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മുഖവുര

എസനികമററസറ  കേമനിറനി  (2021-2023)-യുസട  അദന്യകയഭായ  ഞഭാൻ  സമനിതനി
അധനികേഭാരസപടുത്തനിയതനുസരനിചറ സമനിതനിയുസട അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.

സന്റിംസഭാനത്തനിസന  കൃഷനി-അനുബനകമഖലൈകേളുസട  പഭാധഭാനന്യന്റിം  കേണകനിസലൈടുത്തറ
ധനഭാഭന്യര്ത്ഥന  XXIX,  കമജര്  സഹഡെറ  2401-നു  കേതീഴനിലുള്ള  കൃഷനി  (ധഭാനന്യവനിളകേള)യുസട
ബഡ്ജററ വനിഹനിത വനിനനികയഭാഗന്റിം സന്റിംബനനിചറ സമനിതനി പഠനന്റിം നടത്തുകേയുണ്ടഭായനി. പസ്തുത
പഠനത്തനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപനില്  നനിനന്റിം  വനിവരങ്ങള  കശെെഖരനിക്കുകേയുന്റിം  വനിവനിധ
കയഭാഗങ്ങളനില്  ഈ  വനിഷയന്റിം  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.  പസ്തുത  പഠനത്തനിസന
അടനിസഭാനത്തനില് സമനിതനി എത്തനികചര്ന്ന നനിഗമനങ്ങളുന്റിം ശെെനിപഭാര്ശെെകേളുന്റിം ഉളസകഭാള്ളനിചറ
തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022  ജൂലലൈ മഭാസന്റിം  12-ാം തതീയതനി കചര്ന്ന സമനിതനികയഭാഗമഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിചതറ.  

സകേ. സകേ. സസശെെലൈജ ടതീചര്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദന്യക,
2022 ജൂലലൈ 20. എസനികമററസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പകേരളജനതയുടടെ  ജജീവറിതതം  പണ്ടുമുതല്പക്കേ  കൃഷറിയുതം  അനുബന്ധ  പമേഖലകേളുമേപ്പോയറി
ബന്ധടപട്ടുകേറിടെക്കുന.  നമ്മുടടെ  സമ്പദ് വവ്യവസ്ഥയുടടെ  അവറിഭപ്പോജവ്യ  ഘടെകേമേപ്പോണട  കൃഷറി.
ജനസതംഖവ്യയുടടെ  ഗണവ്യമേപ്പോയ  ഒരു  വറിഭപ്പോഗതം  വരുമേപ്പോനതറിനപ്പോയറി  കൃഷറിടയ
ആശ്രയറിക്കുന്നവരപ്പോണട.

2. കേപ്പോര്ഷറികേവൃതറിയറില് അധറിഷറിതമേപ്പോയ ഒരു ഭൂതകേപ്പോലതറിനുടെമേകേളപ്പോണട നപ്പോതം. കൃഷറി
എന്നതട  ഒരു  ടതപ്പോഴറില്  എന്നതറിലുപരറി  നമ്മുടടെ  ജജീവറിതശശൈലറിയുതം  സതംസപ്പോരവതം
കൂടെറിയപ്പോയറിരുന.  നമ്മുടടെ പ്രധപ്പോന ആപഘപ്പോഷങ്ങളുതം കേലപ്പോരൂപങ്ങളുതം പപപ്പോലുതം കൃഷറിയുമേപ്പോയറി
ബന്ധടപടവയപ്പോണട.  കേപ്പോലക്രപമേണ  കൃഷറിഭൂമേറി  മേറപ്പോവശൈവ്യങ്ങള്ക്കേട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോന
തുടെങ്ങറിയതുതം,  കേപ്പോര്ഷറികേ  ടചെലവട  വര്ദറിച്ചതുതം,  ഉപപഭപ്പോഗ  സതംസപ്പോരതറിടന്റെ  അമേറിതമേപ്പോയ
കേടെനകേയറവതം  നടമ്മെ  കേപ്പോര്ഷറികേ  സതംസപ്പോരതറില്  നറിനതം  അകേററിത്തുടെങ്ങറി.  പുതുതലമുറ
കൃഷറിടയ പപ്പോപടെ അവഗണറിച്ചുതുടെങ്ങറിയതുതം നമ്മുടടെ കേപ്പോര്ഷറികേ പമേഖലക്കേട തറിരറിച്ചടെറിയപ്പോയറി.

3. അനവ്യസതംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറില് രപ്പോസവളങ്ങളുതം കേജീടെനപ്പോശൈറിനറികേളുതം അമേറിതമേപ്പോയ പതപ്പോതറില്
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന്ന  വറിഷലറിപ്തമേപ്പോയ  പച്ചക്കേററികേടളയപ്പോണട  നപ്പോതം  ഇന്നട
കൂടുതലപ്പോയുതം  ആശ്രയറിക്കുന്നതട.  അമേറിത  വറിഷപ്രപയപ്പോഗതം  നടെതറിയ  പച്ചക്കേററികേളുടടെയുതം
പഴവര്ഗങ്ങളുടടെയുതം  ഉപപഭപ്പോഗതം  ജനങ്ങളുടടെ  ആപരപ്പോഗവ്യടത  പ്രതറികൂലമേപ്പോയറി
ബപ്പോധറിച്ചുതുടെങ്ങറി.  ജനങ്ങളുടടെ  ആപരപ്പോഗവ്യതം  സതംരകറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വറിഷവറിമുക്തവതം
പപപ്പോഷകേസമ്പുഷ്ടവമേപ്പോയ ഭകണതം ഉറപ്പുവരുപതണ്ടതുണ്ടട. കേപ്പോര്ഷറികേ പമേഖലയറിടല നമ്മുടടെ
നഷ്ടടപട്ടുപപപ്പോയ  ആധറിപതവ്യതം  തറിരറിച്ചുപറിടെറിക്കുന്നതറിനുതം  പുതുതലമുറയട  കൃഷറിയറില്
ആഭറിമുഖവ്യതം  വര്ദറിപറിക്കുന്നതറിനുതം  പവണ്ട  നടെപടെറികേള്  ഊര്ജറിതടപടുപതണ്ടതുണ്ടട.
ഇതറിനപ്പോയറി കൃഷറി വകുപട ധപ്പോരപ്പോളതം പദതറികേള് ആവറിഷ്കരറിച്ചട നടെപപ്പോക്കേറി വരുനടണ്ടന്നതട
എടുത്തുപറപയണ്ട ഒന്നപ്പോണട.

4.  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമേഖലയുടടെ  പ്രപ്പോധപ്പോനവ്യതം  കേണക്കേറിടലടുതട  എസറിപമേറടസട  കേമ്മെറിററി
(2006-2008) ധനപ്പോഭവ്യര്ത്ഥന  XXIX-  പമേജര്ടഹെഡട  2401-  കൃഷറി  വകുപറിടന്റെ
(ധപ്പോനവ്യവറിളകേള്)  ബഡ്ജറട  വറിഹെറിത  വറിനറിപയപ്പോഗതം  സതംബന്ധറിച്ചട  പഠനതം  നടെത്തുവപ്പോന
തജീരുമേപ്പോനറിച്ചു. തുടെര്ന്നട കൃഷറി വകുപറില് നറിനതം പ്രപ്പോഥമേറികേ വറിവര ററിപപപ്പോര്ടട ലഭവ്യമേപ്പോക്കുകേയുതം
ആയതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കേറിയ  പചെപ്പോദവ്യപ്പോവലറിയറിപന്മേല്  വകുപറില്  നറിനതം
മേറുപടെറി ലഭവ്യമേപ്പോക്കുകേയുതം ടചെയ.  പഠനതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി സമേറിതറി നറിരവധറി പയപ്പോഗങ്ങളറില്
ടെറി വറിഷയതം പരറിഗണറിക്കുകേയുതം കൃഷറി,  റവനന,  തപദ്ദേശൈസസ്വയതംഭരണതം എന്നജീ വകുപ്പുകേളറില്
നറിനതം ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുകേയുതം ടചെയ.  പ്രസ്തുത പഠനതറിടന്റെയുതം ടതളറിടവടുപറിടന്റെയുതം
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  എതറിപച്ചര്ന്ന നറിര്പദ്ദേശൈങ്ങളുതം  ശൈറിപപ്പോര്ശൈകേളുമേപ്പോണട  ഈ ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഉള്ടക്കേപ്പോളറിച്ചറിട്ടുളതട.

982/2022.
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5.  2018-ല്  സതംസ്ഥപ്പോനത്തുണ്ടപ്പോയ  അസപ്പോധപ്പോരണമേപ്പോയ  പ്രളയതറിലുതം
പ്രകൃതറിപകപ്പോഭതറിലുതം  വറിവരണപ്പോതജീതമേപ്പോയ  നപ്പോശൈനഷ്ടങ്ങള്  ഉണ്ടപ്പോയ  സപ്പോഹെചെരവ്യതറില്
കേപ്പോലപ്പോവസ്ഥപ്പോ  വവ്യതറിയപ്പോനതപ്പോല്  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമേഖലക്കു  സതംഭവറിച്ച  നപ്പോശൈനഷ്ടങ്ങള്
സതംബന്ധറിച്ച പഠനതം നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി കൂടുതല് നപ്പോശൈനഷ്ടങ്ങളുണ്ടപ്പോയ ആലപ്പുഴ ജറില്ലയറിടല
കുടനപ്പോടെട  പ്രപദശൈങ്ങളറിലുതം  വയനപ്പോടെട  ജറില്ലയറിലുതം  സമേറിതറി  സന്ദര്ശൈനതം  നടെത്തുകേയുണ്ടപ്പോയറി.
പ്രസ്തുത  സന്ദര്ശൈനതറിടന്റെയുതം  ഉപദവ്യപ്പോഗസ്ഥരുമേപ്പോയറി  നടെതറിയ  ചെര്ച്ചകേളുടടെയുതം
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സമേറിതറി  (2016-2019),  വയനപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല  പ്രളയ നപ്പോശൈനഷ്ടങ്ങളുതം
അനന്തര  പ്രവര്തനങ്ങളുതം  സതംബന്ധറിച്ചട  (പതറിടനടപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടട),  കുടനപ്പോടറിടല
പ്രളയനപ്പോശൈനഷ്ടങ്ങളുതം  അനന്തര  പ്രവര്തനങ്ങളുതം  സതംബന്ധറിച്ചട  (പടതപ്പോനപതപ്പോമേതട
ററിപപപ്പോര്ടട)  എന്നറിങ്ങടന  രണ്ടട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  2018  ഡറിസതംബര് മേപ്പോസതം  11-ാം  തജീയതറി
സഭയറില് സമേര്പറിച്ചു.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളറില് കേര്ഷകേരുടടെ പകമേതറിനപ്പോയറി യഥപ്പോക്രമേതം
27 ഉതം  29 ഉതം  ശൈറിപപ്പോര്ശൈകേള്  ഉള്ടക്കേപ്പോളറിച്ചറിരുന.   പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളറിടല  ഒട്ടുമേറിക്കേ
ശൈറിപപ്പോര്ശൈകേളറിപന്മേലുതം  സര്ക്കേപ്പോര്  തലതറില്  അനുകൂല  നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോയുതം
മേറ്റുളവയറില്  നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിച്ചുവരുന്നതപ്പോയുതം  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  കുടനപ്പോടെറിടന്റെ
പ്രപതവ്യകേ പരറിസ്ഥറിതറിക്കേട ഇണങ്ങുന്ന 'ഉമേ' എന്ന ടനല്വറിതറിടന്റെ ലഭവ്യതക്കുറവ്മൂലതം വറിതട
വറിതരണതറില്  കേപ്പോലതപ്പോമേസതം   ഉണ്ടപ്പോയതപ്പോയുതം  പപ്പോലക്കേപ്പോടെട,  ചെറിറ്റൂര്  പമേഖലകേളറിടല
കേര്ഷകേരുടടെ  ശകേവശൈതം  'ഉമേ'  ടനല്വറിതട  ഉടണ്ടനതം  കുടനപ്പോടെട  സന്ദര്ശൈനപവളയറില്
പബപ്പോധവ്യടപട  സമേറിതറി,  ആലപ്പുഴ  ജറില്ലപ്പോഭരണകൂടെതം  കൃഷറിവകുപ്പുമേപ്പോയറി  പചെര്ന്നട
കുടനപ്പോടെറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  'ഉമേ'  ടനല്വറിതട  സതംഭരറിച്ചട  ആവശൈവ്യമേപ്പോയ  സതംസരണതം  നടെതറി
കേഴറിവതുതം  പവഗതറില്  വറിതരണതം  ടചെയ്യുവപ്പോനുള  നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിക്കുവപ്പോന  ശൈറിപപ്പോര്ശൈ
ടചെയറിരുന.  അതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  കുടനപ്പോടെന  പമേഖലയറില്  പകേരള  സതംസ്ഥപ്പോന
വറിതട വറികേസന അപതപ്പോററിററി കേര്ഷകേര്ക്കേട ആവശൈവ്യമേപ്പോയ 'ഉമേ' ടനല്വറിതട (1831.00 ടെണ)
സസൗജനവ്യമേപ്പോയറി  വറിതരണതം  ടചെയടവനതം  സമേയബന്ധറിതമേപ്പോയറി  വറിതട  വറിതരണതം
ടചെയതറിനപ്പോല്   ററിക്കേപ്പോര്ഡട   ഉലപ്പോദനതം  ലഭറിച്ചുടവനതം  സര്ക്കേപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭവ്യമേപ്പോക്കേറിയറിട്ടുണ്ടട.  സമേറിതറിയുടടെ  ഇടെടപടെല് മൂലമുണ്ടപ്പോയ പ്രസ്തുത പനടതറില് സമേറിതറിക്കേട
ചെപ്പോരറിതപ്പോര്ത്ഥവ്യമുണ്ടട.

വകുപറിടന്റെ ഘടെന

6. കൃഷറി വകുപറിടന്റെ ഭരണപരവതം സപ്പോപങ്കേതറികേവമേപ്പോയ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കേട ഡയറക്ടര്
പനതൃതസ്വതം ടകേപ്പോടുക്കുന.  അപദ്ദേഹെടത സഹെപ്പോയറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ആസ്ഥപ്പോനതട നപ്പോലട കൃഷറി
അഡജീഷണല് ഡയറക്ടര്മേപ്പോര്, സജീനറിയര് ഫറിനപ്പോനസട ഓഫജീസര്, ലപ്പോ ഓഫജീസര്, സജീനറിയര്
അഡറിനറിപസ്ട്രേറജീവട  ഓഫജീസര്,  പസറട  അഗറിക്കേള്ച്ചറല്  എഞറിനജീയര്,  വറിജറിലനസട
ഓഫജീസര്,  5  കൃഷറി  പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറക്ടര്മേപ്പോര്,  5  കൃഷറി  ടഡപനടറി  ഡയറക്ടര്മേപ്പോര്,  ഒരു
ടഡപനടറി  ഡയറക്ടര്  (സപ്പോററിസറികട)  തുടെങ്ങറി വറിവറിധ  തസറികേകേളറിലുള ഉപദവ്യപ്പോഗസ്ഥരുടടെ
പസവനതം ലഭവ്യമേപ്പോക്കേറിയറിരറിക്കുന.
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7.  കൃഷറിവകുപറിടന്റെ  ജറില്ലപ്പോതല  ഭരണതം  നറിര്വ്വഹെറിക്കുന്നതറിനട  പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറക്ടര്
റപ്പോങ്കേറിലുള പ്രറിനസറിപല് കൃഷറി ഓഫജീസറുതം  സഹെപ്പോയതറിനപ്പോയറി ടഡപനടറി ഡയറക്ടര്മേപ്പോര്,
അസറിസന്റെട  ഡയറക്ടര്മേപ്പോര്,  ടടെകറിക്കേല്  അസറിസന്റെട  എന്നറിവരുതം  ഉണ്ടട.  പദതറി
നടെതറിപറിടന്റെ  ചുമേതല  വഹെറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പബപ്പോക്കേട  തലതറില്  കൃഷറി  അസറിസന്റെട
ഡയറക്ടര്മേപ്പോരുതം  കൃഷറിഭവന  തലതറില്  കൃഷറി  ഓഫജീസര്മേപ്പോരുതം  പ്രവര്തറിക്കുന.  കൃഷറി
ഓഫജീസടറ സഹെപ്പോയറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി കൃഷറിഭവനുകേളറില് 2-3 വടര കൃഷറി അസറിസന്റുമേപ്പോര് ഉണ്ടട.

8.  കൃഷറി വകുപറിടന്റെ കേജീഴറില്  1076  കൃഷറിഭവനുകേള് പ്രവര്തറിക്കുനണ്ടട.  എല്ലപ്പോവറിധ
കൃഷറി പരറിപപ്പോലന കേപ്പോര്ഷറികേ വറിജപ്പോന പരറിപപ്പോടെറികേള്ക്കുതം കൃഷറിഭവനുകേളപ്പോണട പനതൃതസ്വതം
ടകേപ്പോടുക്കുന്നതട.  കേപ്പോര്ഷറികേ  യന്ത്രവല്ക്കേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏപകേപ്പോപറിപറിക്കുന്നതട
കേപ്പോര്ഷറികേ  എഞറിനജീയററിതംഗട  വറിഭപ്പോഗമേപ്പോണട.  ഇതറിനപ്പോയറി  രണ്ടു  പമേഖലപ്പോ  ഓഫജീസുകേള്
സതംസ്ഥപ്പോന  അഗറികേള്ച്ചറല്  എഞറിനജീയറുടടെ  പമേല്പനപ്പോടതറില്  പ്രവര്തറിക്കുനണ്ടട.
പകേപ്പോഴറിപക്കേപ്പോടെട ആസ്ഥപ്പോനമേപ്പോയുള ഉതര പമേഖല എഞറിനജീയററിതംഗട കേപ്പോരവ്യപ്പോലയവതം ആലപ്പുഴ
ആസ്ഥപ്പോനമേപ്പോയുള ദകറിണ പമേഖല എഞറിനജീയററിതംഗട  കേപ്പോരവ്യപ്പോലയവമേപ്പോണട പമേല്പറഞ്ഞവ.
കൂടെപ്പോടത  33  സതംസ്ഥപ്പോന  വറിത്തുലപ്പോദന  ഫപ്പോമുകേളുതം  10  ജറില്ലപ്പോഫപ്പോമുകേളുതം  10  ടസ്പെഷവ്യല്
ഫപ്പോമുകേളുതം  8  ടതങ്ങറിനശത  ഉലപ്പോദന  പകേന്ദ്രങ്ങളുതം  ഉള്ടപടടെ  ആടകേ  61  ഫപ്പോമുകേള്
സതംസ്ഥപ്പോന കൃഷറി വകുപറിടന്റെ കേജീഴറില് പ്രവര്തറിക്കുന. ഇതറിനുപുറപമേ ടെറിഷനകേള്ച്ചര് ലപ്പോബട
ഉള്ടപടുന്ന  ബപയപ്പോടടെപകപ്പോളജറി  ആന്റെട  പമേപ്പോഡല്  ഫ്പളപ്പോററികേള്ച്ചര്  ടസന്റെര്  കേഴക്കൂടത്തുതം,
മേണ്ണുതറിയറില്  പസറട  ബപയപ്പോകേണപടപ്പോള്  ലപ്പോബട,  ആലപ്പുഴയറില്  ടപസട  സര്ശവലനസട
പസഷന,  തറിരുവനന്തപുരതട ടപസറിശസഡട ടടെസറിശസഡട ടടെസറിതംഗട ലപബപ്പോറടററികേള്,
ഒരു ജറില്ലപ്പോതല മേണ്ണുപരറിപശൈപ്പോധന ശൈപ്പോല, 24  ജറില്ലപ്പോ മേണട പരറിപശൈപ്പോധന പകേന്ദ്രങ്ങള്,  സജീഡട
അപതപ്പോററിററി,  ആലപ്പുഴ,  തറിരുവനന്തപുരതം  എന്നറിവറിടെങ്ങളറില്  രണ്ടട  വറിതട  പരറിപശൈപ്പോധന
ലപബപ്പോറടററികേള്,  ഒനപതട  പപ്പോരശസറട  ബജീഡറിതംഗട  പസഷനുകേള്,  10  അഗ് മേപ്പോര്ക്കേട
ലപബപ്പോറടററികേള്, ഫപ്പോതം ഇനഫര്പമേഷന ബനപറപ്പോ എന്നറിവയുതം പ്രവര്തറിക്കുന. 

9. വകുപറിടന്റെ ദസൗതവ്യങ്ങള്

1. സതംസ്ഥപ്പോനടത  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിളകേളുടടെ  ഉല്പപ്പോദനവതം  ഉല്പപ്പോദനകമേതയുതം
വര്ദറിപറിക്കേപ്പോനുതകുന്ന പദതറികേള് ആവറിഷ്കരറിച്ചട നടെപറിലപ്പോക്കുകേ.

2. നൂതന  സപ്പോപങ്കേതറികേ  വറിദവ്യകേള്  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോന  വവ്യപ്പോപനതറിലൂടടെ
കേര്ഷകേരറില് എതറിക്കുകേ.

3. ഉല്പപ്പോദപനപ്പോപപ്പോധറികേളുടടെ ഉല്പപ്പോദനവതം വറിതരണവതം.

4. യഥപ്പോസമേയതം  പദതറികേള്  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതുമുപഖന  കേര്ഷകേ  പകമേതം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.
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5. ഉല്പപ്പോദപനപ്പോപപ്പോധറികേളുടടെ ഗുണപമേന്മേ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതറിനട നറിയമേപ്പോനുസൃതമേപ്പോയ
നടെപടെറികേള് സസ്വജീകേരറിക്കുകേ.

6. കേര്ഷകേര്ക്കേട വറിപണനതറിനുള സസൗകേരവ്യവതം കേപ്പോര്ഷറികേ യന്ത്രവല്ക്കേരണവതം
ഉറപട വരുത്തുകേ.

10. വകുപ്പുതല പ്രവര്തനങ്ങള്

1. സതംസ്ഥപ്പോന  പകേന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറികേള്  തങ്ങളുടടെ  പ്രവര്തന  പമേഖലയറില്
നടെപറിലപ്പോക്കുകേ.

2. തപദ്ദേശൈ സസ്വയതംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള് മുപഖന പ്രപ്പോപദശൈറികേ വറികേസനതറിനുതകുന്ന
പദതറികേള് രൂപജീകേരറിച്ചട നടെപറിലപ്പോക്കുകേ.

3. സതംസ്ഥപ്പോനടത  ഉലപ്പോദന  ടചെലവട  കുറയ്ക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  കേപ്പോര്ഷറികേ
യന്ത്രവത്ക്കേരണതം പപ്രപ്പോതപ്പോഹെറിപറിക്കുകേ.

4. കൃഷറിയറിടെങ്ങള്  സന്ദര്ശൈറിച്ചട  കേര്ഷകേര്ക്കേട  ശൈപ്പോസജീയ  കൃഷറിരജീതറികേള്
അവലതംബറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ മേപ്പോര്ഗ്ഗ നറിര്പദ്ദേശൈങ്ങള് നല്കുകേ.

5. സപ്പോപങ്കേതറികേവറിദവ്യകേള്  കേര്ഷകേടര  പരറിചെയടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  കേര്ഷകേര്ക്കേട
പരറിശൈജീലനതം നല്കുകേ.

6. കൃഷറി  വകുപട  നടെപറിലപ്പോക്കുന്ന  പദതറികേള്/നൂതന  സപ്പോപങ്കേതറികേവറിദവ്യകേടള
സതംബന്ധറിച്ചട  വറിവറിധ  വപ്പോര്തപ്പോ  മേപ്പോധവ്യമേങ്ങളറിലൂടടെ  വവ്യപ്പോപകേമേപ്പോയ  പബപ്പോധവത്കേരണതം
നടെപറിലപ്പോക്കുകേ.

7. ആധുനറികേ  കൃഷറിരജീതറികേള്  കേര്ഷകേര്ക്കേട  പരറിചെയടപടുത്തുവപ്പോന  പവണ്ടറി
പ്രദര്ശൈന പതപ്പോടങ്ങള് സതംഘടെറിപറിക്കുകേ.

8. അതത്യുല്പപ്പോദനപശൈഷറിയുള  പമേല്തരതം  നടെജീല്  വസ്തുക്കേളുതം  വറിത്തുകേളുതം  മേറ്റു
ഉലപ്പോദപനപ്പോപപ്പോധറികേളുതം കൃഷറി വകുപറിടന്റെ അതംഗജീകൃത നഴ്സററികേള്,  ഫപ്പോമുകേള്,  ടെറിഷത്യു കേള്ച്ചര്
ലപ്പോബട എന്നറിവ വഴറി ഉല്പപ്പോദറിപറിച്ചട വറിതരണതം നടെത്തുകേ.

9. വറിവറിധ  കേര്ഷകേ  ഇനഷസ്വറനസട  പദതറികേള്,  വറിള  ഇനഷസ്വറനസട  പദതറി,
കേപ്പോര്ഷറികേ   കേടെപ്പോശൈസ്വപ്പോസ  പദതറികേള്,  കേറിസപ്പോന  അഭറിമേപ്പോന  പലറിശൈരഹെറിത  വപ്പോയ
പദതറി,  പ്രകൃതറിപകപ്പോഭ  ദുരറിതപ്പോശൈസ്വപ്പോസ  പദതറി  എന്നറിവ  ആവറിഷ്കരറിച്ചട
നടെപറിലപ്പോക്കുകേ.

10. വറിതട, രപ്പോസവളതം, കേജീടെനപ്പോശൈറിനറി എന്നറിവയുടടെ നറിയമേപ്പോനുസൃതമേപ്പോയുള ഗുണപമേന്മേ
പരറിപശൈപ്പോധറിച്ചട ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.
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11. വറിപണറിയറില്  ഇടെടപടുകേയുതം  വറിപണനതറിനുള  അടെറിസ്ഥപ്പോന  സസൗകേരവ്യതം
ഒരുക്കുകേയുതം ടചെയ്യുകേ.

11.  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമേഖലയുടടെ  ഉന്നമേനതറിനപ്പോയറി  വകുപട  ധപ്പോരപ്പോളതം  പദതറികേള്
ആവറിഷ്കരറിച്ചട  നടെപപ്പോക്കേറിവരുന.  വകുപട  ആവറിഷ്കരറിച്ചട  നടെപപ്പോക്കേറിയ  പകേന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത
പദതറികേളറിടലപ്പോന്നപ്പോണട  നപ്പോഷണല്  പഹെപ്പോര്ടറികേള്ച്ചര്  മേറിഷന  (60%  പകേന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃതതം).
പഹെപ്പോര്ടറിക്കേള്ച്ചര്  പമേഖലയുടടെ  സമേഗ  വറികേസനതം  ലകവ്യമേപ്പോക്കേറിടക്കേപ്പോണ്ടട  സതംസ്ഥപ്പോന
പഹെപ്പോര്ടറിക്കേള്ച്ചര് മേറിഷന മുഖപ്പോന്തരതം നടെപറിലപ്പോക്കേറി വരുന്ന പദതറിയപ്പോണറിതട.  മേപ്പോവട,  വപ്പോഴ,
ടടകേതച്ചക്കേ,  കുരുമുളകേട,  ഇഞറി,  മേഞ്ഞള്,  കേശുമേപ്പോവട,  ടകേപ്പോപക്കേപ്പോ,  പുഷ്പകൃഷറി  എന്നറിവയട
ഉസൗന്നല് നല്കേറിടക്കേപ്പോണ്ടപ്പോണട വറിവറിധ പദതറി ഘടെകേങ്ങള് നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതട.  മേറികേച്ചയറിനതം
നടെജീല്  വസ്തുക്കേളുടടെ  ഉലപ്പോദനവതം  വറിതരണവതം,  വറിളവറിസ്തൃതറി  വര്ദറിപറിക്കേല്,  പച്ചക്കേററി
വറിതട  ഉലപ്പോദനതം,  പുതറിയ  കൃഷറിപതപ്പോടങ്ങളുടടെ  നറിര്മ്മെപ്പോണതം,  പുനരുദപ്പോരണതം,
ജലസതംഭരണറികേളുടടെ  നറിര്മ്മെപ്പോണതം,  ടടജവകൃഷറി  പപ്രപ്പോതപ്പോഹെനവതം  സര്ടറിഫറിപക്കേഷനുതം,
മേണറിര  കേപമ്പപ്പോസട  നറിര്മ്മെപ്പോണതം,  കൂണ  ഉലപ്പോദന  യൂണറിറ്റുകേളുടടെ  നറിര്മ്മെപ്പോണതം,  പതനജീച്ച
വളര്തല്  എന്നറിവയപ്പോണട  വറിവറിധ  പദതറി  ഘടെകേങ്ങള്.  സമേഗവതം  ആധുനറികേവമേപ്പോയ
കേപ്പോര്ഷറികേ  രജീതറികേള്  അവലതംബറിക്കുകേ  വഴറി  കേര്ഷകേരുടടെ  ജജീവറിത  നറിലവപ്പോരതം
ടമേച്ചടപടുത്തുകേയുതം  ഉയര്ന്ന  ഉലപ്പോദനകമേത  ടടകേവരറിക്കുകേയുതം  ടചെയ്യുകേ  എന്നതപ്പോണട
പദതറിയുടടെ പ്രധപ്പോന ലകവ്യതം.

12.  കൃഷറി വകുപറിനട പദതറിയറിനതറില്  കേഴറിഞ്ഞ മൂന സപ്പോമ്പതറികേ വര്ഷങ്ങളറില്
ബഡ്ജററില് അനുവദറിച്ച തുകേ, ടചെലവഴറിച്ച തുകേ എന്നറിവ തപ്പോടഴപറയുതം പ്രകേപ്പോരമേപ്പോണട.

അനുവദറിച്ച തുകേ
(ലകതറില്)

2019-20 2020-21 2021-22

106779.83 112243.26 100569.65

ടചെലവഴറിച്ച തുകേ
(ലകതറില്)

45331.99 101240.57 90237.37

വകുപറിടന്റെ  കേഴറിഞ്ഞ  മൂന്നട  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷങ്ങളറിടല  ബഡ്ജറട  വറിഹെറിത
വറിനറിപയപ്പോഗതം  പരറിപശൈപ്പോധറിച്ചതറില്  2019-20  സപ്പോമ്പതറികേവര്ഷതറില്  ബഡ്ജററില്
അനുവദറിച്ച തുകേയുടടെ ഏകേപദശൈതം പകുതറിമേപ്പോത്രമേപ്പോണട ടചെലവഴറിച്ചറിട്ടുളടതന്നട കേപ്പോണുന. മേറട
രണ്ടട  വര്ഷങ്ങളറില്  അനുവദറിച്ച  തുകേയറില്  നടല്ലപ്പോരു  ശൈതമേപ്പോനതം  ടചെലവഴറിച്ചറിട്ടുടണ്ടനതം
കേപ്പോണുന.  വരുതം  വര്ഷങ്ങളറില്  കൃഷറിവകുപറിനട  വറിവറിധ  ഇനങ്ങളറിലപ്പോയറി  ബഡ്ജ്ററില്
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അനുവദറിക്കുന്ന  തുകേ  പൂര്ണമേപ്പോയുതം  അപത  ആവശൈവ്യതറിനുതടന്ന  ടചെലവഴറിക്കുന്ന
കേപ്പോരവ്യതറില് പ്രപതവ്യകേ ശ്രദ പുലര്തണടമേന്നട സമേറിതറി നറിര്പദ്ദേശൈറിക്കുന.

13. ടനല്കൃഷറി വറികേസന പദതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി കൃഷറിപയപ്പോഗവ്യമേപ്പോയ ടനല്പപ്പോടെങ്ങടള
രൂപമേപ്പോറതം  വരുതപ്പോടതയുതം  തരതംമേപ്പോറപ്പോടതയുതം  സതംരകറിക്കുന്ന  ഭൂവടെമേകേള്ക്കേട  ടഹെക്ടററിനട
പ്രതറിവര്ഷതം 2000 രൂപ നറിരക്കേറില് സര്ക്കേപ്പോര് പറപ്പോയല്ററി പ്രഖവ്യപ്പോപറിച്ചറിട്ടുടണ്ടനതം ഇപപപ്പോള്
1000  രൂപ  കൂടെറി  വര്ദറിപറിച്ചട  പറപ്പോയല്ററി  തുകേ  3000  രൂപയപ്പോക്കേറിയറിട്ടുടണ്ടനതം  സമേറിതറി
മേനസറിലപ്പോക്കുന.   രപ്പോജവ്യതട  തടന്ന  ഇതരതറില്  പറപ്പോയല്ററി  തുകേ  പ്രഖവ്യപ്പോപറിച്ച  ആദവ്യ
സതംസ്ഥപ്പോനതം പകേരളമേപ്പോടണന്നതട എടുത്തു പറപയണ്ട വസ്തുതയപ്പോണട.

14.  മേറ്റുവറിളകേടള  അപപകറിച്ചട  ടനല്കൃഷറി  ആദപ്പോയകേരമേല്ലപ്പോടത  വരുന്നതുമൂലതം
കേര്ഷകേര്ക്കേട  നഷ്ടതം  സതംഭവറിക്കുന്ന അവസ്ഥ നറിലവറിലുടണ്ടനതം  ഇതട  ഒരു പരറിധറി  വടര
തരണതം  ടചെയ്യുന്നതറിനട  അതത്യുത്പപ്പോദന  പശൈഷറിയുള  വറിത്തുകേളുടടെ  ഉപപയപ്പോഗതംമൂലതം
സപ്പോധറിക്കുടമേനതം  സമേറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  പകേരളതറിടല  വറിവറിധ  പ്രപദശൈങ്ങളുടടെ
ഭൂപ്രകൃതറിക്കേനുപയപ്പോജവ്യമേപ്പോയ അതത്യുത്പപ്പോദനപശൈഷറിയുള മേറികേച്ചയറിനതം ടനല്വറിത്തുകേള്,
അതതട പ്രപദശൈടത കൃഷറിഭവനുകേള് മുപഖന കേര്ഷകേര്ക്കേട ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന്നതറിനട നടെപടെറി
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

15.  നമ്മുടടെ കേര്ഷകേര് കൂടുതലപ്പോയുതം പരമ്പരപ്പോഗത കൃഷറിരജീതറികേളപ്പോണട  അവലതംബറിച്ചു
വരുന്നതട.  സമേജീപകേപ്പോലതപ്പോയറി  നമ്മുടടെ  കേപ്പോലപ്പോവസ്ഥയറിലുതം  ഗണവ്യമേപ്പോയ  മേപ്പോറമേപ്പോണട
വന്നറിട്ടുളതട.  തന്മൂലതം   കേപ്പോര്ഷറികേ  കേലണ്ടററിലുണ്ടപ്പോയ  മേപ്പോറതറിനനുസസൃതമേപ്പോയറി
കൃഷറിടചെയപ്പോതപകതം  കേപ്പോലപ്പോവസ്ഥയറിലുണ്ടപ്പോകുന്ന  മേപ്പോറതറിനനുസരറിച്ചട  വറിളകേള്
നശൈറിച്ചുപപപ്പോകുന്ന  സ്ഥറിതറിവറിപശൈഷമേപ്പോണട  നറിലവറിലുളതട.  ആയതറിനപ്പോല്  തടന്ന
കേപ്പോലപ്പോവസ്ഥപ്പോ വവ്യതറിയപ്പോനമേനുസരറിച്ചട  കേപ്പോര്ഷറികേ കേലണ്ടററില് മേപ്പോറതം  വരുതണടമേനതം
അതറിനനുസൃതമേപ്പോയറി  കൃഷറിയറിറക്കുവപ്പോന  കേര്ഷകേടര  പപ്രരറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ
പബപ്പോധവത്കേരണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതണടമേനതം സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

16.  ടനലടല്ല്  പപ്പോകേമേപ്പോയപ്പോല്  കേപ്പോലതപ്പോമേസതം  കൂടെപ്പോടത  വറിളടവടുപക്കേണ്ടതുണ്ടട.  ടചെററിയ
കേപ്പോലപ്പോവസ്ഥപ്പോ  വവ്യതറിയപ്പോനതം  പപപ്പോലുതം  മൂടപതറിയ  ടനല്പപ്പോടെങ്ങടള  പ്രതറികൂലമേപ്പോയറി
ബപ്പോധറിക്കേപ്പോറുണ്ടട.  ടകേപ്പോയടടമേതറി യന്ത്രങ്ങളുടടെ ദസൗര്ലഭവ്യതംമൂലതം പപ്പോകേമേപ്പോയ ടനലടല്ല് യഥപ്പോസമേയതം
ടകേപ്പോയപ്പോനപ്പോകേപ്പോടത  കൃഷറി  പപ്പോപടെ  നശൈറിച്ചുപപപ്പോകുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളുതം  കേണ്ടുവരുന.  കേപ്പോപറപ്പോ
മേഴപയപ്പോ  ടകേപ്പോണ്ടട  മൂടപതറിയ  ടനല്ടച്ചടെറികേള്  ചെപ്പോഞ്ഞുപപപ്പോയപ്പോല്  ടകേപ്പോയടടമേതറി  യന്ത്രതം
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  അവ  ടകേപ്പോയ്ടതടുക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുകേയറില്ല.  പരറിചെയസമ്പന്നരപ്പോയ
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേളുടടെ  അഭപ്പോവതംമൂലതം  അനവ്യസതംസ്ഥപ്പോന  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേടള  ആശ്രയറിച്ചുമേപ്പോത്രപമേ
പറിന്നജീടെട  ടകേപ്പോയട  നടെത്തുവപ്പോൻ  കേഴറിയുകേയുള.  ഇതട  കേര്ഷകേര്ക്കേട  ഏടറ  സപ്പോമ്പതറികേ
നഷ്ടതം  ഉണ്ടപ്പോക്കുടമേന്നതറിനപ്പോല്  ഓപരപ്പോ  പ്രപദശൈങ്ങളറിടലയുതം  ടനല്കൃഷറിയുടടെ
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വവ്യപ്പോപ്തറിക്കേനുസൃതമേപ്പോയറി കൃഷറിഭവനുകേള് പകേന്ദ്രജീകേരറിച്ചട മേതറിയപ്പോയ എണതം ടകേപ്പോയടടമേതറി
യന്ത്രങ്ങള് ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന്നതറിനുതം കേര്ഷകേര് ആവശൈവ്യടപടുന്ന സമേയതട അവ അനുവദറിച്ചു
നല്കുന്നതറിനുമുള നടെപടെറി സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന. 

17.  ടകേപ്പോയടടമേതറി  യന്ത്രതറിനട  തകേരപ്പോറുണ്ടപ്പോകുന്നതുടകേപ്പോണ്ടട  യഥപ്പോസമേയതം  ടകേപ്പോയട
നടെക്കേപ്പോടത  വറിളനപ്പോശൈതം  ഉണ്ടപ്പോകുന്ന  സപ്പോഹെചെരവ്യങ്ങളുതം  അപൂര്വ്വമേല്ല.  പല  യന്ത്രഭപ്പോഗങ്ങളുതം
സതംസ്ഥപ്പോനതറിനട പുറത്തുനറിന്നട ലഭവ്യമേപ്പോക്കേറിയപ്പോല് മേപ്പോത്രപമേ യന്ത്രതകേരപ്പോര് പരറിഹെരറിക്കേപ്പോന
സപ്പോധറിക്കുകേയുള  എന്നതറിനപ്പോലുതം  പരറിചെയസമ്പന്നരപ്പോയ  ടമേക്കേപ്പോനറിക്കുകേളുടടെ
കുറവളതറിനപ്പോലുതം  പകേടുവന്ന  യന്ത്രഭപ്പോഗങ്ങള്  യഥപ്പോസമേയതം  മേപ്പോററിവപ്പോങ്ങുന്നതറിപനപ്പോ
പകേടുപപപ്പോക്കുന്നതറിപനപ്പോ  സപ്പോധറിക്കേപ്പോററില്ല.  ഇതട  വറിളനപ്പോശൈതം  സതംഭവറിക്കുവപ്പോൻ
കേപ്പോരണമേപ്പോകുടമേന്നതറിനപ്പോല്  ടകേപ്പോയടടമേതറി  യന്ത്രങ്ങളുടടെ  യന്ത്രഭപ്പോഗങ്ങളുടടെ  ലഭവ്യതയുതം
പരറിചെയസമ്പന്നരപ്പോയ  ടമേക്കേപ്പോനറിക്കുകേളുടടെ  പസവനവതം  ആവശൈവ്യഘടങ്ങളറില്
ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനുള നടെപടെറി സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

18.  ഏടറ  പ്രതറിബന്ധങ്ങള്  തരണതം  ടചെയട  കൃഷറിയറിററിക്കേറിയപ്പോലുതം  ടനല്ലറിനട
വറിലയറിടെറിവണ്ടപ്പോകുന്നതപ്പോയറി  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  പ്രപതവ്യകേറിച്ചട  വറിരറിപട  ടകേപ്പോയട
മേഴക്കേപ്പോലതപ്പോകേപ്പോറുളളതുതം ടനല്ലറിടന്റെ വറില അനറിയന്ത്രറിതമേപ്പോയറി തപ്പോഴപ്പോന കേപ്പോരണമേപ്പോകേപ്പോറുണ്ടട.
ഇതട  കേര്ഷകേര്ക്കേട  വളടരയധറികേതം  നഷ്ടമുണ്ടപ്പോക്കുടമേന്ന  വസ്തുത  പരറിഗണറിച്ചട  ടകേപ്പോയട
കേപ്പോലതട  ടനലടല്ല്  സതംഭരറിച്ചട  വറിലയറിടെറിവട  തടെയുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

19.  ടനല്കൃഷറി വറികേസന ഏജനസറികേളുടടെ  ആഭറിമുഖവ്യതറില് പപ്പോടെപശൈഖര സമേറിതറി
വഴറി ടനലടല്ല് സതംഭരറിച്ചട അരറിയപ്പോക്കേറി ബപ്പോനഡട ടചെയട വറിപണനതം ടചെയ്യുന്നതുതം മൂലവ്യവര്ദറിത
ഉത്പന്നങ്ങളപ്പോക്കേറി  വറിപണനതം  ടചെയ്യുന്നതുതം  വഴറി  കേര്ഷകേര്ക്കേട  ടമേച്ചടപട  വറില
ഉറപപ്പോക്കേപ്പോനപ്പോവതം എന്നതറിനപ്പോല് ഇപ്രകേപ്പോരതം ടനല് കേര്ഷകേര്ക്കേട തങ്ങളുടടെ ഉത്പന്നങ്ങള്
മൂലവ്യവര്ദറിത  ഉത്പന്നങ്ങളപ്പോയറി  വറില്ക്കുന്നതറിനട  സഹെപ്പോയകേരമേപ്പോകുന്ന  നടെപടെറികേള്
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

20.  വറിളടവടുപറിനുപശൈഷതം  സതംഭരണശൈപ്പോലകേളറിപലപക്കേപ്പോ  വറിപണറികേളറിപലപക്കേപ്പോ
യഥപ്പോസമേയതം  എതറിക്കുവപ്പോന  സപ്പോധറിക്കേപ്പോതതുമൂലതം  ടനലടല്ല്  ഉള്ടപടടെയുള  കേപ്പോര്ഷറികേ
ഉത്പന്നങ്ങള് കൃഷറിഭൂമേറിയറില് ടകേടറിക്കേറിടെന്നട നശൈറിച്ചുപപപ്പോകുന്ന സപ്പോഹെചെരവ്യങ്ങളുതം വറിരളമേല്ല.
മേതറിയപ്പോയ ഗതപ്പോഗത സസൗകേരവ്യങ്ങള് ഉള്ടപടടെ ഏര്ടപടുത്തുന്നതട ഈ പ്രശ് നതറിനട  ഒരു
പരറിഹെപ്പോരമേപ്പോകുടമേന്നട  സമേറിതറി  നറിരജീകറിക്കുന. സസ്വകേപ്പോരവ്യ  സതംഭരണ  ഏജനസറികേളുടടെ
ചൂഷണതം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വറിളടവടുത  ഉത്പന്നങ്ങള്  കേപ്പോലതപ്പോമേസമേറില്ലപ്പോടത
സതംഭരണശൈപ്പോലകേളറിപലപ്പോ  വറിപണറികേളറിപലപ്പോ  എതറിക്കുന്നതറിനട  മേതറിയപ്പോയ
സസൗകേരവ്യങ്ങള് ഏര്ടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി
ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.
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21.  ഉത്പപ്പോദനതം  പപപ്പോടല  പ്രപ്പോധപ്പോനവ്യതം  നല്പകേണ്ട  പമേഖലയപ്പോണട  സതംഭരണതം.
ഉത്പന്നങ്ങള്  പകേടുവരപ്പോടത  സൂകറിക്കുന്നതറിനട  ടമേച്ചടപട  സതംഭരണ  സതംവറിധപ്പോനങ്ങള്
നറിലവറില് വപരണ്ടതുണ്ടട.   വളടര പവഗതം പകേടുവരപ്പോത ഉല്പന്നങ്ങള് സതംഭരറിക്കുന്നതറിനട
സതംസ്ഥപ്പോന  ടവയര്ഹെസൗസറിങട  പകേപ്പോര്പപറഷന  സസൗകേരവ്യങ്ങള്  നല്കുനടണ്ടങ്കേറിലുതം
കേര്ഷകേര്  അതട  പൂര്ണമേപ്പോയുതം  പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തുനപണ്ടപ്പോ  എന്ന  വസ്തുത
പരറിപശൈപ്പോധറിപക്കേണ്ടതുടണ്ടന്നട  സമേറിതറി  നറിരജീകറിക്കുന.   വറിളടവടുത  ഉല്പന്നങ്ങള്
പശൈഖരറിച്ചട  സൂകറിക്കുന്നതറിനട  കൃഷറി  സ്ഥലത്തു  നറിനതം  പവഗതം  എതറിപച്ചരപ്പോന
സപ്പോധറിക്കുന്ന  ദൂരതറില്  സതംഭരണശൈപ്പോലകേള്  നറിര്മ്മെറിക്കുന്ന  കേപ്പോരവ്യതം
പരറിഗണറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

22.  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോത്പന്നങ്ങള്  യഥപ്പോവറിധതം  ശൈജീതജീകേരറിച്ചട  സൂകറിക്കുവപ്പോനുള
സതംവറിധപ്പോനങ്ങളുടടെ  അഭപ്പോവതംമൂലതം  ധപ്പോരപ്പോളതം  ഉത്പന്നങ്ങള്  പകേടെപ്പോകുകേയുതം  അതുമൂലതം
കേര്ഷകേര്ക്കേട  വളടര നഷ്ടതം സതംഭവറിക്കുകേയുതം ടചെയ്യുന്ന സപ്പോഹെചെരവ്യതം  നറിലവറിലുണ്ടട.  വളടര
ടപടടന്നട  പകേടുവരുന്ന  ഉലന്നങ്ങള്  സതംഭരറിക്കുന്നതറിനട  പകേപ്പോള്ഡട  പസപ്പോപറജുകേള്
നറിര്മ്മെറിപക്കേണ്ടതുടണ്ടന്നട  സമേറിതറി  നറിരജീകറിക്കുന.   പച്ചക്കേററികേളുതം  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുതം
പകേടുകൂടെപ്പോടത  സതംഭരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പകേപ്പോള്ഡട  പസപ്പോപറജുകേള്
നറിര്മ്മെറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട  സമേറിതറി  ശൈറിപപ്പോര്ശൈ
ടചെയ്യുന.

23.  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോത്പന്നങ്ങള്  യഥപ്പോവറിധതം  സതംസരറിക്കുന്നതുതം  മൂലവ്യവര്ദറിത
ഉത്പന്നങ്ങളപ്പോക്കേറി വറിറഴറിക്കുന്നതുതം വഴറി കേര്ഷകേര്ക്കേട ടമേച്ചടപട വരുമേപ്പോനതം ലഭവ്യമേപ്പോക്കുവപ്പോന
കേഴറിയുതം.  അതറിനപ്പോയറി  ഈ  പമേഖലകേളറില്  പവണ്ടത്ര  പരറിശൈജീലനതം
ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിപക്കേണ്ടതുടണ്ടന്നട സമേറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോത്പന്നങ്ങളുടടെ  സതംസരണതം,  അവയറില്  നറിനള  മൂലവ്യവര്ദറിത
ഉത്പന്നങ്ങളുടടെ  നറിര്മ്മെപ്പോണതം  എന്നറിവയറില്  കേര്ഷകേര്ക്കേട  ആവശൈവ്യമേപ്പോയ
പരറിശൈജീലനപരറിപപ്പോടെറികേള്,  ശൈറിലശൈപ്പോലകേള്  എന്നറിവ  സതംഘടെറിപറിക്കേണടമേന്നട  സമേറിതറി
ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

24.  നപ്പോളറിപകേരതം,  വപ്പോഴപഴതം,  പതന,  മേപ്പോങ്ങ,  പച്ചക്കേററികേള്  തുടെങ്ങറിയ  കേപ്പോര്ഷറികേ
വറിളകേളറില് നറിനതം മൂലവ്യവര്ദറിത ഉത്പന്നങ്ങള് നറിര്മ്മെറിച്ചട വറിപണറിയറിടലതറിക്കുന്നതറിനുതം
അതറിലൂടടെ  കേര്ഷകേര്ക്കേട  മേപ്പോനവ്യമേപ്പോയ  വറില  ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന്നതറിനുതം  ലകവ്യമേറിടട  5
അപഗപ്പോപപ്പോര്ക്കുകേള്  നറിര്മ്മെറിക്കുവപ്പോന  തജീരുമേപ്പോനറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോയറി  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.
അതറില്  ആദവ്യപതതട  തൃശ്ശൂര്  ജറില്ലയറിടല  കേണപ്പോറയറില്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്ന  ബനപ്പോന  ഹെണറി
പപ്പോര്ക്കേട  ആടണനതം,  ആയതറിടന്റെ  നറിര്മ്മെപ്പോണതം  ഏകേപദശൈതം  പൂര്തറിയപ്പോയതപ്പോയുതം
പ്രവര്തനതം  ഉടെന  ആരതംഭറിക്കുന്നതപ്പോടണനതം  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത
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അപഗപ്പോപപ്പോര്ക്കുകേളുടടെ  നറിര്മ്മെപ്പോണതം  കേപ്പോലതപ്പോമേസതം  കൂടെപ്പോടത  പൂര്തറിയപ്പോക്കേറി
പ്രവര്തനതം ആരതംഭറിക്കുന്നതറിനുള നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട  സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ
ടചെയ്യുന.

25.  2020  നവതംബര്  1-നട  മേരച്ചജീനറി,  പനന്ത്രന,  ശകേതച്ചക്കേ,   കുമ്പളതം,  ടവളരറി,
പപ്പോവല്,  പടെവലതം,  വളറിപയര്,  തക്കേപ്പോളറി,  ടവണ്ട,  കേവ്യപ്പോപബജട,  കേവ്യപ്പോരറട,  ഉരുളക്കേറിഴങ്ങട,
ബജീനസട,  ബജീറടറൂടട,  ടവളുത്തുളറി  എന്നജീ  16  ഇനതം  പഴതം/പച്ചക്കേററികേള്ക്കേട  സതംസ്ഥപ്പോന
സര്ക്കേപ്പോര്  അടെറിസ്ഥപ്പോന  വറില  പ്രഖവ്യപ്പോപറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോയറി  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ഈ  16
ഇനതം  ഉത്പന്നങ്ങളുടടെ  വറില,  അടെറിസ്ഥപ്പോന  വറിലപയക്കേപ്പോള്  തപ്പോഴ്ന്ന  സപ്പോഹെചെരവ്യതറില്
സഹെകേരണ  വകുപ്പുകേളുടടെ  ടതരടഞ്ഞടുത  സതംഭരണ  പകേന്ദ്രങ്ങളറില്  ഇവ  സതംഭരറിച്ചട
കേര്ഷകേരുടടെ അക്കേസൗണ്ടറിപലക്കേട അടെറിസ്ഥപ്പോന വറില നല്കുന്ന പദതറി കേര്ഷകേര്ക്കേട ഏടറ
പ്രപയപ്പോജനപ്രദമേപ്പോടണന്നട  സമേറിതറി  നറിരജീകറിക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  കൂടുതല്  പഴതം,
പച്ചക്കേററി  ഇനങ്ങള്ക്കേട  അടെറിസ്ഥപ്പോനവറില  പ്രഖവ്യപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള  നടെപടെറി
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

26.  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോലപ്പോദനതറില് പകേരളതം ഒപടടറ മുപന്നറങ്ങള് ടടകേവരറിച്ചറിട്ടുടണ്ടങ്കേറിലുതം
കേര്ഷകേര്  വറിപണന  രതംഗതട  വളടരപയടറ  ബുദറിമുട്ടുകേള്  ഇനതം  പനരറിടുനണ്ടട.
കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോലന്നങ്ങള് വറിറഴറിക്കേപ്പോന പറപ്പോത സപ്പോഹെചെരവ്യതം, ഉലന്നങ്ങള്ക്കേട നവ്യപ്പോയമേപ്പോയ വറില
ലഭറിക്കേപ്പോതറിരറിക്കുകേ,  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോലന്നങ്ങള്  മൂലവ്യവര്ദറിത  ഉലന്നങ്ങളപ്പോക്കേറി  മേപ്പോറ്റുന്നതറിനുളള
അടെറിസ്ഥപ്പോനസസൗകേരവ്യ  ലഭവ്യത  കുറവട  എന്നറിവ  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമേഖല  പനരറിടുന്ന  പ്രധപ്പോന
ടവല്ലുവറിളറികേളപ്പോടണന്നട സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.

27.  പല കേപ്പോര്ഷറികേ ഉലന്നങ്ങളുതം പലപപപ്പോഴതം വറിറഴറിക്കുവപ്പോന പറപ്പോത സപ്പോഹെചെരവ്യതം
ഉണ്ടപ്പോകേപ്പോറുണ്ടട.   അധറികേ  ഉലപ്പോദനതം  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോലന്നങ്ങളുടടെ  വറിലയറിടെറിവറിനുതം
കേപ്പോരണമേപ്പോകേപ്പോറുണ്ടട.   സമേജീപകേപ്പോലതട  പകേപ്പോവറിഡട  19  കേപ്പോരണമുണ്ടപ്പോയ  സപ്പോഹെചെരവ്യങ്ങള്,
കേപ്പോലപ്പോവസ്ഥപ്പോ  വവ്യതറിയപ്പോനതം  ടകേപ്പോണ്ടുണ്ടപ്പോയ  കേപ്പോലതം  ടതററിയുളള  അതറിവര്ഷതം  തുടെങ്ങറിയവ
കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോലന്നങ്ങള്  വറിറഴറിക്കേപ്പോന  പറപ്പോത  സപ്പോഹെചെരവ്യതം  ഉണ്ടപ്പോക്കേറിടയനതം  സമേറിതറി
നറിരജീകറിക്കുന. 

28.  കേര്ഷകേരുടടെ ഉലന്നങ്ങള് കൂടുതലപ്പോയുതം ഇടെനറിലക്കേപ്പോര് മുപഖനയപ്പോണട വറിപണനതം
ടചെയവരുന്നതട.  ആയതുമൂലതം  ഉപപഭപ്പോക്തപ്പോക്കേള്  വളടര  ഉയര്ന്ന  വറില  നലറിയപ്പോണട
കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോലന്നങ്ങള് വപ്പോങ്ങുന്നടതങ്കേറിലുതം കേര്ഷകേര്ക്കേട ലഭറിപക്കേണ്ട നവ്യപ്പോയവറില മേറിക്കേവപ്പോറുതം
അവര്ക്കു ലഭറിക്കേപ്പോത സപ്പോഹെചെരവ്യമേപ്പോണട നറിലവറിലുളളതട.  ഇതട ഗസൗരവപമേററിയ വറിഷയമേപ്പോണട.
കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോലന്നങ്ങള് ഇടെനറിലക്കേപ്പോരുടടെ ചൂഷണമേറില്ലപ്പോടത യഥപ്പോസമേയതം വറിറഴറിക്കുന്നതറിനുതം
നവ്യപ്പോയമേപ്പോയ  വറില  കേര്ഷകേര്ക്കേട  ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന്നതറിനുതം  വകുപട  ക്രറിയപ്പോത്മകേ  നടെപടെറികേള്
സസ്വജീകേരറിപക്കേണ്ടതുടണ്ടന്നട  സമേറിതറി  നറിരജീകറിക്കുന.  ഇതറിനപ്പോയറി  കൃഷറി  വകുപറിടന്റെ
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കേജീഴറില്  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിപണറികേള്  ശൈപ്പോക്തജീകേരറിക്കുന്നതറിനട  ആവശൈവ്യമേപ്പോയ  അടെറിയന്തര
നടെപടെറി സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

29.  കേപ്പോര്ഷറികേ  ടമേപ്പോതവവ്യപ്പോപപ്പോര  വറിപണറിയറില്  നല്കുന്ന  ഉത്പന്നങ്ങളുടടെ  വറില
കേര്ഷകേര്ക്കേട  യഥപ്പോസമേയതം  നല്കുന്നറില്ല  എന്ന  പരപ്പോതറി  നറിലനറില്ക്കുന്നതപ്പോയറി  സമേറിതറി
മേനസറിലപ്പോക്കുന.   മേപ്പോസങ്ങപളപ്പോളതം  ശവകേറിമേപ്പോത്രമേപ്പോണട  കേര്ഷകേര്ക്കേട  വറില  ലഭറിക്കുന്നതട
എന്നതട ഏടറ പഖദകേരമേപ്പോയ വസ്തുതയപ്പോണട.  ഭൂരറിഭപ്പോഗതം കേര്ഷകേര്ക്കുതം കൃഷറിയല്ലപ്പോടത മേറട
വരുമേപ്പോന  മേപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഉണ്ടപ്പോകേപ്പോററില്ല.   ഈ  വസ്തുത  കേണക്കേറിടലടുതട സര്ക്കേപ്പോര്
ഏജനസറികേള്  കേര്ഷകേരറില്  നറിനതം  സതംഭരറിക്കുന്ന  ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കേട
സമേയബന്ധറിതമേപ്പോയറി  വറില  ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

30.  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിഭവങ്ങള്  വറിറഴറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വകുപറിടന്റെ  പനരറിട്ടുള
നറിയന്ത്രണതറില്  സതംസ്ഥപ്പോനടതപ്പോടപ്പോടകേ  6  കേപ്പോര്ഷറികേ  ടമേപ്പോത  വവ്യപ്പോപപ്പോര  പകേന്ദ്രങ്ങള്
നറിലവറില് പ്രവര്തറിച്ചുവരുന്നതപ്പോയറി സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.  നറിലവറിലുളള വറിപണറികേള്
ടമേച്ചടപടുത്തുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപതം  തപദ്ദേശൈസസ്വയതംഭരണ പ്രപദശൈങ്ങള് പകേന്ദ്രജീകേരറിച്ചട  കൂടുതല്
വറിപണറികേള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന്നതുതം  കേര്ഷകേര്ക്കേട  തങ്ങളുടടെ  ഉത്പന്നങ്ങള്  പനരറിടട
വറിപണനതം  ടചെയതക്കേ  വറിധതറിലുളള  കേപ്പോര്ഷറികേ  ചെന്തകേള്  ഗപ്പോമേപ്രപദശൈങ്ങള്
പകേന്ദ്രജീകേരറിച്ചട  ആരതംഭറിക്കുന്നതുതം  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമേപ്പോകുടമേന്നതറിനപ്പോല്  ആയതറിനട
നടെപടെറി സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

31.  വറിപണന  രതംഗതട  കേപ്പോലപ്പോനുസൃതമേപ്പോയ  പരറിഷ്കരണങ്ങള്  ഉണ്ടപ്പോകുന്നതറിലൂടടെ
കേര്ഷകേര്ക്കേട ഉത്പന്നങ്ങള് അതറിപവഗതം വറിറഴറിക്കേപ്പോനപ്പോകുടമേനതം ഇടെനറിലക്കേപ്പോരുടടെ ചൂഷണതം
ഒരു പരറിധറിവടര ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന സപ്പോധറിക്കുടമേനതം സമേറിതറി കേരുതുന.  വകുപറിനട  കേജീഴറില്
ഒരു  ടവബട പപപ്പോര്ടല്  ആരതംഭറിച്ചട  സതംസ്ഥപ്പോനടത  തപ്പോലരവ്യമുള  മുഴവന  കേര്ഷകേടരയുതം
രജറിസര്  ടചെയ്യുകേയുതം  വറിപണറികേടള  പരസ്പെരതം  ബന്ധറിപറിക്കുകേയുതം  ടചെയ്യുന്നതറിലൂടടെ
ഉത്പന്നങ്ങള്  വറിറഴറിയപ്പോടത  ടകേടറിക്കേറിടെക്കുന്ന  സപ്പോഹെചെരവ്യതം  ഒഴറിവപ്പോക്കേപ്പോനപ്പോകുടമേന്നതറി
പനപ്പോടടെപ്പോപതം  ഒരു  പ്രപദശൈതട  അധറികേമുള  ഉത്പന്നങ്ങള്  അതട  ആവശൈവ്യമുള  മേടറപ്പോരു
പ്രപദശൈപതക്കേട  ഓണശലന  പസവനതം  പ്രപയപ്പോജനടപടുതറി  അതറിപവഗതം  ശകേമേപ്പോറതം
ടചെയപ്പോനപ്പോകുടമേനതം  സമേറിതറി  നറിരജീകറിക്കുന. ആധുനറികേ  സപ്പോപങ്കേതറികേവറിദവ്യകേള്
ഉപപയപ്പോഗടപടുതറി  വറിപണറികേള്  കേപ്പോലപ്പോനുസൃതമേപ്പോയറി  പരറിഷ്കരറിക്കുന്നതറിനുതം
കൃഷറിഭവനുകേടള  ഇതറിനുളള  അടെറിസ്ഥപ്പോന  ഘടെകേമേപ്പോക്കുന്നതറിനുതം  നടെപടെറി
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

32.  കുരുമുളകേട  കൃഷറി  വറികേസനതം,  കേശുമേപ്പോവട  കൃഷറി  പുനരുദപ്പോരണതം  തുടെങ്ങറിയ
പദതറികേളറില് ഗുണപമേന്മേയുളള നടെജീല് വസ്തുക്കേളുടടെ ലഭവ്യതക്കുറവട പദതറി നറിര്വ്വഹെണടത
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പ്രതറികൂലമേപ്പോയറി  ബപ്പോധറിച്ചതപ്പോയറി  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.   നടെജീല്  വസ്തുക്കേള്ക്കേട
ഗുണപമേന്മേയുടണ്ടങ്കേറില്  മേപ്പോത്രപമേ  ഉത്പപ്പോദനതം  വര്ദറിക്കുകേയുളടവന്നതറിനപ്പോല്  കുറഞ്ഞ
വറിലയട ഗുണപമേന്മേയുളള നടെജീല് വസ്തുക്കേളുടടെ ലഭവ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനട ആവശൈവ്യമേപ്പോയ
നടെപടെറി സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

33.  കൂണ  കൃഷറിക്കേട  കേര്ഷകേരുടടെ  ഇടെയറില്  പവണ്ടത്ര  പ്രചെപ്പോരതം  ലഭറിച്ചറിടറില്ല.
പപപ്പോഷകേസമ്പുഷ്ടമേപ്പോയ കൂണുകേള്ക്കേട  രപ്പോസവളപ്രപയപ്പോഗതറിടന്റെ ആവശൈവ്യമേറില്ല.  മുതല്മുടെക്കേട
കുറവതം  ലപ്പോഭതം  കൂടുതലുമുളള  കൂണകൃഷറിക്കേട  കേര്ഷകേരുടടെ  ഇടെയറില്  പ്രചെപ്പോരതം
ലഭറിക്കുന്നതറിനുതം ഗുണപമേന്മേയുളള കൂണ വറിത്തുകേള് കേര്ഷകേര്ക്കേട  കൃഷറി  ഭവന മുപഖന
ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന്നതറിനുതം കൂണുകേള്ക്കേട  വറിപണറി ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന്നതറിനുതം ആവശൈവ്യമേപ്പോയ നടെപടെറി
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

34.  ടവളടപപ്പോക്കേതം,  ഉരുള്ടപപ്പോടല്,  മേണറിടെറിച്ചറില്,  വരള്ച്ച  തുടെങ്ങറിയ  പ്രകൃതറി
പകപ്പോഭങ്ങള്  ടകേപ്പോണ്ടുണ്ടപ്പോകുന്ന  നപ്പോശൈനഷ്ടങ്ങള്ക്കേട  സതംസ്ഥപ്പോന  വറിള  ഇനഷുറനസട
പദതറിയറിലൂടടെ സതംരകണതം ലഭറിക്കുന.  കൃഷറിഭവന മുപഖനയപ്പോണട കേര്ഷകേര് തങ്ങളുടടെ
വറിളകേള് ഇനഷസ്വര് ടചെപയണ്ടതട.   27  ഇനതം വറിളകേള് വറിള ഇനഷസ്വറനസട  പദതറിയറില്
ഉള്ടപടുതറിയറിട്ടുണ്ടട.  (ടതങ്ങട,  ടനലടല്ല്,  കേമുകേട,  റബ്ബര്, കേശുമേപ്പോവട,  വപ്പോഴ,  കേപ, ശകേതച്ചക്കേ,
കുരുമുളകേട,  ഏലതം,  ഇഞറി,  മേഞ്ഞള്,  കേപ്പോപറി,  പതയറില,  ടകേപ്പോപക്കേപ്പോ,  എളട,  നറിലക്കേടെല,
പച്ചക്കേററികേള്, ജപ്പോതറി, ഗപ്പോമ, ടവററില, പയര്വറിളകേള്, കേറിഴങ്ങുവറിളകേള്, കേരറിമ്പട, പുകേയറില,
മേപ്പോവട,  ടചെറുധപ്പോനവ്യങ്ങള്  തുടെങ്ങറിയവ)  ഇനഷസ്വര്  ടചെയറിട്ടുള  ടനടല്ലപ്പോഴറിടകേയുള  മേറ്റു
വറിളകേള്ക്കേട  പൂര്ണനപ്പോശൈതം  സതംഭവറിച്ചപ്പോല്  മേപ്പോത്രമേപ്പോണട  നഷ്ടപരറിഹെപ്പോരതം  ലഭറിക്കുന്നടതനതം
എന്നപ്പോല് ടനല്കൃഷറിക്കേട  50  ശൈതമേപ്പോനതറിലധറികേതം നപ്പോശൈതം സതംഭവറിച്ചപ്പോല് പൂര്ണനഷ്ടമേപ്പോയറി
കേണക്കേപ്പോക്കേറി നഷ്ടപരറിഹെപ്പോരതം അനുവദറിക്കുടമേനതം സസ്വന്തമേപ്പോയുതം പപ്പോടതറിനുതം കൃഷറിയറിറക്കുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കേട  വറിളകേള്  ഇനഷസ്വര്  ടചെയപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുടമേനതം  വറിളനപ്പോശൈതം  സതംഭവറിച്ചപ്പോല്
15  ദറിവസതറിനകേതം  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  പഫപ്പോറതറില്  കൃഷറിഭവനറില്  അപപക  നല്കേണടമേനതം
സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.  വറിളനപ്പോശൈതം  സതംഭവറിക്കുന്ന സപ്പോഹെചെരവ്യങ്ങളറില് ഇനഷസ്വറനസട
തുകേ  കേപ്പോലതപ്പോമേസതം  കൂടെപ്പോടത  കേര്ഷകേര്ക്കേട  നല്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

35.  വറിള ഇനഷസ്വറനസട പദതറി നറിലവറിലുടണ്ടങ്കേറിലുതം കേര്ഷകേര് തങ്ങളുടടെ വറിളകേള്
യഥപ്പോസമേയതം  ഇനഷസ്വര്  ടചെയപ്പോന  തയപ്പോറപ്പോകുന്നറില്ല.  ടവളടപപ്പോക്കേപമേപ്പോ,  വരള്ച്ചപയപ്പോ,
പരപ്പോഗബപ്പോധപയപ്പോ  ഉണ്ടപ്പോയറി  വറിളകേള്  നഷ്ടടപടുപമ്പപ്പോള്  മേപ്പോത്രമേപ്പോണട  കേര്ഷകേര്
ഇനഷസ്വറനസറിടനക്കുററിച്ചട  ചെറിന്തറിക്കുന്നതട.  സമേജീപകേപ്പോലതപ്പോയുണ്ടപ്പോകുന്ന  കേപ്പോലപ്പോവസ്ഥപ്പോ
വവ്യതറിയപ്പോനങ്ങളുതം  അതുമൂലതം  കേര്ഷകേര്ക്കുണ്ടപ്പോകുന്ന  നഷ്ടവതം  കേണക്കേറിടലടുതട  തങ്ങളുടടെ
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വറിളകേള്  ഇനഷസ്വര്  ടചെപയണ്ടതറിടന്റെ  ആവശൈവ്യകേത  കേര്ഷകേടര  പബപ്പോധവ്യടപടുപതണ്ട
തുടണ്ടന്നട സമേറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  തപദ്ദേശൈസസ്വയതംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്
മുപഖനയുതം  പഞപ്പോയത്തുതല  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറികേസന  സമേറിതറികേള്  മുപഖനയുതം
കേര്ഷകേര്ക്കേറിടെയറില്  തങ്ങളുടടെ  വറിളകേള്  ഇനഷസ്വര്  ടചെയ്യുന്നതറിനുള  അവപബപ്പോധതം
വളര്ത്തുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി  ശകേടക്കേപ്പോളണടമേന്നട  സമേറിതറി  ശൈറിപപ്പോര്ശൈ
ടചെയ്യുന.

36.  സതംസ്ഥപ്പോനതട  കേപ്പോര്ഷറികേവൃതറിടകേപ്പോണ്ടട  ഉപജജീവനതം  നടെത്തുന്ന  ഏടതപ്പോരു
കേര്ഷകേടന്റെയുതം  പകമേതറിനപ്പോയുതം  ടപനഷന  ഉള്ടപടടെയുള  ആനുകൂലവ്യങ്ങള്
നല്കുന്നതറിനുതം  യുവതലമുറടയ  കേപ്പോര്ഷറികേവൃതറിയറിപലക്കേട  ആകേര്ഷറിക്കുന്നതറിനുതം
തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുതം  പവണ്ടറി  ഒരു  പകമേനറിധറി  രൂപജീകേരറിക്കേപ്പോനുള  ആക്ടട  "പകേരള
കേര്ഷകേപകമേനറിധറി ആക്ടട" എന്ന പപരറില് 2019 ഡറിസതംബര് 20-നട നറിലവറില് വന.  ഈ
ആക്ടറിടന്റെ അധറികേപ്പോരങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട 2020 ഒപക്ടപ്പോബര് 4-നട പകേരള കേര്ഷകേപകമേനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട രൂപജീകേരറിച്ചട ഉതരവപ്പോയറി.

37.  പ്രസ്തുത  ആക്ടട  പ്രകേപ്പോരതം  വറിളപരറിപപ്പോലനതം,  ഉദവ്യപ്പോനപരറിപപ്പോലനതം,
ഔഷധസസവ്യപരറിപപ്പോലനതം,  നടെജീല് വസ്തുക്കേളുടടെ ഉലപ്പോദനവതം വറിലനയുതം,  ഇടെവറിളകേളുടടെയുതം
വൃകങ്ങളുടടെയുതം പരറിപപ്പോലനതം,  പച്ചക്കേററി വളര്തല്,  അലങ്കേപ്പോരമേതവ്യതം വളര്തല്,  പശു,
ആടെട,  പപപ്പോതട, പന്നറി, മുയല് മുതലപ്പോയ മൃഗപരറിപപ്പോലനതം, പകേപ്പോഴറി, കേപ്പോടെ, തപ്പോറപ്പോവട,  പതനജീച്ച,
പട്ടുനൂല്പ്പുഴ എന്നറിവയുടടെ പ്രജനനവതം പരറിപപ്പോലനവതം,  കൃഷറി അനുബന്ധപ്രവര്തനങ്ങള്
ഉള്ടപടടെ  കേപ്പോര്ഷറികേപ്പോവശൈവ്യതറിനപ്പോയുള  ഭൂമേറിയുടടെ  ഉപപയപ്പോഗതം  മുതലപ്പോയവ  കൃഷറി  എന്ന
നറിര്വ്വചെനതറില്ടപടുന്നതപ്പോയുതം  ഉടെമേസ്ഥനപ്പോപയപ്പോ,  അനുമേതറിപത്രക്കേപ്പോരനപ്പോപയപ്പോ,  ഒററി
ശകേവശൈക്കേപ്പോരനപ്പോപയപ്പോ,  സര്ക്കേപ്പോര്ഭൂമേറി  പപ്പോടക്കേപ്പോരനപ്പോപയപ്പോ,  കുതകേപപ്പോടക്കേപ്പോരനപ്പോപയപ്പോ
ഭപ്പോഗറികേമേപ്പോയറി ഒരു നറിലയറിലുതം ഭപ്പോഗറികേമേപ്പോയറി മേറ്റുവറിധതറിലുതം അഞട ടസന്റെറില് കുറയപ്പോടതയുതം
15  ഏക്കേററില്  കേവറിയപ്പോടതയുതം  വറിസജീര്ണമുള  ഭൂമേറി  ശകേവശൈതം  വച്ചറിരറിക്കുകേയുതം
3 വര്ഷതറില് കുറയപ്പോത കേപ്പോലയളവറില് കൃഷറി-കൃഷറിഅനുബന്ധ പ്രവര്തനങ്ങള് പ്രധപ്പോന
ഉപജജീവനമേപ്പോര്ഗ്ഗമേപ്പോയറിരറിക്കുകേയുതം  വപ്പോര്ഷറികേവരുമേപ്പോനതം  5  ലകതറില്  കേവറിയപ്പോടതയുമുള
ഏടതപ്പോരപ്പോളുതം  ഈ  ആക്ടറിടന്റെ  പരറിധറിയറില്  ഉള്ടപടുന്ന  കേര്ഷകേനപ്പോയറി
നറിര്വ്വചെറിക്കേടപടുന്നതപ്പോയുതം  കേപ്പോപറി,  ഏലതം,  റബ്ബര്,  പതയറില  എന്നജീ  പതപ്പോടവറിളകേളുടടെ
സതംഗതറിയറില്  ഏഴര  ഏക്കേററില്  കൂടുതല്  ഭൂമേറി  ഏടതങ്കേറിലുതം  വറിധതറില്  ശകേവശൈതം
വയ്ക്കുന്നയപ്പോള് കേര്ഷകേടന്റെ നറിര്വ്വചെനതറില് ഉള്ടപടുന്നറില്ല എനതം സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.

38.  മൂന്നട  വര്ഷതറില്  കുറയപ്പോടത  കൃഷറി  പ്രധപ്പോന  ഉപജജീവനമേപ്പോര്ഗ്ഗമേപ്പോയറി
ടകേപ്പോണ്ടുനടെക്കുകേയുതം മേപറടതങ്കേറിലുതം പകമേനറിധറിയറില് അതംഗമേല്ലപ്പോതവരുമേപ്പോയ 18-നുതം 55-നുതം
ഇടെയറില് പ്രപ്പോയമുള കേര്ഷകേര്ക്കേട  പദതറിയറില്  അതംഗതസ്വതം  ലഭറിക്കുടമേനതം,   പ്രതറിമേപ്പോസതം
5,000 രൂപ വടര കേര്ഷകേര്ക്കേട ടപനഷന ലഭറിക്കുന്നതപ്പോടണനതം സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.
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39. കേര്ഷകേപകമേനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്  അതംഗങ്ങളപ്പോകുകേ  വഴറി  കേര്ഷകേര്ക്കേട
ടപനഷനുതം  മേറപ്പോനുകൂലവ്യങ്ങളുതം  ലഭവ്യമേപ്പോകുടമേന്നതറിനപ്പോല്തടന്ന  മേപ്പോനദണ്ഡങ്ങള്ക്കേനു
സൃതമേപ്പോയറി  പരമേപ്പോവധറി  കേര്ഷകേര്ക്കേട  പകമേനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്  അതംഗതസ്വതം
ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  പബപ്പോധവത്ക്കേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതണടമേന്നട
സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

40.  സതംസ്ഥപ്പോനതട  കേടെബപ്പോദവ്യതമൂലതം  ദുരറിതതറിലപ്പോയ  കേര്ഷകേര്ക്കേട  ആശൈസ്വപ്പോസതം
നല്കുന്നതറിനുപവണ്ടറി  നവ്യപ്പോയനറിര്ണയതം  നടെതറി  അവപ്പോര്ഡുകേള്  പപ്പോസപ്പോക്കുന്നതറിനട
അധറികേപ്പോരമുളതുതം,  മേദവ്യസ്ഥതയറിലൂടടെയുതം അനുരഞ്ജനതറിലൂടടെയുതം അതരതം കേര്ഷകേരുടടെ
സങ്കേടെങ്ങള് പരറിഹെരറിക്കുന്നതറിനട ഉചെറിതമേപ്പോയ നടെപടെറികേള്ക്കേട ശൈറിപപ്പോര്ശൈ നല്കുന്നതറിനുമേപ്പോയറി
സതംസ്ഥപ്പോന  ഗവണടമേന്റെട  രൂപജീകേരറിച്ച   കേമ്മെജീഷനപ്പോണട  പകേരള  കേപ്പോര്ഷറികേ  കേടെപ്പോശൈസ്വപ്പോസ
കേമ്മെജീഷന.   2007-ടല  പകേരള  കേപ്പോര്ഷറികേ  കേടെപ്പോശൈസ്വപ്പോസ  കേമ്മെജീഷന  ആക്ടട  പ്രകേപ്പോരമേപ്പോണട
കേമ്മെജീഷടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെന വരുന്നതട.  കേടെബപ്പോധവ്യതകേളുതം ബപ്പോങ്കുകേളറില് നറിനള
ജപ്തറിയുതം ഒഴറിവപ്പോക്കേപ്പോന കേര്ഷകേര്ക്കേട കേടെപ്പോശൈസ്വപ്പോസ കേമ്മെജീഷടന സമേജീപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി അതതട
സപ്പോമ്പതറികേവര്ഷങ്ങളറില് ഉതരവട ഇറപങ്ങണ്ടതപ്പോയുടണ്ടനതം എന്നപ്പോല് 2020-നട പശൈഷതം
ഈ ഉതരവട ഇറങ്ങറിയറിടറില്ല എനതം സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.  പകേപ്പോവറിഡുതം പ്രളയവതംമൂലതം
പ്രതറിസന്ധറിയറിലപ്പോയ  കേര്ഷകേര്ക്കേട  ഇളവട  ലഭറിച്ചറിടറില്ല  എനതം  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.
കേടെപ്പോശൈസ്വപ്പോസ  കേമ്മെജീഷന  മുമ്പപ്പോടകേയുള  പഴയ  അപപകകേള്  ധപ്പോരപ്പോളതം  തജീര്പപ്പോക്കേപ്പോന
ബപ്പോക്കേറിയുളതപ്പോയുതം സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  പഴയ  കേടെബപ്പോധവ്യതകേള്  നറിലനറില്ക്കുന്ന
തറിനപ്പോല്  കേര്ഷകേര്ക്കേട  വപ്പോയ  ലഭറിക്കേപ്പോത  സപ്പോഹെചെരവ്യതം  നറിലനറില്ക്കുന്നതപ്പോയുതം,
കേടെബപ്പോദവ്യതകേള്മൂലതം  കേര്ഷകേര്  ജജീവടനപ്പോടുക്കുന്നതപ്പോയറി  ശ്രദയറില്ടപടറിട്ടുള
തറിനപ്പോലുതം  കേപ്പോര്ഷറികേ  കേടെപ്പോശൈസ്വപ്പോസ  കേമ്മെജീഷന  മുമ്പപ്പോടകേ  തജീര്പപ്പോക്കേപ്പോന  ബപ്പോക്കേറിയുള
എല്ലപ്പോ  അപപകകേളറിപന്മേലുതം  അടെറിയന്തരനടെപടെറി  ശകേടക്കേപ്പോളണടമേന്നട  സമേറിതറി
ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന. 

41.  കൃഷറി  വകുപറിനുകേജീഴറില്  അഗറികേള്ച്ചര്  ഇനഫര്പമേഷന  മേപ്പോപനജ് ടമേന്റെട  സറിസതം
(AIMS)  എന്ന  ടവബ്പപപ്പോര്ടല്  ആരതംഭറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോയറി  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.
കൃഷറിവകുപട  നടെപറിലപ്പോക്കുന്ന  വറിവറിധ  പസവനങ്ങള്ക്കേട  അപപക  നല്കുകേ,  ആനുകൂലവ്യതം
കേര്ഷകേരുടടെ അക്കേസൗണ്ടറിപലക്കേട നല്കുകേ,  വറിവറിധ പദതറികേടളക്കുററിച്ചുള അററിയറിപ്പുകേള്
ലഭറിക്കുകേ  തുടെങ്ങറിയ  വറിവറിധ  ആവശൈവ്യങ്ങള്ക്കേപ്പോയറി  ഈ  പപപ്പോര്ടല്
പ്രപയപ്പോജനടപടുതപ്പോവന്നതപ്പോണട.  എയറിതംസട  (AIMS)  എന്ന ടമേപ്പോശബല് ആപറിപക്കേഷനുതം
കേര്ഷകേര്ക്കേപ്പോയറി  ലഭവ്യമേപ്പോക്കേറിയറിട്ടുളതപ്പോണട.  ഭപ്പോവറിയറില്  കൃഷറിവകുപറിടന്റെ  മുഴവന
പസവനങ്ങളുതം  ഈ  പപപ്പോര്ടല്  വഴറി  കേര്ഷകേരറിപലക്കേട  എതറിക്കുവപ്പോനുതം  കേര്ഷകേര്ക്കേട
പസവനങ്ങള്  പവഗതറിലുതം  കേപ്പോരവ്യകമേമേപ്പോയുതം  സുതപ്പോരവ്യമേപ്പോയുതം  സമേയബന്ധറിതമേപ്പോയുതം
വറിതരണതം ടചെയ്യുവപ്പോനുതം ഈ പപപ്പോര്ടല് സഹെപ്പോയകേരമേപ്പോകുടമേന്നട സമേറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
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രജറിസര്  ടചെയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കേട  കൃഷറിഭവന  സന്ദര്ശൈറിക്കേപ്പോടത  തടന്ന  AIMS  പപപ്പോര്ടല്
മുപഖന  ഓണശലനപ്പോയറി  അപപകകേള്  സമേര്പറിക്കേപ്പോനപ്പോകുടമേന്നതട  ഏടറ
ഗുണകേരമേപ്പോകുടമേന്നട  സമേറിതറി  നറിരജീകറിക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കേട  AIMS  സതംബന്ധറിച്ചട
പവണ്ടത്ര  അവപബപ്പോധതം  നല്കുന്നതറിനുതം  കൂടുതല്  കേര്ഷകേര്  AIMS  പപപ്പോര്ടലറില്
രജറിസര് ടചെയ്യുന്നതറിനുമേപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട  സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ
ടചെയ്യുന.

42. കേര്ഷകേരുടടെ പകമേതറിനുതം ഉന്നമേനതറിനുമേപ്പോയറി സര്ക്കേപ്പോര് ധപ്പോരപ്പോളതം പദതറികേള്
ആവറിഷ്കരറിച്ചട  നടെപപ്പോക്കേറിവരുനടണ്ടങ്കേറിലുതം  പ്രസ്തുത  പദതറികേളുതം  ആനുകൂലവ്യങ്ങളുതം
പൂര്ണമേപ്പോയുതം  കേര്ഷകേരറിപലക്കേട  എത്തുന്നറില്ല  എന്നതട  ഒരു  വസ്തുതയപ്പോണട.  ഇതറിനപ്പോയറി
രൂപജീകേരറിച്ചറിട്ടുള  ഫപ്പോതം  ഇനഫര്പമേഷന  ബനപറപ്പോയുടടെ  പ്രവര്തനതം  കുടറക്കൂടെറി
കേപ്പോരവ്യകമേമേപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട  സമേറിതറി  ശൈറിപപ്പോര്ശൈ
ടചെയ്യുന.

43.  ഒരു  ഉപപഭപ്പോക്തൃ  സതംസ്ഥപ്പോനമേപ്പോയ  പകേരളടത  ഭകവ്യ  സസ്വയതംപരവ്യപ്പോപ്തതയറില്
കേഴറിയപ്പോവന്നത്ര  എതറിക്കുകേ  എന്ന  ലകവ്യപതപ്പോടടെ  ആരതംഭറിച്ച  പദതറിയപ്പോണട
സുഭറികപകേരളതം.  കൃഷറി  വകുപറിടനപ്പോപതം  തപദ്ദേശൈസസ്വയതംഭരണതം,  മൃഗസതംരകണതം,
കജീരവറികേസനതം, ആപരപ്പോഗവ്യതം,  മേതവ്യബന്ധനതം, സഹെകേരണതം,  വവ്യവസപ്പോയതം,  ജലപസചെനതം,
പടറികേവര്ഗ്ഗ  വറികേസനതം  എന്നജീ  വകുപ്പുകേള്  സതംയുക്തമേപ്പോയപ്പോണട  ഈ  ബൃഹെദട  പദതറി
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതട.

44.  തരറിശുനറിലങ്ങളറില് പൂര്ണമേപ്പോയുതം കൃഷറിയറിറക്കുകേ,  ഇതറിനുപവണ്ട വറിതട,  വളതം,
കേജീടെനപ്പോശൈറിനറി തുടെങ്ങറിയ ഉത്പപ്പോദപനപ്പോപപ്പോധറികേളുതം മേറ്റു കൃഷറി ടചെലവകേളുതം നല്കുകേ,  ടനലടല്ല്,
ടചെറുധപ്പോനവ്യങ്ങള്,  പയററിനങ്ങള്,  കേറിഴങ്ങുവറിളകേള്  ഇവ  കൃഷറി  ടചെയറിപറിച്ചട  ഉത്പപ്പോദന
വര്ദനവറിലൂടടെ  കേര്ഷകേര്ക്കേട  നല്ല  വരുമേപ്പോനതം  ഉറപപ്പോക്കുകേ,  കൂടുതല്  ടതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടട യുവപ്പോക്കേടളയുതം നപ്പോടറിപലക്കേട മേടെങ്ങറിടയത്തുന്ന പ്രവപ്പോസറികേടളയുതം കേപ്പോര്ഷറികേ
വൃതറിയറിപലക്കേട  ആകേര്ഷറിക്കുകേ എന്നറിവ സുഭറികപകേരളതം പദതറിയുടടെ ലകവ്യങ്ങളപ്പോടണനതം
സമേറിതറി മേനസറിലപ്പോക്കുന.

45. പകേരള  സര്ക്കേപ്പോരറിടന്റെ  രണ്ടപ്പോതം  നൂറുദറിന  പരറിപപ്പോടെറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  കേപ്പോര്ഷറികേ
വറികേസന കേര്ഷകേപകമേ വകുപട മുപഖന നടെപറിലപ്പോക്കുന്ന പ്രധപ്പോന പദതറിയപ്പോണട  'ഞങ്ങളുതം
കൃഷറിയറിപലക്കേട'  സമൂഹെതറിടല  എല്ലപ്പോ  തുറകേളറിടലയുതം  ജനങ്ങടള  കൃഷറിയറിപലക്കേട
ടകേപ്പോണ്ടുവരറികേ  എന്നതപ്പോണട  ഈ  കേവ്യപ്പോമ്പയറിന  ടകേപ്പോണ്ടട  ഉപദ്ദേശൈറിക്കുന്നതട  എനതം
ഈ  പദതറിയുടടെ  പ്രചെരണ  പരറിപപ്പോടെറികേള്  വറിവറിധ  തലങ്ങളറിലപ്പോയറി  ആരതംഭറിച്ചതപ്പോയുതം
സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  പദതറി  കൂടുതല്  വവ്യപ്പോപകേമേപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.
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46. ഓപരപ്പോ  വറിളകേള്ക്കുതം  ആവശൈവ്യമേപ്പോയ  വളതറിടന്റെയുതം  ടവളതറിടന്റെയുതം  അളവട
വവ്യതവ്യസമേപ്പോണട. അതറിനപ്പോല് തടന്ന വറിളകേള്ക്കേട വവ്യതവ്യസരജീതറിയറിലപ്പോണട വളതം ആവശൈവ്യമേപ്പോയറി
വരുകേ.  മേണറില്  ലഭവ്യമേപ്പോയ  മൂലകേങ്ങളുടടെ  അളവട  നറിര്ണയറിച്ചട  ആവശൈവ്യമുള  വളതം  മേപ്പോത്രതം
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിലൂടടെ  കൃഷറി  കൂടുതല്  ലപ്പോഭകേരമേപ്പോക്കേപ്പോനപ്പോകുതം.  ഇതറിനട  കേര്ഷകേടര
സഹെപ്പോയറിക്കുന്ന പദതറിയപ്പോണട  'നപ്പോഷണല് മേറിഷന ഓണ സസയറിനബറിള് അഗറികേള്ച്ചര്'
എന്നട  സമേറിതറി  മേനസറിലപ്പോക്കുന.  ഈ  പദതറിയറിലൂടടെ  കേര്ഷകേര്ക്കേട  തങ്ങളുടടെ
കൃഷറിഭൂമേറിയറിടല  മേണറിടന്റെ പറി.  എച്ചട.,  മേണറിടല  ശജവപ്പോതംശൈതറിടന്റെ പതപ്പോതട,  ശനടജന,
പഫപ്പോസ്ഫറസട,  ടപപ്പോടപ്പോഷട,  മേപ്പോതംഗനജീസട  തുടെങ്ങറിയ  മൂലകേങ്ങളുടടെ  ലഭവ്യത  എന്നറിവടയല്ലപ്പോതം
പരഖടപടുതറിയ പസപ്പോയറില് ടഹെല്തട കേപ്പോര്ഡട ലഭവ്യമേപ്പോക്കുന.  മേണട പരറിപശൈപ്പോധന നടെതറി
പസപ്പോയറില് ടഹെല്തട  കേപ്പോര്ഡട ലഭവ്യമേപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് ആയതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഓപരപ്പോ
വറിളയ്ക്കുതം നല്പകേണ്ട ശജവവളതം, രപ്പോസവളങ്ങള്, സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങള്, കുമ്മെപ്പോയതം എന്നറിവയുടടെ
അളവട കൃതവ്യമേപ്പോയറി കേര്ഷകേനട മേനസറിലപ്പോക്കേപ്പോന സപ്പോധറിക്കുടമേന്നതറിനപ്പോല് ആവശൈവ്യമുള വളതം
മേപ്പോത്രതം വറിളകേള്ക്കേട നല്കേറി കൃഷറിടച്ചലവട കുറയ്ക്കുവപ്പോനുതം വറിളടവടുപട കൂട്ടുവപ്പോനുതം സപ്പോധറിക്കുതം.
ആയതറിനപ്പോല് പസപ്പോയറില്  ടഹെല്തട  കേപ്പോര്ഡട  സതംബന്ധറിച്ചട  കേര്ഷകേര്ക്കേറിടെയറില്
അവപബപ്പോധതം  സൃഷ്ടറിക്കേണടമേനതം  എല്ലപ്പോ  കേര്ഷകേര്ക്കുതം  തങ്ങളുടടെ
കൃഷറിയറിടെതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  എല്ലപ്പോ  മൂലകേങ്ങളുടടെയുതം  വറിവരങ്ങള്  പരഖടപടുതറിയ
പസപ്പോയറില് ടഹെല്തട കേപ്പോര്ഡട  നല്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേനതം
സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

47.  കേര്ഷകേനട  കൃഷറിയറിറക്കേപ്പോന  തപ്പോത്പരവ്യമുടണ്ടങ്കേറില്പപപ്പോലുതം  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേളുടടെ
അഭപ്പോവതംമൂലതം  കൃഷറിഭൂമേറി  തരറിശു  കേറിടെക്കുന്ന  സപ്പോഹെചെരവ്യതം  നറിലവറിലുണ്ടട.  നമ്മുടടെ
കേപ്പോര്ഷറികേപമേഖലയറില്  അനവ്യസതംസ്ഥപ്പോന  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേടള  ആശ്രയറിപക്കേണ്ട
അവസ്ഥയപ്പോണട നറിലവറിലുളതട.  പുതുതലമുറയറിലുളവര് കൃഷറിപണറികേളറില് ഏര്ടപടെപ്പോന
വറിമുഖത  കേപ്പോണറിക്കുന്നതുമൂലതം  കേപ്പോര്ഷറികേരതംഗതം  നറിര്ജജീവമേപ്പോയറിടക്കേപ്പോണ്ടറിരറിക്കുന്ന
സപ്പോഹെചെരവ്യതറില്  കൃഷറിയുടടെ  മേഹെതസ്വവതം  കേപ്പോര്ഷറികേപമേഖലയുടടെ  പ്രപ്പോധപ്പോനവ്യവതം
പുതുതലമുറയട  മേനസറിലപ്പോക്കേറിടക്കേപ്പോടുക്കുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  പബപ്പോധവത്കേരണ
പരറിപപ്പോടെറികേള്,  കേപ്പോര്ഷറികേവൃതറിയറിപലക്കേട  ആകേര്ഷറിക്കുന്നവറിധതറിലുള  പദതറികേള്
എന്നറിവ ആവറിഷ്കരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

48.  കൃഷറി  എന്നതട  നമ്മുടടെ  സതംസപ്പോരതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോടണന്ന  തറിരറിച്ചററിവട
സമൂഹെതറില് ഉണ്ടപ്പോപകേണ്ടതുണ്ടട. അവരവര്ക്കേപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ പച്ചക്കേററികേള് സസ്വന്തതം മേണറില്
തടന്ന  ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കേപ്പോന  ജനങ്ങള്ക്കേട  പ്രപചെപ്പോദനതം  നല്കുന്ന  വറിധതറിലുള
പരസവ്യങ്ങള്,  കൃഷറിയറില്  വറിജയതം  ശകേവരറിച്ചവരുടടെ  അനുഭവകേഥകേള്  തുടെങ്ങറിയവ
നവമേപ്പോധവ്യമേങ്ങള്  വഴറി  പ്രചെരറിപറിക്കുന്നതുതം  അപതപ്പോടടെപ്പോപതം  കൃഷറിഭവനുകേള്  വഴറി
ജനങ്ങള്ക്കേട കൃതവ്യമേപ്പോയ മേപ്പോര്ഗനറിര്പദ്ദേശൈങ്ങളുതം മേറികേച്ച നടെജീല് വസ്തുക്കേളുതം നല്കുന്നതുതം,
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ഒരു പരറിധറിവടര  ജനങ്ങടള  കൃഷറിപയപ്പോടെട  അടുപറിക്കുവപ്പോന  സഹെപ്പോയറിക്കുടമേന്നതറിനപ്പോല്
അതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ നടെപടെറി സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

49.  കൃഷറിഭൂമേറിയുടടെ  കുറവട  കേപ്പോര്ഷറികേരതംഗടത പ്രതറികൂലമേപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുന എന്നട
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുപമ്പപ്പോഴതം ധപ്പോരപ്പോളതം ഭൂമേറി തരറിശു കേറിടെക്കുന്ന സപ്പോഹെചെരവ്യതം നറിലവറിലുണ്ടട.  സ്കൂള്,
പകേപ്പോപളജട,  ആശുപത്രറി,  സര്ക്കേപ്പോര്/ടപപ്പോതുപമേഖലപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്  തുടെങ്ങറി  നറിരവധറി
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുടടെയുതം ചുറ്റുപപ്പോടുകേള് തരറിശു കേറിടെക്കുന്നതപ്പോയറി കേപ്പോണപ്പോതം.  പല  സ്കൂളുകേളുടടെയുതം
പകേപ്പോപളജുകേളുടടെയുതം  വളപ്പുകേള്  കേപ്പോടുപറിടെറിച്ച  അവസ്ഥയറിലപ്പോണട.  ഇതരതം
ഉപപയപ്പോഗശൂനവ്യമേപ്പോയ  പ്രപദശൈങ്ങളുടടെ  മേറവറില്  മേദവ്യതം,  മേയക്കുമേരുന്നട  എന്നറിവയുടടെ
ശകേമേപ്പോറവതം  ഉപപയപ്പോഗവതം  മേറ്റു  സപ്പോമൂഹെവ്യവറിരുദ  പ്രവര്തനങ്ങളുതം  വവ്യപ്പോപകേമേപ്പോകേപ്പോനുള
സപ്പോധവ്യത  തളറിക്കേളയപ്പോനപ്പോവറില്ല.  കൂടെപ്പോടത  സ്കൂളുകേളറിലുതം  പകേപ്പോപളജുകേളറിലുതം  കൃഷറി
പപ്രപ്പോതപ്പോഹെറിപറിക്കുന്നതറിലൂടടെ  കേടറികേളുടടെ  ക്രറിയപ്പോത്മകേപശൈഷറി  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമേഖലയറിപലക്കേട
തറിരറിച്ചുവറിടെപ്പോനപ്പോകുതം.  ആയതറിനപ്പോല്  വറിദവ്യപ്പോഭവ്യപ്പോസവകുപ്പുമേപ്പോയറി  പചെര്ന്നട  സ്കൂള്,  പകേപ്പോപളജട
വളപ്പുകേളറില്  കൃഷറി  ടചെയ്യുന്നതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട  സമേറിതറി
ശൈറിപപ്പോര്ശൈ  ടചെയ്യുന.  ഇതറിനപ്പോയറി  നപ്പോഷണല്  സര്വ്വജീസട  സജീതം,  കുടുതംബശ്രജീ
എന്നറിവയുടടെ  സഹെകേരണതം  പതടെപ്പോവന്നതപ്പോടണനതം  സമേറിതറി  ശൈറിപപ്പോര്ശൈ  ടചെയ്യുന.
ഇതരതറില് തരറിശു കേറിടെക്കുന്ന സര്ക്കേപ്പോര്,  സര്ക്കേപ്പോരറിതര  ഭൂമേറി  തപദ്ദേശൈസസ്വയതംഭരണ
വകുപട  വപ്പോര്ഡട  ടമേമ്പര്മേപ്പോര് മുപഖന  കേടണ്ടതറി  ഭൂവടെമേടയ  പപ്രരറിപറിച്ചട
കൃഷറിടചെയറിക്കുകേപയപ്പോ,  ഉടെമേസ്ഥന  വറിമുഖത  കേപ്പോണറിക്കുന്നപകതം  ബന്ധടപട  കൃഷറി
ഓഫജീസറുടടെ  പമേല്പനപ്പോടതറില്  സന്നദ  സതംഘടെനകേപളപ്പോ  കുടുതംബശ്രജീ  പപപ്പോടലയുള
ഏജനസറികേള്  മുപഖനപയപ്പോ  കൃഷറിയറിറക്കുകേയുതം  ടചെയണടമേന്നട  സമേറിതറി  ശൈറിപപ്പോര്ശൈ
ടചെയ്യുന.

50.  നമ്മുടടെ  സതംസ്ഥപ്പോനതട  ആടകേയുള  കൃഷറിഭൂമേറിയുടടെ  ഏകേപദശൈതം  ഏഴട
ശൈതമേപ്പോനപതപ്പോളതം  തരറിശൈപ്പോയറി  കേറിടെക്കുന്നതപ്പോയറി  കേണക്കുകേള്  സൂചെറിപറിക്കുന.
തരറിശുഭൂമേറിയറില്  കൃഷറിയറിറക്കുന്നതറിനട  സര്ക്കേപ്പോര്  പരമേപ്പോവധറി  പപ്രപ്പോതപ്പോഹെനതം
നല്കേറിവരുന്നതപ്പോയുതം,   ഇതറിനപ്പോയറി  പ്രപതവ്യകേ  ഫണ്ടട  വകേയറിരുതറിയറിട്ടുടണ്ടനതം  സമേറിതറി
മേനസറിലപ്പോക്കുന.   മേഹെപ്പോത്മപ്പോഗപ്പോന്ധറി  പദശൈജീയ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറി,  കുടുതംബശ്രജീ
എന്നറിവയുടടെ  പങ്കേപ്പോളറിതപതപ്പോടടെ  ടനല്കൃഷറിക്കേനുപയപ്പോജവ്യമേപ്പോയ  തരറിശുനറിലങ്ങള്
ഘടതം  ഘടമേപ്പോയറി  പപ്രപ്പോജക്ടട  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സുസ്ഥറിര  ടനല്കൃഷറിക്കേപ്പോയറി
ഏടറടുക്കുന്നതറിനുള നടെപടെറികേള് തസ്വരറിതടപടുതണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

51.  അനവ്യസതംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറില്  നറിനള  വറിഷലറിപ്തമേപ്പോയ  പച്ചക്കേററികേടളയപ്പോണട  ഇന്നട
നപ്പോതം  ഏടറയുതം  ആശ്രറിയറിക്കുന്നതട.  ഇതറിനപ്പോല്തടന്ന  കേപ്പോനസര്  ഉള്ടപടടെയുള
മേപ്പോരകേപരപ്പോഗങ്ങള് വര്ദറിച്ചുവരുന്നതപ്പോയറി  ആപരപ്പോഗവ്യരതംഗടത വറിദഗ്ദ്ധര് അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.
ഈ  സപ്പോഹെചെരവ്യതറില്  പച്ചക്കേററികൃഷറിയറില്  നപ്പോതം  സസ്വയതംപരവ്യപ്പോപ്തത  പനപടെണ്ടതട
അനറിവപ്പോരവ്യമേപ്പോണട.  വജീട്ടുവളപറിടല  പച്ചക്കേററി  കൃഷറി,  മേട്ടുപപ്പോവറിടല  കൃഷറി  എന്നറിവ
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പപ്രപ്പോതപ്പോഹെറിപറിപക്കേണ്ടതട  അതവ്യപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോടണന്നട  സമേറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
വജീടുകേളറിപലക്കേപ്പോവശൈവ്യമുള  പച്ചക്കേററികേളുടടെ  ഉലപ്പോദനതറില്  ഒരു  പരറിധറിവടരടയങ്കേറിലുതം
സസ്വയതംപരവ്യപ്പോപ്തത  പനടെപ്പോനപ്പോവടമേന്നതറിനപ്പോല്  ജനങ്ങള്ക്കേട  കൃഷറിയുടടെ  പ്രപ്പോധപ്പോനവ്യതം
മേനസറിലപ്പോക്കേറി  ടകേപ്പോടുക്കുന്നതറിനുതം  കൃഷറിക്കേട  പവണ്ടത്ര  പപ്രപ്പോതപ്പോഹെനതം  നല്കുന്നതറിനുതം
നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിപക്കേണ്ടതുടണ്ടന്നട  സമേറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ധപ്പോരപ്പോളതം  ആളുകേള്
ഇതറിപനപ്പോടെകേതം  ഇതരതറിലുള  കൃഷറിരജീതറികേളറിപലക്കേട  എതറിപച്ചര്ന്നറിട്ടുണ്ടട.   എങ്കേറിലുതം
ഇനറിയുതം  കൂടുതല്  ആളുകേടള  ഇതറിപലക്കേട  ആകേര്ഷറിക്കുന്നതറിനുതം പച്ചക്കേററികൃഷറിയറില്
ഒരു പരറിധറി വടരടയങ്കേറിലുതം സസ്വയതംപരവ്യപ്പോപ്തത പനടുന്നതറിനുതം ആവശൈവ്യമേപ്പോയ നടെപടെറികേള്
സസ്വജീകേരറിക്കേണടമേന്നട സമേറിതറി ശൈറിപപ്പോര്ശൈ ടചെയ്യുന.

52.  ഇന്നട കൃഷറി എന്നതട നമ്മുടടെ സതംസപ്പോരതം എന്നതറില് നറിന്നട  ടവറുതം വവ്യപ്പോപപ്പോരവതം
വവ്യവസപ്പോയവതം  ആയറി  മേപ്പോററി.  നമ്മുടടെ  കേപ്പോര്ഷറികേതനറിമേ  പചെപ്പോരപ്പോടത  അപതപടെറി
നറിലനറിര്പതണ്ടതട  അതവ്യപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോണട.  കേര്ഷകേടന്റെയുതം  കേപ്പോര്ഷറികേപമേഖലയുടടെയുതം
ഉന്നമേനതറിലൂടടെ  മേപ്പോത്രപമേ  നപ്പോടെറിടന്റെ  നറിലനറില്പട  ഉറപപ്പോക്കേപ്പോനപ്പോകൂ  എന്ന  വസ്തുത
കേണക്കേറിടലടുതട  ആയതറിനപ്പോവശൈവ്യമേപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വജീകേരറിപക്കേണ്ടതുടണ്ടന്നട  സമേറിതറി
വറിശൈസ്വസറിക്കുന.  കേര്ഷകേരുടടെ ഉന്നമേനതം  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥവ്യമേപ്പോപക്കേണ്ടതട സമൂഹെതറിടന്റെ മുഴവന
ഉതരവപ്പോദറിതമേപ്പോണട.  നമ്മുടടെ  രപ്പോഷ്ട്രതറിടന്റെ  ഭപ്പോവറി  ശസനറികേരുടടെയുതം  കേര്ഷകേരുടടെയുതം
ശകേകേളറിലപ്പോടണന്ന  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥവ്യതം  ഉള്ടക്കേപ്പോണ്ടട  'ജയട  ജവപ്പോന,  ജയട  കേറിസപ്പോന'  എന്ന
മുദപ്പോവപ്പോകേവ്യടത  ഉയര്തറിപറിടെറിപക്കേണ്ടതുടണ്ടന്നട  സമേറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.
മേനുഷവ്യരപ്പോശൈറിയുടടെ നറിലനറില്പറിനടെറിസ്ഥപ്പോനതം മേനുഷവ്യനറിണങ്ങറിയ മേണപ്പോടണന്നതറിനപ്പോല്തടന്ന
മേണറിടന്റെ സതംരകണതറിനട മുനഗണന നല്പകേണ്ടതുണ്ടട.  സുസ്ഥറിര,  പരറിസ്ഥറിതറി സസൗഹൃദ
മേപ്പോര്ഗങ്ങള് സസ്വജീകേരറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടട ഒരു കേപ്പോര്ഷറികേ സതംസപ്പോരതം വളര്തറിടയടുക്കേപ്പോനുതം കേപ്പോര്ഷറികേ
നപവപ്പോത്ഥപ്പോനതം  ശകേവരറിക്കേപ്പോനുതം  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമേഖലയറില്  സസ്വയതംപരവ്യപ്പോപ്തത  പനടെപ്പോനുതം
ഗതകേപ്പോലതറിടല  കേപ്പോര്ഷറികേസമൃദറി  വജീടണ്ടടുക്കേപ്പോനുതം  നമുക്കേപ്പോകുടമേന്നട  സമേറിതറി
പ്രതവ്യപ്പോശൈറിക്കുന.

ടകേ. ടകേ. ശശൈലജ ടെജീച്ചര്,
തറിരുവനന്തപുരതം, അദവ്യക,
2022 ജൂശല  20. എസറിപമേറടസട കേമ്മെറിററി.

982/2022.




