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അനുബനന -1
നനെൽകൃഷഷി വഷിസ്തൃതഷിയഷിലന ഉതത്പപാദനെതഷിലന വർദ്ധനെവത് വരുത്തുന്നതഷിനെത് സർകപാർ നെടതഷിയ
ഇടനപടലകൾ:
സനസപാനെ സര്കപാരഷിനന്റെ നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷി, പപാലകപാടത് ജഷില്ലയപായഷി നെടപപാക്കുന്ന
കകനപാവഷിഷ്കൃത പദ്ധതഷിയപായ കദശശീയ ഭകക്ഷ്യ സുരകപാ പദ്ധതഷി, ജനെകശീയപാസൂത്രണന വഴഷി നെടപഷിലപാക്കുന്ന
വഷിവഷിധ നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷികള് എന്നഷിവയഷിലൂനട നനെല്കൃഷഷിയുനട വഷിസ്തൃതഷിയുന ഉലപാദനെവന
വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനു കവണഷിയുള്ള വഷിവഷിധ പദ്ധതഷികള് കൃഷഷി വകുപത് നെടപഷിലപാകഷി.
സനസപാനെവഷിഷത്കൃത പദ്ധതഷിയപായ നനെൽകൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷികപായഷി 2016-17 വർഷന മുതൽ
2020-21 വർഷന വനരയുള്ള
കപാലയളവഷിൽ
32858.55 ലകന രൂപയപാണത് നചെലവഴഷിച്ചതത്.
ആയതഷിനന്റെ വർഷന തഷിരഷിച്ചുള്ള കണകത് ചുവനട കചെർതഷിരഷിക്കുന.
വർഷന

പദ്ധതഷി നചെലവത്
(ലകന രൂപ )

2016-17

4331.615

2017-18

6394.48

2018-19

8206.803

2019-20

5342.85085

2020-21

8582.8

ആനക

32858.54885

2016-17 വർഷന മുതൽ
2020-21 വർഷന വനരയുള്ള കപാലയളവഷിൽ നചെലവഴഷിച്ച
32858.55 ലകന രൂപയഷിൽ 17402.48 ലകന രൂപ സുസഷിര നനെൽകൃഷഷി വഷികസനെന എന്ന ഘടക
പദ്ധതഷിക്കുന 1343.25 ലകന രൂപ കരനനെൽകൃഷഷിക്കുള്ള ആനുകൂലക്ഷ്യമപായുന 330.78 ലകന രൂപ പ്രകതക്ഷ്യക
നനെല്ലഷിനെങ്ങളുനട കൃഷഷികപായുന 4495.27 ലകന രൂപ തരഷിശു നനെൽകൃഷഷികപായുന, 503.84163 ലകന
രൂപ ഒരുപ്പൂ നെഷിലങ്ങളഷിൽ ഇരുപ്പൂ കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനുമപാണത് നചെലവഴഷിച്ചതത്. കൂടപാനത 1600.71 ലകന
രൂപ പപാടകശഖര സമഷിതഷികളുനട പ്രവർതനെ നചെലവകൾകപായുന 125.57 ലകന രൂപ സനസപാനെനത
10 നനെൽകൃഷഷി വഷികസനെ ഏജൻസഷികൾക്കുള്ള സഹപായമപായുന നെൽകഷി. തൃശൂർ ജഷില്ലയഷിനല കകപാൾ
നെഷിലങ്ങളുനട വഷികസനെതഷിനെപായഷി 319.53 ലകന രൂപ ഓപകറേഷൻ കകപാൾ ഡബഷിൾ എന്ന പ്രകതക്ഷ്യക
പദ്ധതഷി പ്രകപാരന നചെലവഴഷിച്ചു. കൂടപാനത രജഷികസ്റ്റേർഡത് നനെല് വഷിത്തുതത്പപാദനെതഷിനെപായഷി 207 ലകന രൂപ
നചെലവഴഷിച്ചു. കകനപാവഷിഷത്കൃത പദ്ധതഷിയപായ കദശശീയ ഭകക്ഷ്യ സുരക പദ്ധതഷി പപാലകപാടത് ജഷില്ലയഷിൽ
നെടപഷിലപാകഷി. 60% കകന വഷിഹഷിതവന 40% സനസപാനെ വഷിഹഷിതവന കചെർതത് ആനക 113.103 ലകന
രൂപ കഴഷിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷതഷിൽ ഈ പദ്ധതഷികപായഷി നചെലവഴഷിച്ചു. രപാഷശീയ കൃഷഷി വഷികപാസത് കയപാജനെ
പദ്ധതഷിയഷിൽ ഉൾനപടുതഷി Productivity Improvement of Paddy in Kerala എന്ന ഘടകതഷിലൂനട
9000 ലകന രൂപ നചെലവഴഷിച്ചു. കൂടപാനത ഇകത പദ്ധതഷിയഷിൽ 2020-21 വർഷതഷിൽ സുഭഷിക കകരളന
പദ്ധതഷിയുനട ഭപാഗമപായഷി 2374.474 ലകന രൂപ നചെലവഴഷിച്ചത് 3038.92 നഹക്ടർ തരഷിശത് സലതത്
നനെൽകൃഷഷി നെടപഷിലപാകഷി. കനെപാണ് പപാന് (പദ്ധതഷികയതരന) ഇനെതഷിൽ ഉള്നപടുതഷി നനെല്ലഷിനന്റെ
ഉതത്പപാദനെ
കബപാണസപായഷി
ഗപാമപഞപായത്തുകള്കപായഷി
5542.92
ലകന
രൂപയുന
മുനെഷിസഷിപപാലഷിറഷികള്കപായഷി 161.63 ലകന രൂപയുന കകപാര്പകറേഷനുകള്കപായഷി 2.41 ലകന രൂപയുന
വഷിതരണന നചെയ.

2021-22 വര്ഷതഷില് നനെല്കൃഷഷികപാവശക്ഷ്യമപായ ഗുണകമന്മയുള്ള നനെല്വഷിതത് ഉതത്പപാദഷിപഷിച്ചത്
കര്ഷകര്കത് ലഭക്ഷ്യമപാക്കുന്നതഷിനെത് രജഷികസ്റ്റേര്ഡത് വഷിത്തുതത്പപാദക പദ്ധതഷി 2500 നഹക്ടര് സലതത്
നെടപഷിലപാകഷി വരുന. അപ്രകപാരന 10000 ടണ് നനെല്വഷിതത് കകരള സനസപാനെ വഷിതത് വഷികസനെ
അകതപാറേഷിറഷി മുഖപാനഷിരന സനഭരഷിച്ചത് വഷിതരണന നചെയ്യുവപാനുന ലകക്ഷ്യമഷിടുന. 2021-22 വര്ഷതഷില്
നനെല്കൃഷഷി കപ്രപാതപാഹഷിപഷികപാന് സനസപാനെപാവഷിഷ്കൃത നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷി പ്രകപാരന
നെടപഷിലപാക്കുന്ന വഷിവഷിധ പദ്ധതഷി ഘടകങ്ങളുനട വഷിവരന ചുവനട കചെര്ക്കുന :
A . സുസഷിര നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷി : സനസപാനെപാവഷിഷത്കൃത പദ്ധതഷിയപായ
നനെൽകൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷിയഷിനല ഘടക പദ്ധതഷിയപായ സുസഷിര നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ
പദ്ധതഷിയഷില് ഉള്നപടുതഷി നനെല്കൃഷഷികത് അതത്യുല്പപാദനെകശഷഷിയുള്ള നനെല്വഷിതത്, വളന,
ജജവഷിക കശീടകരപാഗ നെഷിയന്ത്രണന മുതലപായവയപായഷി ഒരു നഹക്ടറേഷിനെത് 5500/- രൂപ നെഷിരകഷില്
വഷിതരണന നചെയ്യുന. ഇതഷിനെപായഷി 8584.83734 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.
B . നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ ഏജന്സഷികള്ക്കുളള ഫണത്- സനസപാനെത്തുള്ള പതത്
നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ ഏജന്സഷികള്കത് അവരുനട പ്രവർതനെ നചെലവകൾക്കുന കപ്രപാജക്ടത്
അധഷിഷഷിത പ്രവർതനെങ്ങൾക്കുന തുക അനുവദഷിക്കുന്നതഷിനെത് നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷിയഷില്
68.16266 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.
C . പ്രകതക്ഷ്യ ക നനെല്ലഷിനെങ്ങളുനട കൃഷഷിക്കുളള കപ്രപാതപാഹനെന പദ്ധതഷി പ്രകപാരന പ്രകതക്ഷ്യക
നനെല്ലഷിനെങ്ങളുനട (നപപാകപാളഷി, ഞവര, ജശീരകശപാല & ഗനകശപാല, രക്തശപാലഷി, ബസ്മതഷി)
വഷികസനെതഷിനെപായഷി നഹക്ടറേഷിനെത് 10000/- രൂപ സബഷിഡഷി നെഷിരകഷില് 500 നഹക്ടറേഷില് പദ്ധതഷി
നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത് 50 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.
D . പപാടകശഖരസമഷിതഷികളുനട പ്രവര്തനെ നചെലവഷിനെപായുളള പദ്ധതഷിപപാടകശഖര
സമഷിതഷികളുനട പ്രവര്തനെ നചെലവഷിനെപായഷി നഹക്ടറേഷിനെത് 360 രൂപ ക്രമതഷില് 83334 നഹക്ടറേഷില്
നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത് സഹപായധനെന നെല്കുന്നതഷിനെത് കവണഷി 300 ലകന രൂപ നെശീകഷി നവച്ചഷിട്ടുണത്.
E . കരനനെല്കൃഷഷി വഷികസനെന- കരനനെല്കൃഷഷി കപ്രപാല്സപാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനെപായഷി നഹക്ടറേഷിനെത്
13600/- രൂപ നെഷിരകഷില് 404.41 നഹക്ടറേഷില് നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത്
55 ലകന രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.
F . തരഷിശുനെഷില കൃഷഷി -തരഷിശത് നനെല്കൃഷഷികപായഷി സുഭഷികകകരളന പദ്ധതഷിയുനട ഭപാഗമപായഷി
ഒന്നപാന വര്ഷന നഹക്ടനറേപാന്നഷിനു ആനക 40,000/- രൂപ (35,000/- രൂപ കര്ഷകനുന, 5,000/രൂപ ഭൂവടമകള്ക്കുന)സഹപായധനെമപായഷി നെല്കുന. ഇതഷിനെപായഷി നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ
പദ്ധതഷിയഷില് ഘടക പദ്ധതഷിയപായ തരഷിശത് നനെല്കൃഷഷികത് കവണഷി 300 ലകന രൂപ 750
നഹക്ടറേഷില് നനെല്കൃഷഷി വക്ഷ്യപാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനെപായഷി നെശീകഷി നവച്ചഷിട്ടുണത്.
G . ഒരുപ്പൂ കൃഷഷി ഇരുപ്പൂ കൃഷഷി - ഒരുപ്പൂ കൃഷഷി ഇരുപ്പൂ കൃഷഷി ആക്കുന്നതഷിനെപായഷി നഹക്ടനറേപാന്നഷിനു
10000 രൂപ നെഷിരകഷില്
500 നഹക്ടറേഷില് നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത്
50 ലകന രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.
H . നനെല്വയലകളുനട
ഉടമസര്കത് കറേപായല്റഷി - നനെല്വയലകള് അകതപടഷി
നെഷിലനെഷിര്ത്തുന്നതഷിനുന
തരന
മപാറ്റുന്നതത്
തടയുന്നതഷിനുന
നനെല്കൃഷഷിയുനട
കപ്രപാതപാഹനെതഷിനുമപായഷി നനെല്വയലകളുനട
ഉടമസര്കത് നഹക്ടറേഷിനെത്
2000 രൂപ

നെഷിരകഷില് കറേപായല്റഷി നെല്കുന. ഇതഷിനെപായഷി നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദ്ധതഷിയഷില് 1500
ലകന രൂപ നെശീകഷി നവച്ചഷിട്ടുണത്.
I . പരമ്പരപാഗത നനെല്കൃഷഷി കമഖലകളഷിനല നനെല്കൃഷഷികത് പ്രകതക്ഷ്യ ക ധനെസഹപായന പരമ്പരപാഗത നനെല്കൃഷഷി കമഖലകളപായ കരഷി, നപപാകപാളഷി, കയപാടത് എന്നശീ പ്രകദശങ്ങള്
കകനശീകരഷിച്ചത് പദ്ധതഷിയധഷിഷഷിതമപായുള്ള നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പ്രവര്തനെങ്ങള്കത് 136
ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.
J . ഓപകറേഷന് കകപാള് ഡബഷിള് : കകപാള് കമഖലയഷിനല കപ്രപാജക്ടപാധഷിഷഷിതമപായുള്ള
നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെതഷിനെത് 200 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്. ടഷി പദ്ധതഷിപ്രകപാരന 202122 വര്ഷന നെടപഷിലപാക്കുന്ന പ്രവര്തനെങ്ങള് ചുവനട കചെര്ക്കുന.
ക്രമ
നെന.

തുക
(ലകന രൂപ)

ഇനെന

1

പമ്പത്നസറത് ഉള്നപനടയുള്ള നമഷഷിനെറേഷികള് വപാങ്ങഷി
സപാപഷിക്കുന്നതഷിനെത്

35

2

ബണ്ടുകളുനടയുന സ്ലൂയഷിസുകളുനടയുന അറകുറപണഷി

15

3

1000 നഹക്ടറേഷില് ഇരുപ്പൂ നനെല്കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനെത്
(നഹക്ടറേഷിനെത് 10000 രൂപ പ്രകപാരന) ആനുകൂലക്ഷ്യന

100

4

ഒന്നപാന വഷിള നനെല്കൃഷഷികത് കശഷന രണപാന വഷിളയപായഷി
പയര്/ കചെപാളന/എണ്ണക്കുരു വഷിളകള് 400 നഹക്ടര്
സലതത് കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനെത്
നഹക്ടറേഷിനെത്
10000 രൂപ പ്രകപാരന ആനുകൂലക്ഷ്യന

40

5

ജവദത്യുതഷി
കണകന്
സപാപഷിക്കുന്നതഷിനെത്

5

6

നെഷിര്വ്വഹണനച്ചലവത്

/

ടപാന്സത്കഫപാര്മര്

5
ആനക

200

K . പ്രകൃതഷികകപാഭതഷിനന്റെ പശപാതലതഷില് പപാടകശഖരങ്ങളഷിനല അടഷിയനഷിര
അടഷിസപാനെസസൗകരക്ഷ്യ പ്രവര്തനെങ്ങള്ക്കുള്ള ധനെസഹപായന
: പ്രകൃതഷികകപാഭതഷിനന്റെ
പശപാതലതഷിൽ പപാടകശഖരങ്ങകളപാടനുബനഷിച്ച കനെപാലകളഷിനല തടസ്സങ്ങള് നെശീകല്, പമ്പത്
നസറഷിനന്റെയുന മറത്
നമഷഷിനെറേഷികളുനടയുന റേഷിപയര് മുതലപായ അടഷിയനഷിര പ്രവൃതഷികള്
നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത് 50 ലകന രൂപ നെശീകഷിനവച്ചഷിട്ടുണത്.
L . പപാടകശഖരങ്ങളുനട അടഷിസപാനെ സസൗകരക്ഷ്യ വ ഷികസനെന ജറേസത് മഷിൽ സപാപഷികൽ
കബപാകത് നലവൽ കൺനവർനജൻസത് : പപാടകശഖരസമഷിതഷികളുനട അടഷിസപാനെ സസൗകരക്ഷ്യ
വഷികസനെ പ്രവർതനെങ്ങൾ കപ്രപാജക്ടത് അധഷിഷഷിതമപായഷി നെടപഷിലപാക്കുന്നതഷിനെത് 70 ലകന രൂപ
നെശീകഷിനവച്ചഷിട്ടുണത്. പദ്ധതഷി പ്രകപാരന 5 ലകന വനരയുള്ള പ്രവൃതഷികൾ ജഷില്ലപാ തലതഷിലള്ള
സമഷിതഷിയുന അഞ്ചു ലകതഷിലധഷികമപായ പ്രവൃതഷികൾകത് ജഷില്ലപാതല സമഷിതഷിയുനട
ശുപപാർശകയപാനട സനസപാനെതല സമഷിതഷിയുമപാണത് അനഗശീകപാരന നെൽകുന്നതത്.
2. മറത് പദ്ധതഷികൾ
•
മണ്ണഷിനന്റെയുന കവരഷിനന്റെയുന ആകരപാഗക്ഷ്യ പരഷിപപാലനെ പദ്ധതഷിയഷില് (Soil and Root Health
Management) ഉള്നപടുതഷി കുമപായതഷിനെത് 5400 രൂപ നെല്കുന. ഇതഷിനെപായഷി 3050 ലകന രൂപ
നെശീകഷി നവച്ചഷിട്ടുണത്.

•
കനെപാണ് പപാന് (പദ്ധതഷികയതരന) ഇനെതഷില് ഉള്നപടുതഷി നനെല്ലഷിനന്റെ ഉതത്പപാദനെ കബപാണസത്
ആയഷി ഓകരപാ സശീസണഷിനല നനെല്ക്കൃഷഷിക്കുന നഹക്ടറേഷിനെത് 1000 രൂപ നെല്കുന. ഇതഷിനെപായഷി 2021-22
വര്ഷതഷില് ഗപാമപഞപായത്തുകള്കപായഷി 1324 ലകന രൂപയുന മുനെഷിസഷിപപാലഷിറഷികള്കപായഷി 44 ലകന
രൂപയുന കകപാര്പകറേഷനുകള്കപായഷി 0.50 ലകന രൂപയുന വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്.
•
നനെല്കൃഷഷികത് ഭൂപരഷിധഷിയഷില്ലപാനതയുന മറ്റു വഷിളകള്കത് 2 നഹക്ടര് വനരയുന ജലകസചെനെതഷിനെത്
ജവദത്യുതഷി സസൗജനെക്ഷ്യമപായഷി അനുവദഷിച്ചത് വരുന.
3. കകനപാവഷിഷത് കൃത പദ്ധതഷികൾ
നനെല്കൃഷഷിയുനട വഷികസനെതഷിനെപായഷി കകനപാവഷിഷ്കൃത പദ്ധതഷിയപായ കദശശീയ ഭകക്ഷ്യ സുരക പദ്ധതഷി,
രപാഷശീയ കൃഷഷി വഷികപാസത് കയപാജനെ, എന്നശീ പദ്ധതഷികള് നെടപഷിലപാകഷി വരുന.
കദശശീയ ഭകക്ഷ്യ സുരക പദ്ധതഷി പപാലകപാടത് ജഷില്ലയഷിലപാണത് നെടപഷിലപാക്കുന്നതത്. 60% കകന
വഷിഹഷിതവന 40% സനസപാനെ വഷിഹഷിതവന ഉള്നപടുതഷി
നെടപഷിലപാക്കുന്ന പദ്ധതഷിപ്രകപാരന
പ്രദർശനെകതപാട്ടങ്ങള് സനഘടഷിപഷിക്കുക, വഷിതത് വഷിതരണന, മണ്ണത് സനരകണന, സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുനട
വഷിതരണന, സസക്ഷ്യ സനരകണന, കപാര്ഷഷികയകന്ത്രപാപകരണങ്ങള്, ഗ്രൂപടഷിസപാനെതഷിലള്ള പ്രപാകദശഷിക
സനരകണ പ്രവര്തനെങ്ങള് എന്നഷിവയപാണു ആനുകൂലക്ഷ്യന നെല്കുന്നതത്. 2021-22 വര്ഷതഷില് 88.00
ലകന രൂപയപാണത് ഇതഷിനെപായഷി വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള്ളതത്.
രപാഷശീയ കൃഷഷി വഷികപാസത് കയപാജനെ പദ്ധതഷിയഷിനല Productivity Improvement of
Paddy in Kerala എന്ന ഘടകതഷില് അതത്യുലപാദനെകശഷഷിയുള്ള നനെല് വഷിതഷിനുന, കുമപായ
വസ്തുകളുനടയുന സൂകമൂലക വളങ്ങളുനടയുന ഉപകയപാഗതഷിനുന, സനകയപാജഷിത കശീട നെഷിയന്ത്രണതഷിനുന,
കപാര്ഷഷിക
യന്ത്രവല്കരണതഷിനുന
കദശശീയ
ഭകക്ഷ്യ
സുരക
പദ്ധതഷിയുനട
മപാനെദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമപായഷി നഹക്ടനറേപാന്നഷിനെത് 4500/- രൂപ ധനെസഹപായന നെല്കുന്നതഷിനുന
നനെല്ലഷിനന്റെ മൂലക്ഷ്യ വര്ദ്ധനെവഷിനെപായഷി മഷിനെഷി ജറേസത് മഷില് സപാപഷിക്കുന്നതഷിനുന സനസ്കരണ യൂണഷിറത്
സപാപഷിക്കുന്നതഷിനുന ആയഷി 50 ലകന രൂപയുന ഉള്നപനട ആനക
4100 ലകന രൂപയ്ക്കുള്ള
നപ്രപാകപപാസല് തയപാറേപാകഷിയഷിട്ടുള്ളതത് കകനസര്കപാരഷിനന്റെ പരഷിഗണനെയഷിലപാണത്.
4. ജനെകശീയപാസൂത്രണന :
ജനെകശീയപാസൂത്രണതഷില് തകദ്ദേശ സസ്വയന ഭരണ സപാപനെങ്ങളുനട വഷിവഷിധ നനെല് കൃഷഷി
വഷികസനെ പദ്ധതഷികളഷില് ഉള്നപടുതഷി ഉഴവകൂലഷിക്കുന മറത് ഉതത്പപാദകനെപാപപാധഷികള്ക്കുമപായഷി ഒരു
നഹക്ടറേഷിനെത് പരമപാവധഷി 22000 രൂപയുനട ആനുകൂലക്ഷ്യന കര്ഷകര്കത് ലഭഷിക്കുനണത്.
5. പ്രകൃതഷികകപാഭന മൂലന കൃഷഷിനെപാശന സനഭവഷിക്കുന്ന സപാഹചെരക്ഷ്യ ത ഷില് നെല്കുന്ന സഹപായന
പ്രകൃതഷികകപാഭന മൂലന നനെല്കൃഷഷികത് നെപാശന സനഭവഷിക്കുന്ന സപാഹചെരക്ഷ്യങ്ങളഷില് പകരന
വഷിതയപാനുള്ള നനെല്വഷിതത് സസൗജനെക്ഷ്യമപായഷി നെല്കുനണത്. കൂടപാനത പ്രകൃതഷി കകപാഭ ദുരഷിതപാശസ്വപാസ
നെഷിധഷിയഷില് നെഷിനന നഹക്ടറേഷിനെത് 13500 രൂപ നെഷിരകഷിലന വഷിള ഇന്ഷസ്വറേന്സത് പദ്ധതഷിയഷില് അനഗമപായ
കര്ഷകര്കത് 45 ദഷിവസതഷിനെകമുള്ള വഷിളയത് നഹക്ടറേഷിനെത് 15000 രൂപയുന 45
ദഷിവസതഷിനു
കശഷമുള്ള വഷിളയത് നഹക്ടറേഷിനെത് 35000 രൂപയുന ധനെസഹപായന അനുവദഷിക്കുനണത്.
കര്ഷകര് ഉല്പപാദഷിപഷിക്കുന്ന നനെല്ലത് സര്കപാര് സഷിവഷില് സജപസത് കകപാര്പകറേഷന്
മുകഖനെ കഷികലപായത് 28.72 രൂപ നെഷിരകഷില് സനഭരഷിക്കുന.

അനുബനന്ധം -2
തരരിശശ് നരില കൃഷരി നടപരിലലാകരിയതരിനന്റെ വരിവരങ്ങൾ

:

തരരിശശ് നരിലകൃഷരിയരില് ഉള്നപടുതരി നനലശ്, പച്ചകറരി, ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള്,കരിഴങ്ങശ് വര്ഗ്ഗവരിളകള്,
പയര്വര്ഗ്ഗവരിളകള്, നചെറുധലാനന്യങ്ങള്(Millets) എനരിവയുനട വരിസ്തൃതരി 22,847 നഹെക്ടര് ആയരി
വര്ദരിച്ചരിട്ടുണശ്.
(എ) നനലശ് : സന്ധംസലാനത്തുള്ള 5000 നഹെക്ടർ തരരിശു നരിലങ്ങൾ കനണതരി കൃഷരി ഇറക്കുനതരിനശ്
നഹെക്ടറരിനശ് 40000 രൂപ ധനസഹെലായന്ധം നലലാൻ പദതരിയരിടരിട്ടുണശ്. നലാളരിതുവനര 9070 നഹെക്ടർ
തരരിശശ് കൃഷരി നചെയരിട്ടുണശ്.
(ബരി) പച്ചകറരി കൃഷരി : ഓരരലാ പഞലായതരിലന്ധം കൃഷരിരയലാഗന്യമലായ തരരിശു ഭൂമരി കണ്ടുപരിടരിച,
7000 നഹെക്ടർ സലതശ് പച്ചകറരി അധരികമലായരി ഉണലാക്കുക എനതലാണശ് ലകന്യന്ധം. പ്രരതന്യക
രപ്രലാതലാഹെനനമന നരിലയരിൽ നഹെക്ടറരിനശ് 40000 രൂപ സഹെലായമലായരി നലലാൻ പദതരിയരിടുകയുന്ധം
നലാളരിതുവനര 4527 നഹെക്ടർ തരരിശശ് കൃഷരി നചെയ്യുകയുന്ധം നചെയരിട്ടുണശ്.
(സരി) ഫല വർഗ്ഗ കൃഷരി : ആരരലാഗന്യദലായകമലായ ഭകണങ്ങളുനട പടരികയരിൽ പഴങ്ങൾ
ഒഴരിചകൂടലാനലാകലാതതലാണശ്. അൻപരതലാളന്ധം പഴയരിനങ്ങൾ രകരളതരിൽ ഉനണങരിലന്ധം രനന്ത്രൻ, ഞലാലരി
പൂവൻ, പൂവൻ, കപവലാഴ, പലാളയന്ധംരകലാടൻ, രറലാബസ്റ്റ എനന്നീ ഇനങ്ങള് വന്യലാപകമലായരി കൃഷരി നചെയശ് ഒര
വർഷതരിനകന്ധം ഉലലാദനകമമലാവുകയുന്ധം ഭകന്യ - രപലാഷക ഭദ്രത ഉറപ്പു വരത്തുകയുന്ധം നചെയ്യുക എനതശ്
ലകന്യമരിടശ് നടപശ് വര്ഷന്ധം 7000 നഹെക്ടർ സലതശ് രയലാജന്യമലായ ഫലവര്ഗ്ഗ കൃഷരി വന്യലാപനതരിനശ്
നഹെക്ടർ ഒനരിനശ് 40000 രൂപ പ്രകലാരന്ധം ധനസഹെലായന്ധം നലലാൻ പദതരിയരിടരിട്ടുണശ്. നലാളരിതുവനര 3381
നഹെക്ടർ തരരിശശ് കൃഷരി നചെയരിട്ടുണശ്.
(ഡരി) കരിഴങ്ങശ് കൃഷരി : നലാമമലാത്രമലായ പരരിചെരണന്ധം നകലാണശ് മരികച്ച ഉലലാദനന്ധം ലഭരിക്കുന
കരിഴങ്ങുവരിളകൾ, ഉഷ്ണരമഖലയലായ രകരളതരിൽ വളനര രയലാജരിച്ചതലാണശ്. രചെന, മരച്ചന്നീനരി, രചെമശ്,
കലാച്ചരിൽ, മധുര കരിഴങ്ങശ്, കൂർക തുടങ്ങരിയ ഒടനവധരി കരിഴങ്ങശ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷരി നചെയശ് 5000 നഹെക്ടർ
തരരിശശ് ഭൂമരിയരിൽ നഹെക്ടറരിനശ് 30000 രൂപ സഹെലായരതലാനട കൃഷരി നചെയരികലാന് ലകന്യമരിടരിരനതരില്
നലാളരിതുവനര 4908 നഹെക്ടർ തരരിശശ് കൃഷരി നചെയരിട്ടുണശ്.
(ഇ) പയര് വർഗ്ഗ കൃഷരി :
മലാന്ധംസന്യതരിനന്റെ മരികച്ച രസലാതസലായ പയര് വർഗ്ഗങ്ങൾ നരിതന്യവുന്ധം
ആഹെലാരതരിനന്റെ ഭലാഗമലാരകണതശ് ആരരലാഗന്യതരിനുന്ധം വളർച്ചയന്ധം അതന്യനലാരപകരിതമലാണശ്. ഉഴുനശ്,
മുതരിര, തുവര, നചെറുപയർ, വൻപയർ ഒനലാന്ധം വരിളയശ് രശഷരമലാ രണലാന്ധം വരിളകശ് രശഷരമലാ കൃഷരി
നചെയ്യുനതശ്
ഇവരിടനത
സമ്പ്രദലായമലായരിരന.
500 നഹെക്ടർ
സലതശ്
30000 രൂപ
സഹെലായരതലാനട പയർ കൃഷരികശ് ധനസഹെലായന്ധം നലലാൻ പദതരിയരിടുകയുന്ധം നലാളരിതുവനര 636 നഹെക്ടർ
തരരിശശ് കൃഷരി നചെയരിട്ടുണശ്.
(എഫശ്) നചെറുധലാനന്യങ്ങൾ : സന്ധംസലാനതരിനശ് ആവശന്യമലായ ഭകന്യധലാനന്യതരിനന്റെ 20 ശതമലാനതരിൽ
തലാരഴ മലാത്രന്ധം ഉലലാദരിപരിക്കുന നമ്മുനട നലാടരിൽ ഫലഭൂയരിഷ്ടത കുറഞ്ഞ മണരിൽ വലരിയ
പരരിചെരണമരിലലാനത തനന ഉലലാദരിപരിനച്ചടുകലാവുന ഭകന്യവരിളയലാണശ് നചെറുധലാനന്യങ്ങൾ. പ്രലാഥമരികമലായരി
500 നഹെക്ടർ തരരിശശ് സലതശ് നഹെക്ടറരിനശ് 30000 രൂപ സഹെലായരതലാനട കൃഷരികശ് ധനസഹെലായന്ധം
നലലാൻ പദതരിയരിടുകയുന്ധം നലാളരിതുവനര 325 നഹെക്ടർ തരരിശശ് കൃഷരി നടത്തുകയുന്ധം 149163 കര്ഷകര്
തരരിശശ് കൃഷരിയരില് ഏര്നപടുകയുന്ധം നചെയരിട്ടുണശ്.

തരരിശശ് നരിലങ്ങൾ കൃഷരിരയലാഗന്യമലാക്കുനതരിനശ് 2021 - 22 സലാമതരിക വർഷതരിൽ വരിവരിധ
വകുപ്പുകനള സന്ധംരയലാജരിപരിച്ചശ് പ്രരതന്യക പദതരിയലായരി പരരിഗണരിച്ചശ് പ്രവർതനങ്ങൾ ആരന്ധംഭരിക്കുകയുന്ധം
നചെയരിട്ടുണശ്.

അനുബനന്ധം -3

2008 ലലെ കകേരള ലനെൽ വയൽ തണണ്ണീർത്തട സന്ധംരക്ഷണ നെനിയമത്തനിലലെ പതനിനെനാറനാന്ധം വകുപനിൽ
തരനിശശ് ലനെൽവയൽ കൃഷനി ലചെയ്യല് സന്ധംബനനിചശ് വരുത്തനിയ കഭേദഗതനി സന്ധംബനനിച
വനിശദനാന്ധംശങ്ങള് ചുവലട കചെര്ക്കുന.
(1) (2)-ാം ഉപവകുപനിനെശ് പകേരന്ധം തനാലഴെ പറയുന്ന ഉപവകുപശ് കചെര്കക്കേണ്ടതനാണശ്, അതനായതശ് :(2) (1)-ാം ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം ഒരു കേത്തശ് ലെഭേനിക്കുന്നതനികന്മേല്, അപ്രകേനാരമുള്ള കേത്തശ് ലെഭേനിച തണ്ണീയതനി
മുതല് പതനിനെഞശ് ദനിവസങ്ങള്ക്കേകേന്ധം, ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന് അനുമതനി നെല്കേനിലക്കേനാകണ്ടനാ
അതശ് നെനിരസനിച്ചുലകേനാകണ്ടനാ, കരഖനാമൂലെന്ധം മറുപടനി നെല്കകേണ്ടതനാണശ്.
(2) (3)-ാം ഉപവകുപനില് "നെനിശനിത കേനാലെയളവനികലെക്കേശ്" എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കേശ് പകേരന്ധം "ഒരു പ്രനാവശശന്ധം രണ
വര്ഷത്തനില് കേവനിയനാലതയുള്ള ഒരു കേനാലെയളവനികലെക്കേശ്" എന്ന വനാക്കുകേള് കചെര്കക്കേണ്ടതനാണശ്.
(3) (3)-ാം ഉപവകുപനിനെശ് കശഷന്ധം, തനാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കക്കേണ്ടതനാണശ്, അതനായതശ് :(3 എ) ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന്, 15-ാം വകുപശ് പ്രകേനാരമുള്ള നെനിര്കദ്ദേശത്തനികനെനാ (1)-ാം
ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം ആവശശലപട്ടതനികനെനാ അനുമതനികയനാ മറുപടനികയനാ നെല്കേനാത്തപക്ഷന്ധം, സമനിതനിക്കേശ്,
ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരകനെനാടശ്, ലനെല്വയലെനില് സസ്വയന്ധം കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനികനെനാ അലല്ലെങനില്
തലന്റെ ഇഷനാനുസരണന്ധം മറശ് ഏലതങനിലന്ധം ആള് മുകഖനെ കൃഷനി ലചെയ്യനിപനിക്കുന്നതനികനെനാ, അലല്ലെങനില്
ബനലപട്ട പഞനായത്തശ്/മുനെനിസനിപനാലെനിറനി/കകേനാര്പകറഷന് മുകഖനെ, പ്രസ്തുത ലനെല്വയല് കൃഷനി
ലചെയ്യനിപനിക്കുന്നതനിനുളള അനുമതനി നെല്കുന്നതനികനെനാ വണ്ണീണന്ധം ആവശശലപടനാവുന്നതനാണശ്.
(3 ബനി) (3 എ) ഉപവകുപ്പുപ്രകേനാരമുള്ള ഒരു കേത്തശ് ലെഭേനിക്കുന്നതനികന്മേല്, ലനെല്വയലെനിലന്റെ
അനുഭേവക്കേനാരന്, അനുമതനി നെല്കേനിലക്കേനാകണ്ടനാ നെനിരസനിച്ചു ലകേനാകണ്ടനാ ഉള്ള, കരഖനാമൂലെമുള്ള ഒരു മറുപടനി,
അപ്രകേനാരമുള്ള കേത്തശ് ലെഭേനിച തണ്ണീയതനി മുതല് പതനിനെഞശ് ദനിവസങ്ങള്ക്കേകേന്ധം നെല്കകേണ്ടതനാണശ്.
(3 സനി) ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന് (3 ബനി) ഉപവകുപനില് വശക്തമനാക്കേനിയനിട്ടുള്ള
കേനാലെയളവനിനുള്ളനില് ഒരു മറുപടനി നെല്കേനാത്തനിടത്തശ്, ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന്, അനുമതനി
നെല്കേനിയതനായനി
കേരുതലപടുന്നതന്ധം
(3 ജനി)
ഉപവകുപനിന്കേണ്ണീഴെനില്
സമനിതനി,
നെടപടനികേള്
സസ്വണ്ണീകേരനികക്കേണ്ടതമനാണശ്.
(3
ഡനി) ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന് അനുമതനി നെല്കുന്ന പക്ഷന്ധം, സമനിതനിക്കേശ്, (3)-ാം
ഉപവകുപനില് വശവസ്ഥ ലചെയ്ത പ്രകേനാരന്ധം നെടപടനികേള് സസ്വണ്ണീകേരനിക്കേനാവുന്നതനാണശ്.
(3 ഇ) ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന് അനുമതനി നെനിരസനിക്കുന്ന പക്ഷന്ധം, സമനിതനി, റവനെന
ഡനിവനിഷണല് ഓഫണ്ണീസര്ക്കേശ് വനിഷയന്ധം റഫര് ലചെകയ്യണ്ടതനാണശ്.
(2 എഫശ്) റവനെന ഡനിവനിഷണല് ഓഫണ്ണീസര്, അപ്രകേനാരന്ധം റഫര് ലചെയ്തശ് ലെഭേനിക്കുന്നതനിന്കമല്, ബനലപട്ട
കേക്ഷനികേലള കകേള്കക്കേണ്ടതന്ധം, മുപതശ് ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില് വനിഷയന്ധം തണ്ണീര്പനാകക്കേണ്ടതന്ധം, അപ്രകേനാരന്ധം
വനിഷയന്ധം തണ്ണീരുമനാനെനിക്കുകമനാള്, റവനെന ഡനിവനിഷണല് ഓഫണ്ണീസര്, അപ്രകേനാരമുള്ള ലനെല്വയലെനില് കൃഷനി
ലചെയ്യുന്നതശ്, കചെര്ന്നശ് കേനിടക്കുന്ന ലനെല്വയലെനില് കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനികനെനാ അലല്ലെങനില് സന്ധംസ്ഥനാനെത്തശ്
ലനെല്ക്കൃഷനി വശനാപനിപനിക്കുന്നതനികനെനാ അലല്ലെങനില് അപ്രകേനാരമുള്ള മറശ് കേനാരണങ്ങളനാകലെനാ,

ഒഴെനിച്ചുകൂടനാനെനാവനാത്തതനാകണനാ
എന്നതശ്
പരനിഗണനികക്കേണ്ടതന്ധം
അപ്രകേനാരമുള്ള
തണ്ണീരുമനാനെന്ധം
അനനിമമനായനിരനിക്കുന്നതമനാണശ്.
(3 ജനി) റവനെന ഡനിവനിഷണല് ഓഫണ്ണീസര്, (3 എഫശ്) ഉപവകുപ്പു പ്രകേനാരന്ധം അനുമതനി നെല്കുന്ന പക്ഷന്ധം,
അലല്ലെങനില് (3 സനി) ഉപവകുപ്പു പ്രകേനാരമുള്ള കേല്പനിത അനുമതനിയുലട സന്ധംഗതനിയനില്, സമനിതനിക്കേശ്,
അതത
സന്ധംഗതനികപനാലലെ,
പഞനായത്തശ്/മുനെനിസനിപനാലെനിറനി/കകേനാര്പകറഷലനെ
കരഖനാമൂലെന്ധം
അറനിയനിക്കേനാവുന്നതന്ധം, പഞനായത്തശ്/മുനെനിസനിപനാലെനിറനി/കകേനാര്പകറഷനെശ്, കലെലെന്ധം വഴെനികയനാ മറ്റു വനിധത്തനികലെനാ,
പ്രസ്തുത ലനെല്വയല് കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള അവകേനാശന്ധം, ഉത്തരവശ് വഴെനി, ഒരു പ്രനാവശശന്ധം പരമനാവധനി
രണ്ടശ് വര്ഷക്കേനാലെയളവനികലെക്കേശ് കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള ക്രമണ്ണീകേരണങ്ങള് നെടത്തനാവുന്നതമനാണശ്:
എന്നനാല്, (3 ജനി) ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം അപ്രകേനാരന്ധം കൃഷനി ലചെയ്യുവനാന് ഉത്തരവനാകുന്നനിടത്തശ്,
അപ്രകേനാരമുള്ള ലനെല്ക്കൃഷനിയനില് നെനിനന്ധം ലെഭേനിക്കുന്ന തകേ, ഭൂമനിയനികന്മേലള്ള നെനികുതനി കുടനിശനികേയനികലെയന്ധം
സര്ക്കേനാരനിനെശ് കേനികട്ടണ്ട മറ്റു തകേ ഏലതങനിലമുലണ്ടങനില് , അതനികലെക്കുന്ധം, ലനെല്ക്കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനെശ്
ഉണ്ടനായ ലചെലെവനികലെക്കുന്ധം ആദശന്ധം തട്ടനിക്കേനിഴെനികക്കേണ്ടതന്ധം, കശഷനിക്കുന്ന തകേയനിലലെ എഴുപത്തനിയഞശ്
ശതമനാനെന്ധം തകേ, (4)-ാം ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം ലനെല്ക്കൃഷനി ലചെയ്യുവനാന് ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുത്ത ഏജന്സനിക്കേശ്
നെണ്ണീക്കേനിലവകക്കേണ്ടതന്ധം കശഷനിക്കുന്ന തകേ, ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരനെശ് നെല്കകേണ്ടതമനാണശ്.എന
മനാത്രമല്ലെ, ലനെല്കൃഷനി സന്ധംബനനിചശ് ബനലപട്ട കേക്ഷനികേളനില് ആര്ലക്കേങനിലന്ധം നെകല്കേണ്ടതനായ തകേകയനാ
അലല്ലെങനില്
അപ്രകേനാരമുള്ള
മറശ്
ഏലതങനിലന്ധം
കേനാരശകമനാ
സന്ധംബനനിചശ്
ഏലതങനിലന്ധം
തര്ക്കേമുണ്ടനാകുന്നപക്ഷന്ധം അധനികേനാരനിതയുള്ള സനിവനില് കകേനാടതനി ആയതശ് സമ്മറനിയനായനി നെശനായനെനിര്ണയന്ധം
നെടകത്തണ്ടതന്ധം, ലനെല്കൃഷനിയുലട അനുഭേവക്കേനാരന് അയനാളുലട വനിഹനിതന്ധം സസ്വണ്ണീകേരനിക്കേനാത്തപക്ഷന്ധം,
ലനെല്കൃഷനിയുലട അനുഭേവക്കേനാരകനെനാ അലല്ലെങനില് അയനാളുലട നെനിയമപരമനായ അവകേനാശനികേകളനാ
അവകേനാശവനാദന്ധം ഉന്നയനിക്കുന്നതവലര പഞനായത്തനിലന്റെ / മുനെനിസനിപനാലെനിറനിയുലട / കകേനാര്പകറഷലന്റെ
ലസക്രട്ടറനി
സൂക്ഷനിച്ചുവരുന്ന
സര്ക്കേനാര്
അലക്കേക്കൌണ്ടനില്
അപ്രകേനാരമുള്ള
വനിഹനിതന്ധം
നെനികക്ഷപനികക്കേണ്ടതമനാണശ്.
(3 എചശ്) അതത സന്ധംഗതനികപനാലലെ ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരകനെനാ അയനാളുലട നെനിയമപരമനായ
അവകേനാശനികേകളനാ
അവകേനാശവനാദന്ധം
ഉന്നയനിക്കുകമനാള്,
പഞനായത്തനിലന്റെ
/
മുനെനിസനിപനാലെനിറനിയുലട/കകേനാര്പകറഷലന്റെ ലസക്രട്ടറനി സനിവനില് കകേനാടതനിയുലട വനിധനിനെശനായത്തനിനെനു
സൃതമനായനി പണന്ധം നെകല്കേണ്ടതനാണശ്.
(3 ഐ) ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന്, ഏലതങനിലന്ധം ഏജന്സനിലയ കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
അവകേനാശന്ധം ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുത്തതനിനു കശഷന്ധം, ഏലതങനിലന്ധം സമയത്തശ് അയനാളുലട ഭൂമനിയനില്
ലനെല്കൃഷനി ലചെയ്യുവനാന് സന്നദ്ധത പ്രകേടനിപനിക്കുന്നപക്ഷന്ധം ലനെല്കൃഷനിയുമനായനി ബനലപട്ടശ്
നെടനലകേനാണ്ടനിരനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനെങ്ങള് ഏലതങനിലന്ധം ഉലണ്ടങനില് അതശ് പൂര്ത്തനിയനാക്കേനിയതനിനു കശഷന്ധം,
പ്രസ്തുത ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരനെശ് തനിരനിലകേ നെലനി എന്നശ് സമനിതനി ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതനാണശ്.
എന്നനാല് ലനെല്കൃഷനിയുമനായനി ബനലപട്ട പ്രവര്ത്തനെങ്ങള് എന്നനാണശ് അവസനാനെനിചലതകന്നനാ എന്നശ്
അവസനാനെനിക്കുലമകന്നനാ സന്ധംബനനിചശ് എലനങനിലന്ധം തര്ക്കേമുണ്ടനാകുന്നപക്ഷന്ധം, സമനിതനി കൃഷനി
ഓഫണ്ണീസറനില് നെനിനന്ധം ഒരു റനികപനാര്ട്ടശ് വനാകങ്ങണ്ടതന്ധം അപ്രകേനാരമുള്ള ലനെല്കൃഷനിയുമനായനി ബനലപട്ട
പ്രവര്ത്തനെങ്ങള് അവസനാനെനിക്കുന്ന തണ്ണീയതനി സന്ധംബനനിചശ് തണ്ണീരുമനാനെന്ധം എടുകക്കേണ്ടതന്ധം അപ്രകേനാരമുള്ള
തണ്ണീരുമനാനെന്ധം അനനിമമനായനിരനിക്കുന്നതമനാണശ്.
(4) (4)-ാം ഉപവകുപനിനു പകേരന്ധം തനാലഴെ പറയുന്ന ഉപവകുപശ് കചെര്കക്കേണ്ടതനാണശ്. അതനായതശ്
(4) (3)-ാം ഉപവകുകപനാ (3 ഡനി) ഉപവകുകപനാ (3 ജനി) ഉപവകുകപനാ പ്രകേനാരന്ധം പഞനായത്തനിലന്റെ /

മുനെനിസനിപനാലെനിറനിയുലട / കകേനാര്പകറഷലനെ ഏല്പനിചനിട്ടുള്ള ലനെല്വയല്, അതശ് കനെരനിട്ടശ് കൃഷനി
ലചെയ്യുന്നനിലല്ലെങനില് ബനാധകേമനാകുന്നനിടത്തശ് (3)-ാം ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം ഒപനിട്ടശ് പൂര്ത്തണ്ണീകേരനിച ഉടമടനിയനിലലെ
വശവസ്ഥകേള്ക്കേശ് വനിരുദ്ധമല്ലെനാത്തവനിധന്ധം പ്രസ്തുത ലനെല്വയല് കൃഷനിലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള അവകേനാശന്ധം ഒരു
സമയന്ധം
പരമനാവധനി
രണ്ടശ്
വര്ഷക്കേനാലെയളവനികലെയശ്
കലെലെന്ധം
ലചെകയ്തനാ
മറ്റുവനിധത്തനികലെനാ
ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുക്കുന്നതനിനെശ്
ഉത്തരവശ്
പുറലപടുവനിക്കേനാവുന്നതന്ധം
അതനിനുള്ള
ക്രമണ്ണീകേരണന്ധം
ലചെയ്യനാവുന്നതമനാണശ്.
(5) (5)-ാം ഉപവകുപനിനു പകേരന്ധം തനാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപശ് കചെര്കക്കേണ്ടതനാണശ്, അതനായതശ്
(5) (4) -ാം ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം കലെലെന്ധം വഴെനിയല്ലെനാലത പ്രസ്തുത ലനെല്വയല് കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
അവകേനാശന്ധം ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുക്കുകമനാള് തനാലഴെപറയുന്ന പ്രകേനാരന്ധം ഏജന്സനികേളുലട മുന്ഗണനെനാക്രമന്ധം
പനാലെനികക്കേണ്ടതനാണശ്. അതനായതശ്
(i) പനാടകശഖര സമനിതനികേള്ക്കേശ് അഥവനാ സന്ധംയുക്ത കേര്ഷകേ സന്ധംഘങ്ങള്ക്കേശ്.
(ii) സസ്വയന്ധം സഹനായ സന്ധംഘങ്ങള്ക്കേശ്
(iii) ലനെല്വയല് സ്ഥനിതനിലചെയ്യുന്ന ഗനാമപഞനായത്തശ് / മുനെനിസനിപനാലെനിറനി / കകേനാര്പകറഷനെനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കുടുന്ധംബശണ്ണീ യൂണനിറ്റുകേള്ക്കേശ്.
എന്നനാല് ഒരു കലെലെന്ധം വഴെനി പ്രസ്തുത അവകേനാശന്ധം ഏല്പനിച്ചു ലകേനാടുക്കുന്നനിടത്തശ്, മുകേളനില്
വശക്തമനാക്കേനിയ ഏജന്സനികേളനില് ഏതനിനുന്ധം അപ്രകേനാരമുള്ള കലെലെത്തനില് പലങടുക്കേനാവുന്നതനാണശ്.
(6) (6)-ാം ഉപവകുപനില് "അവകേനാശന്ധം ലെഭേനിക്കുന്ന ആള്” എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്ധം "അവകേനാശന്ധം
ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുക്കേലപട്ട ഏജന്സനി” എന്ന വനാക്കുകേള് കചെര്കക്കേണ്ടതനാണശ്.
(7) (7) -ാം ഉപവകുപനിനു പകേരന്ധം തനാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപശ് കചെര്കക്കേണ്ടതനാണശ്. അതനായതശ്
(7) (4) ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം ലനെല്വയല് കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള അവകേനാശന്ധം ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുക്കേലപട്ട
ഏജന്സനി, പ്രസ്തുത ലനെല്വയല് കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന്
നെല്കുകമനാലഴെല്ലെനാന്ധം പ്രസ്തുത ലനെല്വയലെനിനെശ് കേരനാര് പ്രകേനാരമുള്ള പ്രതനിഫലെന്ധം ലനെല്വയലെനിലന്റെ
അനുഭേവക്കേനാരനെശ് മുന്കൂറനായനി നെല്കകേണ്ടതന്ധം ആ തകേ കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനുകവണ്ടനിവന്ന ലചെലെവനിലന്റെ
ഭേനാഗമനായനിരനിക്കുന്നതമനാണശ്.
(8) (8)-ാം ഉപവകുപനിനുകശഷന്ധം തനാലഴെപറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കക്കേണ്ടതനാണശ്, അതനായതശ്:(9) (4)-ാം ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം ഒരു ഏജന്സനിക്കേശ്, പഞനായത്തശ്/ മുനെനിസനിപനാലെനിറനി/കകേനാര്പകറഷന് കൃഷനി
ലചെയ്യുവനാന് ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുത്ത ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരന്, 1882-ലലെ ഇനശന് ഈസശ്ലമന്റെശ്
ആകനില് (1882-ലലെ V-ാം കകേന്ദ്ര ആകശ്) വനിഭേനാവനെന്ധം ലചെയ്യുന്ന ഒരു ലലെസന്സര് ആയനി
കേരുതലപടുന്നതന്ധം, അപ്രകേനാരമുളള കൃഷനി ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുക്കേലപട്ട ഏജന്സനി, ഒരു ലലെസന്സനി ആയനി
കേരുതലപടുന്നതന്ധം, പ്രസ്തുത ആകനിലലെ വശവസ്ഥകേള്, ആവശശമനായ കഭേദഗതനികേകളനാലട, ലനെല്വയലെനിലന്റെ
അനുഭേവക്കേനാരനുന്ധം കൃഷനി ലചെയ്യനാന് ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുക്കേലപട്ട ഏജന്സനിയുന്ധം തമ്മനിലളള തര്ക്കേങ്ങള്ക്കേശ്
ബനാധകേമനാകുന്നതമനാണശ്.
എന്നനാല്, പഞനായത്തശ്/മുനെനിസനിപനാലെനിറനി/കകേനാര്പകറഷന്, ലനെല്വയലെനില് കൃഷനി ലചെയ്യുന്നതനിനെനായനി
ക്രമണ്ണീകേരണന്ധം ലചെയ്ത കേനാലെയളവനില്, ലലെസന്സര്, ദനാനെന്ധം, വനില്പനെ, പണയന്ധം അലല്ലെങനില്
മറ്റുവനിധത്തനില്, ലനെല്വയല് ലകേമനാറന്ധം ലചെയ്യുന്നപക്ഷന്ധം, ലനെല്വയലെനിലന്റെ പുതനിയ അനുഭേവക്കേനാരന്
ലലെസന്സര് ആയനി കേരുതലപടുന്നതനാണശ്.
(10) (4)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേനാരന്ധം, ലനെല്വയലെനിലലെ കൃഷനി ഏല്പനിക്കേലപട്ട(i)ഏജന്സനിക്കേശ്,

ലനെല്കൃഷനി

ലചെയ്യുവനാന്

ഏല്പനിക്കേലപട്ട

കേനാലെയളവനില്,

ലനെല്കൃഷനി

ലചെയ്യുന്നതനിനെശ് പൂര്ണമനായ അധനികേനാരത്തനിനെശ് അര്ഹതയുണ്ടനായനിരനിക്കുന്നതനാണശ്.
(ii)ഏജന്സനിക്കേശ്, വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സശ്, ദുരന പ്രതനികേരണ നെനിധനിയനില് നെനിനളള
ആശസ്വനാസസഹനായന്ധം, കൃഷനി ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുക്കേലപട്ട കേനാലെയളവനില്, സന്ധംസ്ഥനാനെ സര്ക്കേനാര് കേര്ഷകേര്ക്കേശ്
നെല്കേനിയനിട്ടുളള മറശ് ഏലതങനിലന്ധം ആനുകൂലെശങ്ങള്, സക്കൌകേരശങ്ങള് എന്നനിവ ലെഭേനിക്കുന്നതനിനെശ് അര്ഹത
ഉണ്ടനായനിരനിക്കുന്നതനാണശ്;
(iii) ഏജന്സനി, ലനെല്വയലെനിനെശ് ഏലതങനിലന്ധം നെനാശനെഷന്ധം വരുത്തനാന് പനാടനില്ലെനാത്തതന്ധം,
നെനാശനെഷന്ധം, ഏലതങനിലന്ധം, വരുത്തനിയനിട്ടുലണ്ടങനില് ലനെല്വയലെനിലന്റെ അനുഭേവക്കേനാരനെശ് ഏജന്സനി
ബനാദ്ധശസ്ഥനെനാ യനിരനിക്കുന്നതമനാണശ്.
(iv) ഏജന്സനി, ലനെല്ക്കൃഷനി ഏല്പനിക്കേലപട്ട കേനാലെയളവനില്, ഭൂമനിയുലട അതനിരുകേകളനാ
സര്കവ്വേക്കേല്ലുകേകളനാ മനാറന്ധംവരുത്തനാന് പനാടുളളതല്ലെ.
(v) ഏജന്സനി, ലനെല്വയനിലെനില് നെനിനന്ധം, മണകലെനാ കേളനിമകണനാ മറശ് ഏലതങനിലന്ധം ധനാതക്കേകളനാ
ഖനെനെന്ധം ലചെയ്യനാന് പനാടുളളതല്ലെ.
(vi) ഏജന്സനി, ലനെല്വയലെനില്, ഭൂവുടമസ്ഥലന്റെ കരഖനാമൂലെമുളള അനുതനികൂടനാലത സ്ഥനിരന്ധം
നെനിര്മ്മനാണങ്ങകളനാ എടുപ്പുകേകളനാ നെനിര്മ്മനിക്കുവനാന് പനാടുളളതല്ലെ.
എന്നനാല്, സ്ഥനിരന്ധം ലകേട്ടനിടങ്ങകളനാ എടുപ്പുകേകളനാ നെനിര്മ്മനിക്കുവനാന് നെല്കുന്ന അനുമതനി, പ്രസ്തുത
ലലെസന്സനിലലെ റദ്ദേനാക്കേനാന് പനാടനില്ലെനാത്ത ഒന്നനാക്കേനി മനാറ്റുന്നതല്ലെ.
(11) ലനെല്ക്കൃഷനി ലചെയ്യുവനാനെനായനി ലനെല്വയല്, ഏജന്സനിലയ ഏല്പനിച
അവസനാനെനിക്കുന്നതനികന്മേല്, ലലെസന്സശ് അവസനാനെനിചതനായനി കേരുതലപടുന്നതനാണശ്.

കേനാലെയളവശ്

(12) പഞനായത്തശ്/മുനെനിസനിപനാലെനിറനി/കകേനാര്പകറഷന് ലചെയ്യുന്ന കൃഷനികയനാ, (4)-ാം ഉപവകുപശ് പ്രകേനാരന്ധം,
കലെലെന്ധം ലചെകയ്തനാ ഏല്പനിച്ചുലകേനാടുത്ത ഏജന്സനി മുഖനാനനിരന്ധം ലചെയ്യുന്ന കൃഷനികയനാ, ലനെല്വയലെനില്
ലനെല്ക്കൃഷനി
ലചെകയ്യണ്ടതനാലണനളള
നെനിബനനെയശ്
വനികധയമനായനിരനിക്കുന്നതന്ധം,
അപ്രകേനാരന്ധം
ലചെയ്യുന്നതനില് വണ്ണീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷന്ധം, റവനെന ഡനിവനിഷണല് ഓഫണ്ണീസര്, ലനെല്വയലെനിലന്റെ
അനുഭേവക്കേനാരന്റെകയനാ
സമനിതനിയുലടകയനാ
പഞനായത്തനിലന്റെകയനാ
മുനെനിസനിപനാലെനിറനിയുലടകയനാ
കകേനാര്പകറഷലന്റെകയനാ അകപക്ഷയനികന്മേകലെനാ അലല്ലെങനില് തനെനിക്കേശ് സസ്വയന്ധം
കബനാധശമനാവുകമനാകഴെനാ,
പഞനായത്തനിലനെകയനാ മുനെനിസനിപനാലെനിറനിലയകയനാ കകേനാര്പകറഷലനെകയനാ അലല്ലെങനില് കൃഷനി ലചെയ്യനാന്
ഏല്പനിക്കേലപട്ട ഏജന്സനിലയകയനാ കൃഷനി ലചെയ്യനാന് ഏല്പനിക്കേലപട്ട കേനാലെയളവശ് തണ്ണീരുന്നതനിനുമുന്പനായനി
സമ്മറനിയനായനി
ഒഴെനിപനികക്കേണ്ടതന്ധം,
അതത
സന്ധംഗതനികപനാലലെ,
അപ്രകേനാരന്ധം
കൃഷനിലചെയ്യുവനാന്
വണ്ണീഴ്ചവരുത്തനിയതമൂലെന്ധം
ഉണ്ടനാകുന്ന
ഏലതങനിലന്ധം
നെഷത്തനിനെശ്,
പഞനായത്തശ്/മുനെനിസനിപനാലെനിറനി/
കകേനാര്പകറഷന് അലല്ലെങനില് ഏജന്സനി ബനാദ്ധശസ്ഥനെനായനിരനിക്കുന്നതമനാണശ്.
എന്നനാല്, അപ്രകേനാരന്ധം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനെശ് മുന്പനായനി, കൃഷനി ലചെയ്യുവനാന് ഏല്പനിക്കേലപട്ട പഞനായത്തനികനെനാ
മുനെനിസനിപനാലെനിറനികക്കേനാ കകേനാര്പകറഷകനെനാ ഏജന്സനികക്കേനാ പറയുവനാനുളളതശ് പറയുവനാന് ഒരവസരന്ധം
നെല്കകേണ്ടതനാണശ്.

അനുബനന്ധം -4

സന്ധംസസ്ഥാനതത്തെ കഴഴിഞ്ഞ അഞഞ്ച് വർഷങ്ങളഴിതലെ (2015-16 മുതൽ 2020-21 വതര) തനൽകൃഷഴി
വഴിസ്തൃതഴി സന്ധംബനഴിച്ച വഴിവരങ്ങൾ :

വർഷന്ധം

വഴിസ്തൃതഴി
(തഹെക്ടർ)

2015-16

196870

2016-17

171398

2017-18

194235

2018-19

202907

2019-20

198180

* 2020-21 കൃഷഴിയുതടെ കണക്കുകൾ പ്രസ്തുത വകുപഞ്ച് നസ്ഥാളഴിതുവതര
ഔദദദസ്ഥാഗഴികമസ്ഥായഴി പ്രസഴിദ്ധതപടു ത്തെഴിയഴിടഴില്ല .

