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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5088 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈജവ�ഷി വികസന�ിന് പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ൈജവ�ഷി വികസന�ിന്

സഹായ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ൈജവ �ഷി വികസന�ിന്

സഹായ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്. സർ�ാർ
ഉ�രവ് നം. 39/2010 �ഷി തി�വന��രം,
തീയതി, 10.02.2010 �കാരം സം�ാന�്

ൈജവ �ഷി നയം �ഖ�ാപി�. ആയതിെ�

ഭാഗമായി ഘ�ം ഘ�മായി ൈജവ�ഷി വ�ാപനം
നട�ി വ��. ൈജവ�ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

��റടി�ാന�ി�� �വർ�ന�ളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്. 25 െഹ�ർ ഉൾെ�ാ��
ഓേരാ ��റി�ം 75000 �പയാണ്
ധനസഹായമായി നൽകിയി��ത്. കർഷക�െട
��ായ ൈജവ കാർഷിക �വർ�ന�ൾ�ാണ്

ഈ �ക വിനിേയാഗി�ത്. ഉ�മ �ഷി �റകൾ
പാലി�  ്െകാ�് പഴം, പ��റി �ഷി 1405
���കൾ �േഖന ൈജവ �ഷി വ�ാപി�ി�. �ടാെത
സം�ാന സർ�ാർ പ�തിയിൽ 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഒ� െഹ�റിന് 10000
�പ നിര�ിൽ ൈജവ പ��റി �ഷി െച��
�ഭി�ം - �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തിയിെല കർഷകർ�് അധിക
ധനസഹായമായി 100 ല�ം �പ വകയി��ി.
ആയതിെൻറ അടി�ാന�ിൽ 1000 െഹ�ർ
�ല�് ൈജവ പ��റി �ഷി നട�ിലാ�ി
വ��. ൈജവ ഉ����െട വിപണന�ിനായി

ഒ� ഇേ�ാേഷാ�ിന് 2.00 ല�ം �പ വീതം
ധനസഹായം ന���്. അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം പ��റി സംഭരി�്
വി�ന നട��തി�� റിേവാൾവിംഗ് ഫ�ിനാ�ം
ഈ �ക െചലവഴി��. 2013 �തൽ നാളി�വെര
274 ഇേ�ാേഷാ�കൾ സം�ാന�്

'ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ �ഷി �റക�ം' പ�തി�്
കീഴിൽ ആരംഭി�ി��്. ൈജവ ഉ���ൾ
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വിൽപന നട��തിന് ഇേ�ാേഷാ�് ഒ�ിന് 2.00
ല�ം �പ നിര�ിൽ നട�് സാ��ിക വർഷം
��തായി 12 ഇേ�ാേഷാ�കൾ ആരംഭി��തിന്

24.00 ല�ം �പ വകയി��ി പ�തി നട�ാ�ി
വ��. നിലവിൽ 3 ഇേ�ാേഷാ�കൾ �ാപി�.
�ടാെത 2 ഇേ�ാേഷാ�കൾ �ാപി��തി��

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട� വ��. �ടാെത
േക� സർ�ാരിെൻറ�ം സം�ാന

സർ�ാരിെൻറ�ം സം�� സഹായേ�ാെട

പര�രാഗത �ഷി വികാസ്  േയാജന പ�തി�ം
�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��.
ആയതിൻെ◌റ വിശദാംശം �വെട േചർ��. 1)
പര�രാഗത �ഷി വികാസ്  േയാജന
(പി.െക.വി.ൈവ) പ�തി േക� സർ�ാരിെൻറ�ം
സം�ാന സർ�ാരിെൻറ�ം സം��
സഹായേ�ാെട (ഫ�ക�െട 60:40
അ�പാത�ിൽ) ൈജവ�ഷി വ�ാപനം നട��.
�ടർ�യായി ��് വർഷം ധനസഹായം നൽകി
ൈജവ �ഷി നട�ിലാ��. ��ർ ഒ�ിന് 14.95
ല�ം �പ വീതം ധനസഹായം നൽ�ം. നിലവിൽ
505 ���കളി�െട ആെക 10100 െഹ�ർ
�ല�് ൈജവ �ഷി നട�ിലാ�ി വ��. 2)
�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തി സ�ാഭാവിക �ഷി / ��തി �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെൻറ ഭാഗമായി േക�
സർ�ാരിെൻറ�ം സം�ാന സർ�ാരിെൻറ�ം
സം�� സഹായേ�ാെട ഈ വർഷം 84000
െഹ�ർ �ല�് �ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി -
ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി (േകരള അേ�ാ
ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്  ബേയാൈഡേവസി�ി
കൺസർേവഷൻ) േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ി
വ��. 500 െഹ�ർ വീത�� 168 ���കൾ
േ�ാ�് തല�ിൽ �പീകരി�  ്പ�തി
നട�ിലാ��. ��ർ �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��തിന് ഒ� ��റിന് ഒ�ാം വർഷം
26.52 ല�ം �പ�ം ര�ാം വർഷം 17.85 ല�ം

�പ�ം ��ാം വർഷം 17.85 ല�ം �പ�ം വീതം
ധനസഹായം നൽ��.

(ബി) 2021-22 സാ��ിക വർഷെ� ല��ം

ൈകവരി��തിനായി ഇതിേനാടകം എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) സം�ാന�് ൈജവ �ഷി വികസന�ിന്

സഹായ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്. സർ�ാർ
ഉ�രവ് നം. 39/2010 �ഷി തി�വന��രം,
തീയതി, 10.02.2010 �കാരം സം�ാന�്

ൈജവ �ഷി നയം �ഖ�ാപി�. ആയതിെ�

ഭാഗമായി ഘ�ം ഘ�മായി ൈജവ�ഷി വ�ാപനം
നട�ി വ��. ൈജവ�ഷി
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േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

��റടി�ാന�ി�� �വർ�ന�ളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്. 25 െഹ�ർ ഉൾെ�ാ��
ഓേരാ ��റി�ം 75000 �പയാണ്
ധനസഹായമായി നൽകിയി��ത്. കർഷക�െട
��ായ ൈജവ കാർഷിക �വർ�ന�ൾ�ാണ്

ഈ �ക വിനിേയാഗി�ത്. ഉ�മ �ഷി �റകൾ
പാലി�  ്െകാ�് പഴം, പ��റി �ഷി 1405
���കൾ �േഖന ൈജവ �ഷി വ�ാപി�ി�. �ടാെത
സം�ാന സർ�ാർ പ�തിയിൽ 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഒ� െഹ�റിന് 10000
�പ നിര�ിൽ ൈജവ പ��റി �ഷി െച��
�ഭി�ം - �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തിയിെല കർഷകർ�് അധിക
ധനസഹായമായി 100 ല�ം �പ വകയി��ി.
ആയതിെൻറ അടി�ാന�ിൽ 1000 െഹ�ർ
�ല�് ൈജവ പ��റി �ഷി നട�ിലാ�ി
വ��. ൈജവ ഉ����െട വിപണന�ിനായി

ഒ� ഇേ�ാേഷാ�ിന് 2.00 ല�ം �പ വീതം
ധനസഹായം ന���്. അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം പ��റി സംഭരി�്
വി�ന നട��തി�� റിേവാൾവിംഗ് ഫ�ിനാ�ം
ഈ �ക െചലവഴി��. 2013 �തൽ നാളി�വെര
274 ഇേ�ാേഷാ�കൾ സം�ാന�്

'ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ �ഷി �റക�ം' പ�തി�്
കീഴിൽ ആരംഭി�ി��്. ൈജവ ഉ���ൾ
വിൽപന നട��തിന് ഇേ�ാേഷാ�് ഒ�ിന് 2.00
ല�ം �പ നിര�ിൽ നട�് സാ��ിക വർഷം
��തായി 12 ഇേ�ാേഷാ�കൾ ആരംഭി��തിന്

24.00 ല�ം �പ വകയി��ി പ�തി നട�ാ�ി
വ��. നിലവിൽ 3 ഇേ�ാേഷാ�കൾ �ാപി�.
�ടാെത 2 ഇേ�ാേഷാ�കൾ �ാപി��തി��

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട� വ��. �ടാെത
േക� സർ�ാരിെൻറ�ം സം�ാന

സർ�ാരിെൻറ�ം സം�� സഹായേ�ാെട

പര�രാഗത �ഷി വികാസ്  േയാജന പ�തി�ം
�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��.
ആയതിൻെ◌റ വിശദാംശം �വെട േചർ��. 1)
പര�രാഗത �ഷി വികാസ്  േയാജന
(പി.െക.വി.ൈവ) പ�തി േക� സർ�ാരിെൻറ�ം
സം�ാന സർ�ാരിെൻറ�ം സം��
സഹായേ�ാെട (ഫ�ക�െട 60:40
അ�പാത�ിൽ) ൈജവ�ഷി വ�ാപനം നട��.
�ടർ�യായി ��് വർഷം ധനസഹായം നൽകി
ൈജവ �ഷി നട�ിലാ��. ��ർ ഒ�ിന് 14.95
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ല�ം �പ വീതം ധനസഹായം നൽ�ം. നിലവിൽ
505 ���കളി�െട ആെക 10100 െഹ�ർ
�ല�് ൈജവ �ഷി നട�ിലാ�ി വ��. 2)
�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തി സ�ാഭാവിക �ഷി / ��തി �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെൻറ ഭാഗമായി േക�
സർ�ാരിെൻറ�ം സം�ാന സർ�ാരിെൻറ�ം
സം�� സഹായേ�ാെട ഈ വർഷം 84000
െഹ�ർ �ല�് �ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി -
ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി (േകരള അേ�ാ
ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്  ബേയാൈഡേവസി�ി
കൺസർേവഷൻ) േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ി
വ��. 500 െഹ�ർ വീത�� 168 ���കൾ
േ�ാ�് തല�ിൽ �പീകരി�  ്പ�തി
നട�ിലാ��. ��ർ �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��തിന് ഒ� ��റിന് ഒ�ാം വർഷം
26.52 ല�ം �പ�ം ര�ാം വർഷം 17.85 ല�ം

�പ�ം ��ാം വർഷം 17.85 ല�ം �പ�ം വീതം
ധനസഹായം നൽ��.

(സി)

ൈജവ�ഷി സം�ാന�് വ�ാപി�ി��
തര�ിൽ എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ഇതി�� �പേരഖ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

(സി) ൈജവ �ഷി എ�ത് ഒ�െ�� ഒ� �ഷി
സ�ദായമ� മറി�  ്�ഗപരിപാലനം,
�ീേരാൽപാദനം, േകാഴിവളർ�ൽ,
പ�ിവളർ�ൽ, വനവൽ�രണം, േതനീ�
വളർ�ൽ എ�ിവെയ�ാം �ടിേ�ർെ�ാ�
സമ�സമീപനമാണ്. ന��് ����
കാർഷിേകതരമായ ൈജവൈവവിധ��ം
�ടിേ�ർ�താണ് ന�െട ആവാസവ�വ�.
ഇെത�ാം ��ിേചർ�് െകാ�് േകരളെ�
സ�ർ� ൈജവ സം�ാനമാ��തിനായി

ഓർഗാനിക് മിഷൻ �പീകരി��തി�� �പ
േരഖ ത�ാറാ�ി വ��. മിഷെ� കീഴിൽ
േകരള�ിന് അ�േയാജ�മായ രീതിയിൽ
ൈജവ�ഷി നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടികൾ
ൈകവരി�ാൻ ല��മി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


