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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 436 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ല�വർ�ിത കാർഷിേകാ���ൾ കയ�മതി െച�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ, 

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) �ണനിലവാര�ളള �ല�വർ�ിത

കാർഷിേകാ���ൾ സം�ാന�് നി�്

കയ�മതി െച��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) �ല�വർ�ിത കാർഷിേകാ���ൾ സം�ാന�്

നി�് കയ�മതി െച��തിന് വി.എഫ്.പി.സി.െക

േനാഡൽ ഏജൻസിയായി �വർ�ി��.
അേപഡയിൽ നി�ം ലഭി� നിർേ�ശം അ�സരി�്

േകരള�ിെല കാർഷിക കയ�മതി നയ�ിെ�

ഭാഗമാ�� െസൻ�ൽ െസ�ർ േ�ാജ�് �കാരം

883 ല�ം �പ�െട പ�തി വി.എഫ്.പി.സി.െക

സമർ�ി�ി��്. ��ർ, വയനാട് , തി�വന��രം

ജി�കളിൽ ബനാന ��ർ �പീകരി�. ��ർ,
വയനാട്  ജി�കളിൽ ജി�ാ കള�ർ

െചയർമാനാ�� ��ർ െഫസിലിേ�ഷൻ ക��ി

�പീകരി�ക�ം നിലവി�� കയ�മതി അധി�ിത

വാഴ�ഷി�് േവ� അടി�ാന സൗകര���ം

േപാരാ�ക�ം വിലയി��ക�ം െച��.
�േറാ�ിേല�് വാഴപഴം കയ�മതി േ�ാേ�ാേ�ാൾ

വികസി�ി��തിനായി എൻ.ആർ.സി.ബി �ി�ി,
അേപഡ, എ�്േപാർേ��് എ�ിവ�െട

സഹകരണേ�ാെട�� ൈപല�് പ�തി �കാരം

��ർ ജി�യിൽ കർഷകനിൽ നി�ം

എൻ.ആർ.സി.ബി (നാഷണൽ റിേസർ�  ്െസ�ർ

േഫാർ ബനാന, �ി�ി) നൽകിയ �ഷി

േ�ാേ�ാേകാൾ �കാരം ഉൽപാദി�ി� വാഴ�ഴം

2021 ഏ�ിൽ മാസം വി�വിേനാട�ബ�ി�്

ല�ൻ വിപണിയിൽ എ�ി��തിന് സാധി�.
വാഴ�ലകൾ വിളെവ��് 40-45 ദിവസേ�ാളം

ഉൽ���ിെ� �ണേമ� നിലനിർ��തി�ം

വിേദശവിപണിയിൽ േകരള�ിെല േന�പഴ�ിന്

വിപണി കെ���തി�ം ഈ പരീ�ണം വഴി

സാധി�. കര കടൽ മാർ�ം ല�ൻ, �ൈവ�്,
സിംഗ�ർ, �ബായ്  എ�ീ രാജ��ളിേല�് 45
െമ�ിക് ടൺ വാഴ�ഴ�ം പ��റിക�ം

കൗൺസിലിെ� േന�ത��ിൽ കയ�മതി
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െച�വാൻ സാധി�ി��്. ��ർ, വയനാട്  പാ�്

ഹൗ�ക�െട സഹായേ�ാെട ��തൽ കയ�മതി

ഓർഡ�കൾ �തീ�ി��. കയ�മതി�മായി

ബ�െ��് എസ് .എഫ്.എ.സി.�െട േന�ത��ിൽ

3 കർഷക ക�നികൾ �പീകരി�ി��്. �ടാെത

ൈവഗ 2021 ൽ വിർച�ൽ �ാ�്േഫാമിൽ APEDA
�െട സാേ�തിക സഹായേ�ാെട B2B മീ�്

സംഘടി�ി�ി��. 106 സംരംഭകർ ഇതിൽ

രജി�ർ െച� പെ���. ഇ��, മേലഷ�, UAE,
�ൈവ�്, ദ�ിണ ആ�ി�, െമാസാ�ിക്,
ഇറാൻ, കാനഡ, തായ്  ലാൻഡ്  എ�ി

രാജ��ളിെല വിവിധ ഏജൻസികൾ പെ���.
400 ൽ പരം കാർഡ്  എ�്േച�് നട�വാൻ

സാധി�.

(ബി) സം�ാന�ിെ� തന� കാർഷിക വിഭവ�ൾ

��തലായി �ഷി െച��തിന് എെ�ാെ� �തിയ

പ�തികൾ ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) സം�ാന�ിെ� തനത് കാർഷിക വിഭവ�ൾ

��തലായി �ഷി െച��തി�ം േ�ാ�ാഹനം

ന��തി�മായി പല പ�തികൾ നട�ിലാ�ി

വ��. തനത് കാർഷിക വിഭവ�ളായ നാടൻ

െന�ിന�ൾ, പര�രാഗതമായ പ��റി

വി�കൾ, �ാേദശിക �ാധാന��� വിളകളായ

െച�ധാന��ൾ, എ����ൾ, കരി�്

എ�ിവ�െട ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�വാ�ം

��ിരവികസന ല���ൾ േന��തി�ം

േവ�ി�ളള പ�തികൾ �ഷി വ��്

നട�ിലാ��. പര�രാഗത ഇന��ം നാടൻ

ഇന��ം സംര�ി��തി�ം ��തൽ 

�ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തി�മായി െന�്

വികസനം, പ��റി വികസനം എ�ീ പ�തികളിൽ

�േത�ക ഘടക�ൾ ഉൾെ���ി�ം, �ാേദശിക

�ാധാന��� വിളക�െട വികസനം, നാടൻ

വി�ിന��െട ൈജവൈവവി�� സംര�ണ�ം

േ�ാ�ാഹന�ം എ� പ�തിക�ം ആ��ണം

െച�് നട�ിലാ�ി വ��. വി.എഫ്.പി.സി.െക

�െട കീഴിൽ േകരള�ിെല തനത് കാർഷിക

വിളക�െട �ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി

ൈജവപ��റി �ഷി/ഉ�മ �ഷി�റ

േ�ാ�ാഹന�ം സർ�ിഫിേ�ഷ�ം എ�

പ�തിയിൽ 3500 �പ/െഹ�റിന്

വകയി��ിയി��്. നാടൻ നടീൽ വ��ൾ

േശഖരി��തി�ം 25 െഹ�റിൽ വി�ൽപാദനം

നട�ി വിതരണം നട��തി�ം �ഷി

വ�ാപി�ി��തി�ം ഇത് വഴി സാധി�ം.
സം�ാന�ിെ� തനത് കാർഷിക വിഭവ�ൾ

��തലായി �ഷി െച��തിന് സം�ാന

േഹാർ�ി�ൾ�ർ മിഷൻ േകരള �ഖാ�ിരം 2021-22
സാ��ിക വർഷം രാ�ീയ �ഷി വികാസ്
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േയാജന, മിഷൻ േഫാർ ഇ�േ��ഡ്

െഡവലപ്െമ�് ഓഫ് േഹാർ�ി�ൾ�ർ എ�ീ

പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി വിളവി�തി വ�ാപന

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


