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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1555 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഭി� േകരളം സംേയാജിത ഭ���ര�ാ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� �ഭി� േകരളം
സംേയാജിത ഭ���ര�ാ പ�തി ൈകവരി�
േന�ം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ ഭ���ര�
ഒ���തിെ� ഭാഗമായി �ഷി വ��് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് �ഭി� േകരളം
പ�തി. േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി�െട
പ�ാ�ല�ിൽ േകരള�ിേല�് മ�്
സം�ാന�ളിൽ നി�� ഭേ��ാത്പ���െട
വരവ് �തി�ലമായി ബാധി�ാ�� സാധ�ത
കണ�ിെല��് ഭ�� സ�യംപര�ാ�ത
ല��മി�െകാ�് സം�ാന സർ�ാർ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിയ സംേയാജിത
ഭ���ര�ാ പ�തിയാണ് �ഭി�േകരളം. �ഷി
വ��്, �ഗസംര�ണ വ��്, �ീര വികസന
വ��്, മ��ബ�ന വ��്, സഹകരണ വ��്,
ജലേസചന വ��് �ട�ിയ വിവിധ വ��ക�െട
�വർ�ന�െള ഏേകാപി�ി�  ്തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ിലാണ്

പ�തി നട�ിലാ�ിയത്. കാർഷിക േമഖലയിൽ
�ധാനമാ�ം ല��മി�ത് തരി��മിയിൽ �ഷി
െച�ക, സംേയാജിത �ഷി സ�ദായം
നട�ിലാ�ക, ഒ�േകാടി ഫല��ൈ�കൾ

വ�പിടി�ി�ക, മഴമറയിെല �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി�ക, കാർഷിക വിപണി
ശ�ിെ���ക, കർഷകർ�് ആവശ�മായ വാ�
ലഭ�മാ�ക എ�ിവയാണ്. വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈകവരി�ാൻ കഴി�
ഉ�ാദന വർ�നവ് എ�; ഉ�ാദന വർ�നവ്
വിലയിടിവിന് കാരണമായി�േ�ാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ; ഉൽ���ൾ�് �ഖ�ാപിത
ന�ായവില ഉറ�ാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടിക�െട
ഫല�ാ�ിെയെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈകവരി�ാൻ കഴി�
ഉ�ാദന വർ�നവ് സംബ�ി� വിവര�ൾ �വെട
േചർ��. ആെക 22,847 െഹ�ർ തരി�നിലം
അധികമായി �ഷി ആരംഭി�ക�ം 256178 ടൺ
അധികം ഉ�ാദി�ി�വാ�ം സാധി�.
സം�ാന�് കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക
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ഉത്പ��ൾ ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി
ന�ായവില ലഭ�മാ��തിനായി േ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�് താെഴ പറ�ം വിധം അടി�ാന

വില �ഖ�ാപി�ി��്. �ഷി വ��ിെ� AIMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ി�� എ�ാ അർഹരായ
കർഷകർ�ം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം.
ജി�കളിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി� വിള�െട
വില താ�േ�ാൾ ജി�ാ വില േമാണി�റിംഗ്
ക�ി�ി�െട �പാർശ �കാരം �ഷി ഡയറ�ർ
ജി�യിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ക�ം
അതിന് �കാരം ഉത്പ��ൾ നിലവിെല മാർ��്
വില�് തിരെ��� 550 വിപണികൾ വഴി
സംഭരി��. ഇ�വെര 62466 കർഷകർ AIMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ി��്. 2020-21
വർഷ�ിൽ വിവിധ ജി�കളിൽ 2712 കർഷകർ�്
3.021 േകാടി �പ നൽ�ക��ായി. 2021-22
വർഷ�ിൽ 4215 കർഷകർ�് 3.29 േകാടി �പ
നൽകിയി��്. േകാവിഡ്  19 െ� ര�ാം
തരംഗ��ായ സാഹചര��ിൽ മര�ീനി
വി�ഴി��തി� കർഷകർ�് ��ി���ായ
സാഹചര��ിൽ AIMS േപാർ�ലിൽ രജി�ർ
െച�ാ� കർഷക�െട�ം മര�ീനി അടി�ാന

വില�് സംഭരി��തി� േഹാർ�ിേകാർപിന്
നിർേദശം നൽ�ക�ം അ��കാരം
േഹാർ�ിേകാർപ് വിപണിയിൽ ഇടെപ�ക�ം െച�.
�ടാെത �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ിൽ നഗര
�േദശ�ളിൽ വഴിേയാര വിപണികൾ
സംഘടി�ി�ക�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ, �ീര സഹകരണ �ാപന�ൾ,
കർഷക ��ാ�ൾ വഴി ഉത്പ��ൾ
വി�ഴി��തി�� നടപടികൾ�് �ഷിവ��്
േന�ത�ം നൽകി. ൈപനാ�ിൾ കർഷകെര
സഹായി��തിന് േഹാർ�ിേകാർപ്,
വി.എഫ്.പി.സി.െക, വാഴ�ളം ൈപനാ�ിൾ േ�ാ
സിംഗ് െസ�ർ സം�ാന െമാ� വ�ാപാര
മാർ��കൾ �േഖന ൈപനാ�ിൾ സംഭരി� വ��

(സി) കാർഷിേകാ����െട �ല�വർ�ന�ം
സം�രണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

(സി) കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ത��
തര�ിൽ �ല� വർ�ിത ഉത്പ� നിർ�ാണ
വ�വസായ�ൾ�് താെഴ�റ�� പ�തികളാണ്
എസ് .എഫ്.എ.സി വഴി നട�ാ��ത്. ഇ�രം

സംരംഭ�ൾ �ട��തിനായി ഈ വർഷം 400
ല�ം �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്.
 സം�ാന �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ിൽ 50
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എഫ്.പി.ഒ.കൾ �ാൾ ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിന�്
കൺേസാർഷ�ം വഴി ��തായി �പീകരി�ക�ം
നിലവി�� 50 കർഷക ഉത്പാദക സംഘടനക�െട
ശാ�ീകരി�ക�ം െച��. ഇതിൽ 13
എഫ്.പി.ഒ ക�െട രജിസ്  േ�ഷൻ
�ർ�ിയായി��്. �തിയ 37 എഫ്.പി.ഒ  കെള�ം,
50 നിലവി�� എഫ്.പി.ഒ കെള�ം
തിരെ���വാ�� �വർ�ന�ൾ അവസാന
ഘ��ിലാണ്. �ടാെത വി.എഫ്.പി.സി.െക �േഖന
15 എഫ്.പി.ഒ ക�െട രജിസ്  േ�ഷ�ം
�ർ�ിയായി��്. (െന�്, െത�്, പാൽ
ഉൽ���ൾ, പ��റികൾ, പഴ�ൾ,
കിഴ�വിളകൾ, ൈപനാ�ിൾ, ച�, വാഴ, േതൻ,
�ഗ�വിളകൾ, െകാേ�ാ, ക�വ�ി, �വ, റ�ർ,
െവ�ില, �ളക്, െച�ധാന��ൾ എ�ീ വിളകൾ
അടി�ാനമാ�ിയാണ് എഫ്.പി.ഒ.കൾ
�പീകരി��ത്. നഗര സം�രണ േക��ൾ
ശ�ിെപ��ൽ കെ��ർ മാ�കയി��
സം�രണ / വിപണന േക�ം, സം�രണ �ണി�്
�ാപി�ൽ, െസ�ൻഡറി നഗര സം�രണ
�ണി�കൾ �ാപി�ൽ/ ഇൻക�േബഷൻ
േക��ൾ �ാപി�ൽ, എ�ിവ ഈ വർഷം
സഹകരണ വ��ി�െട�ം, �ഷി വ��ി�െട�ം
നട�ിലാ��. നട� സാ��ിക വർഷ�ിൽ

ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി�� അേ�ാ പാർ�കൾ
ഓേരാ വിളേയ അടി�ാനമാ�ി

�വർ�ി��വയാണ്. നാളിേകരം, വാഴ, േതൻ,
മാവ്, പ��റികൾ എ�ിവ�െട സംഭരണം,
സം�രണം, �ല� വർ�നവ് എ�ിവ
ല��മാ�ിയാണ് �വർ�ി�വാൻ

ഉേ�ശി��ത്. കാർഷിക േമഖലയിൽ �ല�വർധിത
വ�വസായ�ൾ ആരംഭി��തിനായി KIIFB �െട
സാ��ിക സഹായേ�ാെട 5
അേ�ാപാർ�കൾ �ാപി��തിന് 100.13
േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം 

2020-21 വര്ഷതത്തില് നടപപ്പാകത്തിയ തരത്തിശുഭൂമത്തി കൃഷത്തിയുടട വത്തിശദപ്പാന്ധംശങ്ങള് ചുവടട ചചേര്ക്കുന. 

1)  തരത്തിശശ്  നത്തില കൃഷത്തി : തരത്തിശശ് നത്തിലകൃഷത്തിയത്തില് ഉള്ടപടുതത്തി ടനലശ്,  പച്ചകറത്തി,  ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള്,കത്തിഴങ്ങശ്
വര്ഗ്ഗവത്തിളകള്,  പയര്വര്ഗ്ഗവത്തിളകള്,  ടചേറുധപ്പാനന്യങ്ങള് (Millets)  എനത്തിവയുടട വത്തിസ്തൃതത്തി  22,847  ടഹെക്ടര്
വത്തിസ്തൃതത്തി വര്ദത്തിച്ചത്തിട്ടുണശ്.

(എ)  ടനലശ്: സന്ധംസപ്പാനത്തുള്ള  5000 ടഹെക്ടര്  തരത്തിശു  നത്തിലങ്ങള്  കടണതത്തി  കൃഷത്തി  ഇറക്കുനതത്തിനശ്
ടഹെക്ടറത്തിനശ്  40000 രൂപ ധനസഹെപ്പായന്ധം നലപ്പാന് പദതത്തിയത്തിടത്തിരുന.  നപ്പാളത്തിതുവടര  9070  ടഹെക്ടര് തരത്തിശശ്
കൃഷത്തി ടചേയത്തിട്ടുണശ്.

(ബത്തി) പച്ചകറത്തി കൃഷത്തി: ഓചരപ്പാ പഞപ്പായതത്തിലന്ധം കൃഷത്തിചയപ്പാഗന്യമപ്പായ തരത്തിശു ഭൂമത്തി കണ്ടുപത്തിടത്തിച,
7000 ടഹെക്ടര്  സലതശ്  പച്ചകറത്തി  അധത്തികമപ്പായത്തി  ഉണപ്പാക്കുക  എനതപ്പാണശ്  ലകന്യന്ധം.  പ്രചതന്യക
ചപ്രപ്പാതപ്പാഹെനടമന  നത്തിലയത്തില്  ടഹെക്ടറത്തിനശ്  40000  രൂപ  സഹെപ്പായമപ്പായത്തി  നലപ്പാന്  പദതത്തിയത്തിടത്തിരുന.
നപ്പാളത്തിതുവടര  4527 ടഹെക്ടര് തരത്തിശശ് കൃഷത്തി ടചേയത്തിട്ടുണശ്.

(സത്തി)  ഫല  വര്ഗ്ഗ  കൃഷത്തി: ആചരപ്പാഗന്യദപ്പായകമപ്പായ  ഭകണങ്ങളുടട  പടത്തികയത്തില്  പഴങ്ങള്
ഒഴത്തിചകൂടപ്പാനപ്പാകപ്പാതതപ്പാണശ്.  വപ്പാഴപഴതത്തിടന്റെ സപ്പാനന്ധം ഒനപ്പാമതശ് തടന. അന്പചതപ്പാളന്ധം പഴയത്തിനങ്ങള്
ചകരളതത്തില് ഉടണങത്തിലന്ധം ചനന്ത്രന്, ഞപ്പാലത്തി പൂവന്, പൂവന്, കപവപ്പാഴ, പപ്പാളയന്ധംചകപ്പാടന്, ചറപ്പാബസ്റ്റ എനന
ഇനങ്ങളപ്പാണശ്  വന്യപ്പാപകമപ്പായത്തി   കൃഷത്തി  ടചേയശ്  ഒരു  വര്ഷതത്തിനകന്ധം  ഉലപ്പാദനകമമപ്പാവുകയുന്ധം  ഭകന്യ  -
ചപപ്പാഷക ഭദ്രത ഉറപ്പു വരുത്തുകയുന്ധം ടചേയന്ധം. നപ്പാളത്തിതുവടര 3381 ടഹെക്ടര് തരത്തിശശ് കൃഷത്തി ടചേയത്തിട്ടുണശ്. 

(ഡത്തി) കത്തിഴങ്ങശ് കൃഷത്തി: നപ്പാമമപ്പാത്രമപ്പായ പരത്തിചേരണന്ധം ടകപ്പാണശ് മത്തികച്ച ഉലപ്പാദനന്ധം ലഭത്തിക്കുന കത്തിഴങ്ങുവത്തിളകള്,
ഉഷ്ണചമഖലയപ്പായ ചകരളതത്തില് വളടര ചയപ്പാജത്തിച്ചതപ്പാണശ്. ചചേന, മരച്ചനനത്തി, ചചേമശ്, കപ്പാച്ചത്തില്, മധുര കത്തിഴങ്ങശ്,
കൂര്ക തുടങ്ങത്തിയ ഒടനവധത്തി കത്തിഴങ്ങശ് വര്ഗ്ഗങ്ങള്  കൃഷത്തി ടചേയശ് 5000 ടഹെക്ടര് തരത്തിശശ് ഭൂമത്തിയത്തില് ടഹെക്ടറത്തിനശ്
30000 രൂപ സഹെപ്പായചതപ്പാടട കൃഷത്തി ടചേയത്തികപ്പാനപ്പാണശ് ലകന്യമത്തിടത്തിരുനതശ്.  നപ്പാളത്തിതുവടര  4908  ടഹെക്ടര്
തരത്തിശശ് കൃഷത്തി ടചേയത്തിട്ടുണശ്.

(ഇ)  പയര്  വര്ഗ്ഗ  കൃഷത്തി   :  മപ്പാന്ധംസന്യതത്തിടന്റെ  മത്തികച്ച  ചസപ്പാതസപ്പായ  പയര്  വര്ഗ്ഗങ്ങള്  നത്തിതന്യവുന്ധം
ആഹെപ്പാരതത്തിടന്റെ  ഭപ്പാഗമപ്പാചകണതശ്  ആചരപ്പാഗന്യതത്തിനുന്ധം  വളര്ച്ചയന്ധം  അതന്യനപ്പാചപകത്തിതമപ്പാണശ്  ഉഴുനശ് ,
മുതത്തിര,  തുവര,  ടചേറുപയര്,  വന്പയര്  ഒനപ്പാന്ധം  വത്തിളകശ്  ചശഷചമപ്പാ  രണപ്പാന്ധം  വത്തിളകശ്  ചശഷചമപ്പാ  കൃഷത്തി
ടചേയനതശ് ഇവത്തിടടത സമ്പ്രദപ്പായമപ്പായത്തിരുന. 500 ടഹെക്ടര് സലതശ്  30000 രൂപ സഹെപ്പായചതപ്പാടട
പയര്  കൃഷത്തികശ്  ധനസഹെപ്പായന്ധം  നലപ്പാന്  പദതത്തിയത്തിടത്തിരുന.  നപ്പാളത്തിതുവടര  637 ടഹെക്ടര്  തരത്തിശശ്  കൃഷത്തി
ടചേയത്തിട്ടുണശ്.

(എഫശ് )  ടചേറുധപ്പാനന്യങ്ങള്: സന്ധംസപ്പാനതത്തിനശ്  ആവശന്യമപ്പായ ഭകന്യധപ്പാനന്യതത്തിടന്റെ  20 ശതമപ്പാനതത്തില്
തപ്പാചഴ  മപ്പാത്രന്ധം  ഉലപ്പാദത്തിപത്തിക്കുന  നമ്മുടട  നപ്പാടത്തില്  ഫലഫൂയത്തിഷ്ടത  കുറഞ്ഞ  മണത്തില്  വലത്തിയ
പരത്തിചേരണമത്തിലപ്പാടത തടന ഉലപ്പാദത്തിപത്തിടച്ചടുകപ്പാവുന ഭകന്യവത്തിളയപ്പാണശ് ടചേറുധപ്പാനന്യങ്ങള്.  പ്രപ്പാഥമത്തികമപ്പായത്തി
500 ടഹെക്ടര്  തരത്തിശശ്  സലതശ്  ടഹെക്ടറത്തിനശ്  30000 രൂപ  സഹെപ്പായചതപ്പാടട  കൃഷത്തികശ്  ധനസഹെപ്പായന്ധം



നലപ്പാന്  പദതത്തിയത്തിടത്തിരുന.  നപ്പാളത്തിതുവടര  325 ടഹെക്ടര്  തരത്തിശശ്  കൃഷത്തി  ടചേയത്തിട്ടുണശ്.  ഇതത്തിലൂടട  149163
കര്ഷകര് കൃഷത്തിയത്തില് ഏര്ടപട്ടു.

2.ജജവഗൃഹെന്ധം (Integrated Farming System)
     ഭകന്യ സസ്വയന്ധംപരന്യപ്പാപ്തത ലകന്യമത്തിട്ടുടകപ്പാണശ് സന്ധംസപ്പാന സര്കപ്പാര് ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചശ്   നടപത്തിലപ്പാക്കുന
സന്ധംചയപ്പാജത്തിത ഭകന്യ സുരകപ്പാ പദതത്തിയപ്പായ സുഭത്തികചകരളന്ധം പദതത്തിയുടട ഒരു പ്രധപ്പാന ഘടകമപ്പാണശ്
ജജവഗൃഹെന്ധം-സന്ധംചയപ്പാജത്തിത കൃഷത്തി (IFS). കപ്പാര്ഷത്തിക  ചമഖലയത്തില്  സന്ധംഭവത്തിക്കുന  ക ൃഷത്തി  ഭൂമത്തിയുടട
തുണ്ടുവല്ക്കരണവുന്ധം  മനുഷന്യരുടടയുന്ധം  പ്രകൃതത്തിയുടടയുന്ധം  ഇടടപടലകളുന്ധം  കപ്പാരണന്ധം  കപ്പാര്ഷത്തിക ചമഖലയുടട
പുചരപ്പാഗതത്തി ടവല്ലുവത്തിളത്തികള് നത്തിറഞ്ഞതപ്പാവുകയുന്ധം അതത്തിടന്റെ ഫലമപ്പായത്തി  കപ്പാര്ഷത്തിക പുചരപ്പാഗതത്തികശ്  ഇടത്തിവശ്
സന്ധംഭവത്തിക്കുകയുന്ധം  ടചേയത്തിട്ടുണശ്.  അചതപ്പാടടപ്പാപന്ധം  2018,  2019  വര്ഷങ്ങളത്തില്  ചകരളതത്തില്  സന്ധംഭവത്തിച്ച
അതത്തിരൂകമപ്പായ  ടവള്ളടപപ്പാകവുന്ധം  മണത്തിടത്തിച്ചത്തിലന്ധം  കപ്പാര്ഷത്തിക  ചമഖലചയയുന്ധം  കര്ഷകരുടട  ജനവത്തിത
നത്തിലവപ്പാരടതയുന്ധം സപ്പാരമപ്പായത്തി  ബപ്പാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണശ്.  പ്രസ്തുത സപ്പാഹെചേരന്യതത്തില് സന്ധംചയപ്പാജത്തിത കൃഷത്തിരനതത്തികള്
അനുവര്തത്തിചടകപ്പാണ്ടുള്ള സുസത്തിരകൃഷത്തി വത്തികസനന്ധം കര്ഷകരുടട ഉപജനവനമപ്പാര്ഗ്ഗന്ധം ടമച്ചടപടുതത്തി
കര്ഷകരുടട നത്തിലനത്തില്പശ് ഉറപ്പുവരുത്തുനതത്തിനശ് ലകന്യമത്തിടുന.

3.  മഴമറ
    സമഗ്ര പച്ചകറത്തി വത്തികസന പദതത്തിയത്തിലന്ധം സുഭത്തിക ചകരളന്ധം പദതത്തിയത്തിലന്ധം ഉള്ടപടുതത്തി നടപത്തിലപ്പാകത്തി
വരുന ഘടകമപ്പാണശ് മഴമറ നത്തിര്മപ്പാണന്ധം. 2021-22 സപ്പാമതത്തിക വര്ഷന്ധം 1.507 ലകന്ധം സസ്വയര് മനറ്റര് (1507
എണന്ധം)  മനറ്റര് മഴമറ നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനപ്പായത്തി  753.5  ലകന്ധം രൂപ അനുവദത്തിച. 100  സസ്വയര് മനറ്റര്  മഴമറ
നത്തിര്മപ്പാണതത്തിനശ്  ആടക ചേത്തിലവശ്  വരുന തുകയത്തില്  75  ശതമപ്പാനന്ധം  സബശ്സത്തിഡത്തിചയപ്പാടശ്  കൂടത്തി  50000/-
രൂപയത്തില്  അധത്തികരത്തികപ്പാടതയപ്പാണശ്  കര്ഷകര്ക്കു  നല്കുനതശ്.  മഴമറ  കൃഷത്തിരനതത്തിയത്തിലൂടട
വര്ഷതത്തിലടനനളന്ധം  പച്ചകറത്തി  കൃഷത്തി  സപ്പാധന്യമപ്പാക്കുനതത്തിനുന്ധം  ഉതശ്പപ്പാദനന്ധം  വര്ദത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനുന്ധം
സപ്പാധത്തിക്കുന. 

4.ഒരു ചകപ്പാടത്തി ഫലവൃകജതകള് നട്ടുവളര്തല് 
      കൃഷത്തി വകുപശ് സന്ധംസപ്പാനതശ് വത്തിവത്തിധ ഇനന്ധം ഫലവര്ഗ്ഗ വത്തിളകളുടട (ടഡവലപശ്ടമന്റെശ് ഓഫശ് ഫ്രൂടശ്സശ്)
വത്തികസനതത്തിനപ്പായത്തി 2021-22 സപ്പാമതത്തിക വര്ഷതത്തില് 2190 ലകന്ധം രൂപയുടട വര്ഷത്തിക പദതത്തികപ്പായത്തി
ഭരണപ്പാനുമതത്തി ലഭത്തിച.  ടത്തി പദതത്തിയുടട ഒരു മുഖന്യഘടകമപ്പാണശ് ഒരു ചകപ്പാടത്തി ഫലവൃക ജത വത്തിതരണന്ധം
പദതത്തി.  വപ്പാര്ഷത്തിക പദതത്തി വത്തിഹെത്തിതതത്തില് നത്തിനന്ധം ഒരു ചകപ്പാടത്തി  ഫലവൃക ജത വത്തിതരണന്ധം പദതത്തി
നടതത്തിപത്തിനപ്പായത്തി  1102 ലകന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. സന്ധംസപ്പാനതത്തിടന്റെ തനതശ് ഫലവൃകങ്ങളുന്ധം
വത്തിചദശതശ് നത്തിനശ് ടകപ്പാണ്ടു വനശ് നട്ടുപത്തിടത്തിപത്തിച്ചശ് വത്തിളയത്തികപ്പാന് കഴത്തിയുനതുമപ്പായ ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങളുമപ്പായ പപ്പാവശ്,
മപ്പാവശ്,  മപ്പാതളന്ധം,  പപ്പാഷന് ഫ്രൂടശ്,  ചേപ്പാമ ഇനങ്ങള്,  സചപപ്പാട,  അവകപ്പാചഡപ്പാ,  ഓറഞശ്,  ചപരക,  നപ്പാരക
ഇനങ്ങള്, മുരത്തിങ്ങ, കറത്തിചവപശ്, ടകപ്പാടന്ധംപുളത്തി, റമ്പൂടപ്പാന്, മപ്പാചഗപ്പാസ്റ്റനന്, പപപ്പായ, വപ്പാഴ ഇനങ്ങള്, ചേതുരപുളത്തി,
ഡപ്പാഗണ് ഫ്രൂടശ്,  ലത്തിച്ചത്തി,  പപ്പാല്പഴന്ധം,  മത്തിറകത്തിള് ഫ്രൂടശ്,  മുള്ളപ്പാത,  ടവസ്റ്റശ് ഇനന്യന് ടചേറത്തി,  വുഡശ്  ആപത്തിള്,
ഇലമന് പുളത്തി, സനതപഴന്ധം (അചനപ്പാന), ബറപ്പാബ, കചസ്റ്റഡശ് ആപത്തിള് (ആത), ടനലത്തി തുടങ്ങത്തിയ 30 ഇനന്ധം
ഫലവൃകങ്ങളുടട  ഒരു  ചകപ്പാടത്തി  ജതകള്  ഉലപ്പാദത്തിപത്തിച്ചശ്  കര്ഷകര്കശ്  വത്തിതരണന്ധം  ടചേയനതത്തിനുന്ധം,
ടപപ്പാതുസലങ്ങളത്തില്  വചപത്തിടത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനുമപ്പായത്തി  പദതത്തിയത്തിലൂടട  ലകന്യമത്തിടുന.  “ഒരു  ചകപ്പാടത്തി
ഫലവൃകജതകള് നട്ടുവളര്തല്” രണശ്  ഘടങ്ങളത്തിലപ്പായപ്പാണശ് പദതത്തി നടപത്തിലപ്പാക്കുനതശ്. പദതത്തിയുടട
ഒനപ്പാന്ധം ഘടന്ധം ബഹുമപ്പാനടപട മുഖന്യമന്ത്രത്തിയുടട 100 ദത്തിന പരത്തിപപ്പാടത്തിയത്തില് ഉള്ടപടുതത്തി 2021 ജൂണ് 11 മുതല്
2021  ടസപറ്റന്ധംബര്  17   വടരയുന്ധം,  രണപ്പാന്ധം  ഘടന്ധം  2021  ടസപശ്റ്റന്ധംബര്  18  മുതല്  2022  ടഫബ്രുവരത്തിയത്തില്
അവസപ്പാനത്തിക്കുന തരതത്തിലപ്പാണശ് വത്തിഭപ്പാവനന്ധം ടചേയത്തിട്ടുള്ളതശ്.



5. വപ്പായപ്പാ സസൗകരന്യന്ധം
     ചകപ്പാവത്തിഡശ്  19  മഹെപ്പാമപ്പാരത്തിയുടട പശപ്പാതലതത്തില്,  കര്ഷകര്കശ് സമയബനത്തിതമപ്പായത്തി കപ്പാര്ഷത്തിക
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുനതത്തിനുള്ള  പ്രചതന്യക   ഹ്രസസ്വകപ്പാല  വപ്പായ പദതത്തിയപ്പാണശ്  (Special  Liquidity
facility  -2  SLF-2  ).  റത്തിസര്വശ്  ബപ്പാങശ്  ഓഫശ്  ഇനന്യ പ്രചതന്യക ധനസഹെപ്പായമപ്പായത്തി  നബപ്പാര്ഡശ്   മുചഖന
റനജത്തിയണല് റൂറല് ബപ്പാങ്കുകള്, ചകപ്പാ-ഓപചററ്റനവശ് ബപ്പാങ്കുകള് എനത്തിവയത്തിലൂടട  കര്ഷകര്കശ് കപ്പാര്ഷത്തിക
പ്രവര്തനങ്ങള്  തടസമത്തിലപ്പാടത  നടത്തുനതത്തിനുള്ള  വപ്പായ  സസൗകരന്യന്ധം  ഉറപപ്പാക്കുകയപ്പാണശ്  SLF  -2
യത്തിലൂടട ലകന്യമത്തിടത്തിരത്തിക്കുനതശ്.  കര്ഷകര്കശ് പുതുതപ്പായത്തി വപ്പായ അനുവദത്തിക്കുനതത്തിനപ്പാണശ് ഈ സസൗകരന്യന്ധം
നടപത്തിലപ്പാക്കുനതശ്. സന്ധംസപ്പാനതത്തിനശ് 1870 ചകപ്പാടത്തി രൂപ (ചകരള ഗ്രപ്പാമനണ് ബപ്പാങത്തിനശ് 1000 ചകപ്പാടത്തി രൂപയുന്ധം,
ചകരള ചസ്റ്ററ്റശ് ചകപ്പാ-ഓപചററ്റനവശ് ബപ്പാങത്തിനശ്  870  ചകപ്പാടത്തി രൂപ)  യപ്പാണശ് കര്ഷകര്കശ് പുതത്തിയ ഹ്രസസ്വകപ്പാല
വപ്പായശ് പപ്പാ നല്കുനതത്തിനപ്പായത്തി അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതശ് .

6. വത്തിപണത്തിയത്തിലള്ള ഇടടപടലകള്
         കപ്പാര്ഷത്തിചകപ്പാലനങ്ങള്ക്കു വത്തിലസത്തിരതയുന്ധം നന്യപ്പായവത്തിലയുന്ധം  ഉറപപ്പാക്കുനതത്തിനുന്ധം  അതത്തിലൂടട
പച്ചകറത്തികളുടട  ഉതശ്പപ്പാദനന്ധം  വര്ധത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനുമപ്പായത്തി  "ചകരള  ഫപ്പാന്ധം  ഫ്രഷശ്  പഴന്ധം  പച്ചകറത്തി"  എന
പദതത്തിയത്തിലൂടട  16  ഇനന്ധം പഴന്ധം പച്ചകറത്തികളുടട അടത്തിസപ്പാന വത്തില പ്രഖന്യപ്പാപത്തിച.  ചകരള ഫപ്പാന്ധം ഫ്രഷശ് പഴന്ധം
പച്ചകറത്തി  തപ്പാങ്ങുവത്തില  പദതത്തി  2020  നവന്ധംബര്  ഒനത്തിനശ്  പ്രപ്പാബലന്യതത്തില്  വന.  പദതത്തിയുടട
പ്രഖന്യപ്പാപനതത്തിലൂടട ചകരളതത്തിടല 16 ഇനന്ധം പഴന്ധം പച്ചകറത്തികള്കപ്പാണശ് അടത്തിസപ്പാന വത്തില പ്രഖന്യപ്പാപത്തിച്ചതശ്.



ഉതത്പപ്പാദനന

ക്രമ നന. വവിളകള വവിസ്തൃതവി(ഹഹെക്ടര) ഉല്പപ്പാദനന (ടണ)

1. ഹനലല 9070 30339

2. പച്ചക്കറവി 4527 68810

3. പഴവരഗ്ഗങ്ങള  3381 33810

4. കവിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള 4907 122675

5. പയറുവരഗ്ഗവവിളകള  637 382

6 ഹചെറുധപ്പാനനന  325 162

ആഹക 22847 256178

അടടിസപ്പാനവടില
ക്രമ നന. വവിള അടവിസപ്പാന വവില

1 മരച്ചച്ചീനവി 12

2 നനന്ദ്രന
വയനപ്പാടന നനന്ദ്രന

30
24

3 കകതച്ചക്ക 15

4 കുമ്പളന 9

5 ഹവള്ളരവി 8

6 പപ്പാവല് 30

7 പടവലന 16

8 വള്ളവിപയര 34

9 തക്കപ്പാളവി 8

10 ഹവണ 20

11 കനപ്പാനബേജല 11

12 കനപ്പാരറല 21

13 ഉരുളക്കവിഴങ്ങു 20

14 ബേച്ചീനസല 28

15 ബേച്ചീറലറൂടല 21

16 ഹവളുത്തുള്ളവി 139



ക്രമ നന. സനരനഭന മൂലധന നനികക്ഷേപന സബബ്സനിഡനി

1 സൂക്ഷ്മ തല സനരനഭന 25 ലക്ഷേന രൂപവരരയുള്ള സനരനഭന 50% പരമമാവധനി 10 ലക്ഷേന

2 രചെറുകനിട സനരനഭന 25  ലക്ഷേന  മുതല്  1  കകമാടനി
വരരയുള്ള സനരനഭന

40% പരമമാവധനി 25 ലക്ഷേന

3 ഇടത്തരന സനരനഭന 1 കകമാടനി മുതല് 5 കകമാടനി വരര 30% പരമമാവധനി 50 ലക്ഷേന


