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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 272 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ് ,
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് , 

�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

�ീ. പി. �സാദ്

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം ന� ഭ�ണം

ഉറ�് വ���തി�മായി �രയിട �ഷി�െട

ഭാഗമാ�ളള പ��റി �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി

നട�ാ��േ�ാ;

(എ)             പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി��തി�ം ന� ഭ�ണം ഉറ�്

വ���തി�ം എ�ാ ��ംബ�െള�ം

�ഷിയിേല�് ആകർഷി��തി�ം �ഷി വ��്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� ജനകീയ �ടർ

പ�തിയാണ് "ഞ��ം �ഷിയിേല�്”. 

           പ��റിക�െട�ം പഴവർ���െട�ം

ഉൽപാദന�ിൽ ��ംബ�ൾ േക�ീ�തമായ

�ഷിയി�െട സ�യം പര�ാ�ത�ം പ�തി�െട

ഭാഗമായി ഉ�ാ�� �ഷി���ളി�െട

�ാേദശികമായ ഉൽപാദന വർ�ന�ം സാ��ിക

സ�യംപര�ാ�ത�ം ല��മി��. ഉൽപാദന േസവന

വിപണന �ല�വർ�ന േമഖലയിൽ പ�ായ�കൾ

േക�ീകരി�് ഉ�ാ�� �ഷി���ൾ ഉൽപാദന

വർ�നവി�ം അ�വഴി കാർഷിക േമഖലയിെല

ൈവവിധ�വത്കരണ�ി�ം വഴിെതളി��. ഈ

�ഷി����െട 80% ഉൽപാദന േമഖലയി�ം 20%
േസവന വിപണന �ല�വർ�ന േമഖലയി�ം

ഉ�ാ��േതാെട ഉൽ���ൾ�് വിപണി

കെ��ക, �ല�വർ�ന ഉൽ����െട

കയ�മതി വർ�ി�ി�ക, കർഷക�െട വ�മാനം

വർ�ി�ി�ക, കാർഷിക േമഖലയിൽ ��തൽ

െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ക എ�ീ ല����ം

ൈകവരി��തിന് സാധി��. തരിശ്  �മികൾ

��വ�ം യ�വത്കരണ�ി�െട�ം

േസവനേമഖലയിെല �ഷി����െട

ഇടെപട�കളി�െട�ം �ഷിേയാഗ�മാ��േതാെട

േകരള�ിെല കാർഷിക േമഖല �വാ�േള�ം

�വാസികേള�ം �ീകെള�ം ആകർഷി��

െതാഴിൽ േമഖലയായി മാ�ം.



2 of 4

           അന�സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ��

വിഷലി�മായ പ��റികൾ ഒഴിവാ�ി ൈജവ

പ��റികൾ ഓേരാ വീ����ം ഉ�ാദി�ി�വാൻ

േവ� േബാധവൽ�രണ�ം ഉ�ാദന ഉപാധിക�െട

ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ��േതാെടാ�ം

വ�ാവസായികാടി�ാന�ിൽ �ഷി െച��

കർഷകേര�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

പ�തിയി�െട ല��മി��. പ�തിയി�െട

കർഷകർ�് �ഷി�ാവശ�മായ വി� �തൽ

വിപണി വെര�� എ�ാവിധ സഹായ��ം

നൽകി വ��. വീ�വള�ിെല �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ

�േഖന�ം കർഷകർ �േഖന�ം വിവിധ ഇന�ൾ

അട�ിയ പ��റി വി�ക�ം ൈതക�ം

കർഷകർ�് സൗജന�മായി വിതരണം നട�ി

വ��. ഓണ�ാല�് വിഷരഹിത പ��റി

ഉ�ാദന�ി��തിനായി “ഓണ�ിന് ഒ� �റം

പ��റി" പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��.
�ലപരിമിതി �ലം �ഷി െച�ാൻ

സാധി�ാ�വർ�് െചടി��ികളി�� �ഷി

ലംബ�ഷി (െവർ�ി�ൽ ഫാമിംഗ്),
ൈഹേ�ാേപാണി�് �ഷി, �ട�ിയ �ഷി

രീതിക�ം േ�ാ�ാഹി�ി� വ��. 

      �ടാെത വിദ�ാർ�ികളിൽ �ഷി സം�ാര�ം

അഭി�ചി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സമ�

പ��റി വികസന പ�തിയിൽ �ാപന

അടി�ാന�ി�� പ��റി �ഷി എ�

ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി �ൾ വള�ിൽ േ�ാജ�്

അടി�ാന�ിൽ പ��റി �ഷി െച��തിന്

ധനസഹായം നൽകി വ��.

    അ��ാപക�െട േമൽേനാ��ിൽ ഇ�ര�ിൽ

പ��റി �ഷി നട�ിലാ��തി�െട ഒ� കാർഷിക

സം�ാരം വിദ�ാർ�ികളിൽ

വളർ�ിെയ��വാ�ം വിഷരഹിത പ��റി�െട

�ധാന�ം മന�ിലാ��തി�ം ആേരാഗ���

തല�റെയ വാർെ����തി�ം കഴി�ം. 

    വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ പ��റി �ഷി

െച�� കർഷകെര സഹായി��തിനായി

ധനസഹായം നൽകി വ��. ഇ��ടാെത

ശീതകാല പ��റി ഇന�ൾ �ഷി

െച��തിനാ�ം ധനസഹായം നൽകി വ��. 

        പ��റിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�്

വിഷരഹിത പ��റിക�െട ഉപേയാഗം ഉറ�

വ���തിനായി സമ� പ��റി വികസന
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പ�തിയിൽ ഒ� ഘടകമായി “േസഫ് � ഈ�്”
എ� പ�തി ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ��. 

     ൈജവ പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

"ൈജവ �ഷി�ം ഉ�മ �ഷി �റക�ം പ�തി"
�ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��. ��ത പ�തി

�കാരം ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹനം എ�

ഘടക�ിൽ പ��റി ഉൾെ�െട�� വിവിധ

വിളകൾ �ഷി െച�� കർഷകർ�് ഒ� െഹ�റിന്

7500 �പ നിര�ിൽ ആ��ല�ം നൽ��.
അ�കാരം 2780 െഹ�റിൽ ൈജവ �ഷി

വ�ാപി�ി��തിനായി 208.50 ല�ം �പ 2022-23
സാ��ിക വർഷ�ിൽ വകയി��ിയി��്. 

        ഒ� �രയിട�ിെല സാധ�മായ എ�ാ

ഉൽ�ാദന ഘടക�േള�ം സമന�യി�ി�് ഒ�

�ഷിയിടാധി�ിത ആ��ണം എ� സമീപനം

നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��. ആയതിേല�ായി

2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 10760 ഫാം

�ാൻ അധി�ിത മാ�കാേ�ാ��ൾ

��ി��തിന് ല��മി���്. ��ത

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി�ം �രയിട �ഷി�െട

ഭാഗമാ�ളള പ��റി �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ല��മി���്. 

     �ഷി വ��ിെ� കാര��മമായ ഇടെപടലി�െട

സം�ാനെ� പ��റി വി�തി�ം ഉ�ാദന�ം

വർ�ി�ി��തിന് സാധി�ി��്. 2017-18
വർഷ�ിൽ പ��റി വി�തി 0.69047 ല�ം

െഹ��ം ഉ�ാദനം 10.01 ല�ം െമ�ിക് ടൺ

ആയി��ത് 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

വി�തി 1.08 ല�ം െഹ��ം ഉ�ാദനം 16.01 ല�ം

െമ�ിക് ട�ായി വർ�ി�ി�വാ�ം സാധി�ി��്. 

(ബി) മാർ��് ആവശ�കത അ�സരി�് പ��റി

ഉ�ാദനം �മീകരി��തിന് പ��റി ഉ�ാദന

കല�ർ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)        ഇ�. എ�ാൽ "ഞ��ം �ഷിയിേല�്" എ�

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വാർഡ്

അടി�ാന�ി�ം പ�ായ�്

അടി�ാന�ി�ം േ�ാ�് ജി�ാ

അടി�ാന�ി�ം വിള നിർണയ �ാ�കൾ

ആവി�രി�് അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ി ആകണം വിള

നിർണയിേ��െത�� നിർേ�ശം

ബ�െ��വർ�് നൽകിയി��്. കാർഷിക

പാരി�ിതിക േമഖല�ം കാർഷിക പാരി�ിതിക

�ണി�ക�ം മാനദ�മാ�ി�� വിള

നിർണയമാണ് അ�വർ�ിേ��െത�ം

അത�സരി�� ബഡ്ജ�ിംഗ് ആയിരി�ണം �ഷി

വ��് നട�ിലാേ��െത�ം നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. ഇത�സരി�ി�� നടപടികൾ
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�ർ�ിയാ��േതാെട കാർഷിക വിളക�െട ഇനം,
വി�തി, പരിചരണ�റകൾ, ഉൽ�ാദനം എ�ിവ

�ൻ��ി നി�യി�വാ�ം അത�സരി�ി��

വിപണി �ൻ��ി കെ��വാ�ം സാ��മാ�ം. 

(സി)

പ��റി �ഷി�ായി �േത�ക കാർഷിക

േമഖലകൾ നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി)             പ��റി �ഷി�ായി �േത�ക കാർഷിക

േമഖല നിലവി��്. ആല�ഴ ജി�യിൽ

ക�ി�ഴി, ഇ��ിയിൽ േദവി�ളം, പാല�ാട്

ജി�യിൽ ചി�ർ, ��ർ ജി�യിൽ പഴയ�ർ എ�ീ

�ല�ളാണ് പ��റി �ഷി�ാ�� �േത�ക

കാർഷിക േമഖലകൾ. പാരി�ിതിക�ം,
സാ��ിക�മായ േന��ൾ കർഷകർ�്

�ധാനം െച��തിന് േവ�ിയാണ് പ��റി

�ഷി�ായി �േത�ക കാർഷിക േമഖല�് �പം

െകാ��ി��ത്. 

            �ടാെത കാലവ��െട�ം മ�ിെ�

ഘടന�െട�ം അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെ�

5 കാർഷിക പാരി�ിക േമഖലയാ�ം 23
കാർഷിക പാരി�ിക �ണി�കളാ�ം തരം

തിരി�ി��്. അ�േയാജ�മായ പ��റികൾ

ബ�െ�� പാരി�ിതിക േമഖലകളി�ം

�ണി�കളി�ം �ഷി െച��തിന് േവ�

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. ഇ��ി, വയനാട്

ജി�കളിൽ ��തലായി ശീതകാല പ��റികൾ

�ഷി െച��തിനായി �േത�ക ഘടക�ം

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


