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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 281 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െനൽ�ഷി േ�ാ�ാഹനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി 

�ീ. പി. �സാദ്
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

പാരി�ിതിക �ാധാന��ം ഭ�� �ര��ം
കണ�ിെല��് െനൽ�ഷി
േ�ാ�ാഹി��തിനായി നട�ിലാ��
പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� െനൽ�ഷി വികസന
പ�തി, മ�ിെ��ം േവരിെ��ം ആേരാഗ�

പരിപാലന പ�തി, പാല�ാട്  ജി��ായി
നട�ാ�� േദശീയ ഭ�� �ര�ാ പ�തി,
ജനകീയാ��ണം വഴി നട�ിലാ�� വിവിധ
െനൽ�ഷി വികസന പ�തികൾ എ�ിവയി�െട
പാരി�ിതിക �ാധാന��ം ഭ�� �ര��ം
കണ�ിെല��് െനൽ�ഷി�െട വി�തി�ം
ഉ�ാദന�ം വർ�ി�ി�ാ�ം സം�ാന�് ഭ��
സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാ�ം േവ�ി��
വിവിധ പ�തികൾ �ഷി വ��് 2022-23 വർഷം
നട�ിലാ�ി വ��. ആയത് സംബ�ി�

വിശദവിവരം അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി) ��ിര െനൽ�ഷി വികസന പ�തിയിൽ
ഉ�ാദേനാപാധികൾ�് സഹായം
നൽകിവ��േ�ാ; െനൽവയൽ ഉടമകൾ�്
നൽകിവ�ി�� േറായൽ�ി �ക
വർ�ി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�്. െനൽ�ഷി വികസന പ�തിയിൽ ��ിര

െനൽ�ഷി വികസനം എ� ഘടക പ�തി
ഉൾെ���ി െനൽ�ഷി�് േവ�ി �ണേമ���
വി�്, മ�് ഉ�ാദേനാപാധികൾ, ൈജവിക േരാഗ-
കീട നിയ�ണകാരികൾ എ�ിവ�െട
ആ��ല�മായി െഹ�റിന് 5500 �പയാണ്
നൽ��ത്. 2022-23 വർഷ�ിൽ ഈ ഘടക
പ�തി�ായി 92727 െഹ�റിേല�് 5100 ല�ം
�പയാണ് ബഡ്ജ�് വിഹിതമായി നീ�ി
െവ�ി��ത്.

2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിലാണ്

സം�ാന�് െനൽവയ�ക�െട ഉടമ�്
േറായൽ�ി നൽ�� പ�തി നിലവിൽ വ�ത്.
െനൽവയ�കൾ �പമാ�ം വ��ാെത

നിലനിർ�ി സംര�ി�ക�ം �ഷി�ായി
ഉപ��മാ�ക�ം െച�� െനൽവയ�ക�െട
ഉടമകൾ�ാണ് (owners of cultivable paddy land)
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െഹ�റിന് 2000 �പ നിര�ിൽ േറായൽ�ി
അ�വദി�ത്. 2022-23 വർഷെ� ബഡ്ജ�ിൽ
െനൽവയ�ക�െട ഉടമ�ർ�് െഹ�റിന്
3000�പ േറായൽ�ി നൽ�െമ�്
�ഖ�ാപി�ി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ

െനൽ�ഷി വികസന പ�തിയിൽ േറായൽ�ി
നൽ��തിേല�ായി 30,000 െഹ�റിന് 900ല�ം
�പ നീ�ിെവ�ി��്

(സി)

സം�ാന�് െന�ിെ� താ�വില
വർ�ി�ി�ി�േ�ാ; രാജ��് ഏ��ം ഉയർ�
നിര�ിലാേണാ സംഭരണവില നി�യി�ി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ��ിരമായ െനൽ�ഷി
ഉറ�ാ��തി�ം െനൽ�ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി സിവിൽ സൈ�സ്
േകാർപേറഷൻ കർഷകരിൽ നി�ം സംഭരി��
െന�ിന് േക�സർ�ാർ നി�യി�ി��
താ�വിലയായി�� 19 �പ 40 ൈപസ�് �റെമ
സം�ാന േ�ാ�ാഹന േബാണസായ 8 �പ 80
ൈപസ�ം േചർ�് 2022-23 സീസൺ �തൽ
െന�ിെ� സംഭരണ വില കിേലാ�ാമിന് 28.20
�പയായി വർ�ി�ി� G.O.(Ms.) 9/2022/F&CS
dated 19-4-2022 �കാരം ഉ�രവായി��്.

(ഡി) െന��ാദന േബാണ�ാ�ം കാർഷിക
യേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തി�ം സഹായം
നൽ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േനാൺ �ാൻ (പ�തിേയതരം) ഇന�ിൽ

ഉൾെ���ി െന�ിെ� ഉത്പാദന േബാണസായി
ഓേരാ സീസണിെല െനൽ�ഷി�ം െഹ�റിന്
1000 �പ നൽ��. 2022-23 വർഷ�ിൽ

�ാമപ�ായ�കൾ�ായി 1324 ല�ം �പ�ം
�നിസി�ാലി�ികൾ�ായി 44 ല�ം �പ�ം
േകാർ�േറഷ�കൾ�ായി 0.50 ല�ം �പ�ം
വകയി��ിയി��്. കാർഷിക യ� വൽ�രണം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േക� സം�ാന

സർ�ാ�കൾ സം��മായി നട�ിലാ�� Sub
Mission on Agricultural Mechanization
(SMAM) പ�തിയിൽ �ധാനമാ�ം �� തരം
ആ��ല��ളാണ് കർഷകർ�് ലഭ�മാ��ത്.

(i) വ��ിഗത ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

കാർഷികയ��ൾ വാ��തിനായി 40 �തൽ 60
ശതമാനം വെര സ�ിഡി നൽ��. ഇത�സരി�
െച�കിട നാമമാ� കർഷകർ�ം, പ�ികജാതി-
പ�ികവർ� കർഷകർ�ം, വനിതകൾ�ം കാർഷിക
യേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തിന് 50 ശതമാനം
വെര�ം മ� കർഷകർ�് 40 ശതമാനം വെര�ം,
വിള സം�രണ�മായി ബ�െ��

യേ�ാപകരണ�ൾ വാ��തിനായി െച�കിട
നാമമാ� കർഷകർ�ം, പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
കർഷകർ�ം വനിതകൾ�ം 50 ശതമാനം �തൽ 60



3 of 3

ശതമാനം വെര�ം മ� കർഷകർ�് 40 ശതമാനം
�തൽ 50 ശതമാനം വെര�ം സ�ിഡി ലഭ�മാ��.

(ii) വ��ികൾ�ം കാർഷിക സ�യം സഹകരണ
സംഘ�ൾ, പാടേശഖര സമിതികൾ എഫ്.പി.ഓ
�ട�ിയവർ�ം കർഷിക യ���െട വാടക
േക��ൾ �ാപി��തിന് 60 ല�ം വെര��
േ�ാജ�കൾ�് 40 ശതമാനം വെര സ�ിഡി
നൽ��.

(iii) െതരെ��� വിേ��കളിൽ കാർഷിക
യേ�ാപകരണ��െട ബാ�കൾ
�ാപി��തിന് കർഷക ��കൾ, സ�യം
സഹായ സംഘ�ൾ, �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ, പ�ായ�കൾ, �ട�ിയവ�് 10
ല�ം വെര�� േ�ാജ�കൾ� പരമാവധി 80
ശതമാനം വെര സ�ിഡി നൽ��. ഇ� �ടാെത
േ�ാ�് തല�ിൽ 99 അേ�ാ സർവീസ്
െസ��ക�ം �ാമപ�ായ�് തല�ിൽ 368
കാർഷിക കർമേസനക�ം �ാപി� െകാ�്
കർഷകർ�് മിതമായ നിര�ിൽ യ�വത്�ത
�ഷി നട�വാ�� േസവന�ൾ െച�
വ���്. എ�ാ ജി�കളി�ം �വർ�ി��

�ഷിവ��ിെ� 14 ക�ം ഹയറിങ്  െസ��കൾ
�േഖന�ം കാർഷിക യ��ൾ മിതമായ നിര�ിൽ
കർഷകർ�് വാടക�് നൽകി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 അനനബനന

പപാരരിസരിതരിക പപാധപാനന്യവവും ഭകന്യ സുരകയവും കണകരിലലെടുതത്ത് ലനല്കൃഷരി
പപപാതപാഹരിക്കുന്നതരിനപായരി     2022-23   വര്ഷവും   നടപരിലെപാക്കുന്ന    വരിവരിധ

പദ്ധതരികള്  സവുംബനരിച്ച  വരിവരങ്ങള് 

സവുംസപാനപാവരിഷത്ത് കൃത  പദ്ധതരിയപായ  ലനൽകൃഷരി  വരികസന  പദ്ധതരിയരിലലെ  ഘടക
പദ്ധതരിയപായ  സുസരിരലനല്കൃഷരി  വരികസന  പദ്ധതരിയരില്  ഉള്ലപടുതരി  ലനല്കൃഷരികത്ത്
അതത്യുല്പപാദനപശേഷരിയള്ള ലനല്വരിതത്ത്,  വളവും,  ജജൈവരിക കകീടപരപാഗ നരിയന്ത്രണവും മുതലെപായവയപായരി
ഒരു ലഹക്ടറരിനത്ത്  5500/-  രൂപ നരിരകരില് വരിതരണവും ലചെയ്യുന.  ഇതരിനപായരി   92727  ലഹക്ടറരിപലെകത്ത്
5100 ലെകവും രൂപ നകീകരി ലവച്ചരിട്ടുണത്ത്.

ലനല്കൃഷരി പപപാതപാഹരിപരിക്കുന്നതരിനപായരി   കരലനല്ക്കൃഷരി  ലചെയ്യുന്നതരിനത്ത് ഒരു ലഹക്ടറരിനത്ത്
13600  രൂപയവും,  ഒരുപ്പൂ  ലചെയ്യുന്ന  വയലുകള്  ഇരുപ്പൂ  ആക്കുന്നതരിനത്ത്  10000  രൂപയവും പപതന്യക
ലനലരിനങ്ങളുലട  (ലപപാകപാളരി,  ഞവര,  ജൈകീരകശേപാലെ,  ഗനകശേപാലെ,  രക്തശേപാലെരി,  ബസ്മതരി)
വരികസനതരിനപായരി ലഹക്ടറരിനത്ത് 10000/- രൂപയവും സബരിഡരിയപായരി നല്കുനണത്ത്.

ലനല്കൃഷരി വരികസന പദ്ധതരിയരിലലെ ഘടക പദ്ധതരിയപായ കരലനല്കൃഷരി  875 ലഹക്ടറരിൽ
നടപരിലെപാക്കുന്നതരിനപായരി  119  ലെകവും  രൂപയവും,  ഒരുപ്പൂ  ലചെയ്യുന്ന  500  ലഹക്ടർ  വയലുകള്  ഇരുപ്പൂ
ആക്കുന്നതരിനത്ത്  50  ലെകവും  രൂപയവും,  പപതന്യക  ലനലരിനങ്ങളുലട  കൃഷരി  650  ലഹക്ടറരിൽ
നടപരിലെപാക്കുന്നതരിനപായരി 65 ലെകവും രൂപയമപാണത്ത് നകീകരിലവച്ചരിട്ടുള്ളതത്ത് .

തരരിശേത്ത് നരിലെങ്ങളരിൽ ലനല്കൃഷരികപായരി 35000 രൂപ കര്ഷകനവും 5000 രൂപ ഭൂവടമകള്ക്കുവും
പചെര്തത്ത്  ആലക  സഹപായധനമപായരി  ലഹക്ടലറപാന്നരിന  40000  രൂപ നല്കുന.  ലനല്കൃഷരി
വരികസന  പദ്ധതരിയരില് ഉള്ലപടുതരി  1415  ലഹക്ടറരിൽ തരരിശേത്ത്  ലനല്കൃഷരി  നടപരിലെപാക്കുന്നതരിനപായരി
566 ലെകവും രൂപ നകീകരി ലവച്ചരിട്ടുണത്ത്. 

പപാടപശേഖരസമരിതരികളുലട പവര്തന ലചെലെവരിനത്ത്  ആയരി ലഹക്ടറരിനത്ത് 360 രൂപ ക്രമതരില്
സഹപായധനവും  നല്കുന.  ഇതരിനപായരി  83334  ലഹക്ടറരിപലെകത്ത്  300  ലെകവും  രൂപയവും,
പപാടപശേഖരസമരിതരികളുലട  അടരിസപാനസസൗകരന്യ  വരികസന  പവർതനങ്ങൾ പപപാജൈക്ടത്ത്
അധരിഷരിതമപായരി നടപരിലെപാക്കുന്നതരിനത്ത് 70 ലെകവും രൂപയവും നകീകരി ലവച്ചരിട്ടുണത്ത്.

സവുംസപാനത്തുള്ള പതത്ത് ലനല്കൃഷരി വരികസന ഏജൈന്സരികള്കത്ത് ജവസത്ത് ലചെയർമപാനള്ള
പഹപാണപററരിയവും,  അവുംഗങ്ങൾക്കുള്ള  സരിറരിങ്ങത്ത്  ഫകീസത്ത്,  പപപാജൈക്ടത്ത്  അധരിഷരിത  പവർതനങ്ങൾ
എന്നരിവയത്ത് ലനല്കൃഷരി വരികസന പദ്ധതരിയരില് 30 ലെകവും രൂപ നകീകരി ലവച്ചരിട്ടുണത്ത്.

ലനല്കൃഷരികപാവശേന്യമപായ  ഗുണപമന്മയള്ള  ലനല്വരിതത്ത്  ഉതത്ത്പപാദരിപരിച്ചത്ത്  കര്ഷകര്കത്ത്
ലെഭന്യമപാക്കുന്നതരിനത്ത്  രജൈരിപസ്റ്റേര്ഡത്ത്  വരിത്തുതത്ത്പപാദക  പദ്ധതരി  2500  ലഹക്ടര്  സലെതത്ത്
നടപരിലെപാക്കുന്നതരിനപായരി  125  ലെകവും  രൂപ വകയരിരുതരിയരിട്ടുണത്ത്.  അപകപാരവും  ഉതത്ത്പപാദരിപരിക്കുന്ന   
ലനല്വരിതത്ത് പകരള സവുംസപാന വരിതത്ത് വരികസന അപതപാറരിറരി  മുഖപാനരിരവും സവുംഭരരിച്ചത്ത്  കർഷകർകത്ത്
വരിതരണവും ലചെയ്യുന.



മണരിലന്റെയവും  പവരരിലന്റെയവും  ആപരപാഗന്യ  പരരിപപാലെന  പദ്ധതരിയരില്  (Soil  and  Root  Health
Management)  ഉള്ലപടുതരി  കുമപായതരിനത്ത്  5400  രൂപ നല്കുന.  39259  ലഹക്ടര്
ലനല്കൃഷരിക്കുള്ള കുമപായതരിനത്ത് 2130 ലെകവും രൂപ നകീകരി ലവച്ചരിട്ടുണത്ത്.

ലനല്വയലുകളുലട  ഉടമസര്കത്ത് ലഹക്ടറരിനത്ത്  3000  രൂപ  നരിരകരില്  പറപായല്റരി
നല്കുന്നതരിനപായരി  2022-23 വര്ഷവും 30000 ലഹക്ടർ ലനൽ വയലുകൾകത്ത്  900 ലെകവും രൂപ നകീകരി
ലവച്ചരിട്ടുണത്ത് .

പനപാണ്  പപാന്  (പദ്ധതരിപയതരവും) ഇനതരില്  ഉള്ലപടുതരി  ലനലരിലന്റെ  ഉതത്ത്പപാദന
പബപാണസപായരി ഓപരപാ സകീസണരിലലെ ലനല്ക്കൃഷരിക്കുവും ലഹക്ടറരിനത്ത് 1000 രൂപ നല്കുന. 2022-23
വര്ഷതരില് ഗപാമപഞപായത്തുകള്കപായരി  1324 ലെകവും രൂപയവും മുനരിസരിപപാലെരിറരികള്കപായരി 44 ലെകവും
രൂപയവും പകപാര്പപറഷനകള്കപായരി 0.50 ലെകവും രൂപയവും വകയരിരുതരിയരിട്ടുണത്ത്.

ലനൽകൃഷരികത്ത് പരരിധരിയരിലപാലതയവും മറത്ത് വരിളകൾകത്ത് രണത്ത് ലഹക്ടർ വലരയവും ജൈലെപസചെനതരിനത്ത്
ജവദത്യുതരി സസൗജൈനന്യമപായരി അനവദരിച്ചു വരുനണത്ത്.

ലനല്കൃഷരിയലട വരികസനതരിനപായരി  പകനപാവരിഷ്കൃത പദ്ധതരിയപായ പദശേകീയ ഭകന്യ സുരക
പദ്ധതരി  പപാലെകപാടത്ത്  ജൈരിലയരിലെപാണത്ത്  നടപരിലെപാക്കുന്നതത്ത്.  60%  പകനവരിഹരിതവവും  40%  സവുംസപാന
വരിഹരിതവവും  ഉള്ലപടുതരി  നടപരിലെപാക്കുന്ന  പദ്ധതരി  പകപാരവും  പദർശേനപതപാട്ടങ്ങള്  സവുംഘടരിപരിക്കുക,
വരിതത്ത്  വരിതരണവും,  മണത്ത്  സവുംരകണവും,  സൂക്ഷ്മ  മൂലെകങ്ങളുലട  വരിതരണവും,  സസന്യ  സവുംരകണവും,
കപാര്ഷരികയപന്ത്രപാപകരണങ്ങള്,  ഗ്രൂപടരിസപാനതരിലുള്ള  പപാപദശേരിക  സവുംരകണ  പവര്തനങ്ങള്
എന്നരിവയപാണു  ആനകൂലെന്യവും  നല്കുന്നതത്ത്.  2022-23 വര്ഷതരില്  53.70  ലെകവും  രൂപയലട  പദ്ധതരി
നടപരിലെപാകപാനള്ള  അപലെപാപകഷൻ  ലെഭരിക്കുകയവും  അതരിനള്ള  ആകൻ  പപാൻ  തയപാറപാകരി
പകനസർകപാരരിപലെകത്ത് സമർപരിക്കുകയവും ലചെയരിട്ടുണത്ത്.

ജൈനകകീയപാസൂത്രണ  പദ്ധതരിയരില്  ഉള്ലപടുതരി  ഉഴവകൂലെരിക്കുവും  മറത്ത്
ഉതത്ത്പപാദപനപാപപാധരികള്ക്കുമപായരി  ഒരു  ലഹക്ടറരിനത്ത്  പരമപാവധരി  25000  രൂപയലട  ആനകൂലെന്യവും
കര്ഷകര്കത്ത്  ലെഭരിക്കുവും.  കുട്ടനപാടത്ത്  മുതലെപായ  പപതന്യക  ലനൽകൃഷരി  പമഖലെകൾകത്ത്  ഒരു  ലഹക്ടറരിനത്ത്
പരമപാവധരി 32000  രൂപയപാണത്ത് ആനകൂലെന്യവും ഉള്ളതത്ത്. 

പകൃതരിപകപാഭവും  മൂലെവും  ലനല്കൃഷരികത്ത്  നപാശേവും  സവുംഭവരിക്കുന്ന  സപാഹചെരന്യങ്ങളരില് പകരവും
വരിതയപാനള്ള  ലനല്വരിതത്ത്  സസൗജൈനന്യമപായരി  നല്കുനണത്ത്.  കൂടപാലത പകൃതരി  പകപാഭദുരരിതപാശേശപാസ
നരിധരിയരില് നരിനവും ലഹക്ടറരിനത്ത് 13500 രൂപ നരിരകരിലുവും വരിള ഇന്ഷശറന്സത്ത് പദ്ധതരിയരില് അവുംഗമപായ
കര്ഷകര്കത്ത്  45  ദരിവസതരിനകമുള്ള വരിളയത്ത്  15000  രൂപയവും  45  ദരിവസതരിന പശേഷമുള്ള വരിളയത്ത്
35000 രൂപ പകപാരവവും ധനസഹപായവും അനവദരിക്കുന. കര്ഷകര് ഉല്പപാദരിപരിക്കുന്ന ലനലത്ത് സര്കപാര്
സരിവരില് സജപസത്ത് പകപാര്പപറഷന് മുപഖന സവുംഭരരിക്കുകയവും ലചെയ്യുന.


