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14-07-2022-  ലലെ  നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട    (*272)    ചചചോദദ്യതചിനന്  കൃഷചി
വകുപ്പുമനചി നല്കചിയ മറുപടചിയുലട   (  എ   )  പചിരചിവചിലന്റെ ബചോകചി ഭചോഗന  .

ഈ കൃഷചിക്കൂട്ടങ്ങളുലട  80%  ഉൽപചോദന ചമഖലെയചിലന  20%  ചസേവന

വചിപണന  മൂലെദ്യവര്ദ്ധന  ചമഖലെയചിലന  ഉണചോകുന്നചതചോലട  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്കന്

വചിപണചി  കലണത്തുക,  മൂലെദ്യവര്ദ്ധന  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലട  കയറ്റുമതചി

വര്ദ്ധചിപ്പചിക്കുക,  കര്ഷകരുലട  വരുമചോനന  വര്ദ്ധചിപ്പചിക്കുക,  കചോര്ഷചിക

ചമഖലെയചില്  കൂടുതല്  ലതചോഴചിലെവസേരങ്ങള് സൃഷചിക്കുക  എന്നന്നീ  ലെക്ഷദ്യങ്ങളുന

കകവരചിക്കുന്നതചിനന്  സേചോധചിക്കുന.  തരചിശന്  ഭൂമചികൾ  മുഴുവനുന

യനവത്കരണതചിലൂലടയുന  ചസേവനചമഖലെയചിലലെ  കൃഷചിക്കൂട്ടങ്ങളുലട

ഇടലപടലകളചിലൂലടയുന  കൃഷചിചയചോഗദ്യമചോക്കുന്നചതചോലട  ചകരളതചിലലെ

കചോര്ഷചിക  ചമഖലെ  യുവചോകചളയുന  പ്രവചോസേചികചളയുന  സന്നീകലളയുന

ആകര്ഷചിക്കുന്ന ലതചോഴചില് ചമഖലെയചോയചി മചോറുന. 

അനദ്യസേനസചോനങ്ങളചിൽ നചിനന വരുന്ന വചിഷലെചിപ്തമചോയ പച്ചകറചികൾ

ഒഴചിവചോകചി  കജൈവ  പച്ചകറചികൾ  ഓചരചോ  വന്നീട്ടുമുറ്റത്തുന  ഉലചോദചിപ്പചിക്കുവചോൻ

ചവണ  ചബചോധവൽകരണവന  ഉലചോദന  ഉപചോധചികളുലട  ലെഭദ്യതയുന

ഉറപ്പചോക്കുന്നചതചോലടചോപ്പന  വദ്യചോവസേചോയചികചോടചിസചോനതചിൽ  കൃഷചി  ലചയ്യുന്ന

കർഷകചരയുന  ചപ്രചോതചോഹചിപ്പചിക്കുന്നതചിനുന  പദ്ധതചിയചിലൂലട  ലെക്ഷദ്യമചിടുന.



പദ്ധതചിയചിലൂലട  കർഷകർക്കുന്  കൃഷചിയചോവശദ്യമചോയ  വചിതന്  മുതൽ  വചിപണചി

വലരയുള്ള എലചോവചിധ സേഹചോയങ്ങളുന നൽകചി വരുന.  വന്നീട്ടുവളപ്പചിലലെ കൃഷചി

ചപ്രചോതചോഹചിപ്പചിക്കുന്നതചിനചോയചി  സ്കൂൾ വചിദദ്യചോർതചികൾ മുചഖനയുന  കർഷകർ

മുചഖനയുന  വചിവചിധ  ഇനങ്ങൾ  അടങ്ങചിയ  പച്ചകറചി  വചിത്തുകളുന  കതകളുന

കർഷകർകന്  സേസൗജൈനദ്യമചോയചി  വചിതരണന  നടതചി  വരുന.  ഓണകചോലെതന്

വചിഷരഹചിത പച്ചകറചി  ഉലചോദനപ്പചിക്കുന്നതചിനചോയചി  “ഓണതചിനന്  ഒരു  മുറന

പച്ചകറചി"  പദ്ധതചിയുന  നടപ്പചിലെചോകചി  വരുന.  സലെപരചിമചിതചി  മൂലെന  കൃഷചി

ലചയചോൻ  സേചോധചികചോതവർകന്  ലചടചിച്ചട്ടചികളചിലള്ള  കൃഷചി  ലെനബകൃഷചി

(ലവർട്ടചികൽ  ഫചോമചിനഗന്),  കഹചഡചോചപചോണചികന്  കൃഷചി,  തുടങ്ങചിയ  കൃഷചി

രന്നീതചികളുന ചപ്രചോതചോഹചിപ്പചിച്ചു വരുന. 

കൂടചോലത  വചിദദ്യചോർതചികളചിൽ  കൃഷചി  സേനസചോരവന  അഭചിരുചചിയുന

ചപ്രചോതചോഹചിപ്പചിക്കുന്നതചിനചോയചി  സേമഗ്ര  പച്ചകറചി  വചികസേന  പദ്ധതചിയചിൽ

സചോപന  അടചിസചോനതചിലള്ള  പച്ചകറചി  കൃഷചി  എന്ന  ഘടകതചിൽ

ഉൾലപ്പടുതചി സ്കൂൾ വളപ്പചിൽ ചപ്രചോജൈകന്  അടചിസചോനതചിൽ പച്ചകറചി  കൃഷചി

ലചയ്യുന്നതചിനന് ധനസേഹചോയന നൽകചി വരുന. 

 അദ്ധദ്യചോപകരുലട  ചമൽചനചോട്ടതചിൽ  ഇതരതചിൽ  പച്ചകറചി  കൃഷചി

നടപ്പചിലെചോക്കുന്നതചിലൂലട  ഒരു  കചോർഷചിക  സേനസചോരന  വചിദദ്യചോർതചികളചിൽ

വളർതചിലയടുക്കുവചോനുന  വചിഷരഹചിത  പച്ചകറചിയുലട  പ്രധചോനദ്യന



മനസചിലെചോക്കുന്നതചിനുന  ആചരചോഗദ്യമുള്ള  തലെമുറലയ  വചോർലതടുക്കുന്നതചിനുന

കഴചിയുന. 

വദ്യചോവസേചോയചിക അടചിസചോനതചിൽ പച്ചകറചി കൃഷചി ലചയ്യുന്ന കർഷകലര

സേഹചോയചിക്കുന്നതചിനചോയചി  ധനസേഹചോയന  നൽകചി  വരുന.  ഇതുകൂടചോലത

ശന്നീതകചോലെ  പച്ചകറചി  ഇനങ്ങൾ  കൃഷചി  ലചയ്യുന്നതചിനചോയുന  ധനസേഹചോയന

നൽകചി വരുന. 

പച്ചകറചികളുലട  ഗുണനചിലെവചോരന  പരചിചശചോധചിച്ചന്  വചിഷരഹചിത

പച്ചകറചികളുലട  ഉപചയചോഗന  ഉറപ്പന്  വരുത്തുന്നതചിനചോയചി  സേമഗ്ര  പച്ചകറചി

വചികസേന പദ്ധതചിയചിൽ ഒരു ഘടകമചോയചി “ചസേഫന് ടു ഈറ്റന്” എന്ന പദ്ധതചി

ഉൾലപ്പടുതചി നടപ്പചിലെചോകചി വരുന. 

കജൈവ പച്ചകറചി  കൃഷചി ചപ്രചോതചോഹചിപ്പചിക്കുന്നതചിനന്  "കജൈവ കൃഷചിയുന

ഉതമ കൃഷചി മുറകളുന പദ്ധതചി"  കൃഷചി വകുപ്പന് നടപ്പചിലെചോകചി വരുന.  പ്രസ്തുത

പദ്ധതചി പ്രകചോരന കജൈവ കൃഷചി ചപ്രചോതചോഹനന എന്ന ഘടകതചിൽ പച്ചകറചി

ഉൾലപ്പലടയുള്ള  വചിവചിധ  വചിളകൾ  കൃഷചി  ലചയ്യുന്ന  കർഷകർകന്  ഒരു

ലഹകറചിനന്  7500 രൂപ നചിരകചിൽ ആനുകൂലെദ്യന നൽകുന. അപ്രകചോരന 2780

ലഹകറചിൽ  കജൈവ  കൃഷചി  വദ്യചോപചിപ്പചിക്കുന്നതചിനചോയചി  208.50  ലെക്ഷന  രൂപ

2022-23 സേചോമ്പതചിക വർഷതചിൽ വകയചിരുതചിയചിട്ടുണന്. 

ഒരു  പുരയചിടതചിലലെ  സേചോധദ്യമചോയ  എലചോ  ഉല്പ്പചോദന  ഘടകങ്ങചളയുന



സേമനന്വയചിപ്പചിച്ചന്  ഒരു  കൃഷചിയചിടചോധചിഷചിത  ആസൂത്രണന  എന്ന  സേമന്നീപനന

നടപ്പചിലെചോക്കുവചോൻ ഉചദ്ദേശചിക്കുന.  ആയതചിചലെയചോയചി  2022-23  സേചോമ്പതചിക

വർഷതചിൽ  10760  ഫചോന  പചോൻ  അധചിഷചിത  മചോതൃകചോചതചോട്ടങ്ങൾ

സൃഷചിക്കുന്നതചിനന്  ലെക്ഷദ്യമചിടുനണന്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതചിയചിൽ  ഉൾലപ്പടുതചിയുന

പുരയചിട  കൃഷചിയുലട  ഭചോഗമചോയുളള  പച്ചകറചി  കൃഷചി

ചപ്രചോതചോഹചിപ്പചിക്കുന്നതചിനചോയചി ലെക്ഷദ്യമചിടുനണന്. 

കൃഷചി  വകുപ്പചിലന്റെ  കചോരദ്യക്ഷമമചോയ  ഇടലപടലെചിലൂലട  സേനസചോനലത

പച്ചകറചി വചിസ്തൃതചിയുന ഉലചോദനവന വർദ്ധചിപ്പചിക്കുന്നതചിനന് സേചോധചിച്ചചിട്ടുണന്. 2017-

18  വർഷതചിൽ  പച്ചകറചി  വചിസ്തൃതചി  0.69047  ലെക്ഷന  ലഹകറുന  ഉലചോദനന

10.01  ലെക്ഷന  ലമടചികന്  ടൺ  ആയചിരുന്നതന്  2021-22  സേചോമ്പതചിക

വർഷതചിൽ വചിസ്തൃതചി 1.08 ലെക്ഷന ലഹകറുന ഉലചോദനന 16.01 ലെക്ഷന ലമടചികന്

ടണചോയചി വർദ്ധചിപ്പചിക്കുവചോനുന സേചോധചിച്ചചിട്ടുണന്.


