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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1571 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െത�് �ഷി�െട വി�തി�ം നാളിേകര ഉൽ�ാദന�ം വർധി�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് െത�് �ഷി നിലവിൽ എ�

െഹ�റിൽ ഉെ��ം ഇത് സം�ാനെ�

െമാ�ം �ഷി വി�തി�െട എ�

ശതമാനമാണ�ം വ��മാ�േമാ;

(എ) സാ��ിക �ിതിവിവര കണ�് വ��്

�സി�ീകരി� കണ�കൾ �കാരം സം�ാന�്

2019-20 ൽ 7,60,775 െഹ�ർ �ല�ാണ് െത�

�ഷി നിലവി��ത്. സം�ാന�ിെ� െമാ�ം

�ഷി വി�തിയായ 2571100.75 െഹ�റിെ� 29.59
% -മാണ് െത� �ഷി��ത്.

(ബി) കഴി� പ� വർഷ�ിനിടയിെല െത�്

�ഷി�െട വി�തി താരതമ�ം െച� കണ�കൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)
കഴി� 10 വർഷെ� നാളിേകര �ഷി�െട

സം�ാനതല വി�തി �വെട േചർ��.

(സി) ഉൽ�ാദന�ം ഉൽ�ാദന�മത�ം �റ�വ��

സാഹചര��ിൽ െത�് �ഷി�െട വി�തി

വർ�ി�ി��തി�ം നാളിേകര�ിെ�

ഉൽ�ാദന�ം ഉൽ�ാദന�മത�ം

വർധി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(സി) േകര കർഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം,
േകര�ഷിയി�െട ��ിര വ�മാനം

ഉറ�ാ��തി�ം േകര വികസന പ�തികൾ �ഷി

വ��് നട�ിലാ�ി വ��. േത��െട

ഉത്പാദന�ം, െത�ിെ� ഉത്പാദന�മത�ം

വർ�ി�ി��തിനായി ഉയർ�

ഉത്പാദന�മത�� ഇന�ൾ

ന�പിടി�ി��തി�ം, െമ�െ�� പരിപാലന

രീതികൾ കർഷകർ �ാവർ�ികമാ��തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. േകര വികസന

പ�തി�ൾ�ായി 7547 ല�ം �പ 2021 -22
വർഷം ചിലവഴി�വ��. നാളിേകര

കർഷകർ�ായി േകര�ാമം പ�തി െതരെ���

പ�ായ�കളിൽ നട�ിലാ�ി വ��. േത��െട

ഉൽ�ാദന�ം, ഉത്പാദന�മത�ം

വർ�ി�ി��തിനായി േരാഗം ബാധി��ം, �ായം

െച��മായ െത�കൾ െവ�ിമാ�ി �ണേമ���

�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
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ല��മി�െകാ�് 250 െഹ�ർ �ടർ�യായ

െത��ഷി�� �േദശ�് േകര�ാമം പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. േകര�ാമം നട�ിലാ�വാ൯

മാ�മായി 4856 ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ി��് . ഉയരം �റ�/�റിയ ഇനം

െത�ക�െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

ഇളനീരി�ം െകാ��ം അ�േയാജ�മായ ഇന�ൾ

ശാ�ീയമായി �ഷി െച��തി�ം, മാ�കാ

ഫാ�കൾ 0.2 െഹ�ർ വീത��ത്

�ാപി��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
ഇതിനായി 35 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്

േകര�ഷി�െട സമ�വികസനം ല��മി�് 2018
�തൽ 2028 വെര�� കാലഘ��ിേല�്

�ാവർ�ികമാ�ാ�� വിവിധ ല���േളാെട

നാളിേകര വികസന കൗൺസിൽ സർ�ാർ

�പീകരി�ി��്. �ണേമ��� െത�ിൻൈതകൾ

വാർെഡാ�ിന് 75 എ�ം എ� നിര�ിൽ

വിതരണം െച��തി�� ഒ� പ�തി

'േകരേകരളം സ��േകരളം' എ� േപരിൽ

സർ�ാർ ആവി�രി�  ്തിര െ���

പ�ായ�കളിൽ 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��്. െത�ിെന ബാധി��

കീട�േള�ം, േരാഗ�േള�ം നിയ�ി��തിന്

ക�ാ�യിൻ അടി�ാന�ിൽ പ�തി നട�ാ�ി

വ���്. ഇതിനായി 50 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. നാളിേകര �ല�വർ�ിത

ഉൽ����െട സാ��ത മനസിലാ��തി�ം

കർഷക സംരംഭ�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി 'ൈവഗ' എ�

േപരിൽ �ദർശന�ം അ�ർേദശീയ ശി�ശാല�ം

2016 �തൽ �ടർ�യായി �ഷി വ��് സംഘടി�ി�്

വ���്. �ല�വർ�ിത സംരംഭ�ൾ

ആരംഭി��തിനായി �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്
അ�ിബി�ിനസ്  കൺേസാർഷ�ം (SFAC)
�ഖാ�ിരം േ�ാജ�് അധി�ിത സഹായ�ം

സാേ�തിക സഹായ�ം നൽ���്. �ടാെത

േകരെഫഡ് , നാളിേകര വികസന േകാർ�േറഷൻ

എ�ിവ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ േകേരാ����െട

ഉത്�ാദന�ം, ൈവവിധ�വത്കരണ�ം വിപണന�ം

നട��തി�െട േകരക൪ഷകെര

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



ക്രമ
നമ്പർ

വർഷഷ വവിസ്തൃതവി 
(ഹഹെക്ടർ)

1 2010-11 770473

2 2011-12 820867

3 2012-13 798162

4 2013-14 808647

5 2014-15 793856

6 2015-16 790223

7 2016-17 781496

8 2017-18 760443

9 2018-19 760947

10 2019-20 760775


