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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3420 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െനൽ�ഷി�് േ�ാ�ാഹനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ ,
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്, 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ, 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഉ�ാദന െചലവിന്
ആ�പാതികമായ ലാഭം
ഉ�ാ�ാനാകാ�തിെന�ടർ�് െനൽ�ഷി
െച��തിൽ കർഷകർ�� താൽപര�ം
�റ�വ��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) സാ��ിക �ിതിവിവര കണ�് വ��്
�സി�ീകരി�ി�� ഏ��ം �തിയ കണ�കൾ
�കാരം 2018-19 വർഷ�ിൽ ഒ� ക�ി�ൽ
െന�ത്പാദി�ി��തി�� െചലവ് വിരി�്,
��കൻ, �� സീസ�കളിൽ യഥാ�മം 1479/-,
1585/-, 1588/- �പയാണ്. ��ത വർഷെ�
െന�ിെ� സംഭരണ വിലയായ കിേലാ�് 25.30
�പ �കാരം ഒ� ക�ി�ൽ െന�ിെ� വിലയായി
കർഷകന് 2530 �പ ലഭി�തായി കാ��.
ഇതി� �റെമ ൈവേ�ാലിെ� വില�ം
കർഷകർ�് ലഭി�ി��. ��ത കണ�് �കാരം
െനൽ�ഷി ലാഭകരമ� എ�് പറയാനാവി�.
എ�ാൽ െനൽ�ഷി ��തിേയ�ം
കാലാവ�േയ�ം ഏെറ ആ�യി�� തിനാൽ
��തിേ�ാഭം, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം
�തലായവ െനൽകർഷകർ�് െവ�വിളികൾ
ഉയർ���്. െനൽ കർഷകർ�് പരമാവധി
േ�ാ�ാഹനം നൽകി അവെര ഈ േമഖലയിൽ
പിടി�  ്നിർ��തി�ം െനൽ�ഷി�െട
വി�തിയിൽ �റ��ാകാതി- രി��തി�ം
ല��മി� െകാ�� വിവിധ പ�തികളാണ് �ഷി
വ��ം ജനകീയാ��ണ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ം ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��ത്. െനൽ�ഷി�െട
വി�തിയി�ം ഉത്പാദന�ി�ം വർ�നവ്
വ���തിന് സർ�ാർ നട�ിയ

ഇടെപട�ക�െട ഫലമായി 2015-16 വർഷ�ിൽ

196870 െഹ�ർ െനൽ�ഷി ഉ�ായി��ത്
202907 െഹ�ർ വെര (2018-19 വർഷ�ിൽ)
വർ�ി�ി�ാൻ സാധി�. 2015-16 െന അേപ�ി�്
2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ വി�തിയി�ം
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ആ�പാതികമായി ഉത്പാദന�ി�ം �റവ്
വ�ി��. 2016-17 വർഷ�ിൽ ര�ാം വിള
കാല�് ഉ�ായ ��മായ വരൾ�യാണ്
ആയതി� കാരണമായത്. സാ��ിക �ിതി

വിവര കണ�് വ��് �സി�ീകരി�ി��
കണ�കൾ �കാരം സം�ാനെ� കഴി�
അ�് വർഷ�ളിെല (2015-16�തൽ 2020-21
വെര) െനൽ�ഷി വി�തി സംബ�ി� വിവര�ൾ
അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി)

കരെനൽ�ഷിയിേല�് ��തൽ കർഷകെര
ആകർഷി��തിനായി എെ��ാം
േ�ാ�ാഹന�ളാണ് നൽകി വ��െത�്
വ��മാ�േമാ?

(ബി) കരെനൽ�ഷി�് ജലേസചനം, കളപറി�ൽ
�തലായവ�് ��തൽ �ഷിെ�ലവ് േവ�ി വ��
എ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ സാധാരണയായി
വയ�കളിൽ െച�� െനൽ�ഷി�്
നൽ��തിേന�ാൾ വർധി� ആ��ല�മാണ്

കരെനൽ�ഷി�് നൽകി വ��ത്. കരെനൽ�ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി െഹ�റിന് 13,600/-
�പ നിര�ിൽ 404.41 െഹ�റിൽ
വ�ാപി�ി��തിനായി ഈ സാ��ിക വർഷം 55
ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. കരെനൽ�ഷി
ലാഭകര മാ��തിെ� ഭാഗമായി ആയതിെ�

ഉൽ�ാദന�മത വർ�ി�ി��തിന് �ധാന
പരിചരണ �റകളായ കള നിയ�ണം, ജലേസചനം,
�തന വള�േയാഗ രീതികൾ �തലായവ േകരള
കാർഷിക സർ�കലാശാല
വികസി�ിെ���ി��്. ഈ പരിചരണ �റകൾ
േകരള�ിെ� മ� �ല�ളി�ം കർഷക�െട
�ഷിയിട�ളി�ം പരീ�ി� �ത�ത
ഉറ�വ��ിയതിന് േശഷം കർഷകർ�്
അ�വർ�ി��തിനായി �ചാരം നൽ�
�താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

സനസസ്ഥാനതത്തെ  കഴഴിഞ്ഞ  അഞഞ്ച്  വർഷങ്ങളഴിതലെ  (2015-16 മുതൽ  2020-21  വതര)   തനൽകൃഷഴി
വഴിസ്തൃതഴി സനബനഴിച്ച വഴിവരങ്ങൾ   :

വർഷന വഴിസ്തൃതഴി 
(തഹെക്ടർ)

2015-16 196870

2016-17 171398

2017-18 194235

2018-19 202907

2019-20 198180

* 2020-21 കൃഷഴിയുതടെ കണക്കുകൾ പ്രസ്തുത വകുപഞ്ച് നസ്ഥാളഴിതുവതര 
   ഔദദദസ്ഥാഗഴികമസ്ഥായഴി പ്രസഴിദ്ധതപടു ത്തെഴിയഴിടഴില്ല .


