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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5093 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

���ാടി മ�ല�ിെല േകര�ാമം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) േകര�ാമം പ�തി വഴി േകരകർഷകർ�് ലഭി��

�േയാജന�ൾ എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) 250 െഹ�ർ െത��ഷി �ടർ�യാ�� �േദശം

െതരെ���ാണ് േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��ത്. ഇവിെട�ളള െത�് �ഷി�െട

അഭി��ി�ായി സംേയാജിത പരിചരണ�റകൾ,
ജലേസചന സൗകര�ം െമ�െ���ൽ, ൈജവവള

ഉൽ�ാദനം, െത�് കയ�യ���െട വിതരണം

എ�ീ സഹായ പ�തികൾ നട�ിലാ��.
സംേയാജിത പരിചരണ�റക�െട ഭാഗമായി തടം

�റ�ൽ, കള നിയ�ണം, �തയിടീൽ, െതാ�്

�ഴി�ിടീൽ, മ�് പരിേപാഷണ വ��ൾ, ൈജവ

രാസ വള�ൾ, ജീവാ�വള�ൾ എ�ിവ�െട

�േയാഗം, �ായാധിക�ം വ�് െത�് �റി�  ്മാ�ി

േമൽ�രം െത�ിൻ ൈതകൾ വ�പിടി�ി�ൽ,
ഇടവിള�ഷി എ�ിവ�ം നട�ിലാ��. ഇതിന്

�റേമ സാധ�മായ േകര�ാമ�ളിൽ മിനി കയർ

നിർ�ാണ/സം�രണ �ണി�കൾ, േകരാധി�ിത

�ല�വർ�ിത ഉൽ�� നിർ�ാണ �ണി�കൾ

�ട�ിയ സംരഭ��ം േ�ാൽസാഹി�ി��.
ശാ�ീയ �ഷി പരിപാലന �റകൾ ഉൾെ�െട�ളള

േമൽ�റ� �വർ�ന�ളി�െട െത�ിെ�

ഉ�ാദന�ം, ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ി�ക വഴി�ം

�ല�വർ�നവി�െട�ം േകരകർഷക�െട വ�മാന

വർ�നവ് സാ��മാ��. േകര�ാമം

പ�തിയി�െട കർഷകർ�് 3 വർഷെ�

ആ��ല��ൾ ലഭി���്. ഒ�ാംവർഷം 50.17
ല�ം �പ�ം ര�ാം വർഷം 20.01 ല�ം �പ�ം

��ാം വർഷം 6.25 ല�ം �പ�ം േകര�ാമം

പ�തിയി�െട കർഷകർ�് ലഭ�മാ��. ഒ�ാം

വർഷം േകര�ാമം പ�തിയി�െട കർഷകർ�്

ലഭി�� ആ��ല��ൾ ഇ�കാരമാണ്. 1.
സംേയാജിത പരിചരണ �റകൾ സ�ീകരി��തിന്

െഹ�റിന് 25000/- �പ �കാരം 250
െഹ�റിന്(ഒ� േകര�ാമ�ിന്) 62.50 ല�ം �പ.
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(േ��് �ാൻ െഷയർ 38 ല�ം, LSGD െഷയർ -24
.5 ല�ം ) ഇതിൽതാെഴ പറ�� ഘടക�ൾ

ഉൾെ���. (a)ഇടയിള�ൽ. തടം �റ�ൽ,
�തയിടീൽ - 35 �പ/െത�് (b)െതാ�് �ഴി�ിടീൽ

- 50 �പ/െത�് (c)��ായം - 9 �പ/െത�്

(d)രാസവളം - 20 �പ/െത�് (e)മ�ീഷ�ം

സൾേഫ�് - 3.75�പ/െത�് (f)ൈജവവളം - 25
�പ/െത�് (g)സസ�സംര�ണം - 10 �പ/െത�്

(h)ജീവാ�വള�ൾ,ൈജവീക

നിയ�േണാപാധികൾ �േയാഗി��തിന് -
75�പ/െത�് (i)േരാഗം ബാധി��ം

ഉൽ�ാദനേശഷിനശി� െത�് �റി�മാ��തിന് -
1000 �പ/െത�് (j)�ണേമൻമ�ളള െത�ിൻ

ൈതകൾ ന��തിന് - 60�പ/െത�് (k)ഇടവിള

�ഷി - 6000�പ/െഹ�റിന് 2. �� ജലേസചന

സൗകര��ൾെ�െട�ളള ജലേസചന സൗകര��ൾ

��ി��തിന് െഹ�റിന് 25000/-�പ. 3.െത�്

കയ� യ��ൾ ഒ� യ��ിന് 2000/- �പ

നിര�ിൽ വിതരണം. 4.ൈജവവള ഉൽ�ാദന

�ണി�കൾ, ഒ� �ണി�ിന് 10,000/- �പ നിര�ിൽ

ആ��ല�ം. 5. �ല�വർ�ിത ഉത്പ���െട �ണി�്

�ാപി�ൽ, മിനി കയർ നിർ�ാണ/സം�രണ

�ണി�് �ാപി�ൽ,പ�ായ� തല േകര

സമിതികൾ�� �വർ�ന െചലവ്,മ� ��ായ

�വർ�ന�ൾ�ായി 5 ല�ം �പ. 6. േകര

�ാമ�മായി ബ�െ��ളള �ഷി ഭവ�ക�െട

�വർ�ന െചലവായി 15000/- �പ. 7.
താൽ�ര��ളള േകര�ാമ�ൾ�് േകരാധി�ിത

�ല�വർ�ന �ണി�കൾ �ാപി��തിന് SFAC
�ഖാ�ിരം പരമാവധി 25 ല�ം �പ�െട േ�ാജ�്

അധി�ിതധനസഹായം. േകര�ാമപ�തി�െട

ര�ാം വർഷെ� ആ��ല�മായി സംേയാജിത

പരിചരണ �റകൾ�ായി 250 െഹ�റിന് പരമാവധി

19.75 ല�ം �പ�ം േകരസമിതി �വർ�ന

െചല�കൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട ആെക 20.01 ല�ം

�പയാണ്. േകര�ാമം പ�തി�െട ��ാം വർഷം

ൈജവവളം, രാസവളം എ�ിവ

െത�ിൻേതാ�കളിൽ �േയാഗി��തിന് 250
െഹ�റിന് പരമാവധി 6.25 ല�ം �പ നൽ��.

(ബി) ���ാടി മ�ല�ിൽ ഇ�വെര എ�

പ�ായ�കളിൽ േകര�ാമം പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ാടി മ�ല�ിൽ ഇ�വെര  േകര�ാമം പ�തി

നട�ിലാ�ിയ പ�ായ�കൾ വർഷം തിരി�്

�വെട േചർ��.

(സി) ���ാടി മ�ല�ിൽ 2020-21 സാ��ിക

വർഷം വെര എ� കർഷകർ�് ഈ പ�തി വഴി

�േയാജനം ലഭി�ക��ായി എ�റിയി�ാേമാ?

(സി) ���ാടി മ�ല�ിൽ 2020-21 സാ��ിക

വർഷം വെര ആെക 15,895കർഷകർ�് ഈ
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പ�തി വഴി �േയാജനം ലഭി�ക��ായി. വർഷം

തിരി�� കണ�് �വെട േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



നടപപ്പിലലാകപ്പിയ വര്ഷഷ പഞലായതത

2017-18 കുന്നുമ്മല

2018-19 വവളഷ

2019-20 കുററലാടപ്പി

2020-21 തപ്പിരുവള്ളൂര്

2021-22 പുറവമേരപ്പി

2021-22 മേണപ്പിയൂര്



നടപപ്പിലലാകപ്പിയ വര്ഷഷ ആനുകൂലലഷ ലഭപ്പിച്ച 
കര്ഷകരുടട എണഷ

2017-18 5,079 

2018-19 2,317

2019-20 3,844

2020-21 4,655

2021-22 പദ്ധതപ്പി പ്രവര്ത്തനഷ പ്രലാരഷഭഘട്ടത്തപ്പിലലാണണ

ആടക 15,895


