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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5090 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െന��ാദനം വർ�ി�ി�ാ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

�ൻസർ�ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ�

െന��ാദനം എ�യായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സാ��ിക �ിതി വിവര കണ�് വ��്
�സി�ീകരി�ി�� കണ�കൾ �കാരം
സം�ാനെ�, 2015-16 �തൽ 2020-
21വെര�� വർഷ�ളിെല, െന�ിെ�
ഉത്പാദനം, സംബ�ി� വിവര�ൾ
അ�ബ�ം-1 ആയി േചർ��.

(ബി) ഈ സർ�ാർ കാലയളവിൽ സം�ാന�്

എ�മാ�ം െന�് ഉ�ാദി�ി��തിന്
സാധി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2021-22 വർഷെ� െന�ത്പാദ ന�ിെ�

കണ�് സാ��ിക �ിതിവിവര കണ�്
വ��് ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�ി�ി�.

(സി)

െന��ാദനം വർഷം േതാ�ം �റ� വ��തായ
സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് പരിഹരി��തിന് നട��
�വർ��ൾ വ��മാ�േമാ; ;

(സി) ഇ�. കഴി� അ� വർഷെ�
കണെ���കയാെണ�ിൽ െനൽ�ഷി
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�. ഉത്പാദനം 549275
ട�ിൽ നി�ം 661000ടൺ വെര ഉയർ�വാൻ
സാധി�. ഉത്പാദന�മതയി�ം ഗണ�മായ
വർ�നവ് ൈകവരി�ാൻ സാധി�. 2015-16
വർഷ�ിൽ ഉത്പാദന�മത 2790 കിേലാ/
െഹ�ർ ആയി��ത് 3528 കിേലാ/െഹ�ർ വെര
(2018-19 വർഷ�ിൽ) ഉയർ�വാൻ സാധി�.

(ഡി) കഴി� 5 വർഷ�ളായി എ� ടൺ െപാ�ാളി
െന�് ഉ�ാദി�ി��തിന് സാധി�ി��്;
ഇതിെ� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് �േത�ക
പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ഡി) കഴി� 5 വർഷ�ളിലായി എറണാ�ളം,
ആല�ഴ, ��ർ ജി�കളിെല െപാ�ാളി
�ഷിയിൽ നി�ം 1548.73 ടൺ െന�്
ഉൽ�ാദി�ി��തിന് സാധി�ി��്. 2021-
22വർഷ�ിൽ �ഷി വ��് നട�ിലാ��
െനൽ�ഷി വികസന പ�തി �കാരം െപാ�ാളി
െന�ിെ� �ഷി�് �േത�കമായി നൽ��
ആ��ല��ൾ �വെട േചർ��. 1) �േത�ക
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െന�ിന��െട �ഷി�ളള േ�ാൽസാഹനം എ�
ഘടക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െഹ�റിന്
10000/- �പ നിര�ിൽ െപാ�ാളി െന�ിെ�
�ഷി�് ആ��ല�ം നൽ���്. 2) െപാ�ാളി,
കരി, ൈക�ാട്  എ�ീ പര�രാഗത െനൽ�ഷി
േമഖലകളിെല െനൽ�ഷി�് �േത�ക
ധനസഹായം എ� ഘടക പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി െപാ�ാളി �ഷി�െട
വികസന�ിനായി 48.5233 ല�ം �പ
പ�തിയധി�ിത മായി േകാൺ�ീ�്
�യി�ക�െട നിർ�ാണം, േമാേ�ാർ െഷഡ്
േമാേ�ാർ തറ �ാപി�ൽ, പ�്െസ�്
�ാപി�ൽ, െമതിയ�ം, െപാ�ാളി െനൽ�ഷി
എ�ിവ�ായി അ�വദി�ി��്.

(ഇ)

ഉ�ാദന �ല�തെ� െന�് സംഭരണം
നട��തിന് സംവിധാനം ഏർെ���േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േക� സർ�ാർ വിഭാവനം െച�ി��
വിേക�ീ�ത ധാന� സംഭരണ, സം�രണ
വിതരണ പ�തി�െട േകരള�ിെല നിർ�ഹണ
ഏജൻസിയാണ് സൈ�േകാ. ഈ പ�തി
�കാരം െന�് സംഭരി��ത് �ർ�മാ�ം േക�
സർ�ാർ മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി�ാണ്.
ഇ�കാരം െന�് സംഭരി��തിന് െപാ�വായ
സംഭരണ േക��ൾ ഉ�ാകണെമ�ാണ്,
എ�ി��ാ�ം വാഹന�ൾ കട�
െച��തി�� സൗകര��ം കർഷക�െട
സൗകര��ം പരിഗണി�  ്ഉൽ�ാദി�ി�� പാട�
നിേ�ാ അതിന് സമീപേ�ാ നി�തെ�
നിലവിൽ െന�് സംഭരി���്.

(എഫ്)

െന�് സംഭരി� ഇന�ിൽ കർഷകർ�്
�ടി�ികയായി എ� �ക നൽകാ�െ��ം
ആയത് എേ�ാൾ നൽ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) നിലവിൽ െന�് സംഭരണം നട�� 2021-22
സീസണിൽ 25.10.2021 വെര 3200 െമ�ിക് ടൺ
െന�് സംഭരി�ി��്. ഈ ഇന�ിൽ ഏകേദശം
8.9 േകാടി �പ കർഷകർ�് നൽകാ��്.
ആയത് ഉടൻതെ� വിതരണം െച�്
�ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്. സംഭരണം
അവസാനി� 2020-21 സീസൺ വെര��
��വൻ �ക�ം കർഷകർ�് നൽകിയി��്.

(ജി) െന��ാദനം വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി�ി��
മാർ��ൾ/പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ജി) �ണേമ����ം അത�ത്പാദന
േശഷി���മായ െനൽവി�് ലഭ�മാ�ി�ം
ശാ�ീയമായ െനൽ�ഷി രീതികൾ
അവലംബി��തിന് േവ� സാേ�തിക
ഉപേദശ�ൾ നൽകി�ം മ�്
ഉത്പാദേനാപാധിക�െട�ം �ഷി�ാവശ� മായ
യേ�ാപകരണ��െട�ം ലഭ�ത ഉറ�ാ�ി�ം
െനൽ�ഷിയിൽ നി�ം പരമാവധി ഉത്പാദനം
ഉറ�ാ�ാ�� �വർ�ന�ളാണ് �ഷി വ��്
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ൈകെ�ാ� വ��ത്. സം�ാന സർ�ാരിെ�
െനൽ�ഷി വികസന പ�തി, പാല�ാട്
ജി��ായി നട�ാ�� േക�ാവി�ത
പ�തിയായ േദശീയ ഭ�� �ര�ാ പ�തി,
ജനകീയാ��ണം വഴി നട�ിലാ�� വിവിധ
െനൽ�ഷി വികസന പ�തികൾ എ�ിവയി�െട
െനൽ�ഷി �െട വി�തി�ം ഉ�ാദന�ം
വർ�ി�ി� �തി� േവ�ി�� വിവിധ
പ�തികൾ �ഷി വ��് നട�ിലാ�ിവ�� .
ഇതിന� ബ�മായി സ�ീകരി� �വർ�ന�ൾ

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-2
ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   1

വർഷന്ധം ഉതത്പപാദനന്ധം (ടൺ )  

2015-16 549275
2016-17 436483
2017-18 521310
2018-19 661000
2019-20 605541
2020-21    671739 *

*   2020-21 കൃഷഷിയുടട കണക്കുകൾ എസഷിമമേഷൻ പ്രകപാരമുള്ളതപാണത്. ആയതത്
    ഔമദദപാഗഷികമേപായഷി   പ്രസഷിദ്ധടപ്പെടുതഷിയഷിടഷില.



അനുബനന  -2

നനെൽകൃഷഷി വഷിസ്തൃതഷിയഷിലന ഉതത്പപാദനെതഷിലന വർദ്ധനെവത് വരുത്തുന്നതഷിനെത് സർകപാർ നെടതഷിയ
ഇടനപടലകൾ :

2021-22  വര്ഷതഷില്  നനെല്കൃഷഷികപാവശശ്യമപായ  ഗുണമമന്മയുള്ള  നനെല്വഷിതത്  ഉതത്പപാദഷിപഷിചത്
കര്ഷകര്കത്  ലഭശ്യമപാക്കുന്നതഷിനെത്  രജഷിമസ്റ്റേര്ഡത്  വഷിത്തുതത്പപാദക പദ്ധതഷി  2500  നഹെക്ടര് സ്ഥലതത്
നെടപഷിലപാകഷി വരുന.  അപ്രകപാരന  10000 ടണ് നനെല്വഷിതത് മകരള സനസ്ഥപാനെ വഷിതത് വഷികസനെ
അമതപാറഷിറഷി  മുഖപാനഷിരന  സനഭരഷിചത്  വഷിതരണന നചെയ്യുവപാനുന  ലകശ്യമഷിടുന.  2021-22   വര്ഷതഷില്
നനെല്കൃഷഷി   മപ്രപാതപാഹെഷിപഷികപാന്    സനസ്ഥപാനെപാവഷിഷ്കൃത നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷി  പ്രകപാരന
നെടപഷിലപാക്കുന്ന വഷിവഷിധ പദ്ധതഷി ഘടകങ്ങളുനട  വഷിവരന ചുവനട മചെര്ക്കുന :

A  . സുസ്ഥഷിര  നനെല്കൃഷഷി  വഷികസനെ  പദ്ധതഷി  :   സനസ്ഥപാനെപാവഷിഷത് കൃത  പദ്ധതഷിയപായ
നനെൽകൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷിയഷിനല ഘടക പദ്ധതഷിയപായ സുസ്ഥഷിര നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ
പദ്ധതഷിയഷില് ഉള്നപടുതഷി  നനെല്കൃഷഷികത്  അതത്യുല്പപാദനെമശഷഷിയുള്ള നനെല്വഷിതത്,  വളന,
ജജവഷിക കകീടമരപാഗ നെഷിയന്ത്രണന മുതലപായവയപായഷി ഒരു നഹെക്ടറഷിനെത്  5500/- രൂപ നെഷിരകഷില്
വഷിതരണന നചെയ്യുന.   ഇതഷിനെപായഷി  8584.83734 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.

B  .  നനെല്കൃഷഷി   വഷികസനെ  ഏജന്സഷികള്ക്കുളള  ഫണത്-   സനസ്ഥപാനെത്തുള്ള  പതത്
നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ ഏജന്സഷികള്കത് അവരുനട പ്രവർതനെ നചെലവുകൾക്കുന മപ്രപാജക്ടത്
അധഷിഷഷിത  പ്രവർതനെങ്ങൾക്കുന  തുക  അനുവദഷിക്കുന്നതഷിനെത്   നനെല്കൃഷഷി  വഷികസനെ
പദ്ധതഷിയഷില് 68.16266 ലകന രൂപ  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.

C . പ്രമതശ്യക നനെലഷിനെങ്ങളുനട കൃഷഷിക്കുളള മപ്രപാതപാഹെനെന -    പദ്ധതഷി പ്രകപാരന പ്രമതശ്യക
നനെലഷിനെങ്ങളുനട  (നപപാകപാളഷി,  ഞവര,  ജകീരകശപാല  &  ഗനകശപാല,  രക്തശപാലഷി,  ബസ്മതഷി)
വഷികസനെതഷിനെപായഷി നഹെക്ടറഷിനെത് 10000/- രൂപ സബഷിഡഷി നെഷിരകഷില് 500 നഹെക്ടറഷില് പദ്ധതഷി
നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത്  50 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.

D .  പപാടമശഖരസമഷിതഷികളുനട പ്രവര്തനെ  നചെലവഷിനെപായുളള പദ്ധതഷി-     പപാടമശഖര
സമഷിതഷികളുനട  പ്രവര്തനെ  നചെലവഷിനെപായഷി  നഹെക്ടറഷിനെത്  360  രൂപ  ക്രമതഷില്   83334
നഹെക്ടറഷില്  നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത്  സഹെപായധനെന  നെല്കുന്നതഷിനെത്  മവണഷി  300  ലകന  രൂപ
നെകീകഷി നവചഷിട്ടുണത്. 

E  .  കരനനെല്കൃഷഷി  വഷികസനെന-   കരനനെല്കൃഷഷി   മപ്രപാല്സപാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനെപായഷി
നഹെക്ടറഷിനെത് 13600/- രൂപ നെഷിരകഷില് 404.41 നഹെക്ടറഷില് നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത്  55 ലകന രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.

F .  തരഷിശുനെഷില കൃഷഷി  -തരഷിശത് നനെല്കൃഷഷികപായഷി സുഭഷികമകരളന പദ്ധതഷിയുനട ഭപാഗമപായഷി
ഒന്നപാന  വര്ഷന   നഹെക്ടനറപാന്നഷിനു  ആനക  40,000/-  രൂപ  (35,000/-  രൂപ  കര്ഷകനുന,
5,000/-  രൂപ  ഭൂവുടമകള്ക്കുന)സഹെപായധനെമപായഷി  നെല്കുന.  ഇതഷിനെപായഷി  നനെല്കൃഷഷി
വഷികസനെ പദ്ധതഷിയഷില് ഘടക പദ്ധതഷിയപായ തരഷിശത് നനെല്കൃഷഷികത് മവണഷി 300 ലകന രൂപ
750 നഹെക്ടറഷില് നനെല്കൃഷഷി വശ്യപാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനെപായഷി നെകീകഷി നവചഷിട്ടുണത്.  

G  .  ഒരുപ്പൂ  കൃഷഷി  ഇരുപ്പൂ  കൃഷഷി  -   ഒരുപ്പൂ  കൃഷഷി  ഇരുപ്പൂ  കൃഷഷി  ആക്കുന്നതഷിനെപായഷി
നഹെക്ടനറപാന്നഷിനു  10000 രൂപ നെഷിരകഷില്  500 നഹെക്ടറഷില് നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത്  50 ലകന
രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.



H  .  നനെല്വയലകളുനട   ഉടമസ്ഥര്കത്  മറപായല്റഷി  -  നനെല്വയലകള്  അമതപടഷി
നെഷിലനെഷിര്ത്തുന്നതഷിനുന  തരന  മപാറ്റുന്നതത്  തടയുന്നതഷിനുന  നനെല്കൃഷഷിയുനട
മപ്രപാതപാഹെനെതഷിനുമപായഷി  നനെല്വയലകളുനട   ഉടമസ്ഥര്കത്  നഹെക്ടറഷിനെത്   2000  രൂപ
നെഷിരകഷില് മറപായല്റഷി നെല്കുന. ഇതഷിനെപായഷി   നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷിയഷില്   1500
ലകന രൂപ നെകീകഷി നവചഷിട്ടുണത്.
I  .  പരമ്പരപാഗത നനെല്കൃഷഷി മമഖലകളഷിനല നനെല്കൃഷഷികത് പ്രമതശ്യക ധനെസഹെപായന  -
പരമ്പരപാഗത  നനെല്കൃഷഷി  മമഖലകളപായ  കരഷി,  നപപാകപാളഷി,  കയപാടത്  എന്നകീ  പ്രമദശങ്ങള്
മകനകീകരഷിചത് പദ്ധതഷിയധഷിഷഷിതമപായുള്ള   നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പ്രവര്തനെങ്ങള്കത്   136
ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.

J  .  ഓപമറഷന്  മകപാള്  ഡബഷിള്  :  മകപാള്  മമഖലയഷിനല  മപ്രപാജക്ടപാധഷിഷഷിതമപായുള്ള
നനെല്കൃഷഷി  വഷികസനെതഷിനെത്  200 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.   ടഷി  പദ്ധതഷിപ്രകപാരന
2021-22 വര്ഷന നെടപഷിലപാക്കുന്ന പ്രവര്തനെങ്ങള് ചുവനട മചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നെന. ഇനെന തുക

(ലകന രൂപ)

1 പമ്പത്നസറത്  ഉള്നപനടയുള്ള  നമഷഷിനെറഷികള്  വപാങ്ങഷി
സ്ഥപാപഷിക്കുന്നതഷിനെത്

35

2 ബണ്ടുകളുനടയുന സ്ലൂയഷിസുകളുനടയുന അറകുറപണഷി 15

3 1000 നഹെക്ടറഷില്  ഇരുപ്പൂ  നനെല്കൃഷഷി  നചെയ്യുന്നതഷിനെത്
(നഹെക്ടറഷിനെത് 10000 രൂപ പ്രകപാരന) ആനുകൂലശ്യന

100

4 ഒന്നപാന വഷിള  നനെല്കൃഷഷികത് മശഷന രണപാന വഷിളയപായഷി
പയര്/  മചെപാളന/എണ്ണക്കുരു  വഷിളകള്  400  നഹെക്ടര്
സ്ഥലതത്  കൃഷഷി  നചെയ്യുന്നതഷിനെത്    നഹെക്ടറഷിനെത്
10000 രൂപ പ്രകപാരന ആനുകൂലശ്യന

40

5 ജവദത്യുതഷി  കണകന്  /  ടപാന്സത് മഫപാര്മര്
സ്ഥപാപഷിക്കുന്നതഷിനെത്

5

6 നെഷിര്വ്വഹെണനചലവത് 5

ആനക 200

K  .  പ്രകൃതഷിമകപാഭതഷിനന്റെ  പശപാതലതഷില്  പപാടമശഖരങ്ങളഷിനല  അടഷിയനഷിര
അടഷിസ്ഥപാനെസസൗകരശ്യ  പ്രവര്തനെങ്ങള്ക്കുള്ള  ധനെസഹെപായന   :  പ്രകൃതഷിമകപാഭതഷിനന്റെ
പശപാതലതഷിൽ  പപാടമശഖരങ്ങമളപാടനുബനഷിച  കനെപാലകളഷിനല  തടസ്സങ്ങള്  നെകീകല്,
പമ്പത് നസറഷിനന്റെയുന മറത്  നമഷഷിനെറഷികളുനടയുന റഷിപയര് മുതലപായ അടഷിയനഷിര പ്രവൃതഷികള്
നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത്   50 ലകന രൂപ  നെകീകഷിനവചഷിട്ടുണത്.
L  .  പപാടമശഖരങ്ങളുനട അടഷിസ്ഥപാനെ സസൗകരശ്യവഷികസനെന ജറസത് മഷിൽ സ്ഥപാപഷികൽ
മബപാകത് നലവൽ കൺനവർനജൻസത്  :  പപാടമശഖരസമഷിതഷികളുനട അടഷിസ്ഥപാനെ സസൗകരശ്യ
വഷികസനെ പ്രവർതനെങ്ങൾ മപ്രപാജക്ടത് അധഷിഷഷിതമപായഷി നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത് 70 ലകന രൂപ
നെകീകഷിനവചഷിട്ടുണത്.  പദ്ധതഷി പ്രകപാരന  5  ലകന വനരയുള്ള പ്രവൃതഷികൾ ജഷിലപാ തലതഷിലള്ള
സമഷിതഷിയുന  അഞ്ചു  ലകതഷിലധഷികമപായ  പ്രവൃതഷികൾകത്  ജഷിലപാതല  സമഷിതഷിയുനട
ശുപപാർശമയപാനട സനസ്ഥപാനെതല സമഷിതഷിയുമപാണത്  അനഗകീകപാരന നെൽകുന്നതത്.



2.   മറത് പദ്ധതഷികൾ
• മണ്ണഷിനന്റെയുന  മവരഷിനന്റെയുന  ആമരപാഗശ്യ  പരഷിപപാലനെ  പദ്ധതഷിയഷില്  (Soil  and  Root  Health
Management)  ഉള്നപടുതഷി  കുമപായതഷിനെത്  നഹെക്ടറഷിനെത്  5400  രൂപയുന  നെല്കുന.  ഇതഷിനെപായഷി
3050 ലകന രൂപ നെകീകഷി നവചഷിട്ടുണത്.

•  മനെപാണ്  പപാന്  (പദ്ധതഷിമയതരന)  ഇനെതഷില്  ഉള്നപടുതഷി  നനെലഷിനന്റെ  ഉതത്പപാദനെ
മബപാണസത് ആയഷി  ഓമരപാ  സകീസണഷിനല നനെല്ക്കൃഷഷിക്കുന   നഹെക്ടറഷിനെത്   1000  രൂപ നെല്കുന.
ഇതഷിനെപായഷി   2021-22 വര്ഷതഷില്  ഗപാമപഞപായത്തുകള്കപായഷി  1324  ലകന  രൂപയുന
മുനെഷിസഷിപപാലഷിറഷികള്കപായഷി  44  ലകന രൂപയുന മകപാര്പമറഷനുകള്കപായഷി  0.50  ലകന രൂപയുന
വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.

• നനെല്കൃഷഷികത് ഭൂപരഷിധഷിയഷിലപാനതയുന മറ്റു വഷിളകള്കത് 2 നഹെക്ടര് വനരയുന ജലമസചെനെതഷിനെത്
ജവദത്യുതഷി സസൗജനെശ്യമപായഷി അനുവദഷിചത്  വരുന.

3.   മകനപാവഷിഷത് കൃത പദ്ധതഷികൾ
നനെല്കൃഷഷിയുനട വഷികസനെതഷിനെപായഷി മകനപാവഷിഷ്കൃത പദ്ധതഷിയപായ മദശകീയ ഭകശ്യ സുരക പദ്ധതഷി,
രപാഷകീയ കൃഷഷി വഷികപാസത് മയപാജനെ, എന്നകീ പദ്ധതഷികള് നെടപഷിലപാകഷി വരുന. 
                 മദശകീയ ഭകശ്യ സുരക പദ്ധതഷി പപാലകപാടത് ജഷിലയഷിലപാണത് നെടപഷിലപാക്കുന്നതത്. 60%
മകന  വഷിഹെഷിതവുന  40%  സനസ്ഥപാനെ  വഷിഹെഷിതവുന  ഉള്നപടുതഷി   നെടപഷിലപാക്കുന്ന  പദ്ധതഷിപ്രകപാരന
പ്രദർശനെമതപാട്ടങ്ങള് സനഘടഷിപഷിക്കുക, വഷിതത് വഷിതരണന, മണ്ണത് സനരകണന, സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുനട
വഷിതരണന,  സസശ്യ  സനരകണന,  കപാര്ഷഷികയമന്ത്രപാപകരണങ്ങള്,  ഗ്രൂപടഷിസ്ഥപാനെതഷിലള്ള
പ്രപാമദശഷിക  സനരകണ  പ്രവര്തനെങ്ങള്  എന്നഷിവയപാണു  ആനുകൂലശ്യന  നെല്കുന്നതത്  2021-
22 വര്ഷതഷില്  88.00 ലകന രൂപയപാണത് ഇതഷിനെപായഷി വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള്ളതത്.

               രപാഷകീയ കൃഷഷി വഷികപാസത് മയപാജനെ പദ്ധതഷിയഷിനല Productivity Improvement of Paddy
in Kerala എന്ന  ഘടകതഷില് അതത്യുലപാദനെമശഷഷിയുള്ള നനെല് വഷിതഷിനുന, കുമപായ വസ്തുകളുനടയുന
സൂക്ഷ്മമൂലക  വളങ്ങളുനടയുന  ഉപമയപാഗതഷിനുന,  സനമയപാജഷിത  കകീട  നെഷിയന്ത്രണതഷിനുന,  കപാര്ഷഷിക
യന്ത്രവല്കരണതഷിനുന  മദശകീയ  ഭകശ്യ  സുരക  പദ്ധതഷിയുനട  മപാനെദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമപായഷി
നഹെക്ടനറപാന്നഷിനെത് 4500/- രൂപ ധനെസഹെപായന നെല്കുന്നതഷിനുന നനെലഷിനന്റെ മൂലശ്യ വര്ദ്ധനെവഷിനെപായഷി മഷിനെഷി
ജറസത് മഷില് സ്ഥപാപഷികല്, സനസ്കരണ യൂണഷിറത് സ്ഥപാപഷിക്കുന്നതഷിനെത് 50 ലകന രൂപയുന ഉള്നപനട
ആനക   4100  ലകന  രൂപയ്ക്കുള്ള  നപ്രപാമപപാസല്  തയപാറപാകഷിയഷിട്ടുള്ളതത്  മകനസര്കപാരഷിനന്റെ
പരഷിഗണനെയഷിലപാണത്.
4.  ജനെകകീയപാസൂത്രണന  :
         ജനെകകീയപാസൂത്രണതഷില് തമദ്ദേശ സസ്വയന ഭരണ സ്ഥപാപനെങ്ങളുനട വഷിവഷിധ നനെല് കൃഷഷി
വഷികസനെ  പദ്ധതഷികളഷില്  ഉള്നപടുതഷി  ഉഴവുകൂലഷിക്കുന  മറത്  ഉതത്പപാദമനെപാപപാധഷികള്ക്കുമപായഷി  ഒരു
നഹെക്ടറഷിനെത് പരമപാവധഷി 22000 രൂപയുനട ആനുകൂലശ്യന കര്ഷകര്കത് ലഭഷിക്കുനണത്.     
5. പ്രകൃതഷിമകപാഭന മൂലന കൃഷഷിനെപാശന സനഭവഷിക്കുന്ന സപാഹെചെരശ്യതഷില് നെല്കുന്ന സഹെപായന 
       പ്രകൃതഷിമകപാഭന  മൂലന  നനെല്കൃഷഷികത്  നെപാശന  സനഭവഷിക്കുന്ന  സപാഹെചെരശ്യങ്ങളഷില്  പകരന
വഷിതയപാനുള്ള നനെല്വഷിതത് സസൗജനെശ്യമപായഷി നെല്കുനണത്.  കൂടപാനത പ്രകൃതഷി മകപാഭ ദുരഷിതപാശസ്വപാസ
നെഷിധഷിയഷില് നെഷിനന  നഹെക്ടറഷിനെത്  13500  രൂപ നെഷിരകഷിലന   വഷിള   ഇന്ഷസ്വറന്സത്     പദ്ധതഷിയഷില്
അനഗമപായ  കര്ഷകര്കത്  45  ദഷിവസതഷിനെകമുള്ള  വഷിളയത്   നഹെക്ടറഷിനെത്  15000   രൂപയുന  45
ദഷിവസതഷിനു  മശഷമുള്ള  വഷിളയത്  നഹെക്ടറഷിനെത്   35000  രൂപ  പ്രകപാരവുന  ധനെസഹെപായന
അനുവദഷിക്കുനണത്.


