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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1550 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷികേമഖലയിൽ സ�യംപര�ാ�  ൈകവരി��തിനാ�ളള പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷിക േമഖലയിെല ഉത്പാദനം,
സംഭരണം,സം�രണം, വിപണനം എ�ിവയിൽ
സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാൻ സർ�ാരിെ�
��ദിന കർ�പരിപാടികളിൽ ഉൾെ���ി

�ഷിവ��് നട�ാ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ഭാവിയിൽ േകരളെ� കാർഷിക
സ��മാ��തി�ം തരി�നില�ൾ ��തൽ
�ഷി േയാഗ�മാ�ി സ�യംപര�ാ�ത േന��തി�ം
എെ�ാെ� പ�തികൾ നട�ിലാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) സം�ാന�് കർഷക�െട ���ൾ
മനസിലാ�ി കാർഷിക ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�വാ�ം
��ിരവികസന ല���ൾ േന��തി�
േവ�ി�ം ഉ�ാദനം, ഉ�ാദന�മത എ�ീ
േമഖലകളിൽ ��തൽ �� േക�ീകരി�ി��്.
ഇതിനായി സം�ാന �ഷി വ��് �േഖന 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവ��. �ധാന ഭ�� വിളകളായ െന�്,
പ��റി, കിഴ�വർ��ൾ, െച�ധാന��ൾ
എ�ിവ� �റെമ �ഗ�വിളകൾ പഴവർ��ൾ
�തലായവ�െട �ഷി നിലനിർ��തിേനാെടാ�ം
��തൽ �ല�ളിേല�് �ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം
ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ി��തി��
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത
പര�ാരാഗത ഇന��ം നാടൻ ഇന��ം
സംര�ി��തി�ം ��തൽ �ല�ളിേല�്

വ�ാപി�ി��തി�� പ�തിക�ം
നട�ിലാ���്. കാർഷിക രംഗെ� സാേ�തിക
വിദ�കൾ കർഷകരിൽ എ�ി��തി��

കാർഷിക വി�ാന വ�ാപന പ�തി�ം �ഷിവ��്
നട�ിലാ��. കാർഷിക �വർ�ന�ൾ

സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��ത്
സാ��മാ��തിന് കാർഷിക േസവന േക���ം
േസവന സംവിധാന�ം പ�തി �ഷിവ��്
നട�ിലാ��. കർഷകർ ഉൽ�ാദി�ി��
കാർഷിക ഉൽ����െട �ല�വർ�നവി�ം
വിപണന�ി�ം ആവശ�മായ സഹായ�ൾ
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നൽ��തിനാവശ�മായ പ�തിക�ം �ഷിവ��്
നട�ിലാ��. 2021-22സാ��ിക വർഷം
�ഷിവ��് ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��
�ധാന പ�തികൾ �വെട േചർ��: െനൽ�ഷി
വികസന പ�തി �ാേദശിക �ാധാന���
വിളക�െട േ�ാ�ാഹന�ി�� പ�തി പ��റി
�ഷി വികസന പ�തി കിഴ�് /പയർ വർ���െട
വികസനം നാളീേകര വികസന പ�തി �ഗ� വിള
വികസന പ�തി ൈഹെടക് അ�ികൾ�ർ
പഴ�ൾ, ��ൾ, ഔഷധ സസ��ൾ എ�ിവ�െട
വികസന�ി�� പ�തി ക�� �ഷി��
�േത�ക പ�തി മ�ിെ��ം േവരിെ��ം ആേരാഗ�

പരിപാലന�ം ഉത്പാദന �മത
ഉയർ��തി��� പ�തി വിള ആേരാഗ�

പരിപാലന പ�തി ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ

�ഷി�റക�ം �ണേമ��� നടീൽ വ���െട
ഉൽ�ാദന�ം വിതരണ�ം ലേബാറ�റിക�െട
ആ�നീകരണം. കാർഷിക വി�ാനവ�ാപനം

കാർഷിക വിവര�ം വിനിമയ�ം കാർഷിക േസവന
േക���ം േസവന സംവിധാന�ം വിള
ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി ��തിേ�ാഭ��ം
കീടേരാഗ��ം അഭി�ഖീകരി��തി��
അടിയ�ിര പരിപാടി ൈജവ ൈവവിധ�
സംര�ണ�ി�ം പര�രാഗത വിള ഇന��െട
േ�ാ�ാഹന�ി��� പ�തി കാർഷിക
വിളക�െട വിപണി വികസനം വില�ിരത�്

വിപണി ഇടെപടൽ പ�തി കാർഷിേകാ����െട
സം�രണ�ം �ല�വർ�ന�ം വയനാട്  ജി��െട
കാർഷിക േമഖല �ന��ീവനം ബേയാഗ�ാസ്
�ാ�കൾ�് അധികധനസഹായം �ാപി�ൽ

�ാമീണ അടി�ാന സൗകര� വികസന നിധി
(ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്) �ഷി പാഠശാല �നർ�നി -
�ളയാന�ര കാർഷിക േമഖല�െട �ന�ാപനം

��നാട്  േമഖലയിെല കാർഷിക വികസന�ി��

പ�തി േകരള ഫാം �ഷ്  - പഴം പ��റി തറവില
കർഷക േ�മഫ�് േബാർഡ്  േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട ആഘാത�ിൽ ��ി��
അ�ഭവി�� കർഷകർ�് ഒ�
ൈക�ാ�ായാണ് സം�ാന സർ�ാർ �ഭി�
േകരളം പ�തി 2020-21 വർഷ�ിൽ

നട�ിലാ�ിയത്. തേ�ശ �ാപന��െട

േന�ത��ിലാണ് കഴി� വർഷം പ�തി
നട�ാ�ിയത്. �ഷി, �ഗസംര�ണം,
�ീരവികസനം, ഫിഷറീസ് , സഹകരണ,
ജലേസചനം �ട�ിയ വിവിധ വ��ക�െട
�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�െകാ�ാണ് ഈ
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പ�തി നട�ിലാ�ിയത്. കാർഷിക േമഖലയിൽ
തരി� നില �ഷി, പ��റി�ഷിയിൽ മഴ മറക�െട
േ�ാ�ാഹനം, സംേയാജിത �ഷി
സംവിധാന��െട (ൈജവ�ഹം) േ�ാൽസാഹനം,
ഒ� േകാടി ഫല ��ൈതകൾ ന�വളർ�ൽ,
വാ�ാ സൗകര�ം ലഭ�മാ�ൽ എ�ിവ കഴി�
സാ��ിക വർഷ�ിൽ നട�ിലാ�ി. 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ �ഭി� േകരളം
പ�തി�െട ഘടക�ൾ മ� പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ��. അവ�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
തരി�നില�ളിൽ െനൽ�ഷി
വ�ാപി�ി��തിനായി 2021-22 വർഷ�ിൽ

െനൽ�ഷി വികസന പ�തിയി�� “തരിശ്
െനൽ�ഷി - �ഭി�േകരളം അഡീഷണൽ
അേലാേ�ഷൻ” എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി

െഹ�റിന് 40000 �പ (35000�പ കർഷക�ം
5000 �പ ��ടമ�ം) എ� നിര�ിൽ കർഷകർ�്
ആ��ല�ം നൽ���്. 750 െഹ�ർ �ല�്

��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആെക 300
ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. �ടാെത തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ ജനകീയാ��ണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തരിശ്  െനൽ�ഷി�്
40000 �പ (35000�പ കർഷക�ം 5000 �പ
��ടമ�ം) എ� നിര�ിൽ ധനസഹായം
നൽ���്. "�ാേദശിക �ാധാന��� വിളക�െട
വികസന പ�തിയിൽ"  �ഭി�േകരളം എ�
ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി 166.67 െഹ�ർ തരിശ്
�മിയിൽ െച�ധാന��ൾ �ഷി െച��തിനായി
50 ല�ം �പ വകയി��ിയി��്. "പയർവർ�,
കിഴ�് വർ� വിളക�െട േ�ാ�ാഹന

പ�തിയിൽ" �ഭി� േകരളം എ� ഘടക�ിൽ

ഉൾെ���ി 50 െഹ�ർ തരിശ്  �മിയിൽ പയർ
വർ� വിളകൾ �ഷി െച��തിന് 15 ല�ം
�പ�ം, 70 െഹ�ർ തരിശ്  �മിയിൽ കിഴ�് വർ�
വിളകൾ �ഷി െച��തിന് 21 ല�ം �പ�ം
വകയി��ിയി��്. �ഷി വ��് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവ�� സമ� പ��റി വികസന
പ�തിയിെല �ഭി�േകരളം എ� ഘടക�ിൽ

ഉൾെ���ി തരി��മിയിൽ പ��റി �ഷി
െച��തിനായി കർഷകർ�് ധനസഹായം
നൽ��. തരി� �ല�ളിൽ പ��റി �ഷി
െച�� കർഷകർ�് െഹ�റി�് 40000 �പയാണ്
ധനസഹായം നൽ��ത് . ഇതിൽ �മി �ഷി
െച�ാനായി വി�െകാ��� ഉടമ�ന് െഹ�റിന്
3000 �പ�ം �ഷി െച�� കർഷകന് 37000
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�പ�മാണ് ധനസഹായം നൽകി വ��ത്. ഈ
സാ��ിക വർഷം 625 െഹ�ർ തരി� നില�ിൽ

പ��റി �ഷി െച�വാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ഓണതത്തിനന് ഒരു മുറന പച്ചക്കറത്തി 2021-22

സനസസ്ഥാന സർക്കസ്ഥാർ നടപത്തിലസ്ഥാക്കത്തി വരുന്ന പച്ചക്കറത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തിയുടട മുഖഖ്യഘടകമസ്ഥാണന്
ഓണതത്തിനന് ഒരുമുറന പച്ചക്കറത്തി.  വവീട്ടുവളപത്തിടല പച്ചക്കറത്തി കൃഷത്തി പപസ്ഥാതസ്ഥാഹത്തിപത്തിക്കസ്ഥാനുന,  ഓണക്കസ്ഥാലതന്
അനഖ്യ സനസസ്ഥാനത്തു നത്തിനന വരുന്ന പച്ചക്കറത്തികളുടട പതസ്ഥാതന് കുറക്കസ്ഥാനുമസ്ഥാണന്  100  ദത്തിനപരത്തിപസ്ഥാടത്തിയത്തില
ഉള്ടപടുതത്തി പസ്തുത പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടട ലകഖ്യമത്തിടത്തിരുന്നതന്.

പച്ചക്കറത്തി  വത്തികസന  പദ്ധതത്തിയുടട  വവീട്ടുവളപത്തിടല  പച്ചക്കറത്തി  കൃഷത്തി  എന്ന  ഘടകതത്തില
ഉള്ടപടുതത്തി  2021 - 22  വർഷതത്തില ഓണതത്തിനന് ഒരു മുറന പച്ചക്കറത്തിക്കസ്ഥായത്തി  10/-  രൂപ വത്തിലയുള്ള  50
ലകന  വത്തിത്തുപസ്ഥാക്കറ്റുകളുന,  2.5  രൂപവത്തിലയുള്ള  150  ലകന  പച്ചക്കറത്തിതതകളുമസ്ഥാണന്  കർഷകർ,
വത്തിദഖ്യസ്ഥാർതത്തികള്,  വവീടമ്മമസ്ഥാർ,  സന്നദ്ധസനഘനകള് തുടങത്തി എലസ്ഥാ ജനവത്തിഭസ്ഥാഗങളത്തിപലകന കൃഷത്തിഭവന
വഴത്തി സസൗജനഖ്യമസ്ഥായത്തി വത്തിതരണന ടചെയ്തതന്.

പച്ചക്കറത്തി വത്തിത്തു പസ്ഥാക്കറ്റുകള് ഡത്തിപസ്ഥാർടന്ടമനന് ഫസ്ഥാമുകളത്തിലൂടടയുന വത്തിഎഫന്. പത്തി.സത്തി.ടക. വഴത്തിയുമസ്ഥാണന്
സമസ്ഥാഹരത്തിച്ചു  വത്തിതരണന  ടചെയ്തതന്.  150  ലകന  പച്ചക്കറത്തി  തതകള്  പബസ്ഥാക്കന്തലതത്തില  അതസ്ഥാതു
എഡത്തിഎമസ്ഥാരുടട  പമലപനസ്ഥാടതത്തില  അപഗസ്ഥാസർവവീസന്  ടസനർ,  കസ്ഥാർഷത്തിക  കർമ്മപസന,  വത്തിവത്തിധ
വത്തി.ഡത്തി.പത്തി.  നഴന് സറത്തികള് എന്നത്തിവത്തിടങളത്തില ഉതന്പസ്ഥാദത്തിപത്തിച്ചു വത്തിതരണന ടചെയുകയുന,  ഡത്തിപസ്ഥാർടന്ടമനന്ഫസ്ഥാന,
കസ്ഥാർഷത്തികസർവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല, തുടങത്തിയവയത്തില നത്തിനന വസ്ഥാങത്തിയുന വത്തിതരണന ടചെയന്തു. ഓണതത്തിനന് ഒരു
മുറന പച്ചക്കറത്തി പദ്ധതത്തിയുടട പബത്തിസത്തിറത്തിക്കസ്ഥായത്തി ഫസ്ഥാന ഇനഫർപമഷന ബബ്യൂപറസ്ഥാ 5 ലകന ലവീഫന് ടലറ്റുകളുന 1
ലകന  പപസ്ഥാസ്റ്ററുകളുന  അച്ചടത്തിച്ചന്  വത്തിതരണന  ടചെയ്യുകയുണസ്ഥായത്തി.  ഓഗസ്റ്റന്  മസ്ഥാസന  15  തവീയതത്തിപയസ്ഥാടട
വത്തിതരണന  പൂർതവീകരത്തികകയുന  100  ദത്തിന  പരത്തിപസ്ഥാടത്തിയത്തില  50  ലകന  വത്തിതന്  പസ്ഥാക്കറ്റുകളുന  150  ലകന
പച്ചക്കറത്തി തതകളുന വത്തിതരണന ടചെയുക എന്ന ലകഖ്യന തകവരത്തികവസ്ഥാനുന സസ്ഥാധത്തിച്ചു. ഈ പദ്ധതത്തിലൂടട
37  ലകന കുടുനബങള്ക്കന് വത്തിത്തുന തതകളുന വത്തിതരണന ടചെയ്യുവസ്ഥാനുന, 2400  ടഹക്ടറത്തില വവീട്ടുവളപത്തിടല
പച്ചക്കറത്തി കൃഷത്തി വഖ്യസ്ഥാപത്തിപത്തികവസ്ഥാനുന, 3.7  ലകന സുരകത്തിത പച്ചക്കറത്തി ഓണകസ്ഥാലത്തു ഉലസ്ഥാദത്തിപത്തികവസ്ഥാനുന
സസ്ഥാധത്തിച്ചു.  ഈ  പദ്ധതത്തി  നടപത്തിലസ്ഥാക്കത്തിയ  വഴത്തി  4000  ടതസ്ഥാഴത്തില  ദത്തിനങള്  പതഖ്യകമസ്ഥായുന  10000
പപരസ്ഥാകമസ്ഥായുന സൃഷന്ടത്തികവസ്ഥാന സസ്ഥാധത്തിച്ചു.

2. 100 ദത്തിന പരത്തിപസ്ഥാടത്തിയുടട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി തജവ പച്ചക്കറത്തികള് വത്തിളടവടുപത്തിടനസ്ഥാരുങത്തി

കസ്ഥാർഷത്തിപകസ്ഥാലപസ്ഥാദനതത്തില  സസ്വയന  പരഖ്യസ്ഥാപ്തത  ലകഖ്യമത്തിടുന്നതത്തിപനസ്ഥാടടസ്ഥാപന  തടന്ന
സുരകത്തിതമസ്ഥായ  ഭകണന  എലസ്ഥാവർകന  ഉറപ്പുവരുപതണതസ്ഥായത്തിട്ടുണന്.  സനസസ്ഥാനത്തുടനവീളന
വത്തിഷരഹത്തിതമസ്ഥായ കസ്ഥാർഷത്തിപകസ്ഥാലപന്നങള് ഉതന്പസ്ഥാദത്തിപത്തികന്നതത്തിനന് കർഷകടര സജ്ജമസ്ഥാകന്നതത്തിനസ്ഥായത്തി
സുഭത്തികന  സുരകത്തിതന  ഭസ്ഥാരതവീയ  പകൃതത്തി  കൃഷത്തി  പദ്ധതത്തി  പകരളതത്തില  84000  ടഹക്ടർ  സലതന്
നടപത്തിലസ്ഥാക്കത്തി വരുന. ബഹ. മുഖഖ്യമനത്തിയുടട 100 ദത്തിന പരത്തിപസ്ഥാടത്തിയുടട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി 5000 ടഹക്ടർ സലതന്
ഇതത്തിനകന കൃഷത്തി ആരനഭത്തികകയുന വത്തിളടവടുപത്തിനന് സജ്ജമസ്ഥാകകയുന ടചെയ്തത്തിരുന. ആടക 14 ജത്തിലകളത്തില
23566 ടഹക്ടർ സലതന് പച്ചക്കറത്തികള്, ടനലന്, വസ്ഥാഴ, കത്തിഴങ്ങുവർഗ്ഗങള്, ടതങന് അധത്തിഷത്തിത പച്ചക്കറത്തി
കൃഷത്തി  എന്നത്തിവ  സുഭത്തികന  സുരകത്തിതന  -  ഭസ്ഥാരതവീയ  പകൃതത്തി  കൃഷത്തി  പദ്ധതത്തിയുടട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി  ഈ
ദത്തിനങളത്തില കൃഷത്തി ടചെയ.



വത്തിവത്തിധ  കസ്ഥാർഷത്തിക  കൂടസ്ഥായ്മകളത്തിലൂടട  മൂലഖ്യവർദ്ധത്തിത  ഉലന്നങളുന  തജവ  ഉലദപനസ്ഥാപസ്ഥാധത്തികളുന
നത്തിർമ്മത്തിച്ചന്  കർഷകർക്കന്  വത്തിതരണന  ടചെയസ്ഥാന  സസ്ഥാധത്തിച്ചു.  പരമ്പരസ്ഥാഗത  വത്തിതത്തിനങള്
സനരകത്തികന്നതത്തിടന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി പഞസ്ഥായത്തുകളത്തില വത്തിതത്തിനങള് ഉപപയസ്ഥാഗത്തിച്ചന് പച്ചക്കറത്തി കൃഷത്തിയുന
ടനല കൃഷത്തിയുന ആരനഭത്തിച്ചു.  ഈ പദ്ധതത്തിയുടട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി പകൃതത്തി കൃഷത്തിയുടട വത്തിവത്തിധ കൃഷത്തി രവീതത്തികള്
അവലനബത്തിച്ചന്  കർഷകരുടട കൃഷത്തിയത്തിടങളത്തില മസ്ഥാതൃക പതസ്ഥാടങള് നടപത്തിലസ്ഥാക്കത്തി.  പബസ്ഥാക്കന്  തലതത്തില
തത്തിരടഞ്ഞെടുത തഹ പവർ കമ്മത്തിറത്തിയത്തിടല കർഷക പതത്തിനത്തിധത്തികള്ക്കന് പരത്തിശവീലനങള് നലകുകയുന
ഇവരത്തിലൂടട  പദ്ധതത്തിയത്തില  ഉലസ്ഥാദത്തിപത്തിപക്കണ  തജവ  കൂട്ടുകളുടട  ഉലസ്ഥാദന  രവീതത്തികള്  മറന്  കർഷകർക്കന്
പകർന്നന് നലകുകയുന ടചെയ

ഓണ  കസ്ഥാലയളവത്തില  ടത്തി  കർഷകർ  ഉലസ്ഥാദത്തിപത്തിച്ച  പച്ചക്കറത്തികള്  സുഭത്തികന  സുരകത്തിതന  എന്ന
പപരത്തില ബസ്ഥാനഡന് ടചെയ്തന് ഇപക്കസ്ഥാപഷസ്ഥാപ്പുകള്, ആഴ്ച ചെന, ഓണ മസ്ഥാർക്കറന് എന്നത്തിവത്തിടങളത്തിലൂടട വത്തിലപന
നടതത്തി.  പദ്ധതത്തിയുടട  നടതത്തിപത്തിലൂടട  പതഖ്യകമസ്ഥായത്തി  17280  ഉന  പപരസ്ഥാകമസ്ഥായത്തി  95000  ടതസ്ഥാഴത്തില
അവസരങള്  സൃഷത്തിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധത്തിച്ചു.  ഇതത്തിനന്  പുറപമ  പഡറസ്ഥാ  എനടത്തി  ഓപപററർമസ്ഥാടര  കരസ്ഥാർ
അടത്തിസസ്ഥാനതത്തില നത്തിയമനന നടത്തുകയുന ടചെയ.

പദ്ധതത്തിയുടട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി ഉലസ്ഥാദത്തിപത്തിച്ച കർഷത്തിപകസ്ഥാലന്നങളുടട വത്തിളടവടുപത്തിടന ഉദന്ഘസ്ഥാടനന  2021
ടസപന്റനബർ മസ്ഥാസന  11  -ാസ്ഥാന തവീയതത്തി രസ്ഥാവത്തിടല  08:30  നന്  ബഹ.  കൃഷത്തി വകുപന് മനത്തി തത്തിരുവനനപുരന
ജത്തിലയത്തിടല കസ്ഥാടസ്ഥാക്കട പഞസ്ഥായതത്തിടല  ശവീ.പമസ്ഥാഹനകൂമസ്ഥാർ എന്ന കർഷകടന കൃഷത്തിയത്തിടതത്തില വച്ചന്
നടത്തുന്നതസ്ഥാണന്.

3. ഒരു പകസ്ഥാടത്തി ഫലവൃകതതകളുടട വത്തിതരണന

സനസസ്ഥാനതത്തിടന  തനതന്  ഫലവൃകങളുന  വത്തിപദശതന്  നത്തിന്നന്  ടകസ്ഥാണ്ടു  വന്നന്  നട്ടുപത്തിടത്തിപത്തിച്ചന്
വത്തിളയത്തിക്കസ്ഥാന  കഴത്തിയുന്നതുമസ്ഥായ  ഫലവർഗ്ഗങളുമസ്ഥായ  പസ്ഥാവന്,  മസ്ഥാവന്,  മസ്ഥാതളന,  പസ്ഥാഷന  ഫ്രൂടന്,  ചെസ്ഥാമ്പ
ഇനങള്,  സപപസ്ഥാട,  അവക്കസ്ഥാപഡസ്ഥാ,  ഓറഞന്,  പപരക്ക,  നസ്ഥാരക  ഇനങള്,  മുരത്തിങ,  കറത്തിപവപന്,
ടകസ്ഥാടനപുളത്തി,  റമ്പൂടസ്ഥാന,  മസ്ഥാപഗസ്ഥാസ്റ്റവീന,  പപസ്ഥായ,  വസ്ഥാഴ  ഇനങള്,  ചെതുരപുളത്തി,  ഡസ്ഥാഗണ്  ഫ്രൂടന്,  ലത്തിച്ചത്തി,
പസ്ഥാലപഴന, മത്തിറക്കത്തിള് ഫ്രൂടന്,  മുള്ളസ്ഥാത, ടവസ്റ്റന് ഇനഖ്യന ടചെറത്തി,  വുഡന് ആപത്തിള്, ഇലുമ്പന പുളത്തി,  സവീതപഴന
(അപനസ്ഥാന),  ബറസ്ഥാബ,  കപസ്റ്റഡന് ആപത്തിള്  (ആത),  ടനലത്തി തുടങത്തിയ 30  ഇനന ഫലവൃകങളുടട ഒരു
പകസ്ഥാടത്തി  തതകള്  ഉലസ്ഥാദത്തിപത്തിച്ചന്  കർഷകർക്കന്  വത്തിതരണന  ടചെയ്യുന്നതത്തിനുന,  ടപസ്ഥാതുസലങളത്തില
വച്ചുപത്തിടത്തിപത്തികന്നതത്തിനുമസ്ഥായുമസ്ഥാണന് “ഒരു പകസ്ഥാടത്തി ഫലവൃകതതകളുടട വത്തിതരണന” എന്ന പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടട
ലകഖ്യമത്തിടുന്നതന്.

പദ്ധതത്തിയുടട ഒന്നസ്ഥാന ഘടന ബഹമസ്ഥാനടപട മുഖഖ്യമനത്തിയുടട 100 ദത്തിന പരത്തിപസ്ഥാടത്തിയത്തില ഉള്ടപടുതത്തി
25  ലകന  തതകള്  2021  ജൂണ്  11  മുതല  2021  ടസപറനബർ  17  വടരയുന  ലകഖ്യമത്തിട്ടുരുന്നതന്. ഈ
കസ്ഥാലയളവത്തിനുളത്തില 29 ലകന തതകള് വത്തിതരണന ടചെയുവസ്ഥാന സസ്ഥാധത്തിച്ചു.

183863  ഗസ്ഥാഫന്കള്,  121980  ടലയർകള്,  321368  ടത്തിഷബ്യൂകള്ച്ചർ  വസ്ഥാഴ,  602439  വസ്ഥാഴക്കന്നന്,  1670350
ഫലവൃക  തതകള്  എന്നത്തിവ  ഒന്നസ്ഥാന  ഘടതത്തില,  വത്തിവത്തിധ  ഏജനസത്തികളസ്ഥായ കസ്ഥാർഷത്തിക  വത്തികസന
കർഷക പകമ വകുപന്  ഫസ്ഥാമുകള് പകരള കസ്ഥാർഷത്തിക സർവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല,  വത്തി.എഫന്.പത്തി.സത്തി.ടക.  അപഗസ്ഥാ
സർവ്വവീസന്  ടസനർ/കസ്ഥാർഷത്തിക  കർപമ്മസന  (ടക.എസന്.എ.എന.എന.),  കുടുനബശവീ,  എന.ജത്തി.എന.
ആർ.ജത്തി.എസന്  വഴത്തി  ഉലസ്ഥാദത്തിപത്തിച്ചന്  വത്തിതരണന  പൂർതവീകരത്തിച്ചു.  ഇതത്തിലൂടട  421097  കുടുനബങളത്തിപലക്കന്



ഫലവൃക തതകള് വത്തിതരണന ടചെയുവസ്ഥാന സസ്ഥാധത്തിച്ചു.ഈ പദ്ധതത്തി നടപത്തിലസ്ഥാക്കത്തിയ വഴത്തി 15000 ടതസ്ഥാഴത്തില
ദത്തിനങള് പതഖ്യകമസ്ഥായുന 125000 പപരസ്ഥാകമസ്ഥായുന സൃഷന്ടത്തികവസ്ഥാന സസ്ഥാധത്തിച്ചു.

4. നഗര വഴത്തിപയസ്ഥാര കസ്ഥാർഷത്തിക വത്തിപണത്തികള്

നഗര  പപദശടത  വത്തിഷരഹത്തിത  പഴന  പച്ചക്കറത്തികളുടട  ആവശഖ്യകത  മനസത്തിലസ്ഥാക്കത്തി  ഒരു
തുടക്കടമന്ന നത്തിലയത്തില സർക്കസ്ഥാരത്തിടന 100  ദത്തിന കർമ്മ പദ്ധതത്തിയുടട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി  2021-22  ല 100  നഗര
വഴത്തിപയസ്ഥാര  കസ്ഥാർഷത്തിക  ചെനകള്  പൂർതവീകരത്തിച്ചു.  പധസ്ഥാന  ടടസൗണ്ഷത്തിപ്പുകളസ്ഥായ  തത്തിരുവനനപുരന,
എറണസ്ഥാകുളന, തൃശ്ശൂർ, പകസ്ഥാഴത്തിപക്കസ്ഥാടന് ജത്തിലകളത്തില 10 വവീതവുന, മറന് ജത്തിലകളത്തില 6 വവീതവുന, നഗര വഴത്തിപയസ്ഥാര
കസ്ഥാർഷത്തിക ചെനകളസ്ഥാണന് പൂർതവീകരത്തിച്ചതന്.  ആടക  100  നഗര വഴത്തിപയസ്ഥാര കസ്ഥാർഷത്തിക ചെനകള്  2021-22
വർഷതത്തില  ബഹ.  മുഖഖ്യമനത്തിയുടട  100  ദത്തിന  പരത്തിപസ്ഥാടത്തിയുടട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി  പവർതത്തി  പദ്ധതത്തില
എതത്തിക്കഴത്തിഞ.  ജത്തിലയത്തിടല നഗരപപദശതന് ആരനഭത്തിച്ച വഴത്തിപയസ്ഥാര ചെനകല വഴത്തി  നസ്ഥാളത്തിതുവടര  23
ലകന രൂപ മൂലഖ്യന വരുന്ന 65 ടണ് പഴന പച്ചക്കറത്തികല സനഭരത്തിച്ചന് വത്തിതരണന നടതസ്ഥാന കഴത്തിഞ്ഞെത്തിട്ടുണന്.
എറണസ്ഥാകുളന  ജത്തിലയത്തിടല  അങ്കമസ്ഥാലത്തിയത്തിലസ്ഥാണന്  100  മടത  നഗര  വഴത്തിപയസ്ഥാര  ആഴ്ച  ചെനകളുടട
പൂർതവീകരണ പഖഖ്യസ്ഥാപനവുന ഉദന്ഘസ്ഥാടനവുന ബഹ. കൃഷത്തി വകുപന് മനത്തി 2021 ആഗസ്റ്റന് 31 നന് നത്തിർവ്വഹത്തിച്ചു.

5. പകരളതത്തിടല കർഷക ഉതന്പസ്ഥാദക സനഘടനകള് (FPO)

അസനഘടത്തിതരസ്ഥായ  സസ്വനവുന  പസ്ഥാടവുന  ഉള്ള  ഭൂമത്തിയത്തില  കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്ന  ടചെറുകത്തിട  നസ്ഥാമമസ്ഥാത
കർഷകരസ്ഥാണന്  പകരളതത്തിലുള്ളതന്.  കസ്ഥാർഷത്തിക ഉലപന്നങള് എലസ്ഥാനതടന്ന സൂകത്തിപ്പു കസ്ഥാലന  വളടര
കുറഞ്ഞെവയസ്ഥാണന്. അതത്തിനസ്ഥാല തടന്ന വത്തിലപപശസ്ഥാനുള്ള കഴത്തിവന് കൃതഖ്യമസ്ഥായ മസ്ഥാർക്കറന് വത്തിലകടള കുറത്തിച്ചുള്ള
അറത്തിവത്തിലസ്ഥായ്മ  നത്തിരനരമസ്ഥായ  മസ്ഥാർക്കറന്  ചെലനങള്  വത്തിലകളത്തില  ഉള്ള  വഖ്യതത്തിയസ്ഥാനങള്  ഇവടയലസ്ഥാന
കസ്ഥാർഷത്തിക  പകരളന  ഇന്നന്  പനരത്തിടുന്ന  ടവല്ലുവത്തിളത്തികള്  ആണന്.  ഈ  പതത്തിസനത്തിക്കന്  ഒരു
പരത്തിഹസ്ഥാരടമപന്നസ്ഥാണന  ആണന്  കർഷക  ഉതന്പസ്ഥാദക  സനഘടനകള്  രൂപവീകരത്തികന്നതത്തിനന്  പകരള
സർക്കസ്ഥാർ  ലകഖ്യമത്തിടുന്നതന്.  50  പുതത്തിയ  കർഷക  ഉതന്പസ്ഥാദക  സനഘടനകളുടട  രൂപവീകരണവുന
നത്തിലവത്തിലുള്ള  50  കർഷക സനഘടനകളുടട ശസ്ഥാകവീകരണവുന ആണന്  FPO  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടട വത്തിഭസ്ഥാവനന
ടചെയ്യുന്നതന്.  ഇതരന  രജത്തിസ്റ്റർ  ടചെയ്യുന്ന  സനഘടനയന്  60  ലകന  രൂപയസ്ഥാണന്  ആദഖ്യടത  മൂന
വർഷതത്തിനകന  ധനസഹസ്ഥായന  നലകുന്നതന്.  അസനഘടത്തിത പമഖലയത്തില കസ്ഥാർഷത്തികവൃതത്തി  നടത്തുന്ന
കർഷകടര  സനഘടത്തിപത്തിച്ചു  ടകസ്ഥാണന്  അവർക്കന്  നഖ്യസ്ഥായമസ്ഥായ  വത്തില  ഉറപസ്ഥാകക,  ടപടടന്നന്
പസ്ഥാഴസ്ഥായത്തിപപസ്ഥാകുന്ന  കസ്ഥാർഷത്തിക  ഉലപന്നങടള  കൂടുതല  കസ്ഥാലന  സൂകത്തിച്ചു  വയ്ക്കുന്നതത്തിനന്  ഉതകുന്ന
രവീതത്തിയത്തിലുള്ള  സസ്ഥാപങ്കതത്തികവത്തിദഖ്യകള്  തകമസ്ഥാറന  ടചെയ്യുക  മൂലഖ്യവർദ്ധത്തിത  ഉലപന്നന  ഉണസ്ഥാകുന്നതത്തിനന്
ആവശഖ്യമസ്ഥായ ടമഷത്തിനറത്തികള് ലഭഖ്യമസ്ഥാകക,  വസ്ഥായസ്ഥാ പദ്ധതത്തികള് കർഷകർക്കന് ആനുകൂലഖ്യപതസ്ഥാടട കൂടത്തി
ലഭഖ്യമസ്ഥാകക,  മൂലഖ്യവർധന പമഖലടയ ശസ്ഥാകവീകരത്തികന്ന വത്തിധതത്തിലുള്ള വത്തിളകള് കർഷകടര ടകസ്ഥാണന്
കൃഷത്തി  ടചെയത്തിപത്തികക,  കയറ്റുമതത്തി  ലകഖ്യമസ്ഥാക്കത്തിയുള്ള  വത്തിപണനതനങള്  കർഷക  കൂടസ്ഥായ്മയന്
സസ്വസ്ഥായതമസ്ഥാക്കത്തി  ടകസ്ഥാടുകക,  കസ്ഥാർഷത്തിക ഉപകരണങള് ലഭഖ്യമസ്ഥാകക,  ഉലസ്ഥാദപനസ്ഥാപസ്ഥാധത്തികള് കൂടസ്ഥായത്തി
ലഭഖ്യമസ്ഥാക്കത്തി  ടകസ്ഥാടുകക,  ഇനഷസ്വറനസന്  പസവനങള്,  സനഭരണ  പസ്ഥാപക്കജത്തിങന്  വസ്തുക്കളുടട  ലഭഖ്യത
ഉറപസ്ഥാകക,  വത്തിപണന  സസ്ഥാദ്ധഖ്യതകള്  ഒരുകക  തുടങത്തി  സമഗ  പമഖലകടളയുന  ശസ്ഥാകവീകരത്തികന്ന
ലകഖ്യപതസ്ഥാടടയസ്ഥാണന് കർഷക ഉലസ്ഥാദക സനഘടനകള് നത്തിലവത്തില വരുന്നതന്.

സർക്കസ്ഥാരത്തിടന നൂറുദത്തിന പരത്തിപസ്ഥാടത്തിയുടട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി 13 കർഷക ഉതന്പസ്ഥാദക സനഘടനകള് സസ്ഥാള്



ഫസ്ഥാർപമഴന് സന്  അഗത്തി ബത്തിസത്തിനസന്  കണ്പസസ്ഥാർഷഖ്യന വഴത്തിയുന  12  എണന  VFPCK  യുടട കവീഴത്തിലുന രജത്തിസ്റ്റർ
ടചെയ്തത്തിട്ടുള്ളതന്.

SFAC വഴത്തി  ഒരു  FPO യന്  മൂനവർഷനടകസ്ഥാണന്  നലകുന്ന  ധനസഹസ്ഥായതത്തിനന്  വത്തിവരണന  ചുവടട
പചെർകന.

സർക്കസ്ഥാരത്തിടന നൂറുദത്തിന പരത്തിപസ്ഥാടത്തിയുടട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായത്തി  13  കർഷക ഉതന്പസ്ഥാദക സനഘടനകളസ്ഥാണന്
സസ്ഥാള്  ഫസ്ഥാർപമഴന് സന്  അഗത്തി  ബത്തിസത്തിനസന്  കണ്പസസ്ഥാർഷഖ്യന  നത്തിലവത്തില  രജത്തിസ്റ്റർ  ടചെയ്തത്തിട്ടുള്ളതന് .  ജത്തിലസ്ഥാ
അടത്തിസസ്ഥാനതത്തില  കൂടുതല  പരത്തിഗണന  നലപകണ  കസ്ഥാർഷത്തികവത്തിളകള്  ആണന്  ഇതരന
സനഘടനകളത്തില ഉള്ടപടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്. ഇതത്തില തകപസ്ഥാടന് അരത്തി, തത്തിരൂർ ടവറത്തില (എസന്.എഫന്.എ.സത്തി
കർഷക ഉലസ്ഥാദക സനഘടനകള്  13 എണന)  അടപസ്ഥാടത്തി,  ആതത്തിരപള്ളത്തി എന്നത്തിവത്തിടങളത്തിടല ആദത്തിവസ്ഥാസത്തി
ഊരുകളത്തിടല കസ്ഥാർഷത്തിക ഉലപന്നങള് , വസ്ഥാഴകളന തപനസ്ഥാപത്തിള് തുടങത്തിയവ ഉള്ടപടുന.

രജത്തിപസ്ട്രേഷനത്തിനസ്ഥായത്തി 40,000 രൂപ ആദഖ്യവർഷന നലകുന. വസ്ഥാടക, കറണന് ചെസ്ഥാർജന്, ടടലത്തിപഫസ്ഥാണ് ചെസ്ഥാർജന്
എന്നത്തിവയുടട ഇനതത്തില ആദഖ്യ വർഷന 40,000 രൂപയുന രണസ്ഥാന വർഷന 1,20,000 രൂപയുന മൂന്നസ്ഥാന വർഷന
1,20,000  രൂപയുന  നലകുന്നതസ്ഥാണന്.  കർഷക  ഉതന്പസ്ഥാദക  സനഘടനകളത്തില  ടഷയർ  എടുതത്തിട്ടുള്ള
ടമമ്പർമസ്ഥാർക്കന് ടഷയർ പത്തിരത്തിടച്ചടുതതത്തിനു തുലഖ്യമസ്ഥായ തുക പരമസ്ഥാവധത്തി 5 ലകന രൂപ വടര ആദഖ്യവർഷന
നലകുന്നതസ്ഥാണന്.  കൂടസ്ഥാടത  കർഷക  ഉലപസ്ഥാദ  സനഘടനകള്  നത്തിയനത്തികന്ന  ചെവീഫന്  എകത്തികബ്യൂടവീവന്
ഓഫവീസർക്കന് ശമ്പളയത്തിനതത്തില  3,60,000  രൂപ വവീതന മൂന വർഷപതക്കന് നലകുന്നതസ്ഥാണന്.  കർഷക
ഉതന്പസ്ഥാദക സനഘടനകള് പവർതത്തികന്നതത്തിനന്  ആവശഖ്യമസ്ഥായ ഓഫവീസന്  ടകടത്തിടന നത്തിർമത്തികന്നതത്തിനന്  5
ലകന  രൂപ  ആദഖ്യവർഷന  നലകുന്നതസ്ഥാണന്.  കൂടസ്ഥാടത  കമ്പബ്യൂടർ  ഉപകരണങള്  പത്തിന്റുകള്  എന്നത്തിവ
വസ്ഥാങ്ങുന്നതത്തിനന്  ഒരു ലകന രൂപ ആദഖ്യവർഷന നലകുന.  കർഷകരുടട ഉലപന്നങള് ഓപരസ്ഥാ  FPO
കളത്തിലുന 10 കളകന ടസനറുകള് വവീതന ശസ്ഥാകവീകരത്തിച്ചന് ആണന് പശഖരത്തിക്കടപടുന്നതന്. ഇതരന കളകന
ടസനറുകള്  ശസ്ഥാകവീകരണതത്തിനസ്ഥായത്തി  ടസനർ  ഒന്നത്തിനന്  ഒരു  ലകന  രൂപവവീതന  നലകത്തിടക്കസ്ഥാണന്
ടമസ്ഥാതന  10  ലകന  രൂപയസ്ഥാണന്  ഒരു  FPO ക്കന്  നലകുന്നതന്.  കൂടസ്ഥാടത  പസ്ഥാക്കന്  ഹസൗസുകള്
സജ്ജവീകരത്തികന്നതത്തിനന് ആദഖ്യ വർഷന  5  ലകന രൂപയുന രണസ്ഥാന വർഷന പതന് ലകന രൂപയുന മൂന്നസ്ഥാന
വർഷന പതന് ലകന രൂപയുന നലകുന.

കൃതഖ്യമസ്ഥായ  മസ്ഥാനദണ്ഡങളസ്ഥാണന്  FPO  രൂപവീകരണതത്തിനസ്ഥായത്തി  സർക്കസ്ഥാർ  ലകഖ്യമത്തിടുന്നതന്.  പത്തു
മുതല  ഇരുപതന്  കർഷകർ  അടങ്ങുന്ന  ടചെറു  സനഘങള്  രൂപവീകരത്തിച്ചന്  അവടയ  പകസ്ഥാർതത്തിണക്കത്തി
ടകസ്ഥാണന് ഒരു ടനറന് വർക്കന് സനവത്തിധസ്ഥാനമസ്ഥാണന് ആദഖ്യടത ലകഖ്യന. തുടക്കതത്തില 100 കർഷകടര പചെർതന്
തുടങ്ങുന്ന  ഇതരന  സനഘടനകള്  തുടർനള്ള  വർഷങളത്തില  500  മുതല  1000  കർഷകടരപയസ്ഥാ
അതത്തിലകൂടുതപലസ്ഥാ അനഗങടള പചെർതന് ശസ്ഥാകവീകരത്തികന.  രണ്ടു മുതലല  25 ഓളന വത്തിപലജുകള് ഒരു
കർഷക ഉതന്പസ്ഥാദക സനഘടനയത്തില ഉള്ടപടസ്ഥാന. അതരന സനഘടനകള് രജത്തിസ്റ്റർ ടചെയുന്നപതസ്ഥാടുകൂടത്തി
കമ്പനത്തി  ആക്ടന്  പരത്തിധത്തിയത്തില  ഇതരന  ഉപസ്ഥാദക  സനഘടനകള്  വരുന്നതസ്ഥാണന്.  കമ്പനത്തി  രൂപവീകരത്തിച്ച
പശഷന കൂടുതല കർഷകടര പചെർത്തുടകസ്ഥാണന് ശസ്ഥാകവീകരണമസ്ഥാണന് അടുത ലകഖ്യന.  ഇതരന ഘടന
ഘടങള്  ആയുള്ള  വത്തികസന  പവർതനങള്  നടതത്തിടക്കസ്ഥാണന്  മൂനവർഷതത്തില  കയറ്റുമതത്തി
ലകഖ്യമത്തിട്ടുടകസ്ഥാണന്  ആ  പമഖലയുടട  കസ്ഥാർഷത്തിക  ഉലപന്നതത്തിനന്  പരമസ്ഥാവധത്തി  വത്തിപണത്തി  മൂലഖ്യന
പനടത്തിടക്കസ്ഥാടുകകയുന  പകരള  ബസ്ഥാനഡത്തിലുള്ള  ഒരു  എകന്പപസ്ഥാർടന്  ഉലപന്നന  ആക്കത്തി  മസ്ഥാറ്റുകയുന



ടചെയ്യുകയസ്ഥാണന് ലകഖ്യന.  ഇതരതത്തില ഓപരസ്ഥാ കർഷക ഉലപസ്ഥാദക സനഘടനകടളയുന ശസ്ഥാകവീകരത്തിച്ചന്
മസ്ഥാനദണ്ഡങള് പകസ്ഥാരന തടന്ന തകപത്തിടത്തിച്ചന്  ലകഖ്യതത്തില എതത്തികന്നതത്തിനസ്ഥായത്തി അഗത്തി ബത്തിസത്തിനസന്
പപമസ്ഥാടത്തിങന്  ഏജനസത്തി  (ABPA)എന്ന പപരത്തില  ഇനഖ്യയത്തിടല  തടന്ന വത്തിവത്തിധ  സനസസ്ഥാനങളത്തിടല  FPO
ഉണസ്ഥാക്കത്തി  പരത്തിചെയമുള്ള  ഏജനസത്തികടള  ഗവണ്ടമനന്  ടടണർ  മുഖസ്ഥാനത്തിരന  തത്തിരടഞ്ഞെടുതത്തിട്ടുണന്.
ഇതരന ഏജനസത്തികള്ക്കന് കസ്ഥാർഷത്തിക പമഖലയത്തിടല ബത്തിസത്തിനസന് നടതത്തി ഉള്ള പരത്തിചെയന,  കയറ്റുമതത്തി
പരത്തിചെയന,  കസ്ഥാർഷത്തിക സസ്ഥാപങ്കതത്തിക വത്തിദഖ്യകളത്തില ഉള്ള പരത്തിചെയന  തുടങത്തിയ തവദഗന്ധഖ്യമസ്ഥാണന്  ടടണർ
മസ്ഥാനദണ്ഡങളത്തില മസ്ഥാറ്റുരയടപടുന്നതന്. ഇങടന വത്തിവത്തിധ പമഖലകളത്തില വത്തിദഗന്ധരസ്ഥായത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടവീമത്തിടന
സനവത്തിധസ്ഥാനന ആണന് അഗത്തി ബത്തിസത്തിനസന് പപമസ്ഥാടത്തിങന് ഏജനസത്തികള്ക്കന് ഉള്ളതന് .

പകരളതത്തിടല  പതത്തിനസ്ഥാലന്  ജത്തിലകള്  5  പസസ്ഥാണുകളസ്ഥായത്തി  തത്തിരത്തിച്ചസ്ഥാണന്  FPO  പദ്ധതത്തി
നടപത്തിലസ്ഥാകന്നതന്.  ഒരു പസസ്ഥാണത്തില  10  കർഷക ഉതന്പസ്ഥാദക സനഘടനകളസ്ഥാണന്  നത്തിലവത്തില വരുന്നതന് .
അങടന  അഞ്ചു  പസസ്ഥാണുകളത്തില  ആടക  50  ഉലപസ്ഥാദക  സനഘടനകളസ്ഥാണന്  അടുത  മൂന
വർഷതത്തിനുള്ളത്തില പകരളതത്തില ഉണസ്ഥാകുന്നതന്.

പകരളതത്തിടന കസ്ഥാർഷത്തിക പമഖലകളത്തില സമഗമസ്ഥായ മസ്ഥാറന ടകസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതത്തിനന്  ഈ പദ്ധതത്തി
വഹത്തികന്ന പങ്കന് വളടര വലുതസ്ഥാണന്.

ടതസ്ഥാഴത്തില ദത്തിനങള്

പകരളതത്തിടല 14  ജത്തിലകളത്തില അഗത്തി ബത്തിസത്തിനസന് പപമസ്ഥാടത്തിങന് ഏജനസത്തികടള വത്തിനഖ്യസത്തികകയുന
പലസ്ഥാക്കല റത്തിപസസ്ഥാഴന്  പപഴണ് നത്തിയമത്തികകയുന ടചെയ്തത്തിട്ടുണന്.  പസ്ഥാരനഭമസ്ഥായ ഫവീലഡന്തല പരത്തിപശസ്ഥാധനയ്ക്കുന
FPO  കള്കള്ള  സസ്ഥാധഖ്യതയുന  വത്തിലയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനുള്ള  പഠനമസ്ഥാണന്  ഇവർ  നടത്തുന്നതന്.  FPO
രൂപവീകരണതത്തിനന്  മുമ്പന്  കൃതഖ്യതപയസ്ഥാടട നടപതണ ചുമതലയസ്ഥാണന്  ഇതന് .  എങടന നൂറു ദത്തിനതത്തില
തടന്ന  എഴുന്നൂപറസ്ഥാളന  ടതസ്ഥാഴത്തിലവസരങളസ്ഥാണന്  പകരളതത്തില  സൃഷത്തിക്കടപടത്തിട്ടുള്ളതന്.  രജത്തിസ്റ്റർ
ടചെയ്തത്തിട്ടുള്ള 13 FPO കളുടട ലത്തിസ്റ്റന് അനുബനമസ്ഥായത്തി പചെർകന.

VFPCK വഴത്തി സഹസ്ഥായന നലകുന്ന വത്തിശദസ്ഥാശന

പകരളതത്തിടല പഴന,  പച്ചക്കറത്തി പമഖലയത്തില പവർതത്തികന്ന ടവജത്തിറബത്തിള്  &  ഫ്രൂടന്  പപമസ്ഥാഷന
ടകസൗണ്സത്തില പകരളന  (  VFPCK)  യുടട അഭത്തിമുഖഖ്യതത്തില പഴന  -  പച്ചക്കറത്തി  കർകടര അനഗങളസ്ഥാക്കത്തി
സനസസ്ഥാനടമസ്ഥാടസ്ഥാടക സർക്കസ്ഥാർ നത്തിർപദ്ദേശ പകസ്ഥാരന ഫസ്ഥാർമർ ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പത്തിനത്തികള് ആരനഭത്തികന.
ആദഖ്യ ഘടടമന്ന നത്തിലയത്തില  25  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പനത്തികളസ്ഥാണന്  രൂപവീകരത്തികന്നതന്.  ഓപരസ്ഥാ പപദശത്തുന
ലഭഖ്യമസ്ഥായ  കസ്ഥാർഷത്തിപകസ്ഥാലപന്നങളുടട  മൂലഖ്യ  വർദ്ധനവുന  വത്തിപണനവുന  ലകഖ്യമസ്ഥാക്കത്തി  അവയുടട
ഉലപസ്ഥാദകരസ്ഥായ കർഷകടര അനഗങളസ്ഥാക്കത്തിയസ്ഥാണന് ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പത്തിനത്തികള് രൂപവീകരത്തികന്നതന്.

ആദഖ്യ  ഘടതത്തില  300  കുറയസ്ഥാത കർഷകടര അനഗങളസ്ഥായത്തി  പചെർതസ്ഥാണന്  കമ്പത്തിനത്തികളുടട
രൂപവീകരണന  നടനവരുന്നതന്.  ഓപരസ്ഥാ  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ  കമ്പത്തിനത്തികളത്തിലുന  കർഷകരസ്ഥായ  വനത്തിതകളുടട
പസ്ഥാതത്തിനത്തിധഖ്യന ഉറപ്പുവരുതത്തിയത്തിരത്തികന.



ഈ  ഫസ്ഥാർമർ  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ,  കമ്പത്തിനത്തികള്  തസ്ഥാടഴപറയുന്ന  പമഖലകളത്തിലസ്ഥാണന്  പവർതനന
പകനവീകരത്തികന്നതന്.

1)  ഗുണപമന്മ  ഉറപ്പുവരുതത്തിയ  വത്തിത്തുകളുന,  വളങളുന  മറന്  നടവീല  വസ്തുക്കളുന  ഇടനത്തിലക്കസ്ഥാരുടട
ചൂഷണമത്തിലസ്ഥാടത കർഷകർക്കന് ലഭഖ്യമസ്ഥാകക.

2) കസ്ഥാർഷത്തിക പമഖലയത്തില ഉണസ്ഥാകുന്ന നൂതന ആശയങളുന സസ്ഥാപങ്കതത്തിക പരത്തിജസ്ഥാനവുന കർഷകർക്കന്
തസ്ഥാമസന വത്തിനസ്ഥാ ലഭഖ്യമസ്ഥാകക.

3)  കസ്ഥാർഷത്തിക  വത്തിഭവങളുടട  കയറ്റുമതത്തിക്കസ്ഥായത്തി  കർഷകടര  സജ്ജവീകരത്തികകയുന  കയറ്റുമതത്തി
കസ്ഥാരഖ്യകമമസ്ഥായത്തി  നടപത്തിലസ്ഥാകകയുന ടചെയ്യുക.  ഇതത്തിനസ്ഥാല സർക്കർ പനസ്ഥാഡല ഏജനസത്തിയസ്ഥായ  VFPCK
യുടട പസവനന ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പത്തിനത്തികള്ക്കന് ലഭഖ്യമസ്ഥാകുന്നതസ്ഥാണന്.

4) കസ്ഥാർഷത്തിക ഉതന്പന്നങളുടട സനഭരണവുന വത്തിതരണവുന,

5)  കർഷകർ  ആവത്തിഷ്കരത്തികന്ന പദ്ധതത്തികളുന  സനരനഭങളുന  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ  കമ്പനത്തികളത്തിലൂടട  നടപത്തില
വരുത്തുകയുന അവയന് ആവശഖ്യമസ്ഥായ സസ്ഥാമ്പതത്തിക സഹസ്ഥായന വത്തിവത്തിധ ധനകസ്ഥാരഖ്യ സസ്ഥാപനങളത്തില നത്തിന്നന്
ലഭഖ്യമസ്ഥാകകയുന ടചെയ്യുക.

6) മൂലഖ്യ വർദ്ധത്തിത ഉലപന്നങള് ബസ്ഥാനഡന് ടചെയ്തന് വത്തിപണനന നടത്തുക.

7)  ഫസ്ഥാർമർ  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ  കമ്പത്തിനത്തികള്  ഉള്പസ്ഥാദത്തിപത്തികന്ന  ഉലപന്നങള്ക്കന്  ടപസ്ഥാതുവത്തിതരണ
ശനഖലകള്  വഴത്തിയുന  സർക്കസ്ഥാർ  ഏജനസത്തികള്  വഴത്തിയുന  വത്തിപുലമസ്ഥായ  വത്തിപണന  സസൗകരഖ്യന
ഏർടപടുത്തുക.

8)  സനസസ്ഥാന ഫലമസ്ഥായ ചെക്കയുടട വത്തിപണനതത്തിനുന വർദ്ധനവത്തിനുന  പവണത്തി  വത്തിവത്തിധ  സനരനഭങള്
ഫസ്ഥാർമർ ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പത്തിനത്തികളുടട പനതൃതസ്വതത്തില ആരനഭത്തികന.

9)  കപ  ഉള്ടപടടയുള്ള  വത്തിവത്തിധ  കത്തിഴങ്ങു  വർഗ്ഗ  വത്തിളകളുടട  വത്തിപണനതത്തിനുന  അവയുടട  പുതത്തിയ
മൂലഖ്യവർദ്ധത്തിത ഉതന്പന്നങളുടട ഉലപസ്ഥാദനവുന വത്തിപണത്തി കടണതലുന.

10) വസ്ഥാണത്തിജഖ്യ പസ്ഥാധസ്ഥാനഖ്യമുള്ള നസ്ഥാടന - മറുനസ്ഥാടന പഴങളുടട കൃഷത്തി പകരളതത്തില വഖ്യസ്ഥാപകമസ്ഥായത്തി വരുന.
ഇവയുടട  ഉലപസ്ഥാദന  –  വത്തിപണന  ശനഗല  കൂടുതല  കസ്ഥാരഖ്യകമമസ്ഥാകക.  കൂടുതല  മൂലഖ്യ  വർദ്ധത്തിത
ഉലപന്നങള്  വത്തിപണത്തിയത്തിടലതത്തികക.

ഈ ഫസ്ഥാർമർ ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പത്തിനത്തികള് ഇനഡഖ്യന കമ്പത്തിനവീസന് ആക്ടന് 1956 ടന കവീഴത്തില ആണന്
രജത്തിസ്റ്റർ ടചെയ്യുന്നതന്.  കർഷകരത്തില നത്തിനന തത്തിരടഞ്ഞെടുക്കടപടുന്ന ടചെയർമസ്ഥാനുന ഡയറക്ടർ പബസ്ഥാർഡന്
അനഗങളുന  കൂടസ്ഥാടത  മസ്ഥാപനജന് ടമനന്   വത്തിദഗന്ധനസ്ഥായ  ഒരു  ചെവീഫന്  എകത്തികബ്യൂടവീവന്  ഓഫവീസറുന  ഓപരസ്ഥാ
ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ  കമ്പത്തിനത്തിയ്ക്കുന  ഉണസ്ഥായത്തിരത്തികന.  പകന  സർക്കസ്ഥാരത്തിടന  10000  ഫസ്ഥാർമർ  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ
കമ്പത്തിനത്തികളുടട രൂപവീകരണന എന്ന പദ്ധതത്തി പകസ്ഥാരന ഒരു കമ്പത്തിനത്തിക്കന് ലഭത്തികന്ന  ആനുകൂലഖ്യങള്.

ഒരു ഫസ്ഥാർമർ ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പത്തിനത്തിയന് അതന് രൂപവീകരത്തിച്ചന് 3 വർഷതത്തിനുള്ളഇല പരമസ്ഥാവധത്തി 18
ലകന  രൂപ  വടര  ധനസഹസ്ഥായതത്തിനന്  അർഹത  ഉണസ്ഥായത്തിരത്തികന.  രജത്തിപസ്ട്രേഷന  ചെത്തിലവുകള്ക്കസ്ഥായത്തി
പരമസ്ഥാവധത്തി  രൂപ.  40000/-  രൂപ  വടര  ഓപരസ്ഥാ  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ  കമ്പത്തിനത്തികള്കന  ലഭത്തികന്നതസ്ഥാണന്.



കമ്പത്തിനത്തികളുടട  പസ്ഥാരനഭഘടതത്തിലുള്ള  രൂപവീകരണ  ചെത്തിലവുകള്,  ജവീവനക്കസ്ഥാരുടട  ശമ്പളന,  ഓഫവീസന്
വസ്ഥാടക, യൂടത്തിലത്തിറത്തി ചെത്തിലവുകള്, പസ്റ്റഷനറത്തി ചെത്തിലവുകള് തുടങത്തിയവയസ്ഥാണന് ആദഖ്യ മൂന വർഷതത്തിനുള്ളത്തില
പരമസ്ഥാവധത്തി ധനസഹസ്ഥായമസ്ഥായ 18  ലകന രൂപ ലഭത്തികന്നതന്.  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പത്തിനത്തികളുടട സസ്ഥാമ്പതത്തിക
അടത്തിതറ  ടമച്ചടപടുത്തുന്നതത്തിനുന  മറന്  ധനകസ്ഥാരഖ്യ  സസ്ഥാപനങളത്തില  നത്തിനന  പുതത്തിയ  സനരനഭങള്ക്കന്
വസ്ഥായ ലഭത്തികന്നതത്തിനുന കമ്പത്തിനത്തിയുടട ഓഹരത്തി മൂലധനതത്തിനന് അനുപസ്ഥാതത്തികമസ്ഥായത്തി “Matching Equity Grant”
ആയത്തി പരമസ്ഥാവധത്തി 15 ലകന രൂപ വടര ലഭത്തികന. ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ കമ്പത്തിനത്തിയത്തിടല അനഗതത്തിടന ഓഹരത്തി
മൂലഖ്യതത്തിനന് അനുസൃതമസ്ഥായത്തി പരമസ്ഥാവധത്തി ഒരു അനഗതത്തിനന് രൂപ 2000/-  പകസ്ഥാരമസ്ഥാണന് “Matching Equity
Grant”ലഭഖ്യമസ്ഥാകുക.

വസ്ഥാണത്തിജഖ്യ  അടത്തിസസ്ഥാനതത്തില കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്ന കർഷകർ അഭത്തിമുഖവീകരത്തികന്ന ഏറവുന വലത്തിയ
പശ്നമസ്ഥാണന്  ഉലപപന്നങള്ക്കന്  മത്തികച്ച  വത്തില  പലപപസ്ഥാഴുന  ലഭഖ്യമസ്ഥാകസ്ഥാടത  വരുന്നതുന
കസ്ഥാർഷത്തിപകസ്ഥാതന്പന്നങള്ക്കസ്ഥായത്തി  വത്തിപണത്തി  സസ്വയന  കടണപതണത്തിവരുന്നതുന.  ഈ  പശ്നങള്ക്കന്  ഒരു
ശസ്ഥാശസ്വത  പരത്തിഹസ്ഥാരടമന്ന  നത്തിലയത്തിലസ്ഥാണന്  സർക്കസ്ഥാർ  ഫസ്ഥാർമർ  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ  കമ്പനത്തികള്
രൂപവീകരത്തികന്നതന്.  കർഷകർ  തടന്ന  അനഗങളസ്ഥായത്തി  രൂപവീകരത്തികന്ന  ഫസ്ഥാർമർ  ടപസ്ഥാഡബ്യൂസർ
കമ്പനത്തികള്  കർഷകരുടട  വത്തിളകള്ക്കന്  മൂലഖ്യവർദ്ധനവത്തിലൂടട  മത്തികച്ച  വത്തിലയുന  വത്തിപണത്തിയുന  ഉറപ്പു
വരുത്തുന.


