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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1570 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നാളീേകര വികസന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നാളീേകര വികസന പ�തികൾ

നട�ിലാേ��തിെ� അനിവാര�ത സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ ; എ�ിൽ എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. േകര കർഷകെര

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം, േകര�ഷിയി�െട

��ിര വ�മാനം ഉറ�ാ��തി�ം േകര

വികസന പ�തികൾ �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി

വ��. വിവിധ േകര വികസന പ�തി�ൾ�ായി

7547 ല�ം �പ 2021 -22 വർഷം

വകയി��ിയി��്. അതിൻ �കാരം

നട�ിലാ�� വിവിധ �വർ�ന�ൾ �വെട

േചർ��. i) നാളിേകര കർഷകർ�ായി

െതരെ��� പ�ായ�കളിൽ 2014-15
വർഷം �തൽ േകര�ാമം പ�തി �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�� �േദശം േകര�ാമമായി

തിരെ���് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�വാനായി 4856
ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ നട�വർഷം

ഉൾെ���ിയി��് . ii) ഉയരം �റ�/�റിയ

ഇനം െത�ക�െട �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിേല�ായി ഇളനീരി�ം

െകാ��ം അ�േയാജ�മായ ഇന�ൾ

ശാ�ീയമായി �ഷി െച��തി�ം, 0.2 െഹ�ർ

വി�തിയിൽ മാ�കാ ഫാ�കൾ �ാപി��തി�ം

�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��. ഇതിനായി 35
ല�ം �പ വകയി��ിയി��് iii) േകര�ഷി�െട
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സമ�വികസനം ല��മി� ാണ് 2018 �തൽ 2028
വെര�� കാലഘ��ിേല�്

�ാവർ�ികമാ�ാ�� വിവിധ ല���േളാെട

നാളിേകര വികസന കൗൺസിൽ സർ�ാർ

�പീകരി�ിരി��ത്. �ണേമ���

െത�ിൻൈതകൾ വാർെഡാ�ിന് 75 എ�ം വെര

എ� നിര�ിൽ വിതരണം െച��തി�� ഒ�

�ഹത് പ�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�െ��് 1359.1 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. iv) നാളിേകര ഉത്പാദനെ�

�തി�ലമായി ബാധി�� കീട േരാഗബാധ

നിയ�ി��തിന്, ക�ാ�യിൻ അടി�ാന�ിൽ

�തിേരാധ മാർ��ൾ നട�ിലാ��തിനായി

2021-22 സാ��ിക വർഷം നാളിേകര വികസന

പ�തിയിൻ കീഴിൽ 50 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. അതിൻ�കാരം �ിരമായി

കീടേരാഗാ�മണം ��ത�� �േദശ�ൾ

(hotspots) േക�ീകരി�  ്െത�കൾ�് ക�ാ�യിൻ

അടി�ാന�ിൽ കീടനിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

നട��തിന് മ��തളി �ലിെ�ല�ം മ��

വില�ം േചർ�് െത�് ഒ�ിന് 100/- �പ �കാരം

ഒ� െഹ�റിന് 17,500/- �പ ധനസഹായം

നൽ��. ഈ വർഷം 270 െഹ�റിൽ പ�തി

നട�ിലാ�വാൻ ല��മി�് 47.25 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. v) കീടേരാഗാ�മണം

��ത�� �േദശ�ൾ ക�പിടി�വാ�ം,
െതരെ���വാ�ം,
�തിേരാധമാർ��െള�റി�്

േബാധവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി

ശി�ശാലകൾ സംഘടി�ി��തി�മായി 10,000/-
�പ നിര�ിൽ 7 ശി�ശാലകൾ�ായി 0.7 ല�ം

�പ വകയി��ിയി��്. �ടാെത മ��തളി

ഉൾെ�െട�� കീടേരാഗ നിയ�ണമാർ��ൾ

നട�ിലാ��തി�ം െതരെ��� �ാ�്

െ�ാ��ൻ ��കൾ�് പരിശീലന�ൾ

സംഘടി�ി��തിന് ഒ� പരിശീലന�ിന്

25,000/- �പ വീതം 7 പരിശീലന പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി��തിന് 1.75 ല�ം �പ�ം ഓേരാ

പരിപാടി�െട�ം േഡാക�െമേ�ഷൻ, മ�്

ചില�കൾ എ�ിവ�ായി 30,000/- �പ�ം പ�തി

�കാരം നീ�ി വ�ി��്. ��ത പ�തികൾ

തി�വന��രം, ��ർ, പാല�ാട് , മല�റം,
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േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ, കാസർേഗാഡ്  എ�ീ

ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ��ത്.

(ബി)

നാളീേകര കർഷകെര സഹായി��തിന്

പ�േ�� സംഭരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;
എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല േകര കർഷക�െട നിര�രമായ

ആവശ�ം പരിഗണി�, സം�ാന സർ�ാർ

പ�േ���െട സംഭരണ വില25.02.2021-െല

സ.ഉ.(ൈക)നം.38/2021/�ഷി �കാരം 2021
ഏ�ിൽ 1 �തൽ 32 �പയായി വർ�ി�ി�ി��്.
സം�ാന� പ�േ�� സംഭരണ�ിന്

േകരെഫഡിെന�ം േകരള സം�ാന നാളിേകര

വികസന േകാർ�േറഷെന�മാണ്

തിരെ���ി��ത്. എ�ാൽ കഴി� �െറ

വർഷ�ളായി പ�േ���െട കേ�ാള വില

സംഭരണ വിലേയ�ാൾ ��തലായതിനാൽ 2017
ന് േശഷം പ�േ�� സംഭരണം നട�ിയി�ി�.
എ�ാൽ ഇേ�ാൾ പല ജി�കളി�ം േത��െട വില

�റ�തായി DES (Directorate of Economics
and Statistics) െ� റിേ�ാർ�ിെ�

അടി�ാന�ി�ം പ�േ���െട കേ�ാള വില

സംഭരണ വിലേയ�ാൾ �റ�� സാഹചര��ി�ം

സംഭരണ നടപടികൾ �നരാരംഭി��തി�

േകരെഫഡ്  നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ആദ�ഘ��ിൽ തി�വന��രം, ��ർ, മല�റം

എ�ി ജി�കളിലാണ് സംഭരണം ആരംഭി��ത്.
മല�റം ജി�യിൽ െപാ�ാനി, െവളിയംേകാട്

പ�ായ�ിെല േകാ�ന�് െ�ാഡ�സ്  മാർ��ിംഗ്

േകാഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി, തി�വന��രം

ജി�യിൽ ആനയറയിെല േകരെഫഡിെ�

റീജിയണൽ ഓഫീസ് , ��ർ ജി�യിൽ േചർ�്

പ�ായ�ിെല േകരെഫഡ്  േ�ാ�്

േപായി�ി�മാണ് പ�േ�� സംഭരണം

ആരംഭി�ി��ത്. പ�േ���െട കേ�ാള വില

സംഭരണവിലെയ�ാൾ �റ� േകാഴിേ�ാട്

ജി�യിൽ േവേ�രിയിൽ േകരള സം�ാന

നാളിേകര വികസന േകാർ�േറഷൻ പ�േ��

കർഷകരിൽ നി�ം സംഭരി� വ��.

(സി)

��പറ�് മ�ല�ിൽ �ധാന �ഷിയായ

െത�് �ഷിെയ സംര�ി��തി�ം

പരിേപാഷി�ി��തി�ം േകര�ാമം പ�തി

അ�വദി�േമാ ;

(സി) ��പറ�് മ�ല�ിൽ �േ�ാ�് പറ�്

പ�ായ�ിൽ 2014-15, 15-16 വർഷ�ി�ം,
��പറ�് പ�ായ�ിൽ 2017-18 വർഷ�ി�ം,
��േ�ാ�ർ പ�ായ�ിൽ 2018-19 വർഷ�ി�ം

പാ�ർ �നിസി�ാലി�ിയിൽ 2019-20 വർഷ�ി�ം

േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. പാ�ർ

�നിസി�ാലി�ിയിെല േകര�ാമ�ിെ� 3-ാം െകാ�

�വർ�ന�ൾ 2021-22 വർഷം

�ടർ�വരികയാണ്.
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(ഡി) ��പറ�് മ�ല�ിൽ െത�് �ഷി േമഖലെയ

ആ�നികവൽ�രി��തിന് സഹായകരമായ

�തന പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;
വിശദമാ�േമാ ?

(ഡി) 2021-22 വർഷെ� വാർഷിക പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി േകരവികസന�ിനായി

നട�ിലാ�� വിവിധ �വർ�ന�ൾ �വെട

േചർ��. i) നാളിേകര കർഷകർ�ായി

െതരെ��� പ�ായ�കളിൽ 2014-15
വർഷം �തൽ േകര�ാമം പ�തി �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�� �േദശം േകര�ാമമായി

തിരെ���് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�വാനായി 4856
ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ നട�വർഷം

ഉൾെ���ിയി��് . ii) ഉയരം �റ�/�റിയ

ഇനം െത�ക�െട �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിേല�ായി ഇളനീരി�ം

െകാ��ം അ�േയാജ�മായ ഇന�ൾ

ശാ�ീയമായി �ഷി െച��തി�ം, 0.2 െഹ�ർ

വി�തിയിൽ മാ�കാ ഫാ�കൾ �ാപി��തി�ം

�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��. ഇതിനായി 35
ല�ം �പ വകയി��ിയി��് iii) േകര�ഷി�െട

സമ�വികസനം ല��മി� ാണ് 2018 �തൽ 2028
വെര�� കാലഘ��ിേല�്

�ാവർ�ികമാ�ാ�� വിവിധ ല���േളാെട

നാളിേകര വികസന കൗൺസിൽ സർ�ാർ

�പീകരി�ിരി��ത്. �ണേമ���

െത�ിൻൈതകൾ വാർെഡാ�ിന് 75 എ�ം വെര

എ� നിര�ിൽ വിതരണം െച��തി�� ഒ�

�ഹത് പ�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�െ��് 1359.1 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. iv) നാളിേകര ഉത്പാദനെ�

�തി�ലമായി ബാധി�� കീട േരാഗബാധ

നിയ�ി��തിന്, ക�ാ�യിൻ അടി�ാന�ിൽ

�തിേരാധ മാർ��ൾ നട�ിലാ��തിനായി

2021-22 സാ��ിക വർഷം നാളിേകര വികസന
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പ�തിയിൻ കീഴിൽ 50 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. അതിൻ�കാരം �ിരമായി

കീടേരാഗാ�മണം ��ത�� �േദശ�ൾ

(hotspots) േക�ീകരി�  ്െത�കൾ�് ക�ാ�യിൻ

അടി�ാന�ിൽ കീടനിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

നട��തിന് മ��തളി �ലിെ�ല�ം മ��

വില�ം േചർ�് െത�് ഒ�ിന് 100/- �പ �കാരം

ഒ� െഹ�റിന് 17,500/- �പ ധനസഹായം

നൽ��. ഈ വർഷം 270 െഹ�റിൽ പ�തി

നട�ിലാ�വാൻ ല��മി�് 47.25 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. v) കീടേരാഗാ�മണം

��ത�� �േദശ�ൾ ക�പിടി�വാ�ം,
െതരെ���വാ�ം,
�തിേരാധമാർ��െള�റി�്

േബാധവൽ�രി��തിെ� ഭാഗമായി

ശി�ശാലകൾ സംഘടി�ി��തി�മായി 10,000/-
�പ നിര�ിൽ 7 ശി�ശാലകൾ�ായി 0.7 ല�ം

�പ വകയി��ിയി��്. �ടാെത മ��തളി

ഉൾെ�െട�� കീടേരാഗ നിയ�ണമാർ��ൾ

നട�ിലാ��തി�ം െതരെ��� �ാ�്

െ�ാ��ൻ ��കൾ�് പരിശീലന�ൾ

സംഘടി�ി��തിന് ഒ� പരിശീലന�ിന്

25,000/- �പ വീതം 7 പരിശീലന പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി��തിന് 1.75 ല�ം �പ�ം ഓേരാ

പരിപാടി�െട�ം േഡാക�െമേ�ഷൻ, മ�്

ചില�കൾ എ�ിവ�ായി 30,000/- �പ�ം പ�തി

�കാരം നീ�ി വ�ി��്. ��ത പ�തികൾ

തി�വന��രം, ��ർ, പാല�ാട് , മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ, കാസർേഗാഡ്  എ�ീ

ജി�കളിലാണ് നട�ിലാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


