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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6550 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െത�് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െത�് �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് െത�് �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം, േകര�ഷിയി�െട

��ിര വ�മാനം ഉറ�ാ��തി�ം േകര

വികസന പ�തികൾ �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി

വ��. നാളിേകര�ിെ� ഉത്പാദന�ം െത�ിെ�

ഉത്പാദന �മത�ം വർ�ി�ി��തിനായി

ഉയർ� ഉത്പാദന �മത�� ഇന�ൾ ന�്

പിടി�ി��തി�ം, െമ�െ�� പരിപാലന രീതികൾ

കർഷകർ �ാവർ�ികമാ��തി�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. േകര വികസന

പ�തികൾ�ായി 7547 ല�ം �പ 2021-22
വർഷം വകയി��ിയി��്. നാളീേകര

കർഷകർ�ായി േകര�ാമം പ�തി,
െതരെ��� പ�ായ�കളിൽ 2014-15
വർഷം �തൽ �ഷിവ��് നട�ിലാ�ി വ���്.
േത��െട ഉത്പാദന�ം ഉത്പാദന �മത�ം

വർ�ി�ി��തിനായി േരാഗം ബാധി��ം �ായം

െച��മായ െത�കൾ െവ�ി മാ�ി �തിയ

ൈതകൾ ന�ക, സംേയാജിത കീടേരാഗ

നിയ�ണം, സംേയാജിത വള�േയാഗം, ഇടവിള

�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ ജലേസചന

സൗകര��ൾ െമ�െ���ൽ, �ല� വർ�ിത

ഉത്പ���െട േ�ാ�ാഹനം, �ണേമ���

ൈതകൾ കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ക എ�ിവ

ല��മി� െകാ�് 250 െഹ�ർ �ടർ�യായ

െത��ഷി�� �േദശ�് േകര�ാമം പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. േകര�ാമം

നട�ിലാ�വാനായി 4856 ല�ം �പ ബഡ്ജ�ിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. ഉയരം �റ�/�റിയ ഇനം

െത�ക�െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിേല�ായി

ഇളനീരി�ം െകാ��ം അ�േയാജ�മായ ഇന�ൾ

ശാ�ീയമായി � ഷി െച��തി�ം, മാ�കാ

ഫാ�കൾ 0.2 െഹ�ർ വീത��ത്
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�ാപി��തി�ം �വർ�ന�ൾ നട�ി

വ��. ഇതിനായി 35 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. േകര �ഷി�െട സമ�

വികസനം ല��മി�് 2018 �തൽ 2028 വെര നീ��

10 വർഷെ� വികസന കാ��ാേടാെട നാളീേകര

വികസന െകൗൺസിൽ സർ�ാർ �പീകരി�ി��്.
�ണേമ��� െത�ിൻൈതകൾ വാർഡ്  ഒ�ിന്

75 എ�ം എ� നിര�ിൽ വിതരണം

െച��തി�� ഒ� �ഹത് പ�തി 'േകര േകരളം

സ��േകരളം' എ� േപരിൽ സർ�ാർ

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. 1014.5774 ല�ം

�പ ഇതിനായി മാ�ം വകയി��ിയി��്.
�ടാെത വി�് േത� സംഭരണ�ം െത�ിൻ ൈത

ഉത്പാദന�മായി ബ�െ��് 1359.1 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. െത�ിെന ബാധി��

കീട�േള�ം േരാഗ�േള�ം നിയ�ി��തിന്

ക�ാ�യിൻ അടി�ാന�ിൽ പ�തി നട�ിലാ�ി

വ���്. ഇതിനായി 50 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്.  നാളീേകര �ല�വർ�ിത

ഉത്പ���െട സാ��ത മന�ിലാ��തി�ം

കർഷക സംരംഭ�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി 'ൈവഗ' എ�

േപരിൽ �ദർശന�ം അ�ർേദശീയ ശി�ശാല�ം

2016 �തൽ �ഷിവ��് സംഘടി�ി�  ്വ���്.
�ല�വർ�ിത സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിനായി

�ാൾ ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിന�് കൺേസാർഷ�ം

(SFAC) �ഖാ�ിരം േ�ാജ�് അധി�ിത

സഹായ�ം സാേ�തിക സഹായ�ം നൽ���്.
�ടാെത േകരെഫഡ് , നാളീേകര വികസന

േകാർ�േറഷൻ എ�ിവ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

േകേരാ����െട ഉത്പാദന�ം,
ൈവവിധ�വത്കരണ�ം വിപണന�ം

നട��തി�െട േകര കർഷകെര

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��.

(ബി) ഉത്പാദന േശഷി �ടിയ െത�ിൻ ൈതകൾ

കർഷകർ�് ലഭ�മാ��തിനായി തി�വന��രം

ജി�യിൽ എ� �ാപന�ൾ �ഷി വ��മായി

ബ�െ��് നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; അത്

എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) I. �ഷി വ��ിെ� കീഴി�� ഫാ�കൾ 1)
െത�ിൻൈത ഉ�ാദനേക�ം, കഴ��ം 2)
െത�ിൻൈത ഉ�ാദനേക�ം, വലിയ�റ 3) ജി�ാ

�ഷിേ�ാ�ം, െപരി�മല 4) ബനാന ന�റി,
െപരി�മല 5) സം�ാന വി��ാദന േക�ം,
ചിറയിൻകീഴ്  6) സം�ാന വി��ാദന േക�ം,
ഉ�ർ II.കാർഷിക സർവകലാശാല�െട കീഴി��

ഫാ�കൾ 1) ഇൻ��ണൽ ഫാം, െവ�ായണി 2)
േകാ�ന�് റിസർ�  ്േ�ഷൻ, ബാലരാമ�രം (CRS)
III.െവജി�ബിൾ ആ�് ��് െ�ാേമാഷൻ
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െകൗൺസിൽ, േകരളം 1) �ഷി ബിസിന�് േക�ം,
ആനയറ

െസ�ൻ ഓഫീസർ


