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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 148 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വിള നാശ�ിന് പര�ാ�മായ ന�പരിഹാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി, 
�ീ സി എ�  ്��� 

null
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ര�ല�േ�ാളം െഹ�ർ
�ഷിേയാഗ�മായ �മി തരിശി�ിരി��െവ�്
കണ�ാ�െ���തിനാൽ ഭ���ര��െട

�ധാന�ം കണ�ിെല��് െന�്, പ��റി, വാഴ
എ�ീ �ഷികൾ വ�ാപി�ി��തിനായി നട��

�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(എ) ഭ���ര� ഉറ�വ��ി, സം�ാനം ഭ��വിള

ഉൽപാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത േന��ത്
ല��മി�് �ഷി�െട വി�തി വർ�ി�ി�ം �തന
സാേ�തിക വിദ�കൾ സ�ീകരി�ം ഭ�� ഉൽപാദനം
വർ�ി�ി��തിന് ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�്
സം�ാന സർ�ാർ 2020-21 ൽ �ഭി� േകരളം
പ�തി ആരംഭി�. കാർഷിക വികസന കർഷക
േ�മവ��്, തേ�ശ സ�യംഭരണവ��്,
�ഗസംര�ണ വ��്, സഹകരണവ��്,
ജലേസചന വ��്, േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല എ�ിവ�െട
ഏേകാപനേ�ാെടയാണ് �ഭി� േകരളം പ�തി
നട�ിലാ��ത്. തരി��മിയിെല �ഷി,
വീ�വള�ിെല �ഷി, നിലവി�� �ഷി�െട
െമ�െ���ൽ, െമ�െ�� വിപണിസൗകര��ൾ,
വിളെവ��ി �േശഷ�� പരിപാലന�ിെല

ഇടെപട�കൾ, എ�ീ പരിപാടികളി�െടയാണ്
�ഭി� േകരളം പ�തി നട�ിലാ��ത്. ഭ��വിള

കളായ െന�്, വാഴ, പ��റികൾ,
കിഴ�വർ��ൾ, പയ�വർ��ൾ, െച�ധാന�
�ൾ എ�ീ വിളക�െട വികസനമാണ് ഈ
പ�തിയി�െട ല��മി��ത്. വിവിധ വ��ക�െട
സഹകരണേ�ാെട തരിശ്  നില�ഷിയിൽ
ഉൾെ���ി െന�്, പ��റി, ഫലവർ��ൾ എ�ീ
വിളക�െട 2021-22-െല വി�തി 13357 െഹ�ർ
ആയി വർ�ി�ി��് (അ�ബ�ം -1).

(ബി) െനൽ�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് േറായൽ�ിയാ�ം
മ� തര�ി�ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
ലഭ�മാ��ത്; വി�്, വളം, കീടനാശിനി
എ�ിവ�െട ലഭ�ത ഉറ� വ���തി�ം ഇവ�െട
�േയാഗം കാര��മമാ��തി�ം േ�ാൺ

(ബി) ഉ�്. സം�ാന സർ�ാരിെ� െനൽ�ഷി
വികസന പ�തി, േക�ാവി�ത പ�തികളായ
േദശീയ ഭ�� �ര�ാ പ�തി, രാ�ീയ �ഷി
വികാസ്  േയാജന, ജനകീയാ��ണം വഴി
നട�ിലാ�� വിവിധ െനൽ�ഷി വികസന
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ഉൾെ�െട�� ആ�നിേകാപകരണ�ൾ

ലഭ�മാ��തി�ം ��തി േ�ാഭം െകാ�� വിള
നാശ�ിന് പര�ാ�മായ ന�പരിഹാരം
യഥാസമയം ലഭ�മാ��തി�ം �ഷി വ��്
ഇടെപടൽ നട��േ�ാ;

പ�തികൾ എ�ിവയി�െട െനൽ�ഷി�െട
വി�തി�ം ഉ�ാദന�ം വർ�ി�ി�ാ�ം
സം�ാന�് ഭ�� സ�യംപര�ാ�ത
ൈകവരി�ാ�ം േവ�ി�� വിവിധ പ�തികൾ
�ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��. ആയ�

സംബ�ി� വിശദ വിവരം അ�ബ�ം-2 ആയി

േചർ��. സം�ാന�ിെല കീടനാശിനിക�െട
ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് �ഷി വ��് ഇടെപടൽ
നട���്. ഇതിനായി വ��ിെ� ക�ാളി�ി
കൺേ�ാൾ എൻേഫാ�്െമ�് വിംഗ് �േഖന
ഡിേ�ാകളിൽ പരിേശാധന നട�ക�ം

കർഷകർ�് �ണനിലവാര�� കീടനാശിനി
ലഭി�� എ�് ഉറ�വ��ക�ം െച��.
സം�ാന�ിെല കീടനാശിനിക�െട ഉപേഭാഗം
സംബ�ി�  ്എ�ാ വർഷ�ം ഖരീഫ്, റാബി എ�ീ
ര�് വിള കാല�മായി ബ�െ��് നട�� േദശീയ
േകാൺെഫറൻസിന് �േ�ാടിയായി നട�െ���

േസാണൽ േകാൺഫറൻസി� േവ�ി കണ�
തയാറാ�ാ��്. �ഷി െച�ാൻ േപാ��
വിളകൾ�് േവ�ിവ�� കീടനാശിനിക�െട
ആവശ�കത�ം കഴി� വിള കാലെ� യഥാർ�
ഉപേഭാഗ�ം താരതമ�ം െച�് േ�ാഡീകരി�  ്േക�
സർ�ാരിന് സമർ�ി���്. സം�ാന�്

കീടനാശിനിക�െട ലഭ�ത �റവ് ഉ�ാ��തായി
��യിൽെപ�ി�ി�. കാർഷിക
ആവശ��ൾ�ായി േ�ാൺ ഉപേയാഗം
�ചരി�ി��തിനായി സ�ിഷൻ ഓൺ
അ�ി�ൾ�റൽ െമ�ൈനേസഷൻ (SMAM)
എ� േക�ാവി�ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 460
ല�ം �പ�െട ഒ� പ�തി േക� സർ�ാരിെ�
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��്. 2022
ജ�വരി മാസം നിലവിൽ വ� പ�തിയാണ് ഇത്.
ഈ പ�തി�െട മാർ�നിർേ�ശ�ളിൽ ഫാർമർ
െ�ാഡ�സ്  ഓർഗൈനേസഷ�കൾ�് (FPO)
േ�ാൺ വാ��തിന് 75 ശതമാനം സ�ിഡി
(പരമാവധി 7.50 ല�ം �പ) വെര നൽ�വാ�ം
േ�ാൺ �ഷിയിട�ളിൽ �വർ�ി�ി�്

കർഷകരിൽ അവേബാധം ��ി�വാനായി
െഹ�റിന് 3,000/- �പ നൽ�വാ�ം വ�വ�
െച���്. കാർഷിക സർ�കലാശാലകൾ,
െക.വി.െക, ഐ.സി.എ.ആർ �ാപന�ൾ

എ�ിവ�് േ�ാൺ വാ��തിന് പ� ല�ം �പ
വെര ധനസഹായം (100 ശതമാനം സ�ിഡി)
നൽ��തി�ം �ഷിയിട�ളിൽ േ�ാൺ

�വർ�ി�ി� കർഷകരിൽ അവേബാധം
��ി�വാനായി െഹ�റിന് 3,000/- �പ വെര
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നൽ��തി�ം സ��മായി േ�ാൺ വാ�വാൻ
കഴിയാ� നിർ�ഹണ ഏജൻസികൾ�് േ�ാൺ

വാടകെ���് �ഷിയിട�ളിൽ �വർ�ി�ി�

കർഷകരിൽ അവേബാധം ��ി�വാനായി
െഹ�റിന് 6,000/- �പ വെര�ം ധനസഹായം
നൽകാ��താണ്. ��തിേ�ാഭം �ല��
വിളനാശ�ിന് സം�ാന �ര� �തികരണ
നിധിയിൽ (SDRF) നി�� വിഹിത�ം സം�ാന

വിഹിത�ം േചർ�് സഹായധനം �ഷി വ��്
�േഖന നൽ���്. ��തിേ�ാഭം �ല��
�ഷിനാശ�ി�� സഹായധനം േനരി�്
കർഷക�െട അ�ൗ�ിേല�് തെ�
ലഭ�മാ��തിനായി �ഷി വ��ിെ� ഓൺൈലൻ
േപാർ�ലായ AIMS �േഖന പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��.

(സി)

രാജ��് ആദ�മായി പഴം, പ��റി എ�ിവ�്
സം�ാന�് തറവില ഏർെ���ിയി��തിെ�

�േയാജനം ല��മി� േതാതിൽ �ഷി�ാർ�്
ലഭ�മാ��തിന് സംഭരണ�ി�ം

വിപണന�ി��� സർ�ാർ സംവിധാനം ��തൽ
ശ�ിെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

(സി) സം�ാന�് കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക
ഉത്പ��ൾ ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി
ന�ായവില ലഭ�മാ��തിന് വിവിധ
�മീകരണ�ളാണ് സം�ാന �ഷി വ��്
ആ��ണം െച� നട�ിലാ�ി വ��ത്. േകരള
ഫാം �ഷ്  പഴം പ��റി താ�വില പ�തി 2020
നവംബർ ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. പ�തി�െട
�ഖ�ാപന�ി�െട േകരള�ിെല 16 ഇനം പഴം
പ��റികൾ�ാണ് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ത്.
മര�ീനി, േന�ൻ, ൈകത��, ��ളം, െവ�രി,
പാവൽ, പടവലം, വ�ി�യർ, ത�ാളി, െവ�,
ക�ാേബജ് , ക�ാര�്, ഉ�ള�ിഴ�്, ബീൻസ് ,
ബീ�്��്, െവ���ി എ�ിവ�ാണ് താ�വില
�ഖ�ാപി�ി��ത്. സംഭരണം ശ�ിെ���വാൻ

�ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി��

വിവിധ എ േ�ഡ്  ���കൾ, ഇേ�ാേഷാ�കൾ,
ആ�ച�കൾ, േഹാർ�ി േകാർപ് വിപണികൾ,
വി.എഫ്.പി. സി.െക വിപണികൾ �ട�ി 1884
വിപണികൾ �ഷി വ��് േനാ�ിൈഫ െച�്
�വർ�നം ആരംഭി�ി��്. �ടാെത കർഷകരിൽ
നി�ം സംഭരി�� ഉ���ൾ �ണനിലവാരം
�റയാെത സംഭരണ േക��ളിൽ
എ�ി��തിനായി ശീതീകരി� വാഹന�ൾ
വാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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അനുബനന്ധം   -1

വവിവവിധ  വകുപ്പുകളുടടെ  സഹകരണതതത്തോടടെ  തരവിശശ്  നവിലകൃഷവിയവില്  ഉള്ടപ്പെടുതവി  ടനലശ്  ,
പച്ചക്കറവി  ,   ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള്  ,   എനന്നീ വവിളകളുടടെ   2021-22-  ടല വവിസ്തൃതവി

ക്രമ
നമ്പര്

വവിളകള് സബശ് സവിഡവി
നവിരക്കശ് (രൂപ)

വവിസന്നീര്ണന്ധം
(ടഹക്ടര്)

1 ടനലശ് 40000 4828

2 പച്ചക്കറവി കൃഷവി 40000 3544

3 ഫലവർഗ്ഗ കൃഷവി 35000 4985

ആടക 13357
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അനുബനന  -2

നനെല്കൃഷഷിയുനടെ  വഷിസ്തൃതഷിയുന  ഉലല്പാദനെവന  വര്ദഷിപഷികല്പാനുന  സനസല്പാനെതത്ത്  ഭകക
സസ്വയനപരകല്പാപ്തത കകൈവരഷികല്പാനുന വവണഷി   സർകല്പാർ നെടെതഷിയ   വഷിവഷിധ പദതഷികൈള് 

2021-22  വര്ഷതഷില് നനെല്കൃഷഷി വപല്പാതല്പാഹഷിപഷികല്പാന് സനസല്പാനെല്പാവഷിഷ്കൃത നനെല്കൃഷഷി വഷികൈസനെ
പദതഷി പകൈല്പാരന നെടെപഷിലല്പാക്കുന്ന വഷിവഷിധ പദതഷി ഘടെകൈങ്ങളുനടെ  വഷിവരന ചുവനടെ വചേര്ക്കുന്നു :

A  . സുസഷിര  നനെല്കൃഷഷി  വഷികൈസനെ  പദതഷി  :   സനസല്പാനെല്പാവഷിഷത്ത് കൃത   പദതഷിയല്പായ
നനെൽകൃഷഷി  വഷികൈസനെ പദതഷിയഷിനല ഘടെകൈ പദതഷിയല്പായ സുസഷിര നനെല്കൃഷഷി  വഷികൈസനെ
പദതഷിയഷില്  ഉള്നപടുതഷി  നനെല്കൃഷഷികത്ത്  അതത്യുല്പല്പാദനെവശേഷഷിയുള്ള  നനെല്വഷിതത്ത്,  വളന,
കജൈവഷികൈ കൈകീടെവരല്പാഗ നെഷിയന്ത്രണന മുതലല്പായവയല്പായഷി ഒരു നഹക്ടറഷിനെത്ത്  5500/-  രൂപ നെഷിരകഷില്
വഷിതരണന  നചേയ്യുന്നു.    ഇതഷിനെല്പായഷി  2021-22 വര്ഷതഷില്  9184.83734  ലകന  രൂപ
വകൈയഷിരുത്തുകൈയുന,   അതഷിൻ  പകൈല്പാരന  1,08,374  നഹക്ടറഷിൽ  2021-22  വർഷന  നനെൽകൃഷഷി
നെടെപഷിലല്പാകഷിയഷിട്ടുണത്ത്.  കൂടെല്പാനത  3224.25274  ലകന  രൂപ  ഈയഷിനെതഷിൽ  മുൻ  വർഷനത
കുടെഷിശേഷികൈ തകീർപല്പാക്കുന്നതഷിനുന വഷിനെഷിവയല്പാഗഷിച.

B  .  നനെല്കൃഷഷി   വഷികൈസനെ  ഏജൈന്സഷികൈള്ക്കുളള  ഫണത്ത്-   സനസല്പാനെത്തുള്ള  പതത്ത്
നനെല്കൃഷഷി  വഷികൈസനെ  ഏജൈന്സഷികൈള്കത്ത്  അവരുനടെ  പവർതനെ  നചേലവകൈൾക്കുന  വപല്പാജൈക്ടത്ത്
അധഷിഷഷിത പവർതനെങ്ങൾക്കുന തുകൈ അനുവദഷിക്കുന്നുണത്ത്.  ഇതഷിനെല്പായഷി നനെല്കൃഷഷി വഷികൈസനെ
പദതഷിയഷില് ഉള്നപടുതഷി 68.16266 ലകന രൂപ  വകൈയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.

C .  പവതകകൈ നനെലഷിനെങ്ങളുനടെ കൃഷഷിക്കുളള വപല്പാതല്പാഹനെന  -    പദതഷി പകൈല്പാരന പവതകകൈ
നനെലഷിനെങ്ങളുനടെ  (നപല്പാകല്പാളഷി,  ഞവര,  ജൈകീരകൈശേല്പാല  &  ഗനകൈശേല്പാല,  രക്തശേല്പാലഷി,  ബസ്മതഷി)
വഷികൈസനെതഷിനെല്പായഷി നഹക്ടറഷിനെത്ത് 10000/- രൂപ സബഷിഡഷി നെഷിരകഷില് 500 നഹക്ടറഷില്   50 ലകന
രൂപ വകൈയഷിരുത്തുകൈയുന പദതഷി നെടെപഷിലല്പാക്കുകൈയുന നചേയ.

D  .  പല്പാടെവശേഖരസമഷിതഷികൈളുനടെ  പവര്തനെ   നചേലവഷിനെല്പായുളള  പദതഷി-     പല്പാടെവശേഖര
സമഷിതഷികൈളുനടെ പവര്തനെ നചേലവഷിനെല്പായഷി  നഹക്ടറഷിനെത്ത്  360  രൂപ ക്രമതഷില്  സഹല്പായധനെന
നെല്കുന്നതഷിനെത്ത്  300  ലകന രൂപ  വകൈയഷിരുത്തുകൈയുന ടെഷി പദതഷിപകൈല്പാരന  83334 നഹക്ടറഷില്
ധനെസഹല്പായന വഷിതരണന നചേയ്യുന്ന നെടെപടെഷി അനഷിമ ഘട്ടതഷിലല്പാണത്ത്.

E .  കൈരനനെല്കൃഷഷി വഷികൈസനെന-  കൈരനനെല്കൃഷഷി  വപല്പാല്സല്പാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനെല്പായഷി നഹക്ടറഷിനെത്ത്
13600/-  രൂപ  നെഷിരകഷില്  404.41 നഹക്ടറഷില്  55 ലകന  രൂപ വകൈയഷിരുത്തുകൈയുന  പദതഷി
നെടെപഷിലല്പാക്കുകൈയുന നചേയ.

F  .  തരഷിശുനെഷില  കൃഷഷി  -തരഷിശേത്ത്  നനെല്കൃഷഷികല്പായഷി  സുഭഷികവകൈരളന പദതഷിയുനടെ ഭല്പാഗമല്പായഷി
ഒന്നല്പാന വര്ഷന  നഹക്ടനറല്പാന്നഷിനു ആനകൈ 40,000/- രൂപ (35,000/- രൂപ കൈര്ഷകൈനുന,  5,000/-
രൂപ  ഭൂവടെമകൈള്ക്കുന)സഹല്പായധനെമല്പായഷി  നെല്കുന്നു.  ഇതഷിനെല്പായഷി  നനെല്കൃഷഷി  വഷികൈസനെ
പദതഷിയഷില് ഘടെകൈ പദതഷിയല്പായ തരഷിശേത്ത് നനെല്കൃഷഷികത്ത്  300 ലകന രൂപ 750 നഹക്ടറഷില്
തരഷിശേത്ത് നനെല്കൃഷഷി വകല്പാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനെത്ത് വകൈയഷിരുത്തുകൈയുന പദതഷി നെടെപഷിലല്പാക്കുകൈയുന നചേയ.
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G . ഒരുപ്പൂ കൃഷഷി ഇരുപ്പൂ കൃഷഷി -  ഒരുപ്പൂ കൃഷഷി ഇരുപ്പൂ കൃഷഷി ആക്കുന്നതഷിനെല്പായഷി നഹക്ടനറല്പാന്നഷിനു
10000 രൂപ  നെഷിരകഷില്   500 നഹക്ടറഷില്  നെടെപഷിലല്പാക്കുന്നതഷിനെത്ത്   50 ലകന  രൂപ
വകൈയഷിരുത്തുകൈയുന പദതഷി നെടെപഷിലല്പാക്കുകൈയുന നചേയ.

H  .  നനെല്വയലുകൈളുനടെ   ഉടെമസര്കത്ത്  വറല്പായല്റഷി  -  നനെല്വയലുകൈള്  അവതപടെഷി
നെഷിലനെഷിര്ത്തുന്നതഷിനുന  തരന  മല്പാറ്റുന്നതത്ത്  തടെയുന്നതഷിനുന  നനെല്കൃഷഷിയുനടെ
വപല്പാതല്പാഹനെതഷിനുമല്പായഷി  നനെല്വയലുകൈളുനടെ   ഉടെമസര്കത്ത്  നഹക്ടറഷിനെത്ത്   2000  രൂപ
നെഷിരകഷില് വറല്പായല്റഷി നെല്കുന്നു. ഇതഷിനെല്പായഷി    നനെല്കൃഷഷി വഷികൈസനെ പദതഷിയഷില് 900 ലകന
രൂപ നെകീകഷി നവചഷിട്ടുണത്ത്.  ആയതത്ത് വഷിതരണന നചേയല്പാനുള്ള പവർതനെങ്ങൾ പുവരല്പാഗമഷിക്കുന്നു. 

I  .  പരമ്പരല്പാഗത  നനെല്കൃഷഷി  വമഖലകൈളഷിനല  നനെല്കൃഷഷികത്ത്  പവതകകൈ  ധനെസഹല്പായന  -
പരമ്പരല്പാഗത  നനെല്കൃഷഷി  വമഖലകൈളല്പായ  കൈരഷി,  നപല്പാകല്പാളഷി,  കൈയല്പാടെത്ത്  എന്നകീ  പവദശേങ്ങള്
വകൈനകീകൈരഷിചത്ത്  പദതഷിയധഷിഷഷിതമല്പായുള്ള   നനെല്കൃഷഷി വഷികൈസനെ പവര്തനെങ്ങള്കത്ത്   136
ലകന  രൂപ  വകൈയഷിരുത്തുകൈയുന  133.49050  ലകന  രൂപ  ഈ  പവദശേതഷിനന
വഷികൈസനെതഷിനെല്പായഷി അനുവദഷിക്കുകൈയുന നചേയ.

J  .  നനെല്കൃഷഷികല്പാവശേകമല്പായ  ഗുണവമന്മയുള്ള  നനെല്വഷിതത്ത്  ഉതത്ത്പല്പാദഷിപഷിചത്ത്  കൈര്ഷകൈര്കത്ത്
ലഭകമല്പാക്കുന്നതഷിനെത്ത് രജൈഷിവസ്റ്റേര്ഡത്ത് വഷിത്തുതത്ത്പല്പാദകൈ പദതഷി 2500 നഹക്ടര് സലതത്ത് നെടെപഷിലല്പാകഷി
വരുന്നു.  അപകൈല്പാരന  ഉതത്ത്പല്പാദഷിപഷിക്കുന്ന   നനെല്വഷിതത്ത്  വകൈരള  സനസല്പാനെ വഷിതത്ത്  വഷികൈസനെ
അവതല്പാറഷിറഷി മുഖല്പാനഷിരന സനഭരഷിചത്ത് കൈർഷകൈർകത്ത് വഷിതരണന നചേയ്യുന്നു.

K  .  പകൃതഷിവകല്പാഭതഷിനന  പശല്പാതലതഷില്  പല്പാടെവശേഖരങ്ങളഷിനല  അടെഷിയനഷിര
അടെഷിസല്പാനെസസൗകൈരക  പവര്തനെങ്ങള്ക്കുള്ള  ധനെസഹല്പായന   :  പകൃതഷിവകല്പാഭതഷിനന
പശല്പാതലതഷിൽ പല്പാടെവശേഖരങ്ങവളല്പാടെനുബനഷിച കൈനെല്പാലുകൈളഷിനല തടെസ്സങ്ങള് നെകീകല്, പമ്പത്ത്
നസറഷിനനയുന  മറത്ത്   നമഷഷിനെറഷികൈളുനടെയുന  റഷിപയര്  മുതലല്പായ  അടെഷിയനഷിര പവൃതഷികൈള്
നെടെപഷിലല്പാക്കുന്നതഷിനെത്ത്   50 ലകന രൂപ  നെകീകഷിനവചഷിട്ടുണത്ത്.

L  .  പല്പാടെവശേഖരങ്ങളുനടെ  അടെഷിസല്പാനെ  സസൗകൈരകവഷികൈസനെന  കറസത്ത്  മഷിൽ  സല്പാപഷികൽ
വബല്പാകത്ത്  നലവൽ  കൈൺനവർനജൈൻസത്ത്  :  പല്പാടെവശേഖരസമഷിതഷികൈളുനടെ അടെഷിസല്പാനെ സസൗകൈരക
വഷികൈസനെ പവർതനെങ്ങൾ വപല്പാജൈക്ടത്ത്  അധഷിഷഷിതമല്പായഷി  നെടെപഷിലല്പാക്കുന്നതഷിനെത്ത്  70  ലകന രൂപ
നെകീകഷിനവചഷിട്ടുണത്ത്.  

2.   മറത്ത് പദതഷികൈൾ
• മണഷിനനയുന  വവരഷിനനയുന  ആവരല്പാഗക  പരഷിപല്പാലനെ  പദതഷിയഷില്  (Soil  and  Root  Health
Management) ഉള്നപടുതഷി കുമല്പായതഷിനെത്ത് നഹക്ടറഷിനെത്ത് 5400 രൂപയുന നെല്കുന്നു. ഇതഷിനെല്പായഷി  3050
ലകന രൂപ വകൈയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.

•  വനെല്പാണ് പല്പാന് (പദതഷിവയതരന)  ഇനെതഷില് ഉള്നപടുതഷി നനെലഷിനന ഉതത്ത്പല്പാദനെ വബല്പാണസത്ത്
ആയഷി ഓവരല്പാ സകീസണഷിനല നനെല്ക്കൃഷഷിക്കുന   നഹക്ടറഷിനെത്ത്  1000 രൂപ നെല്കുന്നു. ഇതഷിനെല്പായഷി  2021-22
വര്ഷതഷില് ഗല്പാമപഞല്പായത്തുകൈള്കല്പായഷി 1324 ലകന രൂപയുന മുനെഷിസഷിപല്പാലഷിറഷികൈള്കല്പായഷി  44 ലകന
രൂപയുന വകൈല്പാര്പവറഷനുകൈള്കല്പായഷി 0.50  ലകന രൂപയുന വകൈയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.

• നനെല്കൃഷഷികത്ത് ഭൂപരഷിധഷിയഷിലല്പാനതയുന മറ്റു വഷിളകൈള്കത്ത്  2  നഹക്ടര് വനരയുന ജൈലവസചേനെതഷിനെത്ത്
കവദത്യുതഷി സസൗജൈനെകമല്പായഷി അനുവദഷിചത്ത്  വരുന്നു.

3.   വകൈനല്പാവഷിഷത്ത് കൃത പദതഷികൈൾ
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നനെല്കൃഷഷിയുനടെ  വഷികൈസനെതഷിനെല്പായഷി  വകൈനല്പാവഷിഷ്കൃത പദതഷിയല്പായ വദശേകീയ ഭകക  സുരക പദതഷി,
രല്പാഷകീയ കൃഷഷി വഷികൈല്പാസത്ത് വയല്പാജൈനെ, എന്നകീ പദതഷികൈള് നെടെപഷിലല്പാകഷി വരുന്നു.      വദശേകീയ ഭകക സുരക
പദതഷി  പല്പാലകല്പാടെത്ത്  ജൈഷിലയഷിലല്പാണത്ത്  നെടെപഷിലല്പാക്കുന്നതത്ത്.  60%  വകൈന  വഷിഹഷിതവന  40%  സനസല്പാനെ
വഷിഹഷിതവന  ഉള്നപടുതഷി   നെടെപഷിലല്പാക്കുന്ന  പദതഷിപകൈല്പാരന  പദർശേനെവതല്പാട്ടങ്ങള്  സനഘടെഷിപഷിക്കുകൈ,
വഷിതത്ത്  വഷിതരണന,  മണത്ത്  സനരകണന,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകൈങ്ങളുനടെ  വഷിതരണന,  സസക  സനരകണന,
കൈല്പാര്ഷഷികൈയവന്ത്രല്പാപകൈരണങ്ങള്,  ഗ്രൂപടെഷിസല്പാനെതഷിലുള്ള  പല്പാവദശേഷികൈ  സനരകണ  പവര്തനെങ്ങള്
എന്നഷിവയല്പാണു ആനുകൂലകന നെല്കുന്നതത്ത്.  2021-22 വര്ഷതഷില് 88.00  ലകന രൂപയുനടെ പദതഷികത്ത്
വകൈന  സർകല്പാർ  അനഗകീകൈല്പാരന  ലഭഷിചഷിട്ടുണത്ത്.  രല്പാഷകീയ  കൃഷഷി  വഷികൈല്പാസത്ത്  വയല്പാജൈനെ  പദതഷിയഷിനല
Productivity  Improvement  of  Paddy  in  Kerala എന്ന  ഘടെകൈതഷില് അതത്യുലല്പാദനെവശേഷഷിയുള്ള
നനെല്വഷിതഷിനുന, കുമല്പായ വസ്തുകളുനടെയുന സൂക്ഷ്മമൂലകൈ വളങ്ങളുനടെയുന ഉപവയല്പാഗതഷിനുന, സനവയല്പാജൈഷിത
കൈകീടെ  നെഷിയന്ത്രണതഷിനുന,  കൈല്പാര്ഷഷികൈ  യന്ത്രവല്കൈരണതഷിനുന  വദശേകീയ  ഭകക  സുരക  പദതഷിയുനടെ
മല്പാനെദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമല്പായഷി  നഹക്ടനറല്പാന്നഷിനെത്ത്  4500/-  രൂപ  ധനെസഹല്പായന  നെല്കുന്നതഷിനുന
നനെലഷിനന മൂലക വര്ദനെവഷിനെല്പായഷി മഷിനെഷി കറസത്ത് മഷില് സല്പാപഷികല്, സനസ്കരണ യൂണഷിറത്ത് സല്പാപഷികൽ
ഉൾനപനടെ 1500 ലകന രൂപയ്ക്കുള്ള പദതഷി ആലപ്പുഴ ജൈഷിലയഷിൽ നെടെപഷിലല്പാകഷി വരുന്നു.

4.  ജൈനെകൈകീയല്പാസൂത്രണന  :
         ജൈനെകൈകീയല്പാസൂത്രണതഷില് തവദ്ദേശേ സസ്വയന ഭരണ സല്പാപനെങ്ങളുനടെ വഷിവഷിധ നനെല് കൃഷഷി
വഷികൈസനെ  പദതഷികൈളഷില്  ഉള്നപടുതഷി  ഉഴവകൂലഷിക്കുന  മറത്ത്  ഉതത്ത്പല്പാദവനെല്പാപല്പാധഷികൈള്ക്കുമല്പായഷി  ഒരു
നഹക്ടറഷിനെത്ത് പരമല്പാവധഷി 22000 രൂപയുനടെ ആനുകൂലകന കൈര്ഷകൈര്കത്ത് ലഭഷിക്കുന്നുണത്ത്. 
    
5. പകൃതഷിവകല്പാഭന മൂലന കൃഷഷിനെല്പാശേന സനഭവഷിക്കുന്ന സല്പാഹചേരകതഷില് നെല്കുന്ന സഹല്പായന 
       പകൃതഷിവകല്പാഭന  മൂലന  നനെല്കൃഷഷികത്ത്  നെല്പാശേന  സനഭവഷിക്കുന്ന  സല്പാഹചേരകങ്ങളഷില്  പകൈരന
വഷിതയല്പാനുള്ള നനെല്വഷിതത്ത് സസൗജൈനെകമല്പായഷി  നെല്കുന്നുണത്ത്.   കൂടെല്പാനത പകൃതഷി  വകല്പാഭ ദുരഷിതല്പാശേസ്വല്പാസ
നെഷിധഷിയഷില്  നെഷിന്നുന  നഹക്ടറഷിനെത്ത്  13500  രൂപ  നെഷിരകഷിലുന   വഷിള   ഇന്ഷസ്വറന്സത്ത്     പദതഷിയഷില്
അനഗങ്ങളല്പായ  കൈര്ഷകൈര്കത്ത്  45  ദഷിവസതഷിനെകൈമുള്ള  വഷിളയത്ത്   നഹക്ടറഷിനെത്ത്  15000   രൂപയുന  45
ദഷിവസതഷിനു  വശേഷമുള്ള  വഷിളയത്ത്  നഹക്ടറഷിനെത്ത്   35000  രൂപ  പകൈല്പാരവന  ധനെസഹല്പായന
അനുവദഷിക്കുന്നുണത്ത്.കൈര്ഷകൈര് ഉല്പല്പാദഷിപഷിക്കുന്ന നനെലത്ത്,  സഷിവഷില് സകപസത്ത് വകൈല്പാര്പവറഷന് മുവഖനെ
സനഭരഷിക്കുകൈയുന നചേയ്യുന്നു. 

പകൃതഷിവകല്പാഭന  മൂലന  വഷിള  നെല്പാശേമുണല്പായല്പാല്,  കൈര്ഷകൈര്  10  ദഷിവസതഷിനുള്ളഷില്
ഓണ്കലനെല്പായഷി  AIMS  വപല്പാര്ട്ടലഷില്  അവപക  സമര്പഷികണന.  ഇതരതഷില്  ലഭഷിക്കുന്ന
അവപകകൈള് പരഷിവശേല്പാധനെകൈള്ക്കുന അനഗകീകൈല്പാരതഷിനുന വശേഷന centralized DBT സനവഷിധല്പാനെതഷിലൂനടെ
നെഷ്ടപരഷിഹല്പാര  തുകൈ  കൈര്ഷകൈരുനടെ  ബല്പാങത്ത്  അകസൗണഷിവലയത്ത്തനന്ന  വനെരഷിട്ടത്ത്  നെല്കുന്നതഷിനെല്പാല്
കൈല്പാലതല്പാമസന ഒഴഷിവല്പാകല്പാന് സല്പാധഷിക്കുന്നു.

കൂടെല്പാനത പകൃതഷിവകല്പാഭങ്ങള്കല്പായുള്ള അടെഷിയനഷിര പരഷിപല്പാടെഷി  പദതഷിയഷിലുള്നപടുതഷി പകൃതഷി
വകല്പാഭന  മൂലന  വഷിതച  നനെലത്ത്  നെഷ്ടനപടുന്ന  കൈര്ഷകൈര്കത്ത്  പസ്തുത  വഷിളകല്പാലതത്ത്  തനന്ന  വകീണന
കൃഷഷിയഷിറക്കുന്നതഷിനെത്ത്  കൃഷഷി  വകുപഷിനെത്ത്  കൈകീഴഷിലുള്ള  സനസല്പാനെ  വഷിതത്ത്  വഷിതരണ  അവതല്പാറഷിറഷിയഷിനല
കൈരുതല്  വഷിതത്ത്  വശേഖരതഷില്  നെഷിന്നുന  സസൗജൈനെകമല്പായഷി  നനെല്  വഷിതത്ത്  യഥല്പാസമയന  നെല്കുന്നുണത്ത്.
2021-2022  വര്ഷന കൃഷഷി വകുപത്ത്  5,34,225 kg  വഷിതത്ത് കൃഷഷിനെല്പാശേന സനഭവഷിച കൈര്ഷകൈര്കത്ത് വകീണന
കൃഷഷിയഷിറക്കുന്നതഷിനെല്പായഷി ലഭകമല്പാകഷിയഷിട്ടുണത്ത്.


