
കാർഷികേമഖല �പീകരി�ി�ി�. കാർഷിക
പാരി�ിതിക േമഖല (അേ�ാ എേ�ാളജി�ൽ
േസാൺ) ആ�ദ മാ�ിയാണ് സമ� പ��റി
വികസന പ�തി അ�� സാ��ിക വർഷം
�തൽ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�ി��ത്. എ�ാൽ
ഇ��ി ജി��ായി സമ� പ��റി വികസന
പ�തിയിെല �ാേഗഡ്  ��ർ എ� ഘടക�ിൽ

ഉൾെ���ി 333.33 െഹ�ർ �ല�് ശീതകാല
പ��റി�ഷി�് മാ�മായി 100 ല�ം �പ 2021-
22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ വകയി��ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


