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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 447 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

വി.എഫ്.പി.സി.െക. �െട �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
�ീ െക ആൻസലൻ 

�ീ. പി. �സാദ്
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) പഴം, പ��റി ഉ�ാദന�ിൽ ��ിര േന�ം
ൈകവരി��തിനായി െവജി�ബിൾ ആ�് ��്
െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ േകരള നട��

�വർ�ന�െള �റി�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) പഴം-പ��റി ഉൽപാദന�ിൽ ��ിര േന�ം
ൈകവരി��തിനായി വി.എഫ്.പി.സി.െക
നട�ിലാ�ി വ�� �വർ�ന�ൾ

അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

നി�ിത നിലവാര�� വി�്, വളം,
കാർഷിേകാപകരണ�ൾ, ൈജവ
കീടനിയ�ണകാരികൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ാനായി
വി.എഫ്.പി.സി.െക. �ഷി വാണിജ� േക��ൾ
�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എവിെടെയ�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇവ ��തൽ �ല�ളിേല�്

വ�ാപി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഉ�്. �ണേമ��� വി�്, വളം,
കാർഷിേകാപകരണ�ൾ, ൈജവ
കീടനീയ�ണകാരികൾ എ�ിവ
ലഭ�മാ��തിനായി വി.എഫ്.പി.സി.െക �െട
കീഴിൽ തി�വന��ര�് ആനയറ,
എറണാ�ള�് കാ�നാട് , കാസർേഗാഡ്
വിദ�ാനഗർ എ�ിവിട�ളിൽ �ഷി ബിസിന�്
േക��ൾ �വർ�ി�വ��. ഈ വാണിജ�
േക��ൾ വഴി ൈജവവളം, ജീവാ�വളം, വളർ�ാ
ത�രക�ൾ, ൈജവകീടനാശിനികൾ
എ�ിവയട�� സസ� സംര�ണ

ഉ�ാദേനാപാധിക�െട ഉ���ൾ ലഭ�മാ�ി
വ��. മ�് ജി�കളിൽ �ല ലഭ�ത��സരി�്
�ഷി ബിസിന�് േക�കൾ ആരംഭി��താണ്.

(സി) പഴം, പ��റിക�െട കയ�മതി�ായി
വി.എഫ്.പി.സി.െക. നട�� �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാണ്?

(സി) േകരള�ിെല കാർഷിക കയ�മതി നയം
നട�ിലാ��തിന് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
വി.എഫ്.പി.സി.െകെയയാണ് സർ�ാർ
െതരെ���ിരി��ത്. േനാഡൽ ഏജൻസി
എ� നിലയിൽ കൗൺസിൽ നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ �വെട േചർ��. 

1. കാർഷിക കയ�മതി നയ�ിെ� �ാപന

സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി വാണിജ�വ��്,
േക� ഗവൺെമ�്, സം�ാന സർ�ാർ എ�ിവ
ത�ി�� ഏേകാപന�ം വ�ാപാരസംബ�മായ

���ൾ, േലാജി�ി�്, കാർഷിക േസവന
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കയ�മതി �ട�ിയവ�െട അവേലാകനം
�തലായവ ൈകകാര�ം െച��തിന് സം�ാന

തല എ�്േപാർ�് െ�ാേമാഷൻ ക�ി�ി
�പീകരി��തി� േവ�
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ��സരി�് സം�ാന തല
എ�്േപാർ�് െ�ാേമാഷൻ ക�ി�ി �പീകരി�ക�ം
െച�. 

2. അേപഡയിൽ നി�ം ലഭി� നിർേ�ശം
അ�സരി�്, േകരള�ിെല കാർഷിക കയ�മതി
നയ�ിെ� ഭാഗമാ�� െസൻ�ൽ െസ�ർ
േ�ാജ�് �കാരം 2020-21 വർഷേ���

���ളക്, ഏലം, മ�ൾ, വാഴ എ�ീ ഉൽ��
���ക�െട �പീകരണ�ിന് 883 ല�ം

�പ�െട പ�തി ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ി��്.
ഇതിൻ�കാരം വാഴ ��ർ �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�വാൻ വി.എഫ്.പി.സി.െക യാണ്
�മതലെ���ിയിരി��ത്. ��ർ, വയനാട് ,
തി�വന��രം ജി�കളിൽ ബനാന ��ർ
�പീകരി�ക�ം ��ർ െഫസിലിേ�ഷൻ ക�ി�ി
�പീകരി�ക�ം നിലവി�� കയ�മതി അധി�ിത
വാഴ�ഷി�േവ� അടി�ാന സൗകര���ം
േപാരാ�ക�ം വിലയി��ക�ം െച�. ��ർ
തല�ി�� �വർ�ന�ൾ ചർ� െച�വാ�ം
േറാഡ്  മാ�് ത�ാറാ��തി�മായി �ിൻസി�ൽ
�ഷി ഓഫീസ�െട േന�ത��ിൽ ജി�ാതല�ിൽ

�ഷി�മായി ബ�െ�� േകരള അ�ികൾ�ർ
�ണിേവ�ി�ി, എഫ്.പി.ഒ.കൾ, നബാർഡ്
�ട�ിയവ�മായി സഹകരി�് �വർ�ന�ൾ

ആ��ണം െച�് വ��. ഈ ജി�കളിൽ
കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എഫ്.പി.ഒ
ക�ം �പീകരി�ി��്. 

ഇതിെ� ഭാഗമായി േനാഡൽ ഏജൻസി എ�
നിലയിൽ അേപഡ�െട സഹായേ�ാെട 240
കർഷകർ�ം 270 ഉേദ�ാഗ�ർ�ം കയ�മതി
സംബ�ി� പരിശീലന��ം 60 കർഷകെര
ഉൾെ���ി പഠനയാ�ക�ം സംഘടി�ി�.
���ളക്, ഏലം, മ�ൾ എ�ിവ�െട ��ർ
�പീകരണ�ിന് അ�വാദം ലഭ�മായി�ി�. 

3. േകാവിഡ്  കാല�് േകരള�ിെല

കയ�മതി�െട േനാഡൽ ഏജൻസി എ�
നിലയിൽ എ�്േപാർേ��ിെ� ��ി��കൾ
അേപഡെയ അറിയി��തി�ം കയ�മതി
�വർ�ന�ൾ �നരാരംഭി��തിനായി
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എ�്േപാർ�ർമാർ�് പാ�കൾ നൽ�ക�ം
െച�ി��്. 

4. കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് കയ�മതി
�ല��� ഉൽപ���െട ഉൽപാദനം, GAP/PGS
മാനദ��ള�സരി�ം NRCB Trichy നൽകിയ
സീ-ഷി�്െമ�് േ�ാേ�ാേകാൾ �കാര�ം
നട�ിലാ��തിന് 2020-21 വർഷം കൗൺസിൽ
��ിയ പരിഗണന നൽ�ക��ായി.
അതിൻ�കാരം �.െക യിേല�് ഒ� കെ��ർ
േന��ായ വിജയകരമായി കയ�മതി െച�ക�ം
െച�. ഇതിെന �ടർ�് കയ�മതി��േയാജ�മായ
�ഷി രീതികൾ േ�ാ�ാഹി�ി�. 45 െമ�ിക് ടൺ
പഴം-പ��റി ഉൽ���ൾ സിംഗ�ർ, �ൈവ�്,
ല�ൻ, �ബായ്  �ട�ിയ രാജ��ളിേല�്
കയ�മതി െച�ി��്. 

5. േകരള�ിെല കാർഷിക കയ�മതി�മായി
ബ�െ��് സാേ�തിക�ം, അടി�ാന

സൗകര��ളി��� േപാരാ�കൾ
മന�ിലാ�വാ�ം, കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി�വാ��� ഒ� പഠനം നട�ി

റിേ�ാർ�് സർ�ാരിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്. ഇതിെ�
ഭാഗമായി േനാഡൽഏജൻസി �ൻൈക എ��്

േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല�െട
െവ�ായണിയിൽ �വർ�ി�� ലാബിെന
അേപഡ�െട കീഴിൽ േനാ�ിൈഫ െച��തിന്
�ൻൈക എ��ി��്. 

6. േദശീയ തല�ിൽ അേപഡ സംഘടി�ി��
േയാഗ�ളിൽ പെ���ക�ം �ഷി വ��്, FIEO
ഉൾെ�െട കയ�മതി രംഗ�് �വർ�ി��

സംഘടനകൾ സംഘടി�ി�� പരിശീലന
പരിപാടികളിൽ �ാ�കൾ ൈകകാര�ം െച�ക�ം
െച�വ��. 

7. വാഴ�ളം ൈപനാ�ിളിെ� േ�ാേ�ാേകാൾ
വികസന�ി�� �വർ�ന��ം

ആരംഭഘ��ിലാണ്. 

8. �ഷി വ��ിേല�ം വി.എഫ്.പി.സി.െക യിേല�ം
ഉേദ�ാഗ�ർ�് കയ�മതി സംബ�മായ വിദ�
പരിശീലനം ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് �ാേ�ഷൻ
മാേനെ��്, ബാം�രിൽ 2022 �ൈല അവസാനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

പഴന-പച്ചക്കററി  ഉലല്പാദനതറില്  സുസറിര  നനടന  കകൈവരറിക്കുന്നതറിനല്പായറി  വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ
നടപറിലല്പാക്കറി വരുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് ചുവകട നചേര്ക്കുന.
1. സസല്പാശ്രയ സനഘങ്ങളന സസല്പാശ്രയ കൈര്ഷകൈ സമറിതറികൈളന 

വല്പാണറിജജല്പാടറിസല്പാനതറില്  കൃഷറി  കചേയ്യുന്നവരുന  അടുതടുതഫ  തല്പാമസറിക്കുന്നവരുമല്പായ
പതറിനഞ്ചു  മുതല്  ഇരുപതുവകര  കൈര്ഷകൈകര  അയല്പക്ക  കൂടല്പായ്മയറില്  ഒരുമറിച്ചു  നചേര്തഫ
രൂപപീകൈരറിക്കുന്ന  സസല്പാശ്രയ  സനഘങ്ങളല്പാണഫ  കൈകൗണ്സറിലറികന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളകട  അടറിതറ.
നല്പാളറിതുവകര  10211  സസല്പാശ്രയ  സനഘങ്ങളറിലല്പായറി  208194  കൈര്ഷകൈര്  കൈകൗണ്സറിലറില്  അനഗങ്ങളല്പാണഫ
കൈര്ഷകൈരുകട ഉലന്നങ്ങള് വറിറ്റഴറിക്കുന്നതറിനല്പായറി 7 മുതല് 15 വകരയുള്ള സസല്പാശ്രയ സനഘങ്ങള് നചേര്ന്നഫ
രൂപപീകൈരറിക്കുന്ന   സസല്പാശ്രയ  കൈര്ഷകൈ  സമറിതറികൈളന  കൈകൗണ്സറിലറിനഫ  കൈപീഴറില്  പ്രവര്തറിച്ചു  വരുന.
ഇതരതറില്  289 സസല്പാശ്രയ കൈര്ഷകൈ സമറിതറികൈളല്പാണഫ ഇനപല്പാള് പ്രവര്തറിക്കുന്നതഫ. 

2. പങല്പാളറിത ഗനവഷണ പദ്ധതറികൈള് 
വറിജല്പാന വജല്പാപന ഉനദജല്പാഗസരുകടയുന ശല്പാസ്ത്രജരുകടയുന സഹല്പായനതല്പാകട, നല്പാടററിവുകൈളന

ശല്പാസ്ത്രപീയരപീതറികൈളന  സനനയല്പാജറിപറിച്ചഫ  കൃഷറിയറികല  നൂതന  സല്പാനങതറികൈ  വറിദജകൈള്  കൈര്ഷകൈരറിനലക്കഫ
എതറിക്കുന്നതറിനഫ  പങല്പാളറിത  ഗനവഷണ  പദ്ധതറികൈള്,  മല്പാതൃകൈല്പാകൃഷറിനതല്പാടങ്ങള്,
തപീവ്രയത്നപരറിപല്പാടറികൈള്  തുടങ്ങറിയവ  കൈകൗണ്സറില്  നടപറിലല്പാക്കറിവരുന.   കൃഷറിയറിടതറില്  തകന്ന
കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ  വറിവറിധങ്ങളല്പായ  പ്രശ്ന  പരറിഹല്പാരമല്പാര്ഗ്ഗങ്ങള്  നറിര്നദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനല്പായറി  കൈല്പാര്ഷറികൈ
സര്വ്വകൈലല്പാശല്പാലയറില് നറിനന കൈകൗണ്സറിലറില് നറിനമുള്ള വറിദഗ്ദ്ധരടങ്ങുന്ന സനഘതറികന്റെ ഫപീല്ഡഫ
സന്ദര്ശനങ്ങളന നടതറി വരുന. 

3. പച്ചക്കററി വറിതഫ സനസ്കരണ നകൈനന, ആലത്തൂര് 
ജനറിതകൈ  ശുദ്ധറിയുന  ഉലല്പാദനക്ഷമതയുമുള്ള  പച്ചക്കററി  വറിത്തുകൈള്  ഉല്പല്പാദറിപറിക്കുന്നതറിനുന

സനഭരറിക്കുന്നതറിനുന  അവ  സനസ്ക്കരറിച്ചഫ  വറിതരണന  നടത്തുന്നതറിനുമല്പായറി  പല്പാലക്കല്പാടഫ  ജറില്ലയറികല
ആലത്തൂരറികല   സപീഡഫ  നപ്രല്പാസ്സസ്സറിനഗഫ  പല്പാന്റെഫ  ശ്രനദ്ധയമല്പായ  പ്രവര്തനമല്പാണഫ  നടതറി  വരുന്നതഫ .
നകൈരളതറില് കൃഷറി  കചേയ്യുന്നതറിനഫ  അനുനയല്പാജജമല്പായ  17  ഇനന  പച്ചക്കററി  വറിത്തുകൈള്  ഇവറികട  നറിനന
വറിതരണന  കചേയ്യുനണഫ.  കൈകൗണ്സറിലറിനഫ  കൈപീഴറില്  വറിത്തുല്പല്പാദനതറില്  പരറിശപീലനന  സറിദ്ധറിച്ച
കൈര്ഷകൈരല്പാണഫ  വറിതഫ  ഉല്പല്പാദറിപറിക്കുന്നതഫ.   ഈ  വറിത്തു  സനസ്ക്കരണശല്പാലയറികല  ആധുനറികൈ
സജപീകൈരണങ്ങനളല്പാടു  കൂടറിയ  ലല്പാബറില്  ശുദ്ധപീകൈരറിച്ചഫ  അങ്കുരണനശഷറി  ഉറപല്പാക്കറിയ  നശഷമല്പാണഫ
വറിതരണന കചേയ്യുന്നതഫ. കൈകൗണ്സറിലറികന്റെ ആലത്തൂര് വറിത്തു സനസ്കരണ ശല്പാലനയല്പാടനുബനറിച്ചഫ 100 ടണ്
സനഭരണനശഷറിയുള്ള  വറിത്തു  സനഭരണനകൈനതറികന്റെ  നറിര്മല്പാണന  പൂര്തപീകൈരറിച്ചു.  പച്ചക്കററി
ഫലവര്ഗ്ഗകതകൈളകട യൂണറിറ്റുകൈളന ഇവറികട പ്രവര്തറിച്ചു വരുനണഫ. 

4. കഹകടകൈഫ പച്ചക്കററി കത ഉല്പല്പാദന നകൈനന , നടുക്കര 
സനസല്പാനതഫ നടപീല് വസ്തുക്കളകട അഭല്പാവന പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനുള്ള പദ്ധതറികൈളകട ഭല്പാഗമല്പായറി

2  നകൈല്പാടറി  ഉല്പല്പാദനനശഷറിയുള്ള  കഹകടകൈഫ  പച്ചക്കററി  കത  ഉല്പല്പാദന  നകൈനന  എറണല്പാകുളന
നടുക്കരയറില് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന. 

5. കൃഷറി ബറിസറിനസ്സഫ നകൈന (കകൈ.ബറി.കകൈ) 
കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ  ഗുണനമന്മയുള്ള  കൈര്ഷറിനകൈല്പാല്പല്പാദനനല്പാപല്പാധറികൈള്  ആവശജല്പാനുസരണന

ലഭജമല്പാക്കുന്നതറിനല്പായറി  കൈകൗണ്സറിലറിനു  കൈപീഴറില്  കൃഷറി  ബറിസറിനസ്സഫ  നകൈനങ്ങള്  എറണല്പാകുളത്തുന
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തറിരുവനന്തപുരത്തുന  കൈല്പാസര്നഗല്പാഡന   പ്രവര്തറിച്ചു  വരുന.  ഈ  നകൈനങ്ങളറില്   ഗുണനമന്മയുള്ള
ഫലവൃക്ഷങ്ങളനടയുന  പച്ചക്കററികൈളനടയുന  കതകൈളന  വറിത്തുന  വറില്പനയല്പായറി  ഒരുക്കറിയറിട്ടുണഫ.
കജവവളങ്ങള്,  കജവകൈപീടനല്പാശറിനറികൈള്,  കൈല്പാര്ഷറിനകൈല്പാപകൈരണങ്ങള്,  നഗല്പാബല്പാഗുകൈള്,  കചേടറിചേടറികൈള്
എന്നറിവയുന ഇവറികട നറിനന ലഭജമല്പാണഫ. 
 6. മണഫ പരറിനശല്പാധന ലല്പാബുകൈള് 

ആലപ്പുഴ  ജറില്ലയറില്  തുറവൂരുന,  മലപ്പുറന  ജറില്ലയറില്  തറിരൂവല്പാലറിയറിലന  ആധുനറികൈ
സജപീകൈരണങ്ങനളല്പാടു കൂടറിയ മണഫ പരറിനശല്പാധന ലല്പാബുകൈള് പ്രവര്തനക്ഷമമല്പായറിട്ടുണഫ. ഈ ലല്പാബുകൈള്
മുനഖേന മണഫ പരറിനശല്പാധന,  ലപീഫഫ ടറിഷഷ്യൂ അനല്പാലറിസറിസഫ,  ജലഗുണ നറിലവല്പാര പരറിനശല്പാധന,  കജവവള
ഗുണ നറിലവല്പാര പരറിനശല്പാധന എന്നറിവ കചേയ്തു വരുന. 

7. കജവവള-കജവകൈപീടനല്പാശറിനറി യൂണറിറ്റഫ 
കജവ  കൃഷറി  നപ്രല്പാതല്പാഹനതറിനഫ  ആവശജല്പാനുസരണന  ഉല്പല്പാദനനല്പാപല്പാധറികൈള്

ലഭജമല്പാക്കുന്നതറിനഫ കൈകൗണ്സറില് ആസല്പാനതഫ ഒരു കജവ വള കജവ കൈപീടനല്പാശറിനറി ഉലല്പാദനയൂണറിറ്റഫ
ആരനഭറിച്ചറിട്ടുണഫ.  കജവവളന,  ജപീവല്പാണുവളന,  വളര്ച്ചല്പാ  തസരകൈങ്ങള്,  കജവകൈപീടനല്പാശറിനറികൈള്
എന്നറിവയടങ്ങുന്ന സസജ സനരക്ഷണ ഉലല്പാദനനല്പാപല്പാധറികൈളകട ഒരുനറിര ഉലന്നങ്ങള് ഈ യൂണറിറ്ററില്
ഇനപല്പാള്  ലഭജമല്പാണഫ.  കൈകൗണ്സറിലറികന്റെ  എറണല്പാകുളന,  തറിരുവനന്തപുരന,  കൈല്പാസര്നഗല്പാഡഫ  എന്നപീ
ജറില്ലകൈളറികല  കൃഷറി  ബറിസറിനസ്സഫ  നകൈനങ്ങള്,  വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ  സസല്പാശ്രയ  കൈര്ഷകൈ  സമറിതറികൈള്
എന്നറിവ വഴറി  ഈ കജവഉല്പന്നങ്ങള് ലഭജമല്പാക്കറിവരുന.  ഈ കൈല്പാലയളവറില്  IIHR  Bangaluru  ല്
നറിനന  വല്പാഴയന,  പച്ചക്കററികൈള്ക്കുന  ഉള്ള  കമനകല്പാനഷ്യൂടറിയന്റെഫ   ഉല്പല്പാദനതറിനുള്ള  സല്പാനങതറികൈ
ജല്പാനവുന, നകൈരള കൈല്പാര്ഷറികൈ സര്വ്വകൈലല്പാശല്പാലയറില് നറിനന വല്പാഴയള്ള അയര് ഉപമൂലകൈ, സൂക്ഷ്മമൂലകൈ
സല്പാനങതറികൈ  ജല്പാനവുന  നനടുകൈയുന  ഇവ  ഉല്പല്പാദറിപറിച്ചഫ  കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ  ലഭജമല്പാക്കുകൈയുന  കചേയറിട്ടുണഫ.
ഇതറിനു  പുറനമ,  ഓണ്കലന്  വറിപണന  രനഗകത  സല്പാധജതകൈള്  ഉപനയല്പാഗകപടുത്തുന്നതറിനല്പായറി
www.vfpckonline.com എന്ന  ഓണ്കലന് നപല്പാര്ടലന ആരനഭറിച്ചറിട്ടുണഫ.

8. ടറിഷഷ്യൂകൈള്ച്ചര് ലനബല്പാറടററി 
ആലത്തൂര്  വറിതഫ  സനസ്ക്കരണശല്പാലനയല്പാടനുബനറിച്ചഫ  ടറിഷഷ്യൂക്കള്ച്ചര്  ലല്പാനബല്പാറടററി

പ്രവര്തറിച്ചുവരുന.  എറണല്പാകുളന  ജറില്ലയറില്  കൈകൗണ്സറില്  ആസല്പാനത്തുന ടറിഷഷ്യൂകൈള്ച്ചര് കതകൈള്
ഉല്പല്പാദറിപറിക്കല്പാനല്പാവുന്ന  ആധുനപീകൈ  ടറിഷഷ്യൂകൈള്ച്ചര്  ലല്പാബറികന്റെ  നറിര്മല്പാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
കകൈ.എല്.ഡറി.സറി യുകട  (നകൈരള ലല്പാന്റെഫ  കഡവലപഫകമന്റെഫ  നകൈല്പാര്പനറഷന് ലറിമറിറ്റഡഫ)  നമല്നനല്പാടതറില്
നടപറിലല്പാക്കറിവരുന. 

9. ബനയല്പാകൈണ്നടല്പാള് ലല്പാബഫ  
വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ യഫ ആര്.കകൈ.വറി.കവ പദ്ധതറി പ്രകൈല്പാരന പല്പാലക്കല്പാടഫ ജറില്ലയറില്, അയറിലൂരറില്

കജവനരല്പാഗകൈപീടനറിയന്ത്രണ മല്പാര്ഗ്ഗങ്ങള് നപ്രല്പാതല്പാഹറിപറിക്കുന്നതറിനഫ ആവശജമല്പായ ബനയല്പാകൈണ്നടല്പാള്
ഉപല്പാധറികൈളകട    ഉല്പല്പാദന  നകൈനവുന  അനുബന  സകൗകൈരജങ്ങളന  പൂര്തപീകൈരറിച്ചറിട്ടുണഫ.  ഇതുവഴറി
കടനകൈല്പാകഡര്മ,  സഷ്യൂനഡല്പാനമല്പാണസഫ  തുടങ്ങറിയ  ബനയല്പാകൈണ്നടല്പാള്  ഉപല്പാധറികൈള്  100  കമടറികൈഫ  ടണ്
ഉല്പല്പാദനന പ്രതറിവര്ഷന നടത്തുവല്പാന് സല്പാധറിക്കുന.  കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ ഈ ലല്പാബറില് നറിനള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്
കജവകൃഷറിയഫ പ്രനയല്പാജനപ്രദമല്പാകുന. 

10. നസഫഫ ടു ഈറ്റഫ /കജവകൃഷറി 
സുരക്ഷറിത  ഭനക്ഷജല്പാല്പല്പാദനന  (നസഫഫ  ടു  ഈറ്റഫ)  ലക്ഷജമല്പാക്കറി  കജവകൃഷറി

പ്രല്പാവര്തറികൈമല്പാക്കുന്നതറിനഫ പ്രല്പാനദശറികൈ കൈര്ഷകൈ ഗ്രൂപ്പുകൈള് രൂപപീകൈരറിക്കുകൈയുന ഇവരുകട കൃഷറിയറിടങ്ങകള
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കജവകൃഷറിയറിടങ്ങളല്പായറി  പ്രഖേജല്പാപറിക്കുകൈയുന കചേയ്യുന്ന പല്പാര്ടറിസറിനപറ്റററി  ഗജരന്റെറി  സറിസന  (പറി.ജറി.എസഫ)
സനവറിധല്പാനന  കൈകൗണ്സറില്  നടപറിലല്പാക്കറി  വരുന.  കജവ  കൃഷറി  സല്പാധജതകൈള്  മുന്  നറിര്തറി
ഗുണനമന്മയുള്ള കജവ ഉല്പല്പാദനനല്പാപല്പാധറികൈളകട ഉല്പല്പാദന-വറിതരണന ശകറികപടുത്തുന്നതറിനുളള
പ്രവര്തനങ്ങളന പറി.കകൈ.വറി.കവ പദ്ധതറി സഹല്പായനതല്പാകട ക്ലസര് രൂപപീകൈരണവുന ഇടുക്കറി,  മലപ്പുറന,
കൈല്പാസര്നഗല്പാഡഫ, എറണല്പാകുളന, പല്പാലക്കല്പാടഫ ജറില്ലകൈളറില് നടപറിലല്പാക്കറിയറിട്ടുണഫ. 

 11.  വല്പായല്പാ പദ്ധതറി 
പങല്പാളറിത വല്പായല്പാ പദ്ധതറി വഴറി  സസല്പാശ്രയ സനഘങ്ങളറികല കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ കൃഷറിയല്പാവശജമല്പായ

വല്പായ  യഥല്പാസമയന  ലളറിതവുന  സുതല്പാരജവുമല്പായ  വജവസകൈനളല്പാകട  ബല്പാങ്കുകൈള്  വഴറി  കൈകൗണ്സറില്
ലഭജമല്പാക്കുന.  ഇതറിനല്പായറി 10 ബല്പാങ്കുകൈളമല്പായറി ധല്പാരണല്പാപതന ഒപ്പുകവച്ചറിട്ടുണഫ. കുറഞ്ഞ പലറിശ നറിരക്കറില്
കകൈ.സറി.സറി  സ്കപീന  വഴറി  പ്രതറിവര്ഷന  70  നകൈല്പാടറിനയല്പാളന  രൂപ  കൈല്പാര്ഷറികൈ  വല്പായയല്പായറി  കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ
ലഭജമല്പാക്കുന.  കൃതജമല്പായറി  വല്പായ  തറിരറിച്ചടയന്ന  കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ  2%  പലറിശ  സബറിഡറിയുന  നല്കുനണഫ.
കൈര്ഷകൈര്ക്കുന അവരുകട കുടുനബല്പാനഗങ്ങള്ക്കുമല്പായറി ആനരല്പാഗജ ഇന്ഷൂറന്സഫ,  അപകൈട ഇന്ഷൂറന്സഫ
പദ്ധതറികൈളന നടപറിലല്പാക്കുനണഫ.  

12. കൈര്ഷകൈപരറിശപീലനങ്ങള് 
കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ  സല്പാനങതറികൈ  അററിവഫ  പകൈര്ന  നല്കുന്നതറിനല്പായറി  വറിവറിധങ്ങളല്പായ  പരറിശപീലന

പരറിപല്പാടറികൈളല്പാണഫ  കൈകൗണ്സറില്  നടതറിവരുന്നതഫ.  സല്പാനങതറികൈ  വറിദഗ്ദ്ധരുനടയുന  വറിജല്പാന  വജല്പാപന
ഉനദജല്പാഗസരുനടയുന  മല്പാസര്  കൈര്ഷകൈരുനടയുന  സഹല്പായനതല്പാകട   കൈര്ഷകൈരറിനലക്കഫ  സല്പാനങതറികൈ
അററിവുകൈള് എതറിക്കുന്ന പരറിശപീലന പരറിപല്പാടറികൈളല്പാണഫ ഇതറില് പ്രധല്പാനന. ഇതുകൂടല്പാകത പഠനയല്പാതകൈള്,
കസമറിനല്പാറുകൈള്,  കൈര്ഷകൈസമ്പര്ക്ക  പരറിപല്പാടറികൈള്,  എകറിബറിഷനുകൈള്  എന്നറിവയുന  കൈകൗണ്സറില്
നടപറിലല്പാക്കുനണഫ. 

13. വറിപണന സഹല്പായന 
കൈര്ഷകൈരുകട  ഉലന്നങ്ങള്  വറിറ്റഴറിക്കുന്നതറിനല്പായറി  സനസല്പാനത്തുടനപീളന  289  സസല്പാശ്രയകൈര്ഷകൈ
സമറിതറികൈളല്പാണഫ  കവജറിറ്റബറിള് ആന്റഫ ഫ്രൂടഫ പ്രനമല്പാഷന് കൈകൗണ്സറിലറിനഫ കൈപീഴറില് പ്രവര്തറിച്ചു വരുന്നതഫ .
ഇടനറിലക്കല്പാരുകട ചൂഷണതറില് നറിനന കൈര്ഷകൈകര രക്ഷറിക്കുന്നതറിനുന ഉലന്നങ്ങള്ക്കഫ കമച്ചകപട വറില
ലഭജമല്പാക്കുന്നതറിനുന ഇവ സഹല്പായറിക്കുന.  പ്രതറിവര്ഷന   1  ലക്ഷന കമടറികൈഫ  ടണ് പഴന പച്ചക്കററികൈളകട
വറിപണനന നടതറി വരുന. 

14 . വറിജല്പാന വജല്പാപന കൈല്പാര്ഷറികൈ പ്രസറിദ്ധപീകൈരണങ്ങള് 
ആനുകൈല്പാലറികൈ കൈല്പാര്ഷറികൈ നലഖേനങ്ങള് ഉള്കപടുതറി കൃഷറിയങണന കദസമല്പാസറികൈ കൈകൗണ്സറില്

പ്രസറിദ്ധപീകൈരറിക്കുനണഫ.  ഇതറിനു  പുറനമ  പഴന-പച്ചക്കററി  ശല്പാസ്ത്രപീയ  കൃഷറി  രപീതറികൈള്,  നരല്പാഗ-  കൈപീട
നറിയന്ത്രണ മല്പാര്ഗ്ഗങ്ങള് തുടങ്ങറി ഇതര കൃഷറി സനബനറിയല്പായ പ്രസറിദ്ധപീകൈരണങ്ങളന ലഭജമല്പാണഫ. 

15. ബല്പാന്ററിങഫ :
സുരക്ഷറിത പഴന-പച്ചക്കററി വറിപണന ശനഖേല രൂപകപടുത്തുന്നതറികന്റെ ഭല്പാഗമല്പായറി  കൈകൗണ്സറില്

തളറിര്  ബല്പാന്ഡറില്റപീനടയറില്  വറിപണനന  നടതറിവരുന.  തളറിര്  റപീനടയറില്ഔടഫ  കലറ്റുകൈള്  കകൈല്പാല്ലന
ജറില്ലയറികല കകൈല്പാടല്പാരക്കരയറിലന കൈടപല്പാക്കടയറിലന പ്രവര്തറിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടല്പാകത,  കൈകൗണ്സറിലറികന്റെ
സസല്പാശ്രയ  കൈര്ഷകൈ  സമറിതറികൈളകട  ആഭറിമുഖേജതറില്  നകൈല്പാടയന  ജറില്ലയറികല  പല്പാറനതല്പാടഫ  ഒരു  പഴന
സനസ്കരണ  യുണറിറ്റുന  തൃശ്ശൂര്  ജറില്ലയറികല  പഴയന്നൂര്,  എറണല്പാകുളന  ജറില്ലയറികല  കുറുമനശ്ശേരറി,
തറിരുവനന്തപുരന ജറില്ലയറികല നകൈല്പാവറില്നട,  നകൈല്പാഴറിനക്കല്പാടഫ ജറില്ലയറികല കവള്ളന്നൂരുന  കൈടഫ കവജറിറ്റബറിള്

3



യൂണറിറ്റുകൈള്  പ്രവര്തറിച്ചുവരുന.  ഇടുക്കറി  ജറില്ലയറില്  വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ  ആലനക്കല്പാടഫ  സസല്പാശ്രയ
കൈര്ഷകൈ സമറിതറി,  വയനല്പാടഫ ജറില്ലയറികല മുടറില് എന്നറിവ നകൈനപീകൈരറിച്ചഫ ചേക്ക വറിപണനന ആരനഭറിക്കുകൈയുന
കചേയറിട്ടുണഫ.  ചേക്കയുകട മൂലജവര്ദ്ധനന സല്പാധജമല്പാക്കുന്നതറിനഫ ഇടുക്കറിയറികല കൈലയന്തല്പാനറിയറിലന,  വയനല്പാടഫ
ജറില്ലയറികല മുടറിലറിലന മൂലജവര്ദ്ധന യൂണറിറ്റഫ പ്രവര്തറിച്ചു വരുന. 

16. പല്പായഫ ഹകൗസഫ :
അനപഡയുകട  ധനസഹല്പായനതല്പാകട  പഴന  പച്ചക്കററി  നമഖേലയറില്  കൈയറ്റുമതറി

നപ്രല്പാതല്പാഹറിപറിക്കുന്നതറികന്റെ ഭല്പാഗമല്പായറി നടപറിലല്പാക്കുന്ന സനരനഭമല്പാണഫ സനസ്കരണ സനഭരണ കൈയറ്റുമതറി
നകൈനന.  ഗുണനറിലവല്പാരമുള്ള പഴന പച്ചക്കററികൈള് സനഭരറിച്ചഫ കൈയറ്റുമതറിക്കഫ അനുനയല്പാജജമല്പായ വറിധതറില്
പല്പായഫ  കചേയഫ  വറിപണറിയറികലതറിക്കുകൈയല്പാണഫ  വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ.  ലക്ഷജമറിടുന്നതഫ.  20  ടണ്/ദറിനന
സനസ്കരണ  നശഷറിയുള്ളതല്പാണഫ  ഈ  പല്പായഫ  ഹകൗസഫ.  വയനല്പാടഫ  ജറില്ലയറില്  കൈമനതഫ  പല്പായഫ  ഹകൗസഫ
പ്രവര്തനന ആരനഭറിച്ചറിട്ടുണഫ.  അനപഡയുകട രജറിനസ്ട്രേഷനുന ലഭജമല്പായറിട്ടുണഫ.  ഏകൈനദശന  420  കമടറിക്കഫ
ടണ് ഉല്പന്നങ്ങള് ഇതു വഴറി സനസ്കരറിച്ചഫ കൈയറ്റുമതറി നടതറിയറിട്ടുണഫ.  മകറ്റല്പാകരണന തൃശ്ശൂര് ജറില്ലയറില്
പരറിയല്പാരതഫ നറിര്മല്പാണന പൂര്തറിയല്പാക്കറി. 

17. റപീബറില്ഡഫ നകൈരള പദ്ധതറി :
ഈ  പദ്ധതറിയുകട  ഭല്പാഗമല്പായറി  പഴന  പച്ചക്കററി  വറിപണന  ശനഖേല  ശകറികപടുത്തുന്നതറിനുന

ബല്പാന്ഡഫ കചേയഫ പഴന പച്ചക്കററികൈള്  വറിപണറിയറികലതറിക്കുന്നതറിനുന  ‘Strengthening Market Network in
Kerala’  എന്ന  15  നകൈല്പാടറി  രൂപയുകട  പദ്ധതറി  കൈകൗണ്സറില്  നടപറിലല്പാക്കറിവരുന.  ഇതറികന്റെ  ഭല്പാഗമല്പായറി
കൈല്പാക്കനല്പാടഫ  നകൈനമല്പാക്കറി  കവജറിറ്റബറിള്  ആന്റഫ  ഫ്രൂടഫ  നപ്രല്പാസസ്സറിനഗഫ  ആന്റെഫ  മല്പാര്ക്കറ്ററിനഗഫ  കസന്റെര്
(വറി.എഫഫ.പറി.എന.സറി),  7   ജറില്ലകൈളറില്  പഴന-പച്ചക്കററികൈളകട  പ്രല്പാഥമറികൈ  സനസ്കരണ  നകൈനങ്ങള്,
വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ സസല്പാശ്രയ കൈര്ഷകൈ സമറിതറികൈള് നടത്തുന്ന 63 തളറിര് ഗപീന് ഔടഫ കലറ്റുകൈള് എന്നറിവ
ആരനഭറിച്ചറിട്ടുണഫ. 

18. നകൈരള ബല്പാന്ഡഫ പഴന-പച്ചക്കററികൈള്ക്കഫ തല്പാങ്ങു വറില (AIP) :
നകൈരള ബല്പാന്ഡഫ  പഴന-പച്ചക്കററികൈള്ക്കഫ  തല്പാങ്ങു വറില അഗറികൈള്ച്ചറല് ഇന്സന്റെപീവഫ  കപ്രസഫ

നടപറിലല്പാക്കുന്നതറിനുള്ള  നകൈരള  സര്ക്കല്പാരറികന്റെ   പ്രവര്തനങ്ങള്  പുനരല്പാഗമറിച്ചു  വരുന.  ഇതറില്
വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ  യുകട  250  സസല്പാശ്രയ  കൈര്ഷകൈ  സമറിതറികൈളല്പാണഫ  കൃഷറി  വകുപറികന്റെ  കൈപീഴറില്
സനഭരണനകൈനങ്ങളല്പായറി  പ്രവര്തറിക്കുന്നതഫ.  ഇനതല്പാകടല്പാപന  പല  ജറില്ലകൈളറിലന  വറില
ആധല്പാരമല്പാക്കുന്നതറിനുള്ള  റഫറന്സഫ  മല്പാര്ക്കറ്റുകൈളല്പായുന  വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ  സമറിതറികൈകളയല്പാണഫ
കതരകഞ്ഞടുതറിരറിക്കുന്നതഫ.  ഇതരതറില്  കൈര്ഷകൈര്ക്കഫ  16  ഇനന  പഴന-പച്ചക്കററി  കൈറിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗ
വറിളകൈള്ക്കഫ  തല്പാങ്ങഫ  വറില  നല്കുന്നതറിനുള്ള  സര്ക്കല്പാരറികന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളറില്  കൈകൗണ്സറിലറിനഫ
പ്രധല്പാനകപട പങല്പാണുള്ളതഫ. 

19. ഫല്പാര്മര് കപ്രല്പാഡഷ്യൂസര് കൈമ്പനറി രൂപപീകൈരണന 
സനസല്പാനതഫ  കൈല്പാര്ഷറികൈ  ഉല്പല്പാദകൈ  സനഘങ്ങളകട  രൂപപീകൈരണന  വജല്പാപറിപറിക്കുവല്പാനുന,

നറിലവറിലള്ളവ  ശല്പാകപീകൈരറിക്കുന്നതറിനുന  അതുവഴറി  കൈര്ഷകൈരുകട  വരുമല്പാനന  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനുമല്പായറി
വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ യുകട കൈപീഴറില്  41  ഫല്പാര്മര് കപ്രല്പാഡഷ്യൂസര് കൈമ്പനറികൈള് രൂപപീകൈരറിച്ചറിട്ടുണഫ.  ഇവയുകട
പ്രവര്തനങ്ങള് വറിപുലപീകൈരറിച്ചഫ  കൈല്പാരജക്ഷമമല്പാക്കുന്നതറിനഫ  3  നകൈല്പാടറി രൂപയുകട പദ്ധതറിയഫ ഭരണല്പാനുമതറി
നല്കൈറിയറിട്ടുണഫ.  വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ രൂപപീകൈരറിച്ച  19  ഫല്പാര്മര് കപ്രല്പാഡഷ്യൂസര് കൈമ്പനറികൈള് പഴന-പച്ചക്കററി
പ്രല്പാഥമറികൈ  സനസ്കരണന,  കജവ  ഉല്പല്പാദനനല്പാപല്പാധറികൈള്  ഉല്പല്പാദനന,  കൈയറ്റുമതറി  എന്നപീ
വല്പാണറിജജനമഖേലകൈള്  ലക്ഷജമറിട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടപറിലല്പാക്കറി  വരുന.  കൂടല്പാകത  13  ഫല്പാര്മര്
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കപ്രല്പാഡഷ്യൂസര് കൈമ്പനറികൈള് പഴന-പച്ചക്കററി  മൂലജവര്ദ്ധന സനരനഭങ്ങള് ആരനഭറിക്കുന്നതറിനുന,  2  എണന
സുഗനവജജന വറിളകൈളകട കൈയറ്റുമതറി,  മൂലജവര്ദ്ധനന എന്നറിവ ലക്ഷജമറിട്ടുന,  4  എണന കൈറിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗ
വറിളകൈളകട മുലജവര്ദ്ധനന ലക്ഷജമറിട്ടുന, ഓനരല്പാന്നഫ വപീതന ചേക്ക, മല്പാമ്പഴന, നതന് എന്നറിവയുകട മൂലജവര്ദ്ധനന
ലക്ഷജമറിട്ടുന  പ്രവര്തറിച്ചു  വരുന.   ഇതരതറില്  ഫല്പാര്മര്  കപ്രല്പാഡഡ്യുസര്  കൈമ്പനറികൈളകട
രൂപപീകൈരണതറിനുന ശല്പാകപീകൈരണതറിനുന  നകൈരള സര്ക്കല്പാര് പദ്ധതറി വറിഹറിതതറില് ഉള്കപടുതറി  3
നകൈല്പാടറി രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണഫ.  ഫല്പാര്മര് കപ്രല്പാഡഷ്യൂസര് കൈമ്പനറി രൂപപീകൈരണതറിനഫ സറി.ബറി.ബറി.ഒ ആയറി
നകൈരളതറികല 5 നബല്പാക്കുകൈളറില് വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ കയ കസന്ടല് എസഫ.എഫഫ.എ.സറി നറിയമറിച്ചു. 
 
20. കൈര്ഷകൈ സനരനഭകൈതസന വളര്ത്തുന്ന അഗറിക്ലറിനറിക്കഫ ആന്റെഫ അഗറിബറിസറിനസ്സഫ കസന്റെര് പദ്ധറിയുകട
MANAGE  കഹദല്പാബല്പാദറികന്റെ  നനല്പാഡല്  പരറിശപീലനനകൈനമല്പായറി  വറി.എഫഫ.പറി.സറി.കകൈ  കയ
കതരകഞ്ഞടുത്തു.

ഇതറിന്പ്രകൈല്പാരന  കൈല്പാര്ഷറികൈ  സനരനഭകൈതസന  നപ്രല്പാതല്പാഹറിപറിക്കുന്നറിതറിനഫ  MANAGE
കഹദല്പാബല്പാദറികന്റെ  സല്പാനങതറികൈ  സഹല്പായനതല്പാകട  45  ദറിവസമുള്ള  സനരനഭകൈതസ  പരറിശപീലനങ്ങള്
നടപറിലല്പാക്കുന്നതല്പാണഫ. ഇതു വഴറി സനരനഭകൈകര വളര്തറികയടുക്കല്പാന് സല്പാധറിക്കുന.
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