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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6535 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഷിവ��ിനായി ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ,
�ീ സി ആർ മേഹഷ്  

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ �ഷിവ��ിനായി
ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തികൾ
ഏെതാെ�യാണ്; ഇവയിൽ ഏെതാെ�
പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്;

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ �ഷിവ��ിനായി
ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട�ം
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട�ം വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ; നട�ിലാ�ാ�� പ�തികൾ
ഏെതാെ� ആെണ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) �ഷി വ�ു�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട
വിവര�ൾ �വെട േചർ��. (1) െനൽ�ഷി
വികസന പ�തി സം�ാനെ� െനൽ�ഷി�െട
വി�തി വർ�ി�ി�  ്(13-ാം പ�വ�ര പ�തി
അവസാനേ�ാെട) 3 ല�ം െഹ�ർ ആ�ക
എ� ല��ം ൈകവരി��തി�� വിവിധ
പ�തികൾ നട�ിലാ��. ഇതിനായി ��ിര

െനൽ�ഷി വികസന പ�തി, തരിശ്  നില�ഷി, ഒ�
��ഷി ഇ���ഷിയാ�ി മാ�ക, കരെനൽ �ഷി
വ�ാപി�ി�ക, സവിേശഷ ഇനം അരി�െട വി�തി
വ�ാപനം എ�ീ �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ��.
2)�ാേദശിക �ാധാന��� വിളക�െട
േ�ാ�ാഹനം �ാേദശിക �ാധാന��� വിളകളായ
െച�ധാന��ൾ, എ�്, നില�ടല, കരി�്,
�തലായവ�െട വിള വി�തി, അ�േയാജ�മായ
േമഖലകളിൽ വ�ാപി�ി��തി�ം അവ�െട
ഉത്പാദന വർ�നവി�ം, സം�രണ�ി�ം

ആവശ�മായ വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ��.
3)പ��റി വികസനം പ��റി ഉത്പാദന�ിൽ

സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ക എ� ല��േ�ാ�

�ടിയാണ് കിഴ� പഴവർ� വിളകൾ
ഉൾെ�െട�� വിളക�െട പ��റി വികസന
പ�തികൾ നട�ിലാ��ത്. വീ�വള�ിൽ പ��റി,
���കൾ �േഖന വാണിജ�ാടി�ാന�ിൽ

പ��റി �ഷി, നഗര�ളിൽ പ��റി �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ എ�ിവ നട�ിലാ��.
ഉ�മകാർഷിക �റകൾ�് �ാധാന�ം നൽ��ത്:-
പ��റി ൈതക�െട�ം വി�ിെ��ം �ാേദശിക
ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് ന�റി �ാപി�ൽ, ൈജവ
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നിയ�ണാധികാരിക�െട ഓൺഫാം െ�ാഡ�ൻ
�ണി�്, മഴമറ �ഷി, മിനി േപാളിഹൗസ്  �ഷി,
കണിക ജലേസചനം, വിളെവ�� പ��റികൾ
താത്�ാലികമായി ��ി��തിനായി സീേറാ
എനർജി �ൾ േച��കൾ എ�ീ ഘടക��ം ഈ
പ�തിയിൽ നട�ിലാ��. പ��റി�െട
വിപണന�ിനായി എ-േ�ഡ്  ��ർ/െഫഡേറ�ഡ്
��റിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ പ��റി വിപണികൾ
�വർ�ി� വ��. 4)കിഴ�് /പയർ വർ���െട
വികസനം പ��റി േതാ��ളി�ം,
െനൽ�ാട�ളിൽ ��ാം വിളയാ�ം വിവിധ
പയർവർ��ൾ �ഷി െച�് അവ�െട വി�തി�ം
ഉ�ാദന�ം വർ�ി�ി��തിന് ഉേ�ശി�ിരി��.
�ടാെത �ഷി വ��ം േക� കിഴ�് വിള ഗേവഷണ
േക��ം സം��മായി കിഴ�് വർ��ൾ
േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തികൾ ആവി�രി�
വ��. 5)നാളീേകര വികസനം െത�ിൻ
േതാ��ളിൽ െമ�െ�� കാർഷിക പരിപാലനം,
ഇടവിള �ഷി, സ�ി��ഷി എ�ിവ നട�ി

�ണി� വി�ീർ��ിൽ പരമാവധി ആദായം
വർ�ി�ി��തിന് സമ�വികസന പ�തിയായ
േകര�ാമം, ക�ാ�യിൻ അടി�ാന�ിൽ

െത�ിൻ േതാ��ളിൽ കീടേരാഗ പരിപാലന
പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ��. േകാ�ന�്
കൗൺസിൽ �പീകരി� െത�ിെ�
സമ�വികസനം നട�ിലാ��തി�ം വി�തി
വ�ാപന�ി��� സംരംഭ�ൾ നട�ിലാ�ി
വ��. 6)�ഗ� വ��ന വികസന പ�തി
���ളക് �ഷി വ�ാപനം, ���ളക് േതാ���െട
�ന��ീവനം, ഇ�ി, മ�ൾ, ജാതി, �ാ�
എ�ീ വിളക�െട വി�തി വ�ാപന�ം നട�ിലാ��.
7).ൈഹെടക് അ�ികൾ�ർ േകാ�ന�്
കൗൺസിൽ �പീകരി� െത�ിെ�
സമ�വികസനം നട�ിലാ��തി�ം വി�തി
വ�ാപന�ി��� സംരംഭ�ൾ നട�ിലാ�ിവ��.
�രയിട�ളിൽ �ത�താ �ഷി (ഓ�ൺ �ിസിഷൻ
ഫാമിംഗ്) നട�ിലാ��തി�� പ�തി
നട�ിലാ��. 8.)പഴവർ��ൾ, ��ൾ, ഔഷധ
സസ��ൾ എ�ിവ�െട വികസനം വിള വി�തി
വ�ാപന�ി�ം വികസന�ി�മായി പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��. പഴവർ� �ഷി വികസനം
(വാഴ�ഷി) വി.എഫ്.പി.സി.െക �ഖാ�ിരം
നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത ��ഷി വികസനം
ഇ��ി വയനാട്  ജി�കളി�ം ഔഷധ സസ��ഷി
വികസനം ��ർ, മല�റം ജി�കളി�ം
നട�ിലാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. 9)
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മ�ിെ��ം േവരിെ��ം ആേരാഗ�പരിപാലന�ം
ഉ�ാദന�മത ഉയർ��തി��� പ�തികൾ
േകരള�ിൽ 90% മ�ം അ�സ�ഭാവ��താണ്.
ഇതിന് പരിഹാരമായി മ�് പരിേശാധന�െട
അടി�ാന�ിൽ ��ായ വ���ം ��
ദ�ിതീയ �ലക��ം സൗജന� നിര�ിൽ കർഷകർ�്
നൽകി മ�ിെ� വിള ഉ�ാദനേശഷി വർ�ി�ി�.
മ�് പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ിൽ

േസായിൽ െഹൽ�് കാർ�കൾ വിതരണം
െച�� പരിപാടി �േരാഗമി��. ഇത് സമീ�ത
വള �േയാഗ�ി�ം ഉ�ാദനെ�ലവ് �റ��തി�ം
സാഹചര�െമാ���. 10. വിള
ആേരാഗ�പരിപാലനം ��ിര �ഷി
വികസന�ിെ� �ധാന ഘടകമായ വിള ആേരാഗ�
പരിപാലന പ�തിയിൽ കീടേരാഗ നിരീ�ണ
�വർ�ന�ൾ, സസ� ആേരാഗ� �ിനി�കൾ
േകരള െസ�ർ േഫാർ െപ�് മാേനെ��് (KCPM)
�േഖന�� കീടേരാഗ നിരീ�ണം, കീടേരാഗബാധ
നിയ�ി��തി�� ��തിസൗഹാർ� മാർ�
നിർേദശ ���ി�കൾ �ട�ിയവ നട�ിലാ�ി
വ��. 11.ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ�ഷി�റക�ം

മ�ഷ�െ� ആേരാഗ��ിന് �ര�ിത ഭ�ണം
ഏ��ം അത�ാവശ�മാണ്. ഇതിനായി
ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ �ഷി �റക�ം എ�
പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ർ അടി�ാന�ിൽ

പഴം, പ��റി �ഷികൾ േ�ാ�ാഹി�ി��. ഇ�
�കാരം ൈജവ ���കൾ�് 25 െഹ�ർ �ഷി
െച��തിനായി 75000/- �പ ധനസഹായം
നൽ��. ൈജവ ഉൽ���ൾ സംഭരി�്
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��തിനായി ഇേ�ാ
േഷാ�കൾ ആരംഭി�ി��്. 12.�ണേമ���
നടീൽ വ���െട ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം
�ഷിവ��ിെ� കീഴി�� 64 ഫാ�കൾ �േഖന�ം
�� ടിഷ�കൾ�ർ ലാ�കൾ �േഖന�ം െന�്,
പ��റി. െത�്, ഫലവർ� വിളകൾ, �ഗ�
വിളകൾ �തലായവ�െട േമൽ�രം നടീൽ
വ��ൾ ഉ�ാദി�ി�  ്വിവിധ പ�തിക�െട
ഭാഗമായി കർഷകർ�് ലഭ�മാ��. 13.
ലേബാറ�റിക�െട ആ�നീകരണം. ഫല�യി�ിത
കണ�ാ��തിനാ�� മ�് പരിേശാധന,
വള��െട പരിേശാധന, കീടനാശിനി പരിേശാധന,
ഉ�ാദേനാപാധിക�െട �ണേമ�
പരിേശാധി��തിനായി വി�് പരിേശാധന
�ട�ിയ േസവന�ൾ കർഷകർ�് ലഭ�മാ��.
BMFC – �െട ശ�ിെ���ൽ, രാസവ���ം
ഉപകരണ��ം വാ��തി�ം വാഹന െചല�ം
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ഉൾെ�െട�� �വർ�ന െചലവ് എ�ിവയാണ്
ആ�നികവൽ�രണ�ിെ� �ധാന ഘടക�ൾ.
14കാർഷിക വി�ാന വ�ാപനം കർഷകർ�്
യഥാസമയ�് ആവശ�മായ കാർഷിക അറി�കൾ
ലഭ�മാ��തി�ം �തന �ഷി സ�ദായ�െള
�റി�� അറിവ് നൽ��തി�ം �ാേയാഗിക
പരിശീലനം നൽ��തി��� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��. ആ� പ�തി�ം,
ആർ.എ.�ി.�ി.സി �േഖന�� പരിശീലന
പരിപാടിക�ം വിവിധ സംേയാജിത �ഷി സ�ദായ
േമാഡ�കൾ �ാപി�ൽ, വിവര സാേ�തിക വിദ�
ഉൾെ�െട�� �തന സാേ�തിക വിദ�
ഉപേയാഗി�� വി�ാന വിനിമയം, കർഷക
അവാർഡ്  വിതരണം എ�ിവ ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���. 15) കാർഷിക വിവര�ം വിനിമയ�ം
കാർഷിക വികസന�ി�േവ�ി�� വി�ാന�ം

വിനിമയ സഹായ�ം ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ�േറാ
വഴി നട�ിലാ�ി വ��. വി�ാന വ�ാപന
�വർ�ന�ളിൽ �ി�് ഇലേ�ാണിക്
മീഡിയ�െട സഹായേ�ാെട സാേ�തിക വിദ�
ൈകമാ� വികസനമാണ് ഈ പ�തിയി�െട
ഉേ�ശി�ി��ത്. 16.കാർഷിക േസവന േക��ൾ
കർഷകെതാഴിലാളി�ാമം ��മായി
െകാ�ിരി�� ഇ�ാല�് കാർഷിക േമഖലയിൽ
യ�വൽ�രണം നട�ിലാ��തി�ം െതാഴിലാളി
�ാമം പരിഹരി��തി�ം കാർഷിക
കർ�േസനക�ം, അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ��ക�ം
�പീകരി�  ്കർഷക�െട �ഷിയിട�ളിൽ
സമയബ�ിതമായി കാർഷിക �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��. സം�ാന�ടനീളം 97 അേ�ാ
സർ�ീസ്  െസ��ക�ം 297 കാർഷിക
കർ�േസനക�ം �വർ�ി� വ��. 17. വിള
ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി ��തിേ�ാഭം �ലം
ഉ�ാ�� �ഷിനാശം േനരി��തിനായി സമ�
വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി നട�ിലാ��. �റ�
�ീമിയം നിര�ിൽ കർഷകർ�് ഉ�ാ��
വിളനാശം നിക�ാൻ കഴിയ��വിധ�ി��

ഉയർ� ന�പരിഹാരം നൽ�� വിധ�ി��

�നരാവി�രി� വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തിയാണ്
നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ��ത്.
18.��തിേ�ാഭ�ം േരാഗകീട�ം
അഭീ�ഖീകരി��തി�� അടിയ�ിര പ�തി
��തിേ�ാഭം �ല�ം േരാഗകീടബാധ �ല�ം
െപെ���ാ�� �ഷിനാശം പരിഹരി��തിന്
ഈ പ�തി �കാരം സഹായം നൽ��. 19.ൈജവ
ൈവവിധ� സംര�ണം െന�്, െച�ധാന��ൾ



5 of 7

ഉൾെ�െട�� വിവിധ വിളക�െട പര�രാഗത
ഇന��ം നാടൻ ഇന��ം സംര�ി��തി�ം
��തൽ �ല�ളിേല�് �ഷി
വ�ാപി�ി��തി��� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി
വ��. ഈ പ�തിയിൻ കീഴിൽ േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല �ഖാ�ിരം "ഒ� സീഡ്  ബാ�്"
�ാപി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
20.കാർഷിക ഉ����െട വിപണി വികസനം
�ാേദശിക കാർഷിക ഉ����െട വിപണനം
�ഗമമാ��തിനായി �ാമപ�ായ�്

തല�ി�� ആഴ്� ച�കൾ
ശക് തിെ����തിേനാെടാ�ം ജി�ാതല സംഭരണ
േക��ൾ, 6 കാർഷിക െമാ� വ�ാപാര
വിപണിക�െട ശാ�ീകരണം എ�ിവ നട�ിലാ�ി
വ��. ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ കർഷക�ം
�ഷിഭവ�ക�ം വിപണി�ം ത�ിൽ
ബ�ി�ി��തിനായി �ാേദശിക തല�ിൽ

കർഷക മി�േസവനം ��ർ ജി�യിെല
പ�ായ�കളിൽ നട�ിലാ�ി വ��.
21.കാർഷിേകാ���ൾ�് വില�ിരത

ഉറ�ാ��തിനായി വിപണി ഇടെപടൽ പ�തി
കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക ഉ���ൾ�്
വിപണിയിൽ വില�കർ� േനരി�േ�ാൾ
ന�ായവില ഉറ�വ���തിനായി സർ�ാർ
വിപണിയിൽ ഇടെപ�് ഉ����െട സംഭരണം
നട�ിവ��. ഓണം, �ി�മസ് , വി� �തലായ
ഉ�വകാല�ളിൽ �ഷി വ��്, അ�ബ�
�ാപന�ളായ േഹാർ�ിേകാർ�്,
വി.എഫ്.പി.സി.െക എ�ിവ�െട
സഹകരണേ�ാെട േകരള�ിെല കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി�� പഴം, പ��റിയിന�ൾ
െപാ�വിപണിയിെല വിലെയ�ാൾ 10-20%
അധികം നൽകി േനരി�് സംഭരി�  ്അവർ�്
െമ�െ�� വില ഉറ�ാ�ി വ��. 22.
കാർഷിേകാൽ����െട സം�രണ�ം
�ല�വർ�ന�ം. കാർഷിക വിളകൾ�് ��തൽ വില
ലഭി��തിനായി വില�െട �ല�വർ�നവി�ം
അേ�ാ േ�ാസസിംഗി�മായി പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��. സ�യം സഹായ
സംഘ�ൾ�ം വിപണികൾ�ം അേ�ാ
േ�ാസസിംഗ് �ണി�കൾ �ാപി��തിന് �ാൾ
ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിന�് കൺേസാർഷ�ം
(എസ് .എഫ്.എ.സി) �ഖാ�ിരം സഹായം
നൽ��. �ടാെത അേ�ാ പാർ�കൾ
�ാവർ�ികമാ��തി�ം അതി�െട കാർഷിക
വ�വസായം ശ�ിെ����തി�ം �ല�വർ�നവ്
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േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
23. വയനാട്  പാേ�ജ്  സം�ാനെ� ഏ��ം
പിേ�ാ�ാവ�യി�� ഒ� ജി�യായ
വയനാ�ിെല കാർഷിക േമഖല�െട സമ�
വികസന�ി�� സം�ാനാവി�ത

പ�തിയാണിത്. ഈ പ�തിയിൽ സംേയാജിത
���ളക് വികസനം, മ�് പരിേപാഷണ
വ���െട വിതരണം, �ളയാന�ര മ�് ജല
സംര�ണ �വർ�ന�ൾ, ജാതി �ഷി വ�ാപനം
എ�ിവ ഉൾെ���ിയിരി��. 24.ബേയാ ഗ�ാസ്
�ാ�കൾ�് അധിക ധനസഹായം പാര�േര�തര
ഊർേ�ാത്പാദന മാർ�മായ ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�്
�ാപി��തിനായി 2M3 ദീനബ� േമാഡൽ
ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�കൾ �ാപി��തിന് െപാ�
വിഭാഗ�ൾ�് 12000/- �പ�ം പ�ിക ജാതി പ�ിക
വർ�വിഭാഗ�ൾ�് 13000/- �പ�ം ധനസഹായം
നൽ��. 25. �ാമീണ അടി�ാന സൗകര�
വികസന നിധി (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്)
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-� കീഴിൽ അംഗീകരി�
േ�ാജ�കൾ നട�ിലാ��തിന് േവ�ിയാണ്
വിഹിതം. വിപണി�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി നബാർഡിൽ നി��
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് വിഹിതം
ഉപേയാഗി��താണ്. 26. ഇ�ർനാഷണൽ
റിസർ�  ്ആ�് െ�യിനിംഗ് െസ�ർ േഫാർ ബിേലാ
സീ െലവൽ ഫാമിംഗ് (IRTCBF) 'ഇ�ർനാഷണൽ
റിസർ�  ്ആ�് െ�യിനിംഗ് െസ�ർ േഫാർ ബിേലാ
സീ െലവൽ ഫാമിംഗ്' ��നാ�ിലാണ്
�ാപി�ി��ത്. �തന �വർ�ന�ൾ

�ചരി�ി��തി�ം, ഫീൽഡ്  തല�ി��

���ൾ പരിഹരി��തി�ം, മലിനീകരണം
സംബ�ി� േഡ�ാ േബയ്സ്  ത�ാറാ��തി�ം,
കാര�േശഷി വർ�നവി��� പരിപാടികൾ നട�ി

വ��. േമൽ പ�തികൾ �ടാെത കർഷക
െപൻഷൻ, കാർഷിക ആവശ��ിന് സൗജന�
ൈവദ�തി, െനൽ�ഷി�് ഉ�ാദന േബാണസ് ,
ആഭ��ര വിപണിയിൽ റ�റിന് വില �ിരത

ഉറ�ാ��തി�� റ�ർ െ�ാഡ�ൻ
ഇൻെസ�ീവ് എ�ീ പ�തിക�ം (േനാൺ �ാൻ)
�ഷിവ��് നട�ിലാ��. േമൽ പറ�
പ�തികൾ എ�ാം 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ി�ം നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത േ��്
േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷൻ �േഖന വിവിധ
േഹാർ�ികൾ�ർ വിളക�െട �ഷിവ�ാപന�ിനായി

MIDHഎ� പ�തി നട�ിലാ��. േക�സർ�ാർ
പ�തിയായ PMKSY �കാരം ജലേസചന
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പ�തിക�ം SMAM�കാരം യ�വത്�രണ
പ�തികൾ�ം സഹായം നൽ��. RKVY.
�കാരം അടി�ാന സൗകര� വികസന
പരിപാടിക�ം ഏെ���് നട�ിലാ�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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