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കാർഷിക േമഖല െട േരാഗതി

േചാദ ം

ഉ

ീ. എം. എം. മണി,
ീമതി ശാ
(എ)

Shri. P. Prasad

,

ീ സി എ ്

( ഷി വ

മാരി െക.

കാർഷിക േമഖല െട േരാഗതി ം അ വഴി
കർഷക െട വ മാനം വർ ി ി
സർ ാർ
അറിയി

ഖ ാപി ി
ാേമാ;

പ

രം

തി ം ഈ

(എ)

സം

ാന

മനസിലാ

തികെള റി ്

്മ

് കർഷക െട

ൾ

ി കാർഷിക ഉ ാദനം വർ ി ി

ിരവികസന ല
േവ

ി)

ൾ േന

ി ം ഉ ാദനം, ഉ ാദന

േമഖലകളിൽ
സം

തൽ

് . അതിെ

ിവ

െച ധാന

മത എ

് വിവിധ പ

വിളയായ െന ് , പ

ഭ

തി

ൾഎ

തികൾ

ഭാഗമായി

റി, കിഴ

ിവ

റെമ

ൾ തലായവ െട

ഷി

നിലനിർ

തിേനാെടാ ം

തൽ

ളിേല ്

ഷി വ ാപി ി

ഉ ാദന ം ഉ ാദന
വർ ി ി

തി മാ

ി

എ
പ

തി

തൽ

ം

ല

പ

ളിേല ്

തികൾ, കാർഷിക

കാർഷിക വി

തി, കാർഷിക

സമയബ
മാ

വർ

ഉൽ ാദി ി

ന

ത്

ഷിവ

െട

ി ം ആവശ മായ

തിനാവശ മായ പ
് നട ിലാ

ൈക

ാ

േകരളം പ
നട ിലാ

തികൾ
്.

ിവ

േകാവിഡ് മഹാമാരി െട ആഘാത
അ ഭവി

ം

തി, കർഷകർ

കാർഷിക ഉൽ
ൾ നൽ

ിയവ

ൾ

തിന് കാർഷിക േസവന േക

ല വർ നവി ം വിപണന
സഹായ

ാന വ ാപന

ിതമായി നട ിലാ

േസവന സംവിധാന ം പ

ട

തികൾ,

സാേ തിക വിദ കർഷകരിൽ
ി

സാ

പ

തി മാ

രംഗെ

വിളകൾ

തി ം

ം നാടൻ ഇന

തി ം

വ ാപി ി

ൾ,

മത ം

പര രാഗത ഇന
സംര

വർ
ഗ

പഴവർ
ല

ീ

േക ീകരി ്

ാന ഷി വ

നട ിലാ

വാ ം

ിൽ

ി

കർഷകർ ് ഒ
ായാണ് സം

ാന സർ ാർ

തി 2020-21 വർഷ
ിയത് . തേ ശ

ാപന

ഭി

ിൽ
െട
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േന ത

ിലാണ് കഴി
ിയത് .

നട ാ

വർഷം പ

ഷി, ഗസംര

തി

ണം,

ീരവികസനം, ഫിഷറീസ് , സഹകരണ,
ജലേസചനം
വർ
പ

ട

ന

ിയ വിവിധ വ

ൾ ഏേകാപി ി െകാ

നില

േ ാ

ഷി, പ

റി ഷിയിൽ മഴ മറക െട

ാഹനം, സംേയാജിത

േകാടി ഫല

ൈതകൾ ന വളർ

വാ ാ സൗകര ം ലഭ മാ

ിൽ നട ിലാ

സാ

ിക വർഷ

ിൽ

തി െട ഘടക

മ താ
േ ാ
ആ
മാ ി

യി

ആകർഷി
വിശദമാ

വിധ

വ മാന േ

െള ഈ േമഖലയിേല
തിനായി നട
ാേമാ;

െട

സം

ിവയി െട കാർഷിക
ാത
ന

ൾമ പ

തികളിൽ
.പ

ിവ

ൾഅ ബ

തിക െട

രണ

െട

ി ം വിപണി വിലയിെല അ

മറികട

ാ

സം

രണം, ല വർ നവ് എ

ബ

െ

വ

ിെ

ി
ൾ

.

മായി േചർ

ിെയ

്
വർ

േകരളം

(ബി) കാർഷിക ല വർ ിത ഉൽ

സംഭരണം

ൽ, ല വർ ിേതാ

ാഹനം എ
വാ

ൽ, ഉ

ി. 2021-22

ഭി

ി നട ിലാ

വിശദാംശ

ൽ,

ിവ കഴി

ിക വർഷ

ഉൾെ

മത വർ ി ി

ൽഎ

സാ
പ

(ബി) ഉ ാദന

ഷി

െട (ൈജവ ഹം) േ ാൽസാഹനം,

സംവിധാന
ഒ

ാണ് ഈ

ിയത് . കാർഷിക േമഖലയിൽ

തി നട ിലാ

തരി

ക െട

ിരത

തി മായി കാർഷിക ഉത് പ
്

ഷി വ

ിെ

ം സം

ആരംഭി

ിവ മായി

ം സഹകരണ

ആഭി ഖ

സംഭരണ സം
.

ധനസഹായം നൽ

െട

ിൽ

രണ

ണി കൾ

്

ാൾ ഫാർേമഴ് സ് അ ി

ബിസിനസ് കൺേസാർഷ ം േഖന കാർഷിക
േമഖലയിെല
സംരംഭ

െച കിട ഇട

ൾ

രം ല വർ ന

ം, ഫാർമർ െ ാഡ സർ

ഓർഗൈനേസഷൻ

പീകരി

ൽഎ

. ടാെത മാർ

സർ ാർ സഹായം നൽ
േമഖലയിൽ ഓൺൈലൻ മാർ
സംവിധാന
എ

ൾ,

ാർ

ിവ ഏർെ

ിവ ം

ിംഗ്

കൾ, കർഷക
തി

ിംഗ്

ാ കൾ

നടപടിക ം

ആേലാചനയിലാണ് . കർഷക െട വ മാനം
വർ ി ി
ഉത് പ

തി ത

നിർ ാണ വ വസായ

താെഴ റ
ട

ത് . ഇ

്
ൾ

തിനായി ഈ വർഷം 400 ല

ം

കാർഷിേകാൽ
ല വർ ിത ഉ

ത് .

ിയി

െട ഉ ാദന വർ നവി ം
െട നിർ ാണ-

ി മായി സം

ാന ഷി വ

ിൽ 50 എഫ് .പി.ഒ.കൾ

അ ി ബിസിന
പീകരി

ൾ

രം സംരംഭ

പയാണ് വകയി

വിപണന

ിൽ ല വർ ിത

തികളാണ് എസ് .എഫ് .എ.സി

പ

വഴി നട ാ

േന ത

തര

ിെ

ാൾ ഫാർേമ ്

് കൺേസാർഷ ം വഴി

ക ം നിലവി

തായി

50 കർഷക

ഉത് പാദക സംഘടനകെള ശാ

ീകരി

ക ം
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. ഇതിൽ 13 എഫ് .പി.ഒ ക െട

െച

രജിസ് േ ഷൻ

ർ

് . തിയ 37

ിയായി

എഫ് .പി.ഒ കെള ം, 50 നിലവി
കെള ം തിരെ

എഫ് .പി.ഒ

വാ

വർ

ന

ൾ

ിലാണ് . ടാെത

അവസാന ഘ

വി.എഫ് .പി.സി.െക േഖന 20 എഫ് .പി.ഒ ക െട
രജിസ് േ ഷ ം ർ
പാൽ ഉൽ
കിഴ

് .െന ് , െത

ിയായി

ൾ, പ

റികൾ, പഴ

വിളകൾ, െകാേ

ാ, ക വ

ി, വ, റ

ൾഎ

ീ വിളകൾ

െവ ില, ളക് , െച ധാന
അടി
ഭേ

ത് . സഹകരണ വ

ാൽ

ണി കൾ

നടപടിക ം ആരംഭി
േക

ൾശ

മാ കയി
സം

ിെപ

നഗര സം

്

തി

. നഗര സം

ൽ കെ

രണ

ർ

രണ / വിപണന േക ം,

ണി ്
രണ

മായി േചർ

ാപി

കഴി

സം

രണ

ർ,

ിയാണ് എഫ് .പി.ഒ.കൾ

ാനമാ

പീകരി

ൾ,

, വാഴ, േതൻ,

വിളകൾ, ൈപനാ ിൾ, ച

ഗ

്,

ാപി

ൽ, െസ

ണി കൾ

ഇൻക േബഷൻ േക

ൻഡറി

ാപി

ൾ

ൽ/

ാപി

ൽ, എ

ിവ

ഈ വർഷം സഹകരണ വ

ി െട ം,

ഷി

വ

. ടാെത

േത ക

ി െട ം നട ിലാ

തിയായ Special Liquidity

സ കാല വാ ാ പ

Facility (SLF-II) കർഷകർ ് 785 േകാടി
പ െട വാ

ലഭ മാ

കാർഷിക അടി

ാന സൗകര ഫ

(AIF) േകരള
പ

ിൽ 39.0272 േകാടി

ിൽ ആരംഭി

ല

റികൾ എ

മാ

ിയാണ്

സാ

വർ

തികെള റി ് അറിയി

ാേമാ?

ി

ിവ

വാൻ
തിനായി KIIFB

പ

െട

തിന് 100.13

ാപി

്.

പ െട ഭരണാ മതി നൽകിയി

(സി) േകാവിഡ് 19 െ
േലാ

ാനമാ

ാെട 5

ിക സഹായേ

േകാടി

പ

ി

ൾ ആരംഭി

അേ ാപാർ കൾ

തി

അേ ാ

ത് . കാർഷിക േമഖലയിൽ ല വർധിത

വ വസായ

ാേദശിക വിപണി വി ലീകരി

ിക

ിവ െട സംഭരണം,

രണം, ല വർ നവ് എ

ഉേ ശി

(സി)

പ െട

വയാണ് . നാളിേകരം, വാഴ, േതൻ,

ി

മാവ് , പ
സം

കാരം

വാൻ ഉേ ശി

പാർ കൾ ഓേരാ വിളെയ അടി
വർ

്

് . നട സാ

തികൾ അ വദി ി

വർഷ

് . ടാെത

ിയി

ാ

ല

ിൽ

് െഡൗൺ കാരണം വാഹന ലഭ ത ം

വിപണന മാർ

ം

റവായ സാഹചര ം

ഉളവായി

. ഈ അവ

വിളെവ

ിെന ം വിപണനെ

പഴം പ

റി

ം ബാധി

ിതിവിേശഷം സംജാതമാ ക ം അത്
ഒഴിവാ

തിനായി കർഷക െട ഉത് പ

ൾ
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സംഭരി

ാൻ േഹാർ ിേകാർപ് , വി

വിപണനം നട

എഫ് പി സി െക എ

ീ

ാപന

ക ം െച . ഇ

മതലെ
സംഭരി

പഴം പ

ഉത് പ

റി

ൾ വി ഴി

െള
ര

ട

ിൽ

ിയ കാർഷിക

തിനായി നിലവി

1884 വിപണന േക

ൾ ഉപേയാഗെ

സമയ

ിന് വിളെവ

ാൻ കഴിയാെത വ

അവ

ഒഴിവാ

ാപന

തിനായി േമ റ

ൾ

റെമ, എ ാ നഗര

നഗര വഴിേയാര ആ ച
സം
വിളെവ

ി

നട ിലാ

ളി ം

ക ം,
ക ം

് . കർഷകർ ് അവ െട ഉത് പ
പാകമാ

വിപണനം നട

ഇടനില

േദശ

ാനെമാ ാെക തിയ 562 ആ ച

സ് ഥാപി ി

െമാ

.

ാ

ിയി

ം

സമയം തെ
അവസരം ഈ രീതിയിൽ

് . ഇതി

റെമ, നിലവി

വ ാപാര വിപണികൾ വഴി
ാരി ാെത വിപണനം സാധ മാണ് .

സംഭരണ, വിപണന ല വർധിത
വർ

ന

ൾ

വിപണന േക
നിർമി
െസ
സാ

ായി കെ

ർ മാ കയി

ം, ല വർധിത ഉത് പ

ൾ

തിനായി ഇൻക േബഷൻ
ക ം,സംഭരണ

ിനായി വാഹന

ിക വർഷം നട ിലാ

ംഈ

.

െസ

ൻ ഓഫീസർ
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അനുബനന
കകാർഷഷിക ഉലകാദനന
പദതഷികൾ

വർദഷിപഷിക്കുവകാൻ

കൃഷഷിവകുപപ്പ്

നടപഷിലകാക്കുന്ന

സനസകാനവഷിഷപ്പ് കൃത

1. നനല്കൃഷഷി വഷികസന പദതഷി
സനസകാനകാവഷിഷപ്പ്കൃത പദതഷിയകായ “നനല്കൃഷഷി വഷികസന പദതഷി” യഷിനല ഘടക പദതഷിയകായ
സുസഷിര നനല് കൃഷഷി വഷികസന പദതഷിയഷില് ഉൾനപടുതഷി നനല്കൃഷഷികപ്പ് അതത്യുല്പകാദനശശേഷഷിയുള
നനല്വഷിതപ്പ്, വളന , ജജൈവഷിക കകീടശരകാഗ നഷിയന്ത്രണന മുതലകായവയകായഷി ഒരു നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 5500/- രൂപ
നഷിരകഷില് വഷിതരണന നചെയ്യുന. ഇതഷിനകായഷി 2021-22 വർഷതഷില് 8584.83734 ലകന രൂപ നകീകഷി
നവചഷിട്ടുണപ്പ്.
നനല്കൃഷഷി
ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി
പശതത്യേക
പദതഷികളന
കൃഷഷി
വകുപപ്പ്
നടപഷിലകാക്കുനണപ്പ്. ഒരു നഹെക്ടർ കരനനല്ക്കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനപ്പ് 13600 രൂപയുന, ഒരുപ്പൂ നചെയ്യുന്ന
വയലുകൾ ഇരുപ്പൂ ആക്കുന്നതഷിനപ്പ് 10000 രൂപയുന പശതത്യേക നനലഷിനങ്ങളനട (നപകാകകാളഷി, ഞവര,
ജൈകീരകശേകാല, ഗനകശേകാല, രക്തശേകാലഷി, ബസ്മതഷി) വഷികസനതഷിനകായഷി നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 10000/- രൂപയുന
സബഷിഡഷിയകായഷി നല്കുനണപ്പ്. 2021-22 വർഷതഷില് “നനല്കൃഷഷി വഷികസന പദതഷി” യഷിനല ഘടക
പദതഷിയകായ കരനനല്കൃഷഷികപ്പ് 55 ലകന രൂപയുന, ഒരുപ്പൂ നചെയ്യുന്ന വയലുകൾ ഇരുപ്പൂ ആക്കുന്നതഷിനപ്പ് 50
ലകന രൂപയുന, പശതത്യേക നനലഷിനങ്ങളനട കൃഷഷികകായഷി 50 ലകന രൂപയുമകാണപ്പ് നകീകഷിനവചഷിട്ടുളതപ്പ് .
തരഷിശേപ്പ് നനല്കൃഷഷികകായഷി സുഭഷികശകരളന പദതഷിയുനട ഭകാഗമകായഷി വർഷന 35000 രൂപ
കർഷകനുന 5000 രൂപ ഭൂവുടമകൾക്കുന ശചെർതപ്പ് ആനക സഹെകായധനമകായഷി നഹെക്ടനറകാന്നഷിനു 40000
രൂപ നല്കുന. ഇതഷിനകായഷി 2021-22 വർഷതഷില് 300 ലകന രൂപ നകീകഷി നവചഷിട്ടുണപ്പ്.
പകാടശശേഖരസമഷിതഷികളനട പവർതന ചെഷിലവഷിനകായഷി നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 360 രൂപ ക്രമതഷില്
സഹെകായധനന നല്കുന. ഇതഷിനകായഷി 2021-22 വർഷതഷില് 300 ലകന രൂപ നകീകഷി നവചഷിട്ടുണപ്പ്.
സനസകാനത്തുള പതപ്പ് നനല്കൃഷഷി വഷികസന ഏജൈൻസഷികൾകപ്പ് അവരുനട പവർതന
നചെലവുകൾക്കുന ശപകാജൈക്ടപ്പ് അധഷിഷഷിത പവർതനങ്ങൾക്കുന തുക അനുവദഷിക്കുനണപ്പ്. ഇതഷിനകായഷി 202122 വർഷതഷില് “നനല്കൃഷഷി വഷികസന പദതഷി” യഷില് ഉൾനപടുതഷി 68.16266 ലകന രൂപ നകീകഷി
നവചഷിട്ടുണപ്പ്. പകാടശശേഖര സമഷിതഷികളനട അടഷിസകാന സസൗകരത്യേ വഷികസന പവർതനങ്ങൾ ശപകാജൈക്ടപ്പ്
അധഷിഷഷിതമകായഷി നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനപ്പ് 70 ലകന രൂപയുന പകൃതഷിശകകാഭന ഉണകാകുന്ന അവസരങ്ങളഷില്
അതത്യേകാവശേത്യേമകായഷി
നനല്കൃഷഷി
സനരകഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ്
നടപഷിലകാശകണ
അടഷിയന്തര
പവർതനങ്ങൾകകായഷി 50 ലകന രൂപയുന 2021-22 വർഷതഷില് നനല്കൃഷഷി വഷികസന പദതഷിയഷില്
നകീകഷി നവചഷിട്ടുണപ്പ്.
2021-22 വർഷതഷില് നനല്കൃഷഷികകാവശേത്യേമകായ ഗുണശമന്മയുള നനല്വഷിതപ്പ് ഉതപ്പ്പകാദഷിപഷിച പ്പ്
കർഷകർകപ്പ് ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനപ്പ് രജൈഷിശസ്റ്റേർഡപ്പ് വഷിത്തുതപ്പ്പകാദക പദതഷി 2500 നഹെക്ടർ സലതപ്പ്
നടപഷിലകാകഷി വരുന. അപകകാരന 10000 ടണ് നനല്വഷിതപ്പ് ശകരള സനസകാന വഷിതപ്പ് വഷികസന
അശതകാറഷിറഷി മുഖകാന്തഷിരന സനഭരഷിച പ്പ് വഷിതരണന നചെയ്യുവകാൻ ലകത്യേമഷിടുന.
നനല്വയലുകളനട ഉടമസർകപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 2000 രൂപ നഷിരകഷില് ശറകായല്റഷി നല്കുന.
ഇതഷിനകായഷി 2021-22 വർഷതഷില് നനല്കൃഷഷി വഷികസന പദതഷിയഷില് 1500 ലകന രൂപ നകീകഷി
നവചഷിട്ടുണപ്പ് .
2. പകാശദശേഷിക പകാധകാനത്യേമുള വഷിളകളനട വഷികസന പദതഷി
തകാനഴെ നകകാടുതഷിരഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നടപഷിലകാക്കുന.
a. എണ്ണക്കുരു വഷിളകളകായ എളപ്പ് കൃഷഷികപ്പ് 10000 രൂപ ഒരു നഹെക്ടറഷിനപ്പ് എന്ന നഷിരകഷില് 600
നഹെക്ടറഷിനുന, നഷിലകടല കൃഷഷികപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 20000/- രൂപ നഷിരകഷില് 200 നഹെക്ടറഷിനുന ശചെർതപ്പ്
ആനക 800 നഹെക്ടറഷിനപ്പ് ആനുകൂലത്യേന നല്കുന.

b. കരഷിമപ്പ് കൃഷഷികപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 20000/- രൂപ നഷിരകഷില് 350 നഹെക്ടറഷിനപ്പ് കർഷകർകപ്പ്
ധനസഹെകായന ലഭത്യേമകാക്കുന.
c. ഇടുകഷി, പകാലകകാടപ്പ് (അട്ടപകാടഷി ശമഖല) ജൈഷിലകളഷിനല ശഗകാത്രവർഗ്ഗ ശമഖലയഷിനല 186 നഹെക്ടർ
നചെറുധകാനത്യേ കൃഷഷികകായഷി ധനസഹെകായന ലഭത്യേമകാക്കുന.
d. സുഭഷിക ശകരളന ഘടകതഷില് ഉൾനപടുതഷി തരഷിശേപ്പ് ഭൂമഷിയഷിനല നചെറുധകാനത്യേ കൃഷഷികകായഷി
നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 30000/- രൂപ നഷിരകഷില് 166.67 നഹെക്ടറഷിനപ്പ് ആനുകൂലത്യേന നല്കുന.
e. ഇടുകഷി ജൈഷിലയഷിനല നവളത്തുളഷി കൃഷഷികപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 30000/- രൂപ നഷിരകഷില് 100 നഹെക്ടറഷില്
കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനപ്പ് ധനസഹെകായന നല്കുന.
2020 -21 സകാമതഷിക വർഷതഷില് ബജൈറപ്പ് നപകാവഷിഷൻ 202 ലകന ആയഷിരുന. എന്നകാല് 2021
- 22 സകാമതഷിക വർഷന അതപ്പ് 323 ലകന രൂപയകായഷി വർദഷിപഷിചഷിട്ടുണപ്പ്. വഷിവഷിധ വഷിളകൾകപ്പ് വർധഷിച
നഷിരകഷില് ഈ വർഷന ആനുകൂലത്യേന നല്കുന. എളപ്പ് കൃഷഷികപ്പ് 5000 രൂപ/നഹെ. എന്നതപ്പ് 10000
രൂപ/നഹെ., നഷിലകടല കൃഷഷികപ്പ് 15000 രൂപ/നഹെ. എന്നതഷില് നഷിനന 20000 രൂപ/നഹെ., നചെറുധകാനത്യേ
കൃഷഷികപ്പ് 10000 രൂപ/നഹെ. എന്നതഷില് നഷിന്നപ്പ് 20000 രൂപ/നഹെ. എന്നഷിങ്ങനന നഷിരകപ്പ് വർധഷിപഷിചഷിട്ടുണപ്പ്.
3. പയർവർഗ്ഗ വഷിള , കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗ വഷിള ശപകാതകാഹെന പദതഷി
തകാനഴെ നകകാടുതഷിരഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നടപഷിലകാക്കുന.
 320 നഹെക്ടറഷില് കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗ വഷിളകൾ കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 20000 രൂപ നഷിരകഷില്
ആനുകൂലത്യേന നല്കുന.
 ശഗകാത്ര വർഗ്ഗ ശമഖലയഷില് കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗ വഷിളകളനട ശപകാതകാഹെനതഷിനകായഷി 25000
രൂപ/നഹെക്ടർ എന്ന നഷിരകഷില് 40 നഹെക്ടർ കൃഷഷികപ്പ് ആനുകൂലത്യേന നല്കുന.
 300 നഹെക്ടറഷില് പയർ വർഗ്ഗ വഷിളകൾ കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനുന 20000 രൂപ/നഹെക്ടർ ആനുകൂലത്യേന
ലഭഷിക്കുന.
 സുഭഷിക ശകരളന എന്ന ഘടകതഷില് കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗ വഷിളകൾ 570 നഹെക്ടറഷില് ഇടവഷിള കൃഷഷി
നചെയ്യുന്നതഷിനുന 70 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ് ഭൂമഷിയഷില് കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനുന ആനുകൂലത്യേന അനുവദഷിക്കുന.
കൂടകാനത, 50 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ് ഭൂമഷിയഷില് പയർ വർഗ്ഗ വഷിളകൾ കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനുന ആനുകൂലത്യേന
നല്കുന.
2020 -21 സകാമതഷിക വർഷതഷില് ബജൈറപ്പ് വഷിഹെഷിതന 150 ലകന രൂപ ആയഷിരുന. ആയതപ്പ് 2021–22
സകാമതഷിക വർഷന അതപ്പ് 243 ലകന രൂപയകായഷി വർദഷിപഷിചഷിട്ടുണപ്പ്. വഷിവഷിധ വഷിളകൾകപ്പ് വർധഷിച
നഷിരകഷില് ഈ വർഷന ആനുകൂലത്യേന നല്കുന. പയർ വർഗ്ഗ വഷിള കൃഷഷികപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 10000 രൂപ
എന്നതപ്പ് 20000 രൂപയകായുന, കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗ വഷിള കൃഷഷികപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 15000 രൂപ എന്നതപ്പ് 20000
രൂപയകായുന, ശഗകാത്ര വർഗ്ഗ ശമഖലയഷിനല കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗ വഷിള കൃഷഷികപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 20000 രൂപ എന്നതപ്പ്
25000 രൂപയകായുന വർധഷിപഷിചഷിട്ടുണപ്പ്. സുഭഷിക ശകരളന പദതഷിയഷില് ഉൾനപടുതഷി കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗ വഷിളകൾ
ഇടവഷിള കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 10,000 രൂപ നല്കുന.
4. സമഗ്ര പചകറഷി കൃഷഷി വഷികസന പദതഷി
പസ്തുത പദതഷിയഷില് അനത്യേസനസകാനങ്ങളഷില് നഷിനന വരുന്ന പചകറഷികൾ ഒഴെഷിവകാകഷി
സനസകാനതഷിനകാവശേത്യേമകായ പചകറഷികൾ വത്യേകാവസകായഷിക അടഷിസകാനതഷിലുന, വകീട്ടുവളപ്പുകളഷിലുന
ഉലകാദഷിപഷിക്കുവകാൻ ശവണ ശബകാധവല്കരണവുന ഉലകാദന ഉപകാധഷികളനട ലഭത്യേതയുന ഉറപകാക്കുവകാൻ
ശവണഷിയുള വഷിവഷിധ ഘടകങ്ങൾ വഷിഭകാവനന നചെയ്തതപ്പ് നടപഷിലകാകഷി വരുന. ഇതഷിശലയകായഷി 2021-22
സകാമതഷിക വർഷന 7445 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്. പചകറഷി ഉലകാദനന വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന
സസ്വയനപരത്യേകാപ്തതയഷിശലയപ്പ് എത്തുന്നതഷിനുന ലകത്യേമഷിട്ടുനകകാണപ്പ് കകാർഷഷിക വഷികസന കർഷക ശകമ വകുപപ്പ്

ചുവനട ശചെർതഷിട്ടുള സമഗ്ര പചകറഷി വഷികസന പദതഷി ഘടകങ്ങൾ നടപഷിലകാകഷി വരുന.
a) ഓണതഷിനപ്പ് ഒരു മുറന പചകറഷി ഉൾനപനടയുള വകീട്ടുവളപഷിനല പചകറഷി കൃഷഷി ശപകാതകാഹെനന
വകീട്ടുവളപഷില് കൃഷഷി നചെയകാനകായഷി സ്കൂൾ വഷിദത്യേകാർതഷികൾ മുശഖനയുന കർഷകർ മുശഖനയുന വഷിവഷിധ
ഇനങ്ങൾ അടങ്ങഷിയ പചകറഷി വഷിത്തുകളന ജതകളന കർഷകർക്കുപ്പ് സസൗജൈനത്യേമകായഷി വഷിതരണന നടതഷി
വരുന. വഷിവഷിധ ഇനന പചകറഷി വഷിത്തുകൾ അടങ്ങഷിയ 10/- രൂപയുനട 80 ലകന പചകറഷി വഷിതപ്പ്
പകായറ്റുകളന, 2.50 രൂപ വഷിലയുള 272.16 ലകന പചകറഷി ജതകളന വഷിദത്യേകാർതഷികൾക്കുന, കർഷകർക്കുന,
വകീട്ടമ്മമകാർക്കുന, വഷിവഷിധ സന്നദസനഘടനകൾക്കുന, മകാധത്യേമങ്ങൾക്കുന സസൗജൈനത്യേമകായഷി വഷിതരണന
നചെയ്തുവരുന. ഓണതഷിനപ്പ് വഷിഷരഹെഷിതമകായ പചകറഷി വകീട്ടുവളപഷില് നഷിനന തനന്ന ലഭത്യേമകാകകാൻ
ഉശദ്ദേശേഷിചകാണപ്പ് ഓണകകാലതപ്പ് ഈ പദതഷി നടപഷിലകാക്കുന്നതപ്പ് .
b) സകാപനങ്ങൾ വഴെഷി പചകറഷി കൃഷഷി:
സനസകാനതപ്പ് സ്കൂളകളഷില് പചകറഷിശതകാട്ടന ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് സമഗ്ര പചകറഷി വഷികസന
പദതഷി പകകാരന ‘സകാപനങ്ങൾ വഴെഷിയുള പചകറഷി കൃഷഷി’ എന്ന മുഖത്യേ ഘടകന നടപഷിലകാകഷി വരുന.
സനസകാനനത തഷിനരഞ്ഞടുത 2500 വഷിദത്യേകാലയങ്ങളഷില് പചകറഷി കൃഷഷി നടപഷിലകാകകാൻ ലകത്യേമഷിടുന.
വഷിദത്യേകാലയങ്ങളഷില് പചകറഷിശതകാട്ടന തയകാറകാക്കുന്നതഷിനുപ്പ് 4,000 രൂപ നഷിരകഷില് (ഒരു വഷിദത്യേകാലയന എന്ന
കണകഷില്) ധനസഹെകായന നല്കഷി വരുന. കൂടകാനത വഷിദത്യേകാർതഷി/വഷിദത്യേകാർതഷിനഷികനള കൃഷഷിയഷിശലയപ്പ്
ആകർഷഷിക്കുന്നതഷിനുന നൂതന കൃഷഷി രകീതഷികനളക്കുറഷിച പ്പ് അവശബകാധന നല്കുന്നതഷിനുമകായഷി ഹെരഷിത
ക്ലബ്ബുകൾ രൂപകീകരഷിക്കുനമുണപ്പ്. ഇതഷിനകായഷി ഈ സകാമതഷിക വർഷന 100 ലകന രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
സകാപനങ്ങളഷില്
പചകറഷി
കൃഷഷി
ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി
സർകകാർ/സർകകാരഷിതര/സസ്വകകാരത്യേ സകാപനങ്ങളഷില് ശപകാജൈക്ടപ്പ് അടഷിസകാനതഷില് പചകറഷി കൃഷഷിയപ്പ്
ധനസഹെകായന നല്കഷി വരുന. ഈ ഘടകതഷില് 100 ലകന രൂപ 2021-22 സകാമതഷിക വർഷതഷില്
വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
c) ജൈഷിലകാ ക്ലസ്റ്റേർ വഷികസനന
വത്യേകാവസകായഷിക അടഷിസകാനതഷില് പചകറഷി കൃഷഷി നചെയ്യുന്ന കർഷകനര സഹെകായഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി,
കുറഞ്ഞതപ്പ് 15 കർഷകർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്റേർ രൂപകീകരഷിച പ്പ് കുറഞ്ഞതപ്പ് 5 നഹെക്ടർ വനരയുന പരമകാവധഷി
7 നഹെക്ടർ വനരയുന പചകറഷി കൃഷഷി നടപഷിലകാക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റേർ ഒന്നഷിനപ്പ് പരമകാവധഷി 1 – 1.25 ലകന രൂപ വകീതന
ധനസഹെകായന നല്കഷിനകകാണ്ടുള പദതഷിയകാണപ്പ് . പമപ്പ്നസറ്റുന മറ്റു അനുബന ഘടകങ്ങളന
വകാങ്ങുന്നതഷിനപ്പ് യൂണഷിനറകാന്നഷിനപ്പ് 50 ശേതമകാനന സബഷിഡഷി നഷിരകഷില് 10000/- രൂപ വനരയുന,
സസത്യേസനരകണ ഉപകാധഷികൾ എന്നഷിവ വകാങ്ങുന്നതഷിനപ്പ് യൂണഷിനറകാന്നഷിനപ്പ് 1500/- രൂപ വനരയുന സബഷിഡഷി
നല്കഷി വരുന. സ്റ്റേകാശഗർഡപ്പ് ക്ലസ്റ്റേറുകൾകപ്പ് നഹെക്ടനറകാന്നഷിനപ്പ് പന്തല് ആവശേത്യേമുളതുന, പന്തല്
ആവശേത്യേമഷിലതതുമകായ ഇനങ്ങളനട അടഷിസകാനതഷില് 20,000/- മുതല് 25000/- രൂപ വനര നഷിരകഷില്
ധനസഹെകായന നല്കുന. ഇതുകൂടകാനത പരമരകാഗത പചകറഷി ഇനങ്ങളനട വഷിത്തുലകാദനന, വഷിതരണന,
പചെരണന എന്നഷിവയന ഈ പദതഷി ഘടകതഷില് ഉൾനപടുതഷി ധനസഹെകായന നല്കഷി വരുന.
കൂടകാനത ദകീർഘകകാല പചകറഷി വഷിളകളകായ ശേകീമചക, മുരഷിങ്ങ, അഗതഷി, കറഷിശവപഷില തുടങ്ങഷിയവയുനട
വകാണഷിജൈത്യേകാടഷിസകാനതഷിലുള ഉലകാദനതഷിനുന, ഇടുകഷി ജൈഷിലയഷില് ശേകീതകകാല പചകറഷി കൃഷഷി
നചെയ്യുന്നതഷിനുന ധനസഹെകായന നല്കഷി വരുന. ഇതരതഷില് ഇതഷിശലയകായഷി ഈ സകാമതഷിക വർഷന
2725 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
d) ശഗ്രഡഡപ്പ് ക്ല സ്റ്റേറുകളനട വഷികസനന :
പുതഷിയ 'എ' ശഗ്രഡപ്പ്ക്ലസ്റ്റേറുകളനട രുപകീകരണതഷിനകായഷി ക്ലസ്റ്റേനറകാന്നഷിനപ്പ് 6.3 ലകന രൂപ നഷിരകഷില്
ധനസഹെകായന നല്കഷി വരുന.

കകാരത്യേകമമകായഷി പവർതഷിക്കുന്ന എ ശഗ്രഡപ്പ് ക്ലസ്റ്റേറുകൾക്കുള ധനസഹെകായന:
എ ശഗ്രഡപ്പ് ക്ലസ്റ്റേറുകളനട ശഗ്രഡഷിങ്ങഷിനന്റെ അടഷിസകാനതഷില് കകാരത്യേകമമകായഷി പവർതഷിക്കുന്ന നബസ്റ്റേപ്പ്
നപർശഫകാർമഷിനഗപ്പ് എ ശഗ്രഡപ്പ് ക്ലസ്റ്റേറുകൾക്കുപ്പ് 5 ലകന രൂപ നഷിരകഷില് അധഷിക ധനസഹെകായന നല്കഷി
വരുന. ഈ സകാമതഷിക വർഷന 5 ലകന രൂപ ഇതഷിനകായഷി വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
e) മട്ടുപകാവപ്പ് കൃഷഷി ശപകാതകാഹെനവുന , മകാലഷിനത്യേ സനസ്കരണവുന
മട്ടുപകാവപ്പ് കൃഷഷി ശപകാതകാഹെനവുന, മകാലഷിനത്യേ സനസ്കരണവുന എന്ന ഘടകതഷില് ഉൾനപടുതഷി പചകറഷി
ജതകൾ നട്ടുപഷിടഷിപഷിച ശഗ്രകാബകാഗുകൾ കർഷകർക്കു നല്കുന. 25 ശഗ്രകാബകാഗുകൾ അടങ്ങഷിയ 2000/രൂപ വഷിലവരുന്ന ഒരു യൂണഷിറഷിനപ്പ് 75 ശേതമകാനന സബഷിഡഷിയഷില് 500/- രൂപയപ്പ് കർഷകർക്കുപ്പ് വഷിതരണന
നചെയ്യുന. 2021-22 സകാമതഷിക വർഷതഷില് 56333 യൂണഷിറപ്പ് ശഗ്രകാബകാഗപ്പ് കർഷകർക്കുപ്പ് നല്കുവകാനകായഷി
845 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
f) ഹെരഷിത ഗ്രൂപ്പുകളനട രൂപകീകരണന
നഗര പശദശേങ്ങളഷില് പവർതഷിച്ചു വരുന്ന 3 മുതല് 5 എണ്ണന വനരയുള റസഷിഡന്റെപ്പ്സപ്പ്
അശസകാസഷിശയഷനുകനള ഉൾനപടുതഷിനകകാണപ്പ് ഹെരഷിത ഗ്രൂപപ്പ് രൂപകീകരഷിക്കുന. ഹെരഷിത ഗ്രൂപ്പുകളനട
രജൈഷിശസ്ട്രേഷനുന മറ്റു അനുബന ചെഷിലവുകൾക്കുമകായഷി ഒരു ഗ്രൂപഷിനപ്പ് 50,000/- രൂപ ധനസഹെകായന നല്കഷി
വരുന. ഇതഷിനകായഷി ഈ സകാമതഷിക വർഷന 5 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.
g) നഴ്സറഷികൾ സകാപഷികല്:
ഗുണശമന്മയുള പചകറഷി ജതകളനട ലഭത്യേത ഉറപകാക്കുന്നതഷിശലയകായഷി ശകകാർപശറഷൻ/
മുനഷിസഷിപകാലഷിറഷി/ പഞകായത്തുകൾ എന്നഷിവഷിടങ്ങളഷില് നഴ്സറഷി സകാപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് 1000/- രൂപ ഒരു
സപ്പ്കസ്വയർ മകീറർ എന്ന കണകഷില് ധനസഹെകായന നല്കുന്നതഷിനകായഷി ഈ സകാമതഷിക വർഷന 5 ലകന
രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.
h)ഫകാമഷിലഷി ഡഷിപപ്പ് ഇറഷിശഗഷൻ സഷിസ്റ്റേന ശപകാതകാഹെഷിപഷികല്
ചെഷിലവപ്പ് കുറഞ്ഞ രകീതഷിയഷില് വകീട്ടുവളപഷിനല പചകറഷി കൃഷഷികപ്പ് ജൈലശസചെനന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിനകായഷി
ഫകാമഷിലഷി ഡഷിപപ്പ് ഇറഷിശഗഷൻ സഷിസ്റ്റേന എന്ന ഘടകന നടപഷിലകാകഷി വരുന. 75% സബഷിഡഷിശയകാടപ്പ് കൂടഷി
പരമകാവധഷി ഒരു യൂണഷിറഷിനപ്പ് 7500/- രൂപ ധനസഹെകായന നല്കഷി വരുന. ഇതഷിശലയകായഷി ഈ
സകാമതഷിക വർഷന 18.75 ലകന രൂപ നഷികഷിവചഷിട്ടുണപ്പ്.
i) മഴെമറ നഷിർമ്മകാണന:
ശവനല് കകാലത്തുന മഴെകകാലത്തുന വഷിളകനള സനരകഷിച പ്പ് പചകറഷി കൃഷഷിനചെയ്യുന്നതഷിനകായഷി നൂതന
രകീതഷിയകായ മഴെമറയഷിനല കൃഷഷി കർഷകർകപ്പ് ഏനറ സഹെകായകരമകാണപ്പ് . മഴെമറ കൃഷഷിരകീതഷിയഷിലൂനട
വർഷതഷിലുടനകീളന പചകറഷി കൃഷഷി സകാധത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുന ഉതപ്പ്പകാദനന വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന
സകാധഷിക്കുന. മഴെമറകൾ സകാപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി 100 സസ്വയർ മകീറർ ഉള ഒരു മഴെമറയപ്പ് പരമകാവധഷി 50000
രൂപ നഷിരകഷില് ധനസഹെകായന നല്കഷി വരുന. 2021-22 സകാമതഷിക വർഷതഷില് പസ്തുത
ഘടതഷിനകായഷി 500 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
j) ശസഫപ്പ് -ടു-ഈറപ്പ്
കകാർഷഷിക സർവ്വകലകാശേകാല വഴെഷി പചകറഷികളഷിനല കകീടനകാശേഷിനഷികളനട അനശേന പരഷിശശേകാധഷിക്കുന്നതഷിനു
ശവണഷി ധനസഹെയന നല്കഷി വരുന. സനസകാനതപ്പ് ഉതപ്പ്പകാദഷിപഷിക്കുന്ന പഴെന പചകറഷികളശടയുന
അവശേഷിഷ്ടവഷിഷകാനശേന കനണത്തുന്നതഷിനകായഷി ഇവയുനട സകാമഷിളകൾ ശശേഖരഷിച പ്പ് നവളകായണഷി
കകാർഷഷിക ശകകാശളജൈഷിനല കകീടനകാശേഷിനഷി അവശേഷിഷ്ട വഷിഷകാനശേ പരഷിശശേകാധന ലകാബഷില് കകീടനകാശേഷിനഷി
അവഷിശേഷിഷ്ട വഷിഷകാനശേ പരഷിശശേകാധന നടത്തുകയുന പരഷിശശേകാധന ഫലന പസഷിദകീകരഷിക്കുകയുന
നചെയ്യുനണപ്പ്. ഇതഷിശലയകായഷി ഈ സകാമതഷിക വർഷന 20 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.

k) സുഭഷിക ശകരളന പദതഷി
സുഭഷിക ശകരളന പദതഷിയുനട ഭകാഗമകായഷി ഭകത്യേ സുരക ഉറപകാക്കുന്നതഷിനകായഷി സമഗ്ര പചകറഷി
വഷികസന പദതഷിയഷില് ഉൾനപടുതഷി 2021-22 വർഷതഷില് 500 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷി പദതഷി
പവർതനങ്ങൾ നടപഷിലകാകഷി വരുന. തരഷിശു നഷില കൃഷഷി, പമപ്പ് നസറപ്പ്, സസത്യേസനരകണ ഉപകാധഷികൾ
എന്നഷിവയുനട വഷിതരണന എന്നഷി ഘടകങ്ങളകാണപ്പ് ഇതഷില് ഉൾനപടുതഷിയഷിരഷിക്കുന്നതപ്പ് .

l) വഷി.എഫപ്പ് .പഷി.സഷി.നക മുഖനയുള സമഗ്ര പചകറഷി വഷികസന പദതഷി
• കയറ്റുമതഷി ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് കയറ്റുമതഷി മൂലത്യേമുള ഉല്പന്നങ്ങളനട ഉല്പകാദനന,
PGS/GAP മകാനദണ്ഡങ്ങളനുസരഷിച്ചുള കൃഷഷി എന്നഷിവ 500 നഹെക്ടറഷില് നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനപ്പ്
പന്തല് പചകറഷി കൃഷഷിയപ്പ് 25,000/നഹെക്ടർ പന്തല് ഇതര പചകറഷി വഷിളകൾകപ്പ് 20,000/ നഹെക്ടർ,
ശേകീതകകാല പചകറഷി കൃഷഷിയപ്പ് 30,000/ നഹെക്ടർ എന്ന ശതകാതഷില് ധനസഹെകായന
ലഭത്യേമകാക്കുന്നതകാണപ്പ് .
• കയറ്റുമതഷി ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് തകാതപ്പ്പരത്യേമുള കർഷകനര ഫകാർമർ ഇൻട്രസ്റ്റേപ്പ് ഗ്രൂപപ്പ്
അടഷിസകാനതഷില് സനഘടഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള സഹെകായന.
• മണ്ണഷിനന്റെ ആശരകാഗത്യേന ഉറപകാകഷി പഴെന-പചകറഷി ഉല്പകാദനന വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് 2941
കർഷകർകപ്പ് മണ്ണപ്പ് പരഷിശശേകാധന നടതഷി വള പശയകാഗ നഷിർശദ്ദേശേഷികകൾ അടങ്ങഷിയ ശസകായഷില്
നഹെല്തപ്പ് കകാർഡപ്പ് ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനപ്പ് പദതഷി.
• പന്തല് വഷിളകൾകപ്പ് പടർന്നപ്പ് കയറുന്നതഷിനപ്പ് ആവശേത്യേമകായ തകാങ്ങപ്പ് നല്കുന്നതഷിനപ്പ് 80 നഹെക്ടർ
സലതപ്പ് നപർമനന്റെപ്പ്/ നസമഷി നപർമനന്റെപ്പ് പന്തല് നഷിർമ്മഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് പദതഷി.
• വനത്യേമൃഗങ്ങളഷില്
നഷിനന
കൃഷഷിയഷിടങ്ങനള
സനരകഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ്
ശസകാളകാർ
ശവലഷി
നഷിർമ്മഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് 50 നഹെക്ടറഷിശലയപ്പ് പദതഷി സഹെകായന.
• പചകറഷി ഉല്പകാദനവുന ഉല്പകാദനകമതയുന വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് 70 ലകന പചകറഷി
ജതകൾ ഉല്പകാദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന 7 ലകശതകാളന പചകറഷി ജതകൾ കർഷകർകപ്പ് സസൗജൈനത്യേ
നഷിരകഷില് ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുള പദതഷി.
• കർഷകർകപ്പ് ആവശേത്യേമകായ പമപ്പ് നസറപ്പ്, സപ്പ്ശപയർ, വകീല്ബകാശരകാ മറപ്പ് കൃഷഷിയകാവശേത്യേമകായ
ഉപകരണങ്ങൾ എന്നഷില ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുള പദതഷി സഹെകായന.
• കകാർഷഷിശകകാല്പകാദനന വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് 25 നഹെക്ടറഷില് കൃതത്യേതകാ കൃഷഷിയപ്പ് പദതഷി സഹെകായന.
• ലളഷിതവുന സുതകാരത്യേവുമകായ വത്യേവസയഷില് കർഷകർകപ്പ് കുറഞ്ഞ പലഷിശേ നഷിരകഷില് ബകാങഷില്
നഷിനന വകായ്പ സഹെകായന ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുന കൃതത്യേമകായഷി പുതുക്കുന്നവർകപ്പ് 2% പലഷിശേ സബഷിഡഷി
ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുമകായഷി 105 ലകന രൂപയുനട പദതഷി.
• കർഷർകപ്പ് സകാമൂഹെഷിക സുരകകാ ഇൻഷുറൻസപ്പ് പദതഷി ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുള സഹെകായന.
• പുതഷിയ സകാശങതഷിക വഷിദത്യേകൾ, പുതൻ വഷിളകൾ, വഷിളയഷിനങ്ങൾ തുടങ്ങഷിയവ
കർഷകരഷിശലനയതഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് പങകാളഷിത ഗശവഷണ പദതഷികൾ, പദർശേന ശതകാട്ടങ്ങൾ,
തകീവ്രയത്ന പരഷിപകാടഷികൾ, പരഷിശേകീലനങ്ങൾ, പഠനയകാത്രകൾ എന്നഷിവ സനഘടഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ്
സകാമതഷിക സഹെകായന.
• കകാലകാവസകാധഷിഷഷിത വഷിള പരഷിപകാലന നഷിർശദ്ദേശേങ്ങൾ കർഷകർകപ്പ് ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനപ്പ് ശകരള
കകാർഷഷിക സർവ്വകലകാശേകാലയുമകായഷി ശചെർന്നപ്പ് പദതഷി നടപഷിലകാക്കുന.
• പചകറഷി നടകീല് വസ്തുകൾ ഉല്പകാദന പദതഷി : പകാലകകാടപ്പ് ജൈഷിലയഷിനല ആലത്തൂരഷില്
വഷി.എഫപ്പ്.പഷി.സഷി.നക യുനട കകീഴെഷില് ഒരു സകീഡപ്പ് ശപകാസ്സസ്സഷിനഗപ്പ് പകാൻറപ്പ് പവർതഷിച്ചുവരുന.
കസൗണ്സഷിലഷിനപ്പ് കകീഴെഷില് വഷിത്തുല്പകാദനതഷില് പരഷിശേകീലനന സഷിദഷിച 189 കർഷകർ ഉൾനപടുന്ന
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വഷിത്തുല്പകാദക സനഘമകാണപ്പ് വഷിതപ്പ് ഉല്പകാദഷിപഷിക്കുന്നതപ്പ് . 2021-22 സകാമതഷിക വർഷന 120
നമട്രഷികപ്പ് ടണ് ഗുണശമന്മയുള വഷിത്തുല്പകാദഷിപഷിച പ്പ് വഷിതരണന നചെയ്യുന്നതഷിനപ്പ് പദതഷിയുണപ്പ്. കൃഷഷി
വകുപഷിനന്റെ ഓണതഷിനപ്പ് ഒരു മുറന പചകറഷി പദതഷിയഷിലൂനട 2021-22 ല് 47,35,385 വഷിതപ്പ്
പകായറ്റുകൾ വകാണഷിജൈത്യേ വകാണഷിശജൈത്യേതര കർഷകർ തുടങ്ങഷിയവർകപ്പ് ഇതഷിനകന ലഭത്യേമകാകഷിയഷിട്ടുണപ്പ് .
സനസകാനനത വഷിവഷിധ മകാധത്യേമ പസഷിദകീകരണങ്ങൾ വഴെഷിയുന കർഷകർക്കുന വകീട്ടമ്മമകാർക്കുന
പചകറഷി വഷിതപ്പ് ലഭത്യേമകാക്കുനണപ്പ്. പചകറഷി കൃഷഷിയപ്പ് നടകീല് വസ്തുകൾ ആവശേത്യേകാനുസരണന
ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനകായഷി വഷി.എഫപ്പ്.പഷി.സഷി.നക യുനട കകീഴെഷില് മൂവകാറ്റുപുഴെ നടുകരയഷില് പതഷിവർഷന 2
ശകകാടഷി പചകറഷി ജത ഉല്പകാദനശശേഷഷിയുള ഒരു ജഹെനടകപ്പ് പചകറഷി ജത ഉല്പകാദന
ശകനന പവർതഷിക്കുന. ഇവഷിനട നഷിനന പചകറഷി കൃഷഷി ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനകാവശേത്യേമകായ
ഗുണശമന്മയുള പചകറഷി ജതകൾ ലഭത്യേമകാക്കുന്നതകാണപ്പ് .
ഹെരഷിതനഗരഷി പദതഷി: നഗര പശദശേങ്ങളഷില് പചകറഷി കൃഷഷി ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി
പശതത്യേക പദതഷി പകകാരന പചകറഷിജത നട്ട ശഗ്രകാബകാഗുകൾ വകീട്ടമ്മമകാർകപ്പ് ലഭത്യേമകാക്കുനണപ്പ് .
ജജൈവ പചകറഷി കൃഷഷി ശപകാതകാഹെനന : ഇടുകഷി, പകാലകകാടപ്പ് , മലപ്പുറന, കകാസർശഗകാഡപ്പ് ,
എറണകാകുളന, തഷിരുവനന്തപുരന, ശകകാട്ടയന, തൃശ്ശൂർ ജൈഷിലകളഷില് 20 നഹെക്ടർ വകീതമുള 98
ക്ലസ്റ്റേറുകളഷിലകായഷി പഷി.നകവഷി.ജവ പദതഷി പകകാരമുള ജജൈവ പഴെന-പചകറഷി കൃഷഷി
കസൗണ്സഷില് നടപഷിലകാകഷി വരുന. കർഷകർകപ്പ് ജജൈവകൃഷഷിയഷില് പരഷിശേകീലനന,
ഉല്പകാദശനകാപകാധഷികൾ ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുള ധനസഹെകായന, കൃഷഷിയഷിടതഷില് നഷിനന
വഷിപണഷിയഷിശലയപ്പ് ഉല്പന്നങ്ങൾ എതഷിക്കുന്നതഷിനുള ട്രകാൻശസകാർശട്ടഷൻ സബഷിഡഷി
തുടങ്ങഷിയവ ഈ പദതഷി പകകാരന ലഭത്യേമകാക്കുന.
ഇതഷിനുപുറശമ, 2021-22 ല് ജജൈവപചകറഷി കൃഷഷി/ ഉതമ കൃഷഷി മുറ ശപകാതകാഹെനവുന
സർട്ടഷിഫഷിശകഷനുന എന്ന പദതഷി പകകാരന ചുവനട പറയുന്ന സഹെകായങ്ങളന
ലഭത്യേമകാക്കുന്നതകാണപ്പ് .
മണ്ണഷിനന്റെ ആശരകാഗത്യേന ഉറപകാകഷി പഴെന-പചകറഷി ഉല്പകാദനന വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് കർഷകർകപ്പ്
മണ്ണപ്പ് പരഷിശശേകാധന നടതഷി വള പശയകാഗ നഷിർശദ്ദേശേഷികകൾ അടങ്ങഷിയ ശസകായഷില് നഹെല്തപ്പ്
കകാർഡപ്പ് ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനപ്പ് പദതഷി.
മണ്ണഷിനന്റെ ഫലഭൂയഷിഷഷിത വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനകാവശേത്യേമകായ പചഷിലവള നചെടഷികൾ, ജൈകീവകാണുവളന,
ശഫകാശസ്ഫേറപ്പ് ജജൈവവളന എന്നഷിവയുനട ഉപശയകാഗന ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന പദതഷി
സഹെകായന.
സനശയകാജൈഷിത കകീട നഷിയന്ത്രണന നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനന്റെ ഭകാഗമകായഷി ബശയകാകണ്ശട്രകാൾ
ഏജൈന്റുകൾ, ഫഷിറശമകാണ് നകണഷികൾ എന്നഷിവ ഉല്പകാദഷിപഷിച ,പ്പ് ഇവയുനട ഉപശയകാഗന
ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള സഹെകായന.
മകാതൃകകാ ജജൈവ കൃഷഷി പദർശേനശതകാട്ടങ്ങൾ സജ്ജമകാക്കുന്നതഷിനപ്പ് പദതഷി സഹെകായന.
പരമരകാഗത/നകാടൻ പചകറഷി വഷിതഷിനങ്ങളനട ഉല്പകാദനതഷിനുന വഷിതരണതഷിനുന പദതഷി
സഹെകായന.
ജജൈവ കൃഷഷി ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി കസൗണ്സഷിലഷിനന്റെ എശകകാശഷകാപപ്പ് ഔട്ടപ്പ് നലറ്റുകൾ
മുശഖന വഷിപണനന നചെയ്യുന്ന ജജൈവ ഉല്പന്നങ്ങൾകപ്പ് 2.5 രൂപ/കഷിശലകാ എന്ന നഷിരകഷില് 500
നമട്രഷികപ്പ് ടണ് ഉല്പന്നങ്ങൾകപ്പ് വഷിപണന സഹെകായന.

5) പഴെവർഗ്ഗങ്ങൾ , പൂകൾ , ഔഷധ സസത്യേങ്ങൾ എന്നഷിവയുനട വഷികസനന
പഴെവർഗ്ഗ വഷിളകളനട ഉലകാദനതഷില് സസ്വയനപരത്യേകാപ്തത ജകവരഷികകാൻ കൃഷഷി വകുപപ്പ് 2021-22
സകാമതഷിക വർഷതഷില് ഈ പദതഷി നടപഷിലകാകഷി വരുന. ഈ സകാമതഷിക വർഷതഷില് 2190
ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്. നഡവലപപ്പ്നമന്റെപ്പ് ഓഫപ്പ് ഫ്രൂട്ടപ്പ്സപ്പ് 2021-22 പദതഷിയഷില് നടപഷിലകാക്കുന്ന

ഘടകങ്ങൾ ചുവനട ശചെർക്കുന.
I) ഒരു ശകകാടഷി ഫലവൃക ജത വഷിതരണന പദതഷി
ഒരു ശകകാടഷി ഫലവൃക ജത വഷിതരണന പദതഷി നടതഷിപഷിനകായഷി 1102 ലകന രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന. സനസകാനതഷിനന്റെ തനതപ്പ് ഫലവൃകങ്ങളന വഷിശദശേതപ്പ് നഷിന്നപ്പ് നകകാണ്ടു വന്നപ്പ്
നട്ടുപഷിടഷിപഷിച പ്പ് വഷിളയഷികകാൻ കഴെഷിയുന്നതുമകായ 30 ഇനന ഫലവൃകങ്ങളനട ഒരു ശകകാടഷി ജതകൾ
ഉലകാദഷിപഷിച പ്പ് കർഷകർകപ്പ് വഷിതരണന നചെയ്യുന്നതഷിനുന, നപകാതുസലങ്ങളഷില് വച്ചുപഷിടഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുമകായഷി
പദതഷിയഷിലൂനട ലകത്യേമഷിടുന. കകാർഷഷിക വഷികസന കർഷക ശകമ വകുപപ്പ് ഫകാമുകളന മറപ്പ്
ഏജൈൻസഷി/വകുപ്പുകളകായ ശകരള കകാർഷഷിക സർവ്വകലകാശേകാല, വഷി.എഫപ്പ്.പഷി.സഷി.നക., കുടുനബശകീ,
എന.ജൈഷി.എൻ.ആർ.ജൈഷി.എസപ്പ് ., കകാർഷഷിക കർമ്മശസന/അശഗ്രകാ സർവ്വകീസപ്പ് നസന്റെർ എന്നഷിവ മുശഖന
ഉലകാദഷിപഷിക്കുന്ന ഫലവൃക ജതകളകാണപ്പ് വഷിതരണന നചെയ്യുന്നതപ്പ് . ഗ്രകാഫപ്പ്/നലയർ/ടഷിഷഷ്യൂകൾചർ വകാഴെ
എന്നഷിവ 75% സബഷിഡഷിശയകാടു കൂടഷിയുന (25% ഗുണശഭകാക്തൃ വഷിഹെഷിതന), ജതകൾ സസൗജൈനത്യേവുമകായകാണപ്പ്
കർഷകർക്കു നല്കുന്നതപ്പ്.
ഇടുകഷി, വയനകാടപ്പ് ജൈഷിലകൾക്കുപ്പ് പശതത്യേകമകായഷി 1437.25 നഹെക്ടർ സലതപ്പ് ഫലവർഗ്ഗ കൃഷഷി
വത്യേകാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി 500 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്. ഇതഷില് ടഷിഷത്യുകൾചർ വകാഴെ/വകാഴെകന്നപ്പ്,
ജപനകാപഷിൾ, വഷിശദശേ ഇനങ്ങളകായ റനബൂട്ടകാൻ, അവകകാശഡകാ, മകാശഗകാസ്റ്റേകീൻ തുടങ്ങഷിയവ കൃഷഷി
നചെയ്യുന്നതഷിനകാണപ്പ് ആനുകൂലത്യേന നല്കുന്നതപ്പ് .
സുഭഷിക ശകരളന പദതഷിയഷില് ഉൾനപടുതഷി വഷിശദശേ ഇനങ്ങളകായ റനബൂട്ടകാൻ, അവകകാശഡകാ,
മകാശഗകാസ്റ്റേകീൻ, ലഷിചഷി തുടങ്ങഷിയവ 333.33 നഹെക്ടർ സലതപ്പ് കൃഷഷി നചെയ്യുന്നതഷിനപ്പ് കർഷകർക്കുപ്പ്
ധനസഹെകായമകായഷി 100 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.
ഇതുകൂടകാനത
വഷി.എഫപ്പ്.പഷി.സഷി.നക.
മുശഖന
ചെക
സനഭരണ-സനസ്കരണ-വഷിപണനന
പദതഷികകായഷി 75 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന. ഈ തുക ഇടുകഷി ജൈഷിലയഷില് ആരനഭഷിച
മൂലത്യേവർദന യൂണഷിറഷിനുന, വയനകാടപ്പ് ജൈഷിലയഷില് തുടങ്ങുവകാനുശദ്ദേശേഷിച യൂണഷിറഷിനുന, സനഭരണതഷിനുന,
കർഷകർക്കുള പരഷിശേകീലനതഷിനുമകായഷി വഷിനഷിശയകാഗഷിക്കുന്നതകാണപ്പ് .
ഇതപ്പ് കൂടകാനത പൂകൃഷഷി വഷികസനന ഔഷധ സസത്യേകൃഷഷി വഷികസനന എന്നഷിവ നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനപ്പ്
നടപടഷികൾ സസ്വകീകരഷിചഷിട്ടുണപ്പ്.
6) നകാളഷിശകര വഷികസനന
നതങ്ങഷിൻ ശതകാട്ടങ്ങളഷില് നമചനപട്ട കകാർഷഷിക പരഷിപകാലനന, ഇടവഷിള കൃഷഷി, സമ്മഷിശകൃഷഷി എന്നഷിവ
നടതഷി യൂണഷിറ്റു വഷിസകീർണ്ണതഷില് പരമകാവധഷി ആദകായന വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് സമഗ്രവഷികസന
പദതഷിയകായ ശകരഗ്രകാമന, കത്യേകാമയഷിൻ അടഷിസകാനതഷില് നതങ്ങഷിൻ ശതകാട്ടങ്ങളഷില് കകീടശരകാഗ
പരഷിപകാലന പദതഷി നടപഷിലകാകഷി വരുന. ശകകാകനട്ടപ്പ് കസൗണ്സഷില് രൂപകീകരഷിച്ചു നതങ്ങഷിനന്റെ
സമഗ്രവഷികസനന നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനുന വഷിസ്തൃതഷി വത്യേകാപനതഷിനുമുള സനരനഭങ്ങൾ നടപഷിലകാകഷിവരുന.
7) സുഗന വത്യേഞ്ജന വഷികസന പദതഷി
കുരുമുളകപ്പ് കൃഷഷി വത്യേകാപനന, കുരുമുളകപ്പ് ശതകാട്ടങ്ങളനട പുനരുജ്ജകീവനന, ഇഞഷി, മഞ്ഞൾ, ജൈകാതഷി, ഗ്രകാമ
എന്നകീ വഷിളകളനട വഷിസ്തൃതഷി വത്യേകാപനവുന നടപഷിലകാക്കുന.
8) ജഹെ നടകപ്പ് അഗ്രഷികൾചർ
2021-22 വകാർഷഷിക പദതഷിയഷില് ശകനകാവഷിഷ്കൃത പദതഷിയകായ പഷി.എന.നക.എസപ്പ് .ജവ.യഷിലൂനട ജമശക്രകാ
ഇറഷിശഗഷൻ/ നഫർട്ടഷിശഗഷൻ, പസഷിഷൻ ഫകാമഷിനഗപ്പ് നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനകായഷി അധഷിക സബപ്പ്സഷിഡഷി
നല്കുന്നതഷിനപ്പ് 190.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്. സനരനഭകനര സഹെകായഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി
ജൈഷിലകാതലതഷിലുന സനസകാനതലതഷിലുന സകാപന സഹെകായശതകാനട വഷിദഗ്ദ്ധരുശടയുന സഹെകായ

ഗ്രൂപ്പുകളശടയുന
ഒരു
ശനഖല
വഷികസഷിപഷിനചടുക്കുവകാൻ
ഉശദ്ദേശേഷിചഷിട്ടുണപ്പ്.
വഷി.എചപ്പ്.എസപ്പ് .ഇ
സർട്ടഷിഫഷികറ്റുളവനരയുന വഷിരമഷിച ഉശദത്യേകാഗസനരയുന മറപ്പ് വഷിദഗ്ദ്ധനരയുന പരഷിശേകീലനന നല്കഷി
ശമല്പറഞ്ഞ
സഹെകായഗ്രൂപഷില്
ഉൾനപടുത്തുന്നതകാണപ്പ് .
ജഹെനടകപ്പ്
അഗ്രഷികൾചർ
ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള മകാനവവഷിഭവശശേഷഷി വഷികസന സഹെകായന “സശമതഷി” മുശഖന
നല്കുന്നതകാണപ്പ് . ഇതഷിനകായഷി 10.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
9) കവുങ്ങപ്പ് കൃഷഷിയള പശതത്യേക പദതഷി
വടകൻ ജൈഷിലകളഷില് കവുങ്ങപ്പ് കൃഷഷിയുനട വഷിസ്തൃതഷി വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന, വഷിപണനതഷിനുന കൃഷഷി
സനരകണതഷിനുന പരഷിപകാലനതഷിനുമകായഷി 100.00 ലകന രൂപ 2021-22 സകാമതഷിക വർഷതഷില് ഈ
പദതഷിയഷില് വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
10) മണ്ണഷിനന്റെയുന ശവരഷിനന്റെയുന ആശരകാഗത്യേപരഷിപകാലനവുന ഉലകാദനകമത ഉയർതലുന
ശകരളതഷില് 90% മണന അമ്ലസസ്വഭകാവമുളതകാണപ്പ് . ഇതഷിനപ്പ് പരഷിഹെകാരമകായഷി മണ്ണപ്പ് പരഷിശശേകാധനയുനട
അടഷിസകാനതഷില് കുമ്മകായ വസ്തുകളന സൂക്ഷ്മ ദസ്വതകീയ മൂലകങ്ങളന സസൗജൈനത്യേ നഷിരകഷില് കർഷകർകപ്പ്
നല്കഷി മണ്ണഷിനന്റെ വഷിള ഉലകാദനശശേഷഷി വർദഷിപഷിച്ചു. മണ്ണപ്പ് പരഷിശശേകാധനയുനട അടഷിസകാനതഷില്
ശസകായഷില് നഹെല്തപ്പ് കകാർഡുകൾ വഷിതരണന നചെയ്യുന്ന പരഷിപകാടഷി പുശരകാഗമഷിക്കുന. ഇതപ്പ് സമകീകൃത വള
പശയകാഗതഷിനുന ഉലകാദനനചലവപ്പ് കുറയന്നതഷിനുന സകാഹെചെരത്യേനമകാരുക്കുന.
11) വഷിള ആശരകാഗത്യേപരഷിപകാലനന
സുസഷിര കൃഷഷി വഷികസനതഷിനന്റെ പധകാന ഘടകമകായ വഷിളആശരകാഗത്യേ പരഷിപകാലന പദതഷിയഷില്
കകീടശരകാഗ നഷിരകീകണ പവർതനങ്ങൾ, സസത്യേആശരകാഗത്യേ ക്ലഷിനഷിക്കുകൾ ശകരള നസന്റെർ ശഫകാർ നപസ്റ്റേപ്പ്
മകാശനനജ്മെന്റെപ്പ് (KCPM) മുശഖനയുള കകീടശരകാഗ നഷിരകീകണന, കകീടശരകാഗബകാധ നഷിയന്ത്രഷിക്കുന്നതഷിനുള
പകൃതഷിസസൗഹെകാർദ്ദേ മകാർഗ്ഗ നഷിർശദശേ ബുളറഷിനുകൾ തുടങ്ങഷിയവ നടപഷിലകാകഷി വരുന.
12) ജജൈവ കൃഷഷിയുന ഉതമ കൃഷഷി മുറകളന ( ജൈഷി . എ . പഷി )
ജജൈവ സർട്ടഷിഫഷിശകഷനകായുള സഹെകായന, ക്ലസ്റ്റേറുകളനട ശേക്തഷിനപടുതല്, ക്ലസ്റ്റേറുകൾകപ്പ്
ശപകാതകാഹെന സഹെകായന, പചഷില വള പശയകാഗന, ജജൈവ വളങ്ങൾ തയകാറകാക്കുന്ന മകാതൃകകാ യൂണഷിറ്റുകൾ,
കൃഷഷിഭവനുകൾ, എഫപ്പ്.പഷി.ഒ.കൾ, മറപ്പ് ശസ്റ്റേകപ്പ്ശഹെകാൾശഡഴ്സപ്പ്, വഷി.എഫപ്പ്.പഷി.സഷി.നക മുശഖന പങകാളഷിത
ഗത്യേകാരന്റെഷി സർട്ടഷിഫഷിശകഷൻ (പഷി.ജൈഷി.എസപ്പ് ) ഉൾനപനടയുള സുരകഷിതവുന ഭകത്യേശയകാഗത്യേവുമകായ ഭകത്യേ
ഉതപ്പ്പകാദനന എന്നകീ ഘടകങ്ങശളകാനട ജജൈവകൃഷഷിനയ ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് 2021-22-ല്
ഉശദ്ദേശേഷിചഷിരഷിക്കുന.
13) ഗുണശമന്മയുള നടകീല് വസ്ക്കളനട ഉലകാദനവുന വഷിതരണവുന
കൃഷഷിവകുപഷിനന്റെ കകീഴെഷിലുള 64 ഫകാമുകൾ മുശഖനയുന മൂന ടഷിഷത്യുകൾചർ ലകാബുകൾ മുശഖനയുന നനലപ്പ് ,
പചകറഷി. നതങ്ങപ്പ്, ഫലവർഗ്ഗ വഷിളകൾ, സുഗന വഷിളകൾ മുതലകായവയുനട ശമല്തരന നടകീല്
വസ്തുകൾ ഉലകാദഷിപഷിച പ്പ് വഷിവഷിധ പദതഷികളനട ഭകാഗമകായഷി കർഷകർകപ്പ് ലഭത്യേമകാക്കുന.
14) ലശബകാറട്ടറഷികളനട ആധുനകീകരണന .
കകാർഷഷിക സമൂഹെതഷിനുശവണഷി കൃഷഷി വകുപപ്പ് നല്കഷി വരുന്ന പധകാന ശസവനങ്ങൾ ഫലഭൂയഷിഷ്ടഷിത
കണകകാക്കുന്നതഷിനകായുള മണ്ണപ്പ് പരഷിശശേകാധന, വളങ്ങളനട പരഷിശശേകാധന, കകീടനകാശേഷിനഷി പരഷിശശേകാധന,
ഉലകാദശനകാപകാധഷികളനട ഗുണശമന്മ പരഷിശശേകാധഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി വഷിതപ്പ് പരഷിശശേകാധന എന്നഷിവയകാണപ്പ് . BMFC
– യുനട ശേക്തഷിനപടുതല്, രകാസവസ്തുകളന ഉപകരണങ്ങളന വകാങ്ങുന്നതഷിനുന വകാഹെന നചെലവുന
ഉൾനപനടയുള പവർതന നചെലവപ്പ് എന്നഷിവയകാണപ്പ് ആധുനഷികവല്കരണതഷിനന്റെ പധകാന
ഘടകങ്ങൾ.

15) കകാർഷഷിക വഷിജകാന വത്യേകാപനന
കർഷകർകപ്പ് യഥകാസമയതപ്പ് ആവശേത്യേമകായ കകാർഷഷിക അറഷിവുകൾ ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുന നൂതന കൃഷഷി
സമ്പ്രദകായങ്ങനളക്കുറഷിച്ചുള അറഷിവപ്പ് നല്കുന്നതഷിനുന പകാശയകാഗഷിക പരഷിശേകീലനന നല്കുന്നതഷിനുമുള
പദതഷികൾ നടപഷിലകാകഷി വരുന. ആത്മ പദതഷിയുന, ആർ.എ.റഷി.റഷി.സഷി മുശഖനയുള പരഷിശേകീലന
പരഷിപകാടഷികളന വഷിവഷിധ സനശയകാജൈഷിത കൃഷഷി സമ്പ്രദകായ ശമകാഡലുകൾ സകാപഷികല്, വഷിവര സകാശങതഷിക
വഷിദത്യേ ഉൾനപനടയുള നൂതന സകാശങതഷിക വഷിദത്യേ ഉപശയകാഗഷിച്ചുള വഷിജകാന വഷിനഷിമയന, കർഷക
അവകാർഡപ്പ് വഷിതരണന എന്നഷിവ ഈ പദതഷിയഷില് ഉൾനപടുന.
16) കകാർഷഷിക വഷിവരവുന വഷിനഷിമയവുന
കകാർഷഷിക വഷികസനതഷിനുശവണഷിയുള വഷിജകാനവുന വഷിനഷിമയ സഹെകായവുന ഫകാന ഇൻഫർശമഷൻ ബഷ്യൂശറകാ
വഴെഷി നടപഷിലകാകഷി വരുന. വഷിജകാന വത്യേകാപന പവർതനങ്ങളഷില് പഷിന്റെപ്പ് ഇലശകകാണഷികപ്പ് മകീഡഷിയയുനട
സഹെകായശതകാനട സകാശങതഷിക വഷിദത്യേ ജകമകാറവഷികസനമകാണപ്പ് ഈ പദതഷിയഷിലൂനട ഉശദ്ദേശേഷിചഷിട്ടുളതപ്പ് .
17) കകാർഷഷിക ശസവന ശകനങ്ങൾ
കർഷകനതകാഴെഷിലകാളഷികകാമന രൂകമകായഷി നകകാണഷിരഷിക്കുന്ന ഇകകാലതപ്പ് കകാർഷഷിക ശമഖലയഷില്
യന്ത്രവല്കരണന നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനുന നതകാഴെഷിലകാളഷി കകാമന പരഷിഹെരഷിക്കുന്നതഷിനുന കകാർഷഷിക
കർമ്മശസനകളന, അശഗ്രകാ സർവ്വകീസപ്പ് നസന്റെറുകളന രൂപകീകരഷിച പ്പ് കർഷകരുനട കൃഷഷിയഷിടങ്ങളഷില്
സമയബനഷിതമകായഷി കകാർഷഷിക പവർതനങ്ങൾ നടപഷിലകാക്കുന. സനസകാനത്തുടനകീളന 99 അശഗ്രകാ
സർവ്വകീസപ്പ് നസന്റെറുകളന 368 കകാർഷഷിക കർമ്മശസനകളന പവർതഷിച്ചു വരുന.
18) വഷിള ഇൻഷസ്വറൻസപ്പ് പദതഷി
പകൃതഷിശകകാഭന മൂലന ഉണകാകുന്ന കൃഷഷിനകാശേന ശനരഷിടുന്നതഷിനകായഷി സമഗ്ര വഷിള ഇൻഷസ്വറൻസപ്പ് പദതഷി
നടപഷിലകാക്കുന. കുറഞ്ഞ പകീമകീയന നഷിരകഷില് കർഷകർകപ്പ് ഉണകാകുന്ന വഷിളനകാശേന നഷികതകാൻ
കഴെഷിയതകവഷിധതഷിലുള ഉയർന്ന നഷ്ടപരഷിഹെകാരന നല്കുന്ന വഷിധതഷിലുള പുനരകാവഷിഷ്ക്കരഷിച വഷിള
ഇൻഷസ്വറൻസപ്പ് പദതഷിയകാണപ്പ് നഷിലവഷില് നടപഷിലകാകഷി വരുന്നതപ്പ് .
19) പകൃതഷിശ കകാഭവുന ശരകാഗകകീടവുന അഭകീമുഖകീകരഷിക്കുന്നതഷിനുള അടഷിയന്തഷിര പദതഷി
പകൃതഷിശകകാഭന മൂലവുന ശരകാഗകകീടബകാധ മൂലവുന നപനട്ടനണകാകുന്ന കൃഷഷിനകാശേന പരഷിഹെരഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് ഈ
പദതഷി പകകാരന സഹെകായന നല്കുന.
20) ജജൈവ ജവവഷിധത്യേ സനരകണന
നനലപ്പ്, നചെറുധകാനത്യേങ്ങൾ ഉൾനപനടയുള വഷിവഷിധ വഷിളകളനട പരമരകാഗത ഇനങ്ങളന നകാടൻ ഇനങ്ങളന
സനരകഷിക്കുന്നതഷിനുന കൂടുതല് സലങ്ങളഷിശലയപ്പ് കൃഷഷി വത്യേകാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുമുള പദതഷികൾ നടപഷിലകാകഷി
വരുന.
21) കകാർഷഷിക ഉലന്നങ്ങളനട വഷിപണഷി വഷികസനന
പകാശദശേഷിക കകാർഷഷിക ഉലന്നങ്ങളനട വഷിപണനന സുഗമമകാക്കുന്നതഷിനകായഷി ഗ്രകാമപഞകായതപ്പ് തലതഷിലുള
ആഴെപ്പ്ച ചെന്തകൾ ശേക്തഷിനപടുത്തുന്നതഷിശനകാനടകാപന ജൈഷിലകാതല സനഭരണ ശകനങ്ങൾ, 6 കകാർഷഷിക നമകാത
വത്യേകാപകാര വഷിപണഷികളനട ശേകാക്തകീകരണന എന്നഷിവ നടപഷിലകാകഷി വരുന. കർഷകരുന കൃഷഷിഭവനുകളന
വഷിപണഷിയുന തമ്മഷില് ബനഷിപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി പകാശദശേഷിക തലതഷില് കർഷക മഷിത്രശസവനന തൃശൂർ
ജൈഷിലയഷിനല പഞകായത്തുകളഷില് നടപഷിലകായഷിവരുന.
22) കകാർഷഷിശ കകാലന്നങ്ങൾകപ്പ് വഷിലസഷിരത ഉറപകാക്കുന്നതഷിന കായഷി വഷിപണഷി ഇടനപടല് പദതഷി
കർഷകർ ഉലകാദഷിപഷിക്കുന്ന കകാർഷഷിക ഉലന്നങ്ങൾകപ്പ് വഷിപണഷിയഷില് വഷിലതകർച ശനരഷിടുശമകാൾ നത്യേകായവഷില
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിനകായഷി സർകകാർ വഷിപണഷിയഷില് ഇടനപട്ടപ്പ് ഉലന്നങ്ങളനട സനഭരണന നടതഷിവരുന.

ഓണന, ക്രഷിസ്തുമസപ്പ്, വഷിഷു മുതലകായ ഉതവകകാലങ്ങളഷില് കൃഷഷി വകുപപ്പ്, അനുബന സകാപനങ്ങളകായ
ശഹെകാർട്ടഷിശകകാർപപ്പ്, വഷി എഫപ്പ് പഷി സഷി നക എന്നഷിവയുനട സഹെകരണശതകാനട ശകരളതഷിനല കർഷകർ
ഉലകാദഷിപഷിക്കുന്ന പഴെന, പചകറഷിയഷിനങ്ങൾ നപകാതുവഷിപണഷിയഷിനല വഷിലനയകകാൾ 10-20% അധഷികന വഷില നല്കഷി
ശനരഷിട്ടപ്പ് സനഭരഷിച പ്പ് അവർകപ്പ് നമചനപട്ട വഷില ഉറപകാകഷി വരുന.
23) കകാർഷഷിശ കകാല്പന്നങ്ങളനട സനസ്കരണവുന മൂലത്യേവർദനയുന
കകാർഷഷിക വഷിളകൾകപ്പ് കൂടുതല് വഷില ലഭഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി വഷിലയുനട മൂലത്യേവർദനവഷിനുന അശഗ്രകാ
നപകാസസഷിനഗഷിനുമകായഷി പദതഷികൾ നടപഷിലകാകഷി വരുന. സസ്വയന സഹെകായ സനഘങ്ങൾക്കുന
വഷിപണഷികൾക്കുന അശഗ്രകാ നപകാസസഷിനഗപ്പ് യൂണഷിറ്റുകൾ സകാപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് സ്മകാൾ ഫകാർശമഴ്സപ്പ് അഗ്രഷി
ബഷിസഷിനസ്സപ്പ് കണ്ശസകാർഷത്യേന (എസപ്പ് .എഫപ്പ്.എ.സഷി) മുഖകാന്തഷിരന സഹെകായന നല്കുന. സസ്വയനസഹെകായ
സനഘങ്ങൾക്കുന/ വത്യേക്തഷികൾക്കുമകായഷി സൂക്ഷ്മതല യൂണഷിറ്റുകൾകപ്പ് സഹെകായന നല്കുന്നതുന ഈ
പദതഷിയഷില് ഉൾനപടുന. ഇതപ്പ് കൂടകാനത ശകരനഫഡഷിനു കകീഴെഷിലുള പചശതങ്ങ സനഭരഷിക്കുന്ന
നസകാജസറഷികൾകപ്പ് നകകാപ ഉണക്കുന്ന യൂണഷിറ്റുകൾ സകാപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് സഹെകായന നല്കുവകാനുന,
സർകകാർ/നപകാതുശമഖല/സഹെകരണ ശമഖല/കടുനബശകീ യൂണഷിറ്റുകൾ/ എഫപ്പ്.പഷി.ഒ കൾ എന്നഷിവ
മുശഖനയുള വഷിപണനതഷിനുന മൂലത്യേവർദനവഷിനുന പദതഷി അധഷിഷഷിത സഹെകായന നല്കുവകാനുന,
സനസകാന
നകാളഷിശകര
വഷികസന
ശകകാർപശറഷൻ
മൂലത്യേവർദഷിത
ഉലന്നങ്ങളനട
ശപകാതകാഹെനതഷിനകായഷി സഹെകായന നല്കുവകാനുന, എഫപ്പ്.പഷി.ഒ കൾ വഴെഷി സനസകാന ശഹെകാർട്ടഷികൾചർ
മഷിഷൻ മുശഖന ശതനകീച കർഷകർകപ്പ് ശതൻ ഉതപ്പ്പകാദനതഷിനുന ശതനഷിനന്റെ മൂലത്യേവർദഷിത
ഉതപ്പ്പന്നങ്ങളനട പചെകാരണതഷിനുമുള സഹെകായവുന, കകാർഷഷിക ശമഖലയഷിനല അഗ്രഷി സ്റ്റേകാർട്ടപ്പുകശളയുന
സകാശങതഷിക വഷിദത്യേ അടഷിസകാനമകാകഷിയുള കണ്ടുപഷിടഷിതങ്ങളഷില് ഏർനപട്ടഷിരഷിക്കുന്ന കർഷക ഉലകാദക
സനഘടനകനള ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന, കർഷക ഉലകാദക സനഘടനകളനട പവർതനങ്ങൾ
ഏശകകാപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി എഫപ്പ് .പഷി.ഒ ശപകാർട്ടല് വഷികസഷിപഷികകാനുന മുശന്നകാട്ടുനകകാണ്ടുശപകാകകാനുന 2021-22
സകാമതഷിക വർഷതഷില് ഈ പദതഷിനകകാണപ്പ് ഉശദ്ദേശേഷിക്കുന.
24) വയനകാടപ്പ് ജൈഷിലയുനട കകാർഷഷിക ശമഖല പുനരുജ്ജകീവനന
സനസകാനനത ഏറവുന പഷിശന്നകാകകാവസയഷിലുള ഒരു ജൈഷിലയകായ വയനകാട്ടഷിനല കകാർഷഷിക ശമഖലയുനട
സമഗ്ര വഷികസനതഷിനുള സനസകാനകാവഷിഷ്കൃത പദതഷിയകാണഷിതപ്പ്. സനശയകാജൈഷിത കുരുമുളകപ്പ് വഷികസനന,
കകാപഷി കൃഷഷിയുനട വഷിസ്തൃതഷി വർദനവപ്പ്, മണ്ണപ്പ് പരഷിശപകാഷണ വസ്തുകളനട വഷിതരണന , പളയകാനന്തര മണ്ണപ്പ് ജൈല
സനരകണ പവർതനങ്ങൾ, ജൈകാതഷി, ഇഞഷി, മഞ്ഞൾ എന്നകീ വഷിളകളനട കൃഷഷിയുന പുനരുജ്ജകീവഷിപഷിക്കുക
എന്നഷിവ ഉൾനപടുതഷിയഷിരഷിക്കുന.
25) ബശയകാ ഗത്യേകാസപ്പ് പകാന്റെകൾകപ്പ് അധഷിക ധനസഹെകായന
പകാരമശരത്യേതര ഊർശജ്ജകാതപ്പ്പകാദന മകാർഗ്ഗമകായ ബശയകാഗത്യേകാസപ്പ് പകാന്റെപ്പ് സകാപഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി 2M3 ദകീനബന
ശമകാഡല് ബശയകാഗത്യേകാസപ്പ് പകാന്റുകൾ സകാപഷിക്കുന്നതഷിനപ്പ് നപകാതു വഷിഭകാഗങ്ങൾകപ്പ് 12000/- രൂപയുന പട്ടഷിക ജൈകാതഷി
പട്ടഷിക വർഗ്ഗവഷിഭകാഗങ്ങൾകപ്പ് 13000/- രൂപയുന ധനസഹെകായന നല്കുന.
26) ഗ്രകാമകീണ അടഷിസകാന സസൗകരത്യേ വഷികസന നഷിധഷി (ആർ.ഐ.ഡഷി.എഫപ്പ്)
ആർ.ഐ.ഡഷി.എഫപ്പ്-നു കകീഴെഷില് അനഗകീകരഷിച ശപകാജൈക്ടുകൾ നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനപ്പ് ശവണഷിയകാണപ്പ് വഷിഹെഷിതന.
വഷിപണഷിയുനട അടഷിസകാന സസൗകരത്യേ വഷികസനതഷിനകായഷി നബകാർഡഷില് നഷിനള ആർ.ഐ.ഡഷി.എഫപ്പ്
വഷിഹെഷിതന ഉപശയകാഗഷിക്കുന്നതകാണപ്പ്.
27) കൃഷഷി പകാഠശേകാല
കകാർഷഷിക ആവകാസ യൂണഷിറടഷിസകാനതഷിലുള കൃഷഷി എന്ന ആശേയനത സനബനഷിച പ്പ് കർഷകർകപ്പ്
അവശബകാധന നല്കുന്നതപ്പ് കൂടകാനത ലകാഭകരമകായഷി കൃഷഷി നചെയന്നതഷിനകാവശേത്യേമകായ ശേകാസകീയവുന

സകാശങതഷികവുമകായ വശേങ്ങനള സനബനഷിച്ചുള സമകകാലഷിക വഷിവരങ്ങൾ പദകാനന നചെയ്യുവകാൻ ഈ
പദതഷി നകകാണപ്പ് ലകത്യേമഷിടുന. വഷിവഷിധ പദതഷികൾക്കു കകീഴെഷില് നഷിർശദ്ദേശേഷിചഷിട്ടുള പരഷിശേകീലന,
ശബകാധവല്കരണ പരഷിപകാടഷികൾ കൃഷഷി പകാഠശേകാല പദതഷിയഷിലൂനട നടപഷിലകാകഷി വരുന.
28) പുനർജ്ജനഷി - പളയകാനന്തര കകാർഷഷിക ശമഖലയുനട പുനസകാപനന
2018-2019 വർഷങ്ങളഷിനല കനത മഴെനയത്തുടർനണകായ പളയവുന പകൃതഷിദുരന്തങ്ങളന കകാർഷഷിക
വഷിളകൾക്കുന സനഭരഷിച ഉലന്നങ്ങൾക്കുന കനത നഷ്ടമകാണപ്പ് ഉണകാകഷിയതപ്പ് . കൂടകാനത കർഷകരുനട
പകാടങ്ങളഷിലുന ഡഷിപകാർട്ടനമന്റെപ്പ് ഫകാമുകളഷിലുന ഓഫകീസപ്പ് നകട്ടഷിടങ്ങളഷിലുന സനഭരഷിച്ചു വചഷിരുന്ന കകാർഷഷിക
ഉലന്നങ്ങൾ, യന്ത്രസകാമഗ്രഷികൾ, അടഷിസകാന സസൗകരത്യേങ്ങൾ എന്നഷിവയന ശകടുപകാടുകൾ സനഭവഷിച്ചു. 2018 ലുന
2019 ലുമകായഷി സനഭവഷിച പളയതഷിശന്റെയുന മനണ്ണകാലഷിപഷിശന്റെയുന ഫലമകായുണകായ ശകടുപകാടുകൾ നഷികത്തുകയകാണപ്പ്
പദതഷി ലകത്യേമകാക്കുന്നതപ്പ്.
മനണ്ണകാലഷിപഷില് പൂർണ്ണനകാശേന സനഭവഷിച കൃഷഷിഭൂമഷിയുനട പുനരുജ്ജകീവനന, കകാർഷഷിക വകുപഷിനപ്പ്
കകീഴെഷിലുള ഫകാമുകളശടയുന ഓഫകീസപ്പ് നകട്ടഷിടങ്ങളശടയുന ശകടുപകാടു തകീർകല്, നഴെപ്പ്സറഷികൾ, കശമകാളങ്ങൾ
എന്നഷിവയുനട വഷികസനന, യന്ത്രവല്കരണന, ശതകാട്ടങ്ങളശടയുന പകാടശശേഖരങ്ങളശടയുന അടഷിസകാന
സസൗകരത്യേ വഷികസനന, പധകാന വഷിളകളനട കൃഷഷി വഷിസ്തൃതഷി വത്യേകാപനവുന പുനസകാപഷികലുന എന്നഷിവയകാണപ്പ്
പദതഷിയ കകീഴെഷില് നടപഷിലകാകഷി വരുന്ന മറപ്പ് പവർതനങ്ങൾ.
29) കുട്ടനകാടപ്പ് ശമഖലയഷിനല കകാർഷഷിക വഷികസനതഷിനുള പദതഷി
കുട്ടനകാടപ്പ് പകാടശശേഖരങ്ങളഷില് പശകാതല സസൗകരത്യേവഷികസനതഷിനുന പരമരകാഗത നപട്ടഷി, പറ
സമ്പ്രദകായന മകാറഷി പകരന നവർട്ടഷികല് ആകഷിയല് ശഫകാ പമ്പുകൾ സകാപഷിക്കുന്നതഷിനുമകാണപ്പ് ഈ പദതഷി
ലകത്യേമഷിടുന്നതപ്പ്. ആർ.നക.വഷി.ജവ, ആർ.ഐ.ഡഷി.എഫപ്പ്, പുനർജ്ജനഷി എന്നകീ വഷിവഷിധ പദതഷികൾ പകകാരന
ഏനറടുതപ്പ് നടപകാക്കുന്ന വഷിവഷിധ പകാടശശേഖരങ്ങളനട അടഷിസകാന നസസൗകരത്യേ വഷികസന പദതഷി
പവർതനങ്ങൾ സനശയകാജൈഷിപഷിക്കുകയുന, നക.എല്.ഡഷി.സഷി നടത്തുന്ന അടഷിസകാന സസൗകരത്യേ വഷികസന
പവർതനങ്ങളന ഇതഷിശലയപ്പ് സനശയകാജൈഷിപഷിച്ചു നടതഷി വരുന.
30) ശകരള ഫകാന ഫ്രഷപ്പ് - പഴെന പചകറഷി തറവഷില
കർഷകർകപ്പ് 16 ഇനന പഴെന പചകറഷികളനട വഷിലയഷില് ഇടഷിവുണകാകുന്ന സകാഹെചെരത്യേതഷില് സകാമതഷിക
സഹെകായന നല്കകാൻ ഈ പദതഷി ലകത്യേമഷിടുന. നഷിർദ്ദേഷിഷപ്പ്ട അടഷിസകാന വഷിലയഷില് നഷിനന ഉലന്നങ്ങളനട
വഷിലയുനട വത്യേതത്യേകാസന സർകകാർ ഇൻനസന്റെകീവകായഷി കർഷകനു നല്കഷി വരുന.
31) കർഷക ശകമഫണപ്പ് ശബകാർഡപ്പ്
കകാർഷഷിക വഷികസന കർഷക ശകമ വകുപപ്പ് വഴെഷി നഷിലവഷില് നടപഷിലകാക്കുന്ന നപൻഷൻ പദതഷികളന ശകമ
പദതഷികളന ശബകാർഡപ്പ് വഴെഷി ഏനറടുക്കുന. 2021-22 സകാമതഷിക വർഷതഷില് ശബകാർഡഷിനന്റെ
പവർതനസഹെകായമകായഷി 200.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.
സുഭഷികശകരളന
കകാർഷഷിക ശമഖലയഷില് പധകാനമകായുന ലകത്യേമഷിട്ടതപ്പ് തരഷിശുഭൂമഷിയഷില് കൃഷഷി നചെയ്യുക, സനശയകാജൈഷിത കൃഷഷി
സമ്പ്രദകായന നടപഷിലകാക്കുക, ഒരുശകകാടഷി ഫലവൃകജതകൾ വച്ചുപഷിടഷിപഷിക്കുക, മഴെമറയഷിനല കൃഷഷി
ശപകാതകാഹെഷിപഷിക്കുക, കകാർഷഷിക വഷിപണഷി ശേക്തഷിനപടുത്തുക, കർഷകർകപ്പ് ആവശേത്യേമകായ വകായ്പ
ലഭത്യേമകാക്കുക എന്നഷിവയകാണപ്പ് .
2020-21 വർഷതഷില് നടപകാകഷിയ തരഷിശുഭൂമഷി കൃഷഷിയുനട വഷിശേദകാനശേങ്ങൾ ചുവനട ശചെർക്കുന.

1). തരഷിശേപ്പ് നഷില കൃഷഷി : തരഷിശേപ്പ് നഷിലകൃഷഷിയഷില് ഉൾനപടുതഷി നനലപ്പ് , പചകറഷി, ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ,
കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗവഷിളകൾ, പയർവർഗ്ഗവഷിളകൾ, നചെറുധകാനത്യേങ്ങൾ (Millets) എന്നഷിവയുനട വഷിസ്തൃതഷി
22,847 നഹെക്ടർ വഷിസ്തൃതഷി വർദഷിചഷിട്ടുണപ്പ്.
(എ) നനലപ്പ് : സനസകാനത്തുള 5000 നഹെക്ടർ തരഷിശു നഷിലങ്ങൾ കനണതഷി കൃഷഷി ഇറക്കുന്നതഷിനപ്പ്
നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 40000 രൂപ ധനസഹെകായന നലകാൻ പദതഷിയഷിട്ടഷിരുന. നകാളഷിതുവനര 9070 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ്
കൃഷഷി നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ്.
(ബഷി) പചകറഷി കൃഷഷി: ഓശരകാ പഞകായതഷിലുന കൃഷഷിശയകാഗത്യേമകായ തരഷിശു ഭൂമഷി കണ്ടുപഷിടഷിച്ചു,
7000 നഹെക്ടർ സലതപ്പ് പചകറഷി അധഷികമകായഷി ഉണകാക്കുക എന്നതകാണപ്പ് ലകത്യേന . പശതത്യേക
ശപകാതകാഹെനനമന്ന നഷിലയഷില് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 40000 രൂപ സഹെകായമകായഷി നലകാൻ പദതഷിയഷിട്ടഷിരുന .
നകാളഷിതുവനര 4527 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ് കൃഷഷി നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ് .
(സഷി) ഫല വർഗ്ഗ കൃഷഷി: ആശരകാഗത്യേദകായകമകായ ഭകണങ്ങളനട പട്ടഷികയഷില് പഴെങ്ങൾ
ഒഴെഷിച്ചുകൂടകാനകാകകാതതകാണപ്പ് . അൻപശതകാളന പഴെയഷിനങ്ങൾ ശകരളതഷില് ഉനണങഷിലുന ശനന്ത്രൻ,
ഞകാലഷി പൂവൻ, പൂവൻ, കപവകാഴെ, പകാളയനശകകാടൻ, ശറകാബസ്റ്റേ എന്നകീ ഇനങ്ങളകാണപ്പ് വത്യേകാപകമകായഷി
കൃഷഷി നചെയ്തപ്പ് ഒരു വർഷതഷിനകന ഉലകാദനകമമകാവുകയുന ഭകത്യേ - ശപകാഷക ഭദ്രത ഉറപ്പു
വരുത്തുകയുന നചെയ്യുന. നടപപ്പ് വർഷന 7000 നഹെക്ടർ സലതപ്പ് ശയകാജൈത്യേമകായ ഫലവർഗ്ഗ കൃഷഷി
വത്യേകാപനതഷിനപ്പ് നഹെക്ടർ ഒന്നഷിനപ്പ് 40000 രൂപ പകകാരന ധനസഹെകായന നലകാൻ പദതഷിയഷിട്ടഷിരുന.
നകാളഷിതുവനര 3381 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ് കൃഷഷി നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ്.
(ഡഷി) കഷിഴെങ്ങപ്പ് കൃഷഷി: നകാമമകാത്രമകായ പരഷിചെരണന നകകാണപ്പ് മഷികച ഉലകാദനന ലഭഷിക്കുന്ന
കഷിഴെങ്ങുവഷിളകൾ, ഉഷ്ണശമഖലയകായ ശകരളതഷില് വളനര ശയകാജൈഷിചതകാണപ്പ് . ശചെന, മരചകീനഷി, ശചെമപ്പ്,
കകാചഷില്, മധുര കഷിഴെങ്ങപ്പ്, കൂർക തുടങ്ങഷിയ ഒട്ടനവധഷി കഷിഴെങ്ങപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷഷി നചെയ്തപ്പ് 5000 നഹെക്ടർ
തരഷിശേപ്പ് ഭൂമഷിയഷില് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 30000 രൂപ സഹെകായശതകാനട കൃഷഷി നചെയഷികകാനകാണപ്പ്
ലകത്യേമഷിട്ടഷിരുന്നതപ്പ്. നകാളഷിതുവനര 4908 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ് കൃഷഷി നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ്.
`(ഇ) പയർ വർഗ്ഗ കൃഷഷി : മകാനസത്യേതഷിനന്റെ മഷികച ശസകാതസ്സകായ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നഷിതത്യേവുന
ആഹെകാരതഷിനന്റെ ഭകാഗമകാശകണതപ്പ് ആശരകാഗത്യേതഷിനുന വളർചയന അതത്യേന്തകാശപകഷിതമകാണപ്പ് ഉഴുന്നപ്പ് ,
മുതഷിര, തുവര, നചെറുപയർ, വൻപയർ ഒന്നകാന വഷിളകപ്പ് ശശേഷശമകാ രണകാന വഷിളകപ്പ് ശശേഷശമകാ കൃഷഷി
നചെയ്യുന്നതപ്പ്
ഇവഷിടനത
സമ്പ്രദകായമകായഷിരുന.
500 നഹെക്ടർ
സലതപ്പ്
30000 രൂപ
സഹെകായശതകാനട പയർ കൃഷഷികപ്പ് ധനസഹെകായന നലകാൻ പദതഷിയഷിട്ടഷിരുന. നകാളഷിതുവനര
637 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ് കൃഷഷി നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ്
(എഫപ്പ് ) നചെറുധകാനത്യേങ്ങൾ: സനസകാനതഷിനപ്പ് ആവശേത്യേമകായ ഭകത്യേധകാനത്യേതഷിനന്റെ 20 ശേതമകാനതഷില്
തകാശഴെ മകാത്രന ഉലകാദഷിപഷിക്കുന്ന നമ്മുനട നകാട്ടഷില് ഫലഫൂയഷിഷ്ടത കുറഞ്ഞ മണ്ണഷില് വലഷിയ
പരഷിചെരണമഷിലകാനത
തനന്ന
ഉലകാദഷിപഷിനചടുകകാവുന്ന
ഭകത്യേവഷിളയകാണപ്പ്
നചെറുധകാനത്യേങ്ങൾ.
പകാഥമഷികമകായഷി 500 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ് സലതപ്പ് നഹെക്ടറഷിനപ്പ് 30000 രൂപ സഹെകായശതകാനട കൃഷഷികപ്പ്
ധനസഹെകായന നലകാൻ പദതഷിയഷിട്ടഷിരുന. നകാളഷിതുവനര 325 നഹെക്ടർ തരഷിശേപ്പ് കൃഷഷി നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ് .
ഇതഷിലൂനട 149163 കർഷകർ കൃഷഷിയഷില് ഏർനപട്ടു.
2. ജജൈവഗൃഹെന (Integrated Farming System)
ഭകത്യേ സസ്വയനപരത്യേകാപ്തത ലകത്യേമഷിട്ടുനകകാണപ്പ് സനസകാന സർകകാർ ആവഷിഷ്കരഷിച പ്പ് നടപഷിലകാക്കുന്ന
സനശയകാജൈഷിത ഭകത്യേ സുരകകാ പദതഷിയകായ സുഭഷികശകരളന പദതഷിയുനട ഒരു പധകാന ഘടകമകാണപ്പ്
ജജൈവഗൃഹെന-സനശയകാജൈഷിത കൃഷഷി (IFS). കകാർഷഷിക ശമഖലയഷില് സനഭവഷിക്കുന്ന കൃഷഷി ഭൂമഷിയുനട
തുണ്ടുവല്ക്കരണവുന മനുഷത്യേരുനടയുന പകൃതഷിയുനടയുന ഇടനപടലുകളന കകാരണന കകാർഷഷിക ശമഖലയുനട

പുശരകാഗതഷി നവല്ലുവഷിളഷികൾ നഷിറഞ്ഞതകാവുകയുന അതഷിനന്റെ ഫലമകായഷി കകാർഷഷിക പുശരകാഗതഷികപ്പ് ഇടഷിവപ്പ്
സനഭവഷിക്കുകയുന നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ്. അശതകാനടകാപന 2018, 2019 വർഷങ്ങളഷില് ശകരളതഷില് സനഭവഷിച
അതഷിരൂകമകായ നവളനപകാകവുന മണ്ണഷിടഷിചഷിലുന കകാർഷഷിക ശമഖലശയയുന കർഷകരുനട ജൈകീവഷിത
നഷിലവകാരനതയുന സകാരമകായഷി ബകാധഷിചഷിട്ടുണപ്പ്. പസ്തുത സകാഹെചെരത്യേതഷില് സനശയകാജൈഷിത കൃഷഷിരകീതഷികൾ
അനുവർതഷിച്ചുനകകാണ്ടുള സുസഷിരകൃഷഷി വഷികസനന കർഷകരുനട ഉപജൈകീവനമകാർഗ്ഗന നമചനപടുതഷി
കർഷകരുനട നഷിലനഷില്പപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിനപ്പ് ലകത്യേമഷിടുന. പദതഷിയഷില് ഇടുകഷി, വയനകാടപ്പ് എന്നകീ
ജൈഷിലകൾകപ്പ് പശതത്യേക ഊന്നല് നല്കുകയുന നചെയ്യുന.
കൃഷഷി വകുപഷിനന്റെ ജജൈവഗൃഹെന-സനശയകാജൈഷിതകൃഷഷി പദതഷിയഷില് 14,000 സനശയകാജൈഷിത കൃഷഷി
യൂണഷിറ്റുകൾകപ്പ് ധനസഹെകായന നല്കുക എന്നതകായഷിരുന പദതഷി ലകത്യേന. റകീബഷില്ഡപ്പ് ശകരള
ഇനഷിശഷത്യേറകീവഷില് ഉൾനപടുതഷി 50 ശകകാടഷി രൂപയകാണപ്പ് രണപ്പ് വർഷങ്ങളഷിലകായഷി പദതഷി നടതഷിപഷിനപ്പ്
വഷിഭകാവനന നചെയ്തഷിട്ടുളതപ്പ് . 2020-21 വർഷതഷില് 35 ശകകാടഷി രൂപയുന 2021-22-ല് 15 ശകകാടഷി രൂപയുമകാണപ്പ്
സനസകാന സർകകാർ നല്കഷിയതപ്പ് . ഇതരതഷില് സനരനഭന തുടങ്ങുന്നതഷിനപ്പ് തയകാറകായഷി വരുന്ന
കർഷകർകപ്പ് ഇതഷിനുശവണ വകായ്പകാ നസസൗകരത്യേവുന ബകാങ്കുകളനട സഹെകരണശതകാനട കൃഷഷിവകുപപ്പ്
സജ്ജമകാകഷി നല്കുനണപ്പ്. കൃഷഷി ഭൂമഷിയുനട വഷിസ്തൃതഷിയുനട അടഷിസകാനതഷില് മൂന്നപ്പ് തരതഷിലകാണപ്പ്
ധനസഹെകായന. 5 മുതല് 30 നസന്റെപ്പ് വനര സല വഷിസ്തൃതഷിയുളവർകപ്പ് 30,000/- രൂപ, 30 മുതല് 40
നസന്റെപ്പ് വനര 40,000/- രൂപ, അതഷിനുമുകളഷില് 50,000/- രൂപ എന്നഷിങ്ങനനയകാണപ്പ് ധനസഹെകായ നഷിരകപ്പ് .
പധകാന
കൃഷഷിനകകാപന
അനുബന
സനരനഭങ്ങളകായ
ശകകാഴെഷി
വളർതല്/ആടു
വളർതല്/ശപകാഷകശതകാട്ടന/ശതനകീച കൃഷഷി/കൂണ് കൃഷഷി/പശു വളർതല്/മതത്യേ കൃഷഷി/ജജൈവവള
നഷിർമ്മകാണന/മുയല് വളർതല്/അകസ്വകാശപകാണഷികപ്പ് തുടങ്ങഷിയവയഷില് നഷിനന അഞപ്പ് സനരനഭങ്ങനളങഷിലുന
ഏനറടുതപ്പ് നടപഷിലകാക്കുന്നതകാണപ്പ് ജജൈവഗൃഹെന പദതഷി. കർഷക വരുമകാനന ഇരട്ടഷിപഷിക്കുക എന്ന
സനസകാന സർകകാരഷിനന്റെ ആശേയതഷിനന്റെ അടഷിസകാനതഷിലകാണപ്പ് ഈനയകാരു പദതഷി
ആവഷിഷ്ക്കരഷികനപട്ടഷിരഷിക്കുന്നതപ്പ് . വത്യേക്തമകായ ഫകാന പകാൻ തയകാറകാകഷി അനഗകീകരഷികനപട്ട ശശേഷമകാണപ്പ്
ഓശരകാ ഗുണശഭകാക്തകാവുന പദതഷി ആരനഭഷിചഷിരഷിക്കുന്നതപ്പ് . ഒന്നഷിലധഷികന സനരനഭങ്ങൾ ഉളതുനകകാണ
തനന്ന വർഷന മുഴുവൻ വരുമകാനന കർഷകനപ്പ് ഉറപ്പുവരുതകാനകാകുന എന്നതകാണപ്പ് സനശയകാജൈഷിത
യൂണഷിറ്റുകളനട പശതത്യേകത.
പരമകാവധഷി യുവകാകനളയുന ശകകാവഷിഡപ്പ് -19 മൂലന നകാട്ടഷില് തഷിരഷിനചതഷിയഷിട്ടുള പവകാസഷികനളയുന
കൃഷഷിയഷിശലയപ്പ് ആകർഷഷിച പ്പ് ഒരു സുസഷിരവരുമകാനന ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതു കൂടഷി പദതഷി
ലകത്യേമഷിടുനണപ്പ്. 2748 യുവകാകളന 704 പവകാസഷികളന, 2717 വനഷിതകളന ഉൾനപനട ഇതുവനര 14463
ഗുണശഭകാക്തകാകളകാണപ്പ്
രജൈഷിസ്റ്റേർ
നചെയ്തപ്പ്
സനരനഭങ്ങൾ
ആരനഭഷിചഷിരഷിക്കുന്നതപ്പ് .
14,000
ഗുണശഭകാക്തകാകളകായഷിരുന ലകത്യേനമങഷിലുന പദതഷിയുനട നപകാതു സസ്വകീകകാരത്യേത മൂലന കൂടുതല്
ഗുണശഭകാക്തകാകൾ ഈ പദതഷിയുനട ഭകാഗമകായഷി. ഓശരകാ ഗുണശഭകാക്തകാവുന വരവുനചെലവുകൾ
കണകകാകഷി വത്യേക്തമകായ ഫകാന പകാൻ തയകാറകാകഷിയഷിട്ടുണപ്പ് . നഷിലവഷിലുളതഷിശനകകാൾ അധഷിക വരുമകാനവുന
സുസഷിര ആദകായവുന ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന രകീതഷിയഷിലകാണപ്പ് കൃഷഷി അനുബന ശമഖലയഷിനല വഷിദഗപ്പ്ധരുനട
സഹെകായശതകാനട ഫകാന പകാനുകൾ അനഗകീകരഷിച പ്പ് നടപഷിലകാക്കുന്നതപ്പ്. ഇതരന ശപകാജൈക്ടുകൾ ബകാങ്കുകളഷില്
സമർപഷിച പ്പ് ആവശേത്യേമുളവർകപ്പ് വകായ്പകാ സസൗകരത്യേങ്ങൾ കഷിസകാൻ നക്രഡഷിറപ്പ് കകാർഡഷിലൂനട
ലഭത്യേമകാക്കുന്നതഷിനപ്പ് കൃഷഷി വകുപപ്പ് ശുപകാർശേ നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ് . തശദ്ദേശേ സസ്വയന ഭരണസകാപനങ്ങൾ, കൃഷഷി
അനുബന വകുപ്പുകൾ എന്നഷിവയുമകായഷി സനശയകാജൈഷിപഷിചകാണപ്പ് പദതഷി നടപഷിലകാക്കുന്നനതന്നതപ്പ് ഇതഷിനന്റെ
മനറകാരു പശതത്യേകതയകാണപ്പ് . അതുനകകാണ്ടു തനന്ന വഷിവഷിധ വകുപ്പുകളഷില് നഷിനന അതരന
സനരനഭങ്ങൾക്കുള ധനസഹെകായവുന കൂടഷി ഗുണശഭകാക്തകാവഷിനപ്പ് ലഭത്യേമകാകുന. വളനര ശവഗന ആദകായന
ലഭത്യേമകായഷി തുടങ്ങുകയുന നഷിശഷിത സമയപരഷിധഷിക്കുളഷില് തനന്ന വകായ്പ തഷിരഷിചടയന്നതഷിനുന
ഗുണശഭകാക്തകാകൾകപ്പ് സകാധഷിക്കുന്നതകാണപ്പ് . നകാളഷിതുവനര 34.91 ശകകാടഷി രൂപ (34.19 ശകകാടഷി : 2020-21, 0.716
ശകകാടഷി : 2021-22) കർഷകരുനട ബകാങപ്പ് അകസൗണഷിശലയപ്പ് നല്കഷിയഷിട്ടുണപ്പ്.

3. മഴെമറ
സമഗ്ര പചകറഷി വഷികസന പദതഷിയഷിലുന സുഭഷിക ശകരളന പദതഷിയഷിലുന ഉൾനപടുതഷി നടപഷിലകാകഷി
വരുന്ന ഘടകമകാണപ്പ് മഴെമറ നഷിർമ്മകാണന. 2021-22 സകാമതഷിക വർഷന 1.507 ലകന സപ്പ്കസ്വയർ മകീറർ
(1507 എണ്ണന) മകീറർ മഴെമറ നഷിർമ്മഷിക്കുന്നതഷിനകായഷി 753.5 ലകന രൂപ അനുവദഷിച്ചു. 100 സപ്പ്കസ്വയർ മകീറർ
മഴെമറ നഷിർമ്മകാണതഷിനപ്പ് ആനക ചെഷിലവപ്പ് വരുന്ന തുകയഷില് 75 ശേതമകാനന സബഷിഡഷിശയകാടപ്പ് കൂടഷി 50000/രൂപയഷില് അധഷികരഷികകാനതയകാണപ്പ് കർഷകർക്കു നല്കുന്നതപ്പ് . മഴെമറ കൃഷഷിരകീതഷിയഷിലൂനട
വർഷതഷിലുടനകീളന പചകറഷി കൃഷഷി സകാധത്യേമകാക്കുന്നതഷിനുന ഉതപ്പ്പകാദനന വർദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന
സകാധഷിക്കുന.
4.ഒരു ശകകാടഷി ഫലവൃകജതകൾ നട്ടുവളർതല്
കൃഷഷി വകുപപ്പ് സനസകാനതപ്പ് വഷിവഷിധ ഇനന ഫലവർഗ്ഗ വഷിളകളനട (നഡവലപപ്പ്നമന്റെപ്പ് ഓഫപ്പ് ഫ്രൂട്ടപ്പ്സപ്പ് )
വഷികസനതഷിനകായഷി 2021-22 സകാമതഷിക വർഷതഷില് 2190 ലകന രൂപയുനട വർഷഷിക പദതഷികകായഷി
ഭരണകാനുമതഷി നല്കഷി. ടഷി പദതഷിയുനട ഒരു മുഖത്യേ ഘടകമകാണപ്പ് ഒരു ശകകാടഷി ഫലവൃക ജത വഷിതരണന
പദതഷി. വകാർഷഷിക പദതഷി വഷിഹെഷിതതഷില് നഷിനന ഒരു ശകകാടഷി ഫലവൃക ജത വഷിതരണന പദതഷി
നടതഷിപഷിനകായഷി 1102 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന. സനസകാനതഷിനന്റെ തനതപ്പ് ഫലവൃകങ്ങളന
വഷിശദശേതപ്പ് നഷിന്നപ്പ് നകകാണ്ടു വന്നപ്പ് നട്ടുപഷിടഷിപഷിച പ്പ് വഷിളയഷികകാൻ കഴെഷിയുന്നതുമകായ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളമകായ പകാവപ്പ്,
മകാവപ്പ് , മകാതളന, പകാഷൻ ഫ്രൂട്ടപ്പ്, ചെകാമ ഇനങ്ങൾ, സശപകാട്ട, അവകകാശഡകാ, ഓറഞപ്പ്, ശപരക, നകാരക
ഇനങ്ങൾ, മുരഷിങ്ങ, കറഷിശവപപ്പ്, നകകാടനപുളഷി, റമട്ടകാൻ, മകാശഗകാസ്റ്റേകീൻ, പപകായ, വകാഴെ ഇനങ്ങൾ, ചെതുരപുളഷി,
ഡകാഗണ് ഫ്രൂട്ടപ്പ്, ലഷിചഷി, പകാല്പഴെന, മഷിറകഷിൾ ഫ്രൂട്ടപ്പ്, മുളകാത, നവസ്റ്റേപ്പ് ഇന്തത്യേൻ നചെറഷി, വുഡപ്പ് ആപഷിൾ,
ഇലുമൻ പുളഷി, സകീതപഴെന (അശനകാന), ബറകാബ, കശസ്റ്റേഡപ്പ് ആപഷിൾ (ആത), നനലഷി തുടങ്ങഷിയ 30 ഇനന
ഫലവൃകങ്ങളനട ഒരു ശകകാടഷി ജതകൾ ഉലകാദഷിപഷിച പ്പ് കർഷകർകപ്പ് വഷിതരണന നചെയ്യുന്നതഷിനുന,
നപകാതുസലങ്ങളഷില് വച്ചുപഷിടഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുമകായഷി പദതഷിയഷിലൂനട ലകത്യേമഷിടുന. “ഒരു ശകകാടഷി
ഫലവൃകജതകൾ നട്ടുവളർതല്” രണപ്പ് ഘട്ടങ്ങളഷിലകായകാണപ്പ് പദതഷി നടപഷിലകാക്കുന്നതപ്പ് .
പദതഷിയുനട ഒന്നകാന ഘട്ടന ബഹുമകാനനപട്ട മുഖത്യേമന്ത്രഷിയുനട 100 ദഷിന പരഷിപകാടഷിയഷില് ഉൾനപടുതഷി 2021
ജൂണ് 11 മുതല് 2021 നസപറനബർ 17 വനരയുന, രണകാന ഘട്ടന 2021 നസപപ്പ്റനബർ 18 മുതല് 2022
നഫബ്രുവരഷിയഷില് അവസകാനഷിക്കുന്ന തരതഷിലകാണപ്പ് വഷിഭകാവനന നചെയ്തഷിട്ടുളതപ്പ് .
കകാർഷഷിക വഷികസന കർഷക ശകമ വകുപ്പുന മറപ്പ് ഏജൈൻസഷി/വകുപ്പുകളകായ ശകരള കകാർഷഷിക
സർവ്വകലകാശേകാല, വഷി.എഫപ്പ്.പഷി.സഷി.നക., കുടുനബശകീ, എന.ജൈഷി.എൻ.ആർ.ജൈഷി.എസപ്പ് ., വനന വകുപപ്പ് എന്നഷിവ
മുശഖന ഉലകാദഷിപഷിക്കുന്ന ഫലവൃക ജതകളകാണപ്പ് വഷിതരണന നചെയ്യുന്നതപ്പ് . പദതഷി പകകാരന നടകീല്
വസ്തുകളകായ, ഗ്രകാഫപ്പ്/നലയർ/ ടഷിഷഷ്യൂകൾചർ വകാഴെ, വകാഴെകന്നപ്പ്, ഫലവൃകജതകൾ തുടങ്ങഷിയവയകാണപ്പ്
വഷിതരണന നടത്തുന്നതപ്പ് . ഗ്രകാഫപ്പ്/നലയർ/ടഷിഷഷ്യൂകൾചർ വകാഴെ എന്നഷിവ 75% സബഷിഡഷിശയകാടു കൂടഷിയുന (25%
ഗുണശഭകാക്തൃ വഷിഹെഷിതന), ജതകൾ സസൗജൈനത്യേവുമകായകാണപ്പ് കർഷകർക്കു നല്കുന്നതപ്പ് .
കകാർഷഷിക വഷികസന കർഷക ശകമ വകുപപ്പ് ഫകാമുകളന മറപ്പ് ഏജൈൻസഷി/വകുപ്പുകളകായ ശകരള
കകാർഷഷിക സർവ്വകലകാശേകാല, വഷി.എഫപ്പ്.പഷി.സഷി.നക., കുടുനബശകീ, എന.ജൈഷി.എൻ.ആർ.ജൈഷി.എസപ്പ് ., കകാർഷഷിക
കർമ്മശസന/അശഗ്രകാ സർവ്വകീസപ്പ് നസന്റെർ എന്നഷിവ മുശഖന ഉലകാദഷിപഷിക്കുന്ന ഫലവൃക ജതകളകാണപ്പ്
വഷിതരണന നചെയ്യുന്നതപ്പ് . കുടുനബശകീ, എന.ജൈഷി.എൻ.ആർ.ഇ.ജൈഷി.എസപ്പ് ./ അയങകാളഷി നതകാഴെഷിലുറപപ്പ്, സന്നദ
പവർതകർ എന്നഷിവരുനട സഹെകായശതകാടുകൂടഷി സനസകാനനത വകീട്ടുവളപ്പുകൾ, നപകാതുസലങ്ങൾ,
പകാതശയകാരങ്ങൾ, സർകകാർ നകട്ടഷിടങ്ങളനട വളപ്പുകൾ, സ്ക്കൂൾ ശകകാമസൗണ്ടുകൾ, വഷിശനകാദസഞകാര
ശകനങ്ങൾ എന്നഷിവഷിടങ്ങളഷില് ഫലവൃകജതകൾ നട്ടുപഷിടഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന അവയുനട ഘട്ടനഘട്ടമകായുള
പരഷിപകാലനവുന ഉറപ്പു വരുത്തുന.
5. വകായ്പകാ സസൗകരത്യേന
ശകകാവഷിഡപ്പ് 19 മഹെകാമകാരഷിയുനട പശകാതലതഷില്, കർഷകർകപ്പ് സമയബനഷിതമകായഷി കകാർഷഷിക
പവർതനങ്ങൾ നടത്തുന്നതഷിനുള പശതത്യേക ഹ്രസസ്വകകാല വകായ്പ പദതഷിയകാണപ്പ് (Special Liquidity

facility -2 SLF-2 ). റഷിസർവ്വപ്പ് ബകാങപ്പ് ഓഫപ്പ് ഇന്തത്യേ പശതത്യേക ധനസഹെകായമകായഷി നബകാർഡപ്പ് മുശഖന
റകീജൈഷിയണല് റൂറല് ബകാങ്കുകൾ, ശകകാ-ഓപശററകീവപ്പ് ബകാങ്കുകൾ എന്നഷിവയഷിലൂനട കർഷകർകപ്പ് കകാർഷഷിക
പവർതനങ്ങൾ തടസമഷിലകാനത നടത്തുന്നതഷിനുള വകായ്പ സസൗകരത്യേന ഉറപകാക്കുകയകാണപ്പ് SLF -2
യഷിലൂനട ലകത്യേമഷിട്ടഷിരഷിക്കുന്നതപ്പ് . കർഷകർകപ്പ് പുതുതകായഷി വകായ്പ അനുവദഷിക്കുന്നതഷിനകാണപ്പ് ഈ സസൗകരത്യേന
നടപഷിലകാക്കുന്നതപ്പ് . സനസകാനതഷിനപ്പ് 1870 ശകകാടഷി രൂപ (ശകരള ഗ്രകാമകീണ് ബകാങഷിനപ്പ് 1000 ശകകാടഷി രൂപയുന
,ശകരള ശസ്റ്റേറപ്പ് ശകകാ-ഓപശററകീവപ്പ് ബകാങഷിനപ്പ് 870 ശകകാടഷി രൂപ) യകാണപ്പ് കർഷകർകപ്പ് പുതഷിയ ഹ്രസസ്വകകാല
വകായപ്പ്പകാ നല്കുന്നതഷിനകായഷി അനുവദഷിചഷിട്ടുളതപ്പ് .
ഇതഷില് 1200 ശകകാടഷി രൂപയകാണപ്പ് നചെറുകഷിടനകാമമകാത്രകർഷകരുനട കകാർഷഷിക പവർതനങ്ങൾ
നടപഷിലകാക്കുന്നതഷിനു നകീകഷി നവചഷിട്ടുളതപ്പ് . പകാഥമഷിക കകാർഷഷിക സഹെകരണ നസകാജസറഷികൾ , ശകരള
ഗ്രകാമകീണ് ബകാങപ്പ് എന്നഷിവ മുശഖനയകാണപ്പ് കർഷകർകപ്പ് വകായപ്പ്പകാ ലഭത്യേമകാകുന്നതപ്പ് . വകായ്പ കകാലകാവധഷി
ശകകാവഷിഡപ്പ് 19 മഹെകാമകാരഷിയുനട പശകാതലതഷില്, കർഷകർകപ്പ് സമയബനഷിതമകായഷി കകാർഷഷിക
പവർതനങ്ങൾ നടത്തുന്നതഷിനുള പശതത്യേക ഹ്രസസ്വകകാല വകായ്പ പദതഷിയകാണപ്പ് (Special Liquidity
facility -2 SLF-2 ). റഷിസർവ്വപ്പ് ബകാങപ്പ് ഓഫപ്പ് ഇന്തത്യേ പശതത്യേക ധനസഹെകായമകായഷി നബകാർഡപ്പ് മുശഖന
റകീജൈഷിയണല് റൂറല് ബകാങ്കുകൾ, ശകകാ-ഓപശററകീവപ്പ് ബകാങ്കുകൾ എന്നഷിവയഷിലൂനട കർഷകർകപ്പ് കകാർഷഷിക
പവർതനങ്ങൾ തടസമഷിലകാനത നടത്തുന്നതഷിനുള വകായ്പ സസൗകരത്യേന ഉറപകാക്കുകയകാണപ്പ് SLF -2
യഷിലൂനട ലകത്യേമഷിട്ടഷിരഷിക്കുന്നതപ്പ് .
ഇതഷില് കർഷകർകപ്പ് 785 ശകകാടഷി രൂപയുനട വകായപ്പ്പകാ ഇതഷിനകന ലഭത്യേമകാകഷിയഷിട്ടുണപ്പ് . ഒരു വർഷന
പകാഥമഷിക കകാർഷഷിക സഹെകരണ നസകാജസറഷികൾ മുശഖനയുന ശകരള ഗ്രകാമകീണ് ബകാങപ്പ് മുശഖനയുന
വകായ്പകൾ നല്കഷിവരുന. യഥകാർത കർഷകർകപ്പ് വകായ്പ സസൗകരത്യേന ലഭത്യേമകാകുന്നതഷിനുള
സഹെകായങ്ങൾ നല്കുന്നതഷിനുന, വകായ്പ ലഭത്യേത ഉറപകാക്കുന്നതഷിനുന പഞകായത്തു തലതഷില് കൃഷഷി
ആഫകീസർ കണ്വകീനറകായുന പഞകായതഷിനല പരമകാവധഷി സർവകീസപ്പ് ഏരഷിയ വരുന്ന ബകാങപ്പ് മകാശനജൈർ
നചെയർമകാനകായുന ഒരു കമ്മഷിറഷി രൂപകീകരഷിക്കുന്നതഷിനുന നഷിർശദശേന നല്കഷിയഷിട്ടുണപ്പ് . അനഗങ്ങളകായഷി
പഞകായതഷില് പവൃതഷിക്കുന്ന എലകാ ബകാങ്കുകളനടയുന മകാശനജൈർമകാർ, പകാഥമഷിക സഹെകരണ സനഘന
പതഷിനഷിധഷി, കകാർഷഷിക അനുബന വകുപ്പുകളഷിനല പതഷിനഷിധഷികൾ എന്നഷിവനരയുന പശതത്യേക
കണഷിതകാവകായഷി ലകീഡപ്പ് ബകാങപ്പ് മകാശനജൈരകായുന ഉൾനപടുതഷിയഷിട്ടുണപ്പ് .
ഇതുകൂടകാനത വകായപ്പ്പ തഷിരഷിചടകകാനുള കകാലകാവധഷി ആറപ്പ് മകാസന കൂടഷി നകീട്ടഷിനല്കുന്നതഷിനപ്പ്
ശമകാറശട്ടകാറഷിയന പഖത്യേകാപഷിക്കുവകാനുന ഈ കകാലഘട്ടതഷിനല പലഷിശേ ഇളവപ്പ് നല്കുവകാനുന ശസ്റ്റേറപ്പ് നലവല്
ബകാശങഴെപ്പ്സപ്പ് കമ്മഷിറഷിയഷില് ശുപകാർശേ സർകകാർ തലതഷില് നല്കഷിയഷിട്ടുണപ്പ്
ഇതപ്പ് കൂടകാനത പകാട്ടക്കൃഷഷി നചെയ്യുന്ന കർഷകർകപ്പ് tripartiate agreement മുശഖന വകായപ്പ്പപ്പ്
സസൗകരത്യേന ഉറപ്പുവരുതകാൻ സർകകാർ (SLBC) ശസ്റ്റേറപ്പ് നലവല് ബകാശങഴ്സപ്പ് കമ്മഷിറഷിയുനട
എസപ്പ് .എല്.ആർ.എന മകീറഷിനഗഷില് ആവഷിശേത്യേന ഉന്നയഷിക്കുകയുന നചെയ്തഷിട്ടുണപ്പ്.
6. വഷിപണഷിയഷിലുള ഇടനപടലുകൾ
കകാർഷഷിശകകാലന്നങ്ങൾക്കു വഷിലസഷിരതയുന നത്യേകായവഷിലയുന ഉറപകാക്കുന്നതഷിനുന അതഷിലൂനട
പചകറഷികളനട ഉതപ്പ്പകാദനന വർധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുമകായഷി "ശകരള ഫകാന ഫ്രഷപ്പ് പഴെന പചകറഷി" എന്ന
പദതഷിയഷിലൂനട 16 ഇനന പഴെന പചകറഷികളനട അടഷിസകാന വഷില പഖത്യേകാപഷിച്ചു. ശകരള ഫകാന ഫ്രഷപ്പ് പഴെന
പചകറഷി തകാങ്ങുവഷില പദതഷി 2020 നവനബർ ഒന്നഷിനപ്പ് പകാബലത്യേതഷില് വന. പദതഷിയുനട
പഖത്യേകാപനതഷിലൂനട ശകരളതഷിനല 16 ഇനന പഴെന പചകറഷികൾകകാണപ്പ് അടഷിസകാന വഷില പഖത്യേകാപഷിചതപ്പ് .
മരചകീനഷി, ശനന്ത്രൻ, കുമളന, നവളരഷി, പകാവല്, പടവലന, വളഷിപയർ, തകകാളഷി, നവണ,
കത്യേകാശബജൈപ്പ്, ഉരുളകഷിഴെങ്ങു, ബകീൻസപ്പ് , ബകീറപ്പ്റൂട്ടപ്പ്, നവളത്തുളഷി എന്നഷിവയകാണപ്പ് തകാങ്ങുവഷില പഖത്യേകാപഷിചഷിട്ടുളതപ്പ് .
കൃഷഷി വകുപഷിനന്റെ AIMS ശപകാർട്ടലഷില് രജൈഷിസ്റ്റേർ നചെയ്തഷിട്ടുള എലകാ അർഹെരകായ കർഷകർക്കുന ഈ
പദതഷിയുനട പശയകാജൈനന ലഭഷിക്കുന. ജൈഷിലകളഷില് അടഷിസകാന വഷില പഖത്യേകാപഷിച വഷിളയുനട വഷില
തകാഴുശമകാൾ ജൈഷിലകാ വഷില ശമകാണഷിററഷിനഗപ്പ് കമ്മഷിറഷിയുനട ശുപകാർശേ പകകാരന കൃഷഷി ഡയറക്ടർ ജൈഷിലയഷില്
അടഷിസകാന വഷില പഖത്യേകാപഷിക്കുകയുന അതഷിൻ പകകാരന ഉതപ്പ്പന്നങ്ങൾ നഷിലവഷിനല മകാർകറപ്പ് വഷിലയപ്പ്

തഷിരനഞ്ഞടുത 550 വഷിപണഷികൾ വഴെഷി സനഭരഷിക്കുന. ഇങ്ങനന സനഭരഷിക്കുശമകാൾ ഉണകാകുന്ന
പഖത്യേകാപഷിച തകാങ്ങു വഷിലയഷില് നഷിനള വത്യേതത്യേകാസന കർഷകനന്റെ അകസൗണഷിശലകപ്പ് ശനരഷിട്ടപ്പ് നല്കുന.
2021-22 സകാമതഷിക വർഷതഷില് സുഭഷിക ശകരളന പദതഷിയുനട ഘടകങ്ങൾ മറ്റു പദതഷിളകായ
നനലപ്പ് വഷികസന പദതഷി, പകാശദശേഷിക പകാധകാനത്യേമുള വഷിളകളനട വഷികസന പദതഷി, പചകറഷി വഷികസന
പദതഷി, പയർ, കഷിഴെങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളനട വഷികസന പദതഷി, പഴെവർഗ്ഗ വഷികസന പദതഷി എന്നഷിവയഷില്
ഉൾനപടുതഷി നടപഷിലകാകഷി വരുന.

ക്രമ നമ്പര

സസംരസംഭസം

സബബ് സ നിഡനി

സൂക്ഷ്മ തല സസംരസംഭസം

25
രൂപവരരയുള
സസംരസംഭസം

ലക്ഷേസം

50% പരമമാവധനി 10
ലക്ഷേസം

രചെറുകനിട സസംരസംഭസം

25 ലക്ഷേസം മുതല് 1
കകമാടനി
വരരയുള
സസംരസംഭസം

40% പരമമാവധനി 25
ലക്ഷേസം

ഇടത്തരസം സസംരസംഭസം

1 കകമാടനി മുതല് 5 കകമാടനി
വരര

30% പരമമാവധനി 50
ലക്ഷേസം

1

2

3

മൂലധന നനികക്ഷേപസം

