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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6551 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

നാളിേകര സ��് �ന��ീവി�ി�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര വികസനം
സാധ�മാ��തിന് െത�ിൻ േതാ���െട
സംേയാജിത പരിപാലനം, ബ�വിള സ�ദായം,
സംേയാജിത �ഷി സ�ദായം, �ല�വർ�ന
അടി�ാനമാ�ി�� സംരംഭകത� സംരംഭ��െട
േ�ാ�ാഹനം എ�ീ പ�തികളി�െട എെ��ാം
�വർ�ന�ൾ നട�ിയി��്; ല��ം
നിറേവ��തിന് ഇത് എ�േ�ാളം

സഹായകരമായി��്; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര വികസനം സാധ�മാ�ി
േകരകർഷകർ�് ��ിര വ�മാനം ഉറ�ാ��ത്
ല��മി�് 2014-15 �തൽ നാളിേകര
കർഷകർ�ായി, േകര�ാമം പ�തി തിരെ���

പ�ായ�കളിൽ �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��.
നാളിേകര�ിെ� ഉൽ�ാദന�ം,
ഉത്പാദന�മത�ം വർ�ി�ി��തിനായി
ശാ�ീയ പരിപാലന �ഷി �റകളായ െത�ിെ�
തടം �റ�ൽ, �തയിടീൽ, േരാഗം ബാധി��ം
�ായം െച��മായ െത�കൾ െവ�ിമാ�ി �തിയ
ൈതകൾ ന�ക, സംേയാജിത കീട-േരാഗ
നിയ�ണം, സംേയാജിത വള�േയാഗം, ഇടവിള
�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ൽ, വി�തി
വ�ാപന�ിനായി �ണേമ��� ൈതകൾ
കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ക എ�ി �വർ�ന�ൾ

ഉൾെ�ാ�ി�  ്2014 -15 �തൽ 2020 -21 വെര,
251 േകര�ാമ�ൾ �ാവർ�ികമാ�ി. ��ത
കാലയളവിൽ പ�തി �കാര�� സംേയാജിത വിള
പരിപാലന �റകൾ 121116.4005 െഹ�ർ �ല�്

നട�ിലാ�ി. 5712.73 െഹ�ർ �ല�്

ജലേസചന സൗകര��ൾ െമ�െ���വാൻ
കഴി�. �ടാെത, 22952 എ�ം െത�കയ�
യ��ൾ കർഷകർ�് വിതരണം െച�.
ൈജവവള നിർ�ാണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

കർഷക�െട �രയിട�ളിൽ 2123 ൈജവവള
നിർ�ാണ �ണി�ക�ം പ�തി �കാരം
�ാപി�ി��്. �ടാെത 17 എ�ം �ല�വർ�ിത
സംരംഭ��ം ആരംഭി�ി��്. വള�േയാഗരീതി
േ�ാ�ാഹി�ി�ം ജലേസചന സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി�തി�െട�ം നാളിേകര ഉ�ാദന�ം,
ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ി��തിന്
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സഹായി�ി��്. �ടാെത ഇടവിള �ഷിയായ
ഇ�ി, മ�ൾ, മര�ീനി, േച�്, േചന എ�ിവ
െത�ിൻ േതാ�ിൽ �ഷി െച��തിന്
േ�ാ�ാഹനം നൽകിയതി�െട േകരകർഷകർ�്
അധിക വ�മാനം ലഭി��തി�ം പ�തി
സഹായി�ി��്. സം�ാന കാർഷിക വില
നിർ�യ േബാർഡ്  േകര�ാമ�െള �റി�്
നട�ിയ പഠന�ിൽ േകര�ാമം നട�ിലാ�ിയ
�േദശെ� െത�ിെ� ഉത്പാദന�മത െഹ�റിന്
10739 നാളിേകരം ആെണ�് കെ��ിയി��്.
േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയതി�െടയാണ്
ഉത്പാദന�മതയിൽ ഈ വർ�നവ്
ഉ�ായെത�ാണ് ��ത പഠന�ിൽ പറ��ത്.
സാ��ിക �ിതി വിവര കണ�് വ��്
�സി�ീകരി� ഏ��ം �തിയ റിേ�ാർ�ിൻ �കാരം
2019-20 ൽ േകരള�ിെല ഉ�ാദന�മത 6328
നാളിേകരമാണ്. 2021-22 വർഷ�ിൽ നാളിേകര
വികസന പ�തി �കാരം 84 േകര�ാമ�ൾ
ആരംഭി�  ്�വർ�ന�ൾ നട��തിനാണ്
ല��മി�ിരി��ത്. നാളിേകര വികസന പ�തി
�കാരം േകര�ാമം ഘടകം ഉൾെ�െട�� വിവിധ
�വർ�ന�ൾ�ായി 7547 ല�ം �പ 2021-22
വർഷ�ിൽ വകയി��ിയി��്.

(ബി) സം�ാനെ� നാളിേകര സ��്

�ന��ീവി�ി�ക എ� ല��മി�് ആരംഭി�

നാളിേകര മിഷെ� �വർ�നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) സം�ാനെ� േകര�ഷി�െട വി�തി,
നാളിേകര�ിെ� ഉൽപാദനം, ഉൽപാദന�മത
എ�ിവ വർ�ി�ി�ക, സംേയാജിത വിളപരിപാലന
�റകൾ സ�ീകരി�  ്നാളിേകര �ഷി�െട
സംര�ണ�ം അഭി��ി�ം ഉറ�വ��ക
�ട�ിയ �വർ�ന�ളി�െട നാളിേകര സ��്

�ന��ീവി�ി�ക എ�ത് ല��മി�് 2018-19
�തൽ 2027-28 വെര നീ�� 10 വർഷെ�
നാളിേകര �ഷി വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി

21.11.2018 െല സർ�ാർ ഉ�രവ്

(ൈക)നം.138/2018/�ഷി, �കാരം സം�ാന

സർ�ാർ നാളിേകര വികസന കൗൺസിൽ
�പികരി�ി��്. ഈ കൗൺസിലിെ� ജനറൽ
കൗൺസിൽ േയാഗം 17/06/2021 ന്
ഓൺൈലനായി ��ക�ം കൗൺസിലിെ�
�വർ�ന�ൾ വിലയി��ക�ം െച�.
സം�ാനെ� നാളീേകര�ഷി
�ന��ീവി�ി��തിനായി �ായാധിക�ം വ��ം,
േരാഗം ബാധി��ം ഉ�ാദന�മത നശി��മായ
െത�കെള �റി�മാ�ി അത��ാദന േശഷി��
െത�ിൻ ൈതകൾ െവ�പിടി�ി�ം നിലവി��വ
ശാ�ീയമായി പരിപാലി�  ്നാളിേകര ഉൽപാദന�ം
ഉൽപാദന�മത�ം വർ�ി�ി�ക,
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നാളിേകര�ിെ� �ല�വർ�ന�ം, വിപണന�ം
ശ�ിെ���ക എ�ിവയാണ് നാളീേകര വികസന
കൗൺസിലിെ� �ധാന ഉേ�ശ� ല���ൾ. േകരള
കാർഷിക സർവകലാശാല (െക.എ.�), നാളിേകര
വികസന േബാർഡ്  (സി.ഡി.ബി),േക� േതാ�വിള
ഗേവഷണ േക�ം (സി.പി.സി.ആർ.ഐ), �ഷി
വ��് ഫാ�കൾ എ�ിവ�െട െത�ിൻ ൈത
ഉ�ാദന േക��ളിൽ ഉത്പാദി�ി�
െത�ിൻൈതകൾ സം�ാനെ� ഓേരാ
വാർഡി�ം 75 െത�ിൻൈതകൾ വീതെമ�ി�ം
��തായി ഓേരാ വർഷ�ം വിതരണം
െച��തി�� �വർ�ന�ൾ �ടർ�
വരികയാണ്. നാളിേകര �ഷി�െട �ന��ീവന�ം

�നഃ�ാപന�ം ല��മി�് �ണേമ��ം
ഉ�ാദനേശഷി��� െത�ിൻ ൈതകൾ
ഉത്പാദി�ി�  ്വി�തി വ�ാപന�ിനായി േകാ�ന�്
മിഷെ� ഭാഗമായി 50 % സ�ിഡി നിര�ിൽ 2019
-20 �തൽ 2021 -22 വെര 2181817 എ�ം
െത�ിൻ ൈതകൾ വിതരണം െച�തി�െട 12467
.52 െഹ�ർ നാളിേകര �ഷി വി�തി വ�ാപി�ി�്
�ന��രി�ക�ം �നഃ�ാപി�ക�ം െച�ി��്.
ആയതിെ� വർഷം തിരി�� കണ� �വെട
േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



വർഷഷം 
നനെടടിയ

ഇനെഷം

(WCT)

കുറടിയ

ഇനെഷം

(Dwarf)

സങ്കര

ഇനെഷം

(Hybrid)

ആനക

എണഷം 

2019-20  222751 32493 95781  3,51,025

2020-21 606967 29217 120986  7,57,170

2021-22   910518 33496 129608 10,73,622

ആനക 1740236 95206 346375 21, 81,817


