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അനുബനന

1. ]¨¡dn hnIk\ ]²Xn

പച്ചക്കററി വറികസന പദ്ധതറി പ്രകകാരന തകാഴഴെ പറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തറിവരുന. 

• സ്കൂള് പച്ചക്കററി കൃഷറി 
• പച്ചക്കററി കൃഷറി ഴചെയ്യുന്നവര്ക്കക്ക് സക്ക്പപ്രയര് സബറിഡറി 
• പച്ചക്കററി കൃഷറി ഴചെയ്യുന്നവര്ക്കക്ക് പമക്ക് ഴസറക്ക് 
• ക്ലസ്റ്റര് പച്ചക്കററി കൃഷറി 
• പഗകാ ബകാഗറിഴലെ പച്ചക്കററി കൃഷറി  
• മഴെമറ 
• തരറിശക്ക്  കൃഷറി  
• സുഭറിക്ഷ പകരളന പദ്ധതറി 

2.    കറിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ വറികസനന 
• ഇടവറിള കൃഷറി 
• തരറിശക്ക് കൃഷറി 

3.  നകാളറിപകര വറികസനന 
    നകാളറിപകര കകൗണ്സറില് മുഖകാനറിരന കുററിയ ഇനന  ഹഹൈബറിഡക്ക്  WCT  ഴതങ്ങറിന് ഹതകള് 
    50  % സബറിഡറിയറില് വറിതരണന ഴചെയ്യുന. 
4.  സുഗന വവ്യഞ്ജന വറികസനന 

• കുരുമുളകക്ക് കൃഷറി വറികസനന 
• ഇഞറി കൃഷറി വറികസനന  
• ജകാതറി ഗകാമ്പു  കൃഷറി വറികസനന 
• കുരുമുളകക്ക് പുനരുദ്ധകാരണന 
• പ്രളയ ബകാധറിത പ്രപദേശങ്ങളറില് ജകാതറി കൃഷറി പുനരുദ്ധകാരണന 

5.   ഹജവ  കൃഷറിയുന ഉത്തമ രരീതറികളന 
• ഹജവകൃഷറി പപ്രകാതകാഹൈറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകളഴട രൂപരീകരണന. 
• ഹജവ പച്ചക്കററി ഉതക്ക്പകാദേനന 
• ഭകാരതരീയ പ്രകൃതറി കൃഷറി പദ്ധതറി സുഭറിക്ഷന സുരക്ഷറിതന പദ്ധതറി 

കര്ഷക  കൂടകായ്മയറിലൂഴട  ഹജവ  ഉല്പകാദേപനകാപകാധറികള്  നറിര്മറിക്കുകയുന   അവ
കൃഷറിയറിടത്തറില്  പ്രപയകാഗറിയ്ക്കുകയുന ഴചെയ്യുന. 

6.     ആത്മ പദ്ധതറികള് 
      കര്ഷകര്ക്കുള്ള പരറിശരീലെനങ്ങളന  മകാതൃകകാപപകാട്ടുകള്, കര്ഷക ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കക്ക് ഉല്പകാദേപനകാപകാധറികള്
      വറിതരണന ഴചെയ്യുക, കര്ഷക സഭകളന ഞകാറ്റുപവലെ ചെനയുന നടപറിലെകാക്കറി വരുന. 
7.     പഹൈകാര്ടറികള്ച്ചര് മറിഷന് പദ്ധതറി 
        പഹൈകാര്ടറികള്ച്ചര് മറിഷന് പദ്ധതറി പ്രകകാരന  തകാഴഴെ പറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപറിലെകാക്കുന. 

• ഫവലൃക്ഷങ്ങളഴട വറിള വറിസ്തൃതറി വറികസനന 
• (ഡകാഗണ് ഫ്രൂടക്ക്,വകാഴെ,  ഹപനകാപറിള്,  പപകായ,  പകാവക്ക്,  റനബൂടകാന്,  പകാഷന് ഫ്രൂടക്ക്,  മകാപങകാസ്റ്ററിന്,

ജകാമുന്) 
• ഹഹൈബറിഡക്ക് പച്ചക്കററി കൃഷറി വറികസനന 



• പൂക്കൃഷറി വറികസനന 
• സുഗന വവ്യഞ്ജന കൃഷറി വറികസനന കുരുമുളകക്ക്, ഇഞറി, മഞ്ഞള് 
• പതകാടവറിള കൃഷറി ഴകകാപക്കകാ കൃഷറി 
• കുരുമുളകക്ക്, ഴകകാപക്കകാ, മകാവക്ക് തുടങ്ങയവയുഴട പുനരുജരീവന പദ്ധതറി 
• ജലെ സനഭരണ സനവറിധകാനങ്ങളഴട നറിര്മകാണന 50% സബറിഡറി 
• സനരക്ഷറിത കൃഷറി വറികസനന തണല് വലെ, പപകാളറി ഹൈകൗസറില് പച്ചക്കററി കൃഷറി സഹൈകായന 
• കപമകാസ്റ്റക്ക് യൂണറിറക്ക് നറിര്മകാണന 
• പഹൈകാര്ടറികള്ച്ചര് യന്ത്ര വല്ക്കരണന ടറില്ലര്, കകാടുഴവടറിയന്ത്രന, സക്ക്പപ്രയര്  

8.       വറിള പരറിപകാലെന പദ്ധതറി 
• എലെറി നറിര്മകാര്ജന പരറിശരീന പരറിപകാടറി 
• കരീട നറിരരീക്ഷണത്തറിനുള്ള സഹൈകായന പരറിശരീലെന പരറിപകാടറികള്. 

9.      ഫലെവര്ഗ്ഗ പദ്ധതറി 
     ടറിഷഷ്യുകള്ച്ചര് വകാഴെ,  വകാഴെക്കന്നക്ക് വറിതരണന,  വകാഴെ ഹപനകാപറിള് എന്നറിവയുഴട വറിസ്തൃതറി വവ്യകാപനന,
ദേരീര്ഘകകാലെ പച്ചക്കററി ഹതവറിതരണന 
      കകാരവ്യക്ഷമതകാ  പരറിശരീലെന പരറിപകാടറി,  കൃഷറി പകാടശകാലെകള്, ഭക്ഷവ്യ സുരക്ഷകാ ഗ്രൂപ്പുകള് പരറിശരീലെന
പരറിപകാടറികള്, പ്രദേര്ശന പതകാടങ്ങള്, സനപയകാജറിത മകാതൃക  കൃഷറിപത്തകാടന.
10. ഓണന വറിപണറി പദ്ധതറി

ഓണക്കകാലെത്തക്ക്  പഴെന,  പച്ചക്കററി  വറിപണറിയറിലുണകാകുന്ന  വറിലെക്കയറഴത്ത
പ്രതറിപരകാധറിക്കുന്നതറിനകായറി  കൃഷറിവകുപറിഴന്റെ  ആഭറിമുഖവ്യത്തറില് കൃഷറിഭവനുകള്പതകാറുന  പഴെന,  പച്ചക്കററി
വറിപണറികള് ആരനഭറിക്കുന്നതറിനക്ക് ഉപദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുളളതകാണക്ക് ഈ പദ്ധതറി. ഈ പദ്ധതറി പ്രകകാരന ക൪ഷകരറില്
നറിന്നക്ക് കൂടറിയ നറിരക്കറില് പഴെന, പച്ചക്കററി ഉല്പന്നങ്ങള് സനഭരറിക്കുകയുന സനഭരണ വറിലെഴയക്കകാള് കുറഞ്ഞ
നറിരക്കറില് ഴപകാതു ജനങ്ങള്ക്കക്ക് അവ ലെഭവ്യമകാക്കുകയുന ഴചെയ്യുന.
11. ബപയകാഗവ്യകാസക്ക് പദ്ധതറി  

ബപയകാഗവ്യകാസക്ക്  പദ്ധതറി  പ്രകകാരന  സകാധകാരണ  ബപയകാഗവ്യകാസക്ക്  പകാന്റുന  സകാനറിറററി  പടകായയ്ലറക്ക്
പകാന്റുന  സകാപറിക്കുന്നതറിനക്ക്  ഒരു  മരീറര്  കക്യൂബക്ക്  വറിസ്തൃതറിയുള്ള  പകാന്റുകള്ക്കക്ക്  പകന്ദ്ര  സബറിഡറി  ആയറി
വറിഭകാഗത്തറിനക്ക് 7500 രൂപയുന എസക്ക്.സറി/എസക്ക്.ററി വറിഭകാഗങ്ങള്ക്കക്ക് 10000/- രൂപയുന ജനറല് നല്കുന. 2
മരീറര് കക്യൂബക്ക് മുതല് 6  മരീറര് കക്യൂബക്ക് വഴര വറിസ്തൃതറിയുള്ള പകാന്റുകള്ക്കക്ക് പകന്ദ്ര സബറിഡറി ആയറി ജനറല്
വറിഭകാഗത്തറിനക്ക്  12000  രൂപയുന  എസക്ക്.ററി/എസക്ക്.എസറി  വറിഭകാഗങ്ങള്ക്കക്ക്  13000/-  രൂപയുന  നല്കുന.
കൂടകാഴത  സനസകാന  വറിഹൈറിതമകായറി  8000/-  രൂപയുന  സബറിഡറി  നല്കുന.  കൂടകാഴത  നറിര്മകാണ
പ്രവര്ത്തനത്തറില് ഏര്ഴപടറിരറിക്കുന്നവര്ക്കക്ക് പരറിശരീലെനവന നല്കുന. 
12. സകാന 

കൃഷറിയറിടങ്ങളറില്  യന്ത്രവല്ക്കരണന  നടപറിലെകാക്കുന്നതറിനകായറി  60%  പകന്ദ്രഫണന,  40%
സനസകാന  ഫണന  ഉപപയകാഗറിച്ചക്ക്  നടപറിലെകാക്കുന.  നറിലെന  ഒരുക്കുന്നതക്ക്  മുതല്  ഴകകായ്യുന്നതറിനക്ക്  വഴര
ആവശവ്യമകായ  ടകാക്ടര്,  ടറില്ലര്,  ഴസ്പെയര്,  പുല്ലക്ക്  ഴവടറി,  ഴകകായക്ക്  യന്ത്രന  എന്നറിവ  ഈ  പദ്ധതറിയറില്
വകാങ്ങറിയറിട്ടുണക്ക്.  കൂടകാഴത  കര്ഷകര്ക്കക്ക്  മറിതമകായ  വകാടക  നറിരക്കറില്  കകാര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള്
ലെഭവ്യമകാക്കുന്നതറിനകായറി ഈ വര്ഷന   ഫകാന ഴമഷറിനററി ബകാങ്കുകള്ക്കക്ക് സബറിഡറി നല്കുന. 

13. കുടറിയ്ക്കല് അപഗകാ സര്വരീസക്ക് ഴസന്റെര് 
കകാഞ്ഞറിരപള്ളറി  പബകാക്കറിഴലെ  കൃഷറി  വകുപ്പുമകായറി  ബനഴപട  പദ്ധതറികളറിപലെയ്ക്കക്ക്  ആവശവ്യമകായ

നടരീല് വസ്തുക്കളഴട ഉല്പകാദേനവന വറിതരണവന നടത്തറിഴക്കകാണറിരറിക്കുന. 
• കര്ഷക ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കക്ക് വകാഴെകൃഷറിയ്ക്കക്ക് ധനസഹൈകായന Rs. 11,00,000/- 

• കര്ഷക സനഘങ്ങള്ക്കുന കകാര്ഷറിക വറിപണറിയ്ക്കുന ററിപവകാള്വറിനഗക്ക് ഫണക്ക് Rs. 6,00,000/ - 



•  സുഭറിക്ഷ പകരളന  കകാര്ഷറിക മൂലെവ്യ  വര്ദ്ധറിത ഉല്പന്നങ്ങളകായറി  മകാറല്  RS.5,50,080/-  ഇതു
കൂടകാഴത എല്ലകാ പഞകായത്തുകളന ജനകരീയകാസൂത്രണ പദ്ധതറി പ്രകകാരന കൃഷറിയ്ക്കക്ക്  ഴപ്രകാജക്ടുകള്
ഴചെയ്യുന.

14. വറിള ഇന്ഷഷ്വറന്സക്ക് പദ്ധതറി  
പ്രകൃതറി പക്ഷകാഭന മൂലെന സനഭവറിക്കുന്ന കൃഷറി നകാശത്തറിനക്ക് നഷ്ടപരറിഹൈകാരന നല്കുക എന്നതകാണക്ക് കകാര്ഷറിക
വറിള ഇന്ഷഷ്വറന്സക്ക് പദ്ധതറിയുഴട ഉപദ്ദേശന.  ഴതങ്ങക്ക്,  വകാഴെ,  റബര്,  കുരുമുളകക്ക്,  കമുകക്ക്,  ഏലെന,  കശുമകാവക്ക്,
ഹകതച്ചക്ക, കകാപറി,  ഇഞറി,  പതയറിലെ,  മരച്ചരീനറി,  മഞ്ഞള്, ഴകകാപക്കകാ,  നറിലെക്കടലെ,  എളളക്ക്,  പച്ചക്കററികള്,
ജകാതറി,  ഗകാമ,  ഴവററിലെ,  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള്,  കറിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള്,  കരറിമക്ക്,  പുകയറിലെ,  ഴനല്ലക്ക് എന്നരീ വറിളക
വറിള ഇന്ഷുറന്സക്ക് പദ്ധതറി ബകാധകമകായറിരറിക്കുന 
15. ഓര്ഗകാനറികക്ക് ഫകാമറിനഗക്ക്
സനസകാനത്തക്ക് ഹജവ കൃഷറിയറിലൂഴട സുരക്ഷറിതമകായ ഭപക്ഷവ്യകാതക്ക്പകാദേനത്തറിനകായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഈ  പദ്ധതറിയറിലൂഴട  നടത്തുന.  ഹജവ  സര്ടറിഫറിപക്കഷനകായുളള  സഹൈകായന  ക്ലസ്റ്ററുകളഴട
ശകറിഴപടുത്തല്,  ക്ലസ്റ്ററുകള്ക്കക്ക്  പപ്രകാതകാഹൈന  സഹൈകായന  പച്ചറിലെ  വള  പ്രപയകാഗന  എന്നറിവയറിലൂഴട
സുരക്ഷറിതവന ഭക്ഷവ്യപയകാഗവ്യവമകായ ഭപക്ഷവ്യകാതക്ക്പകാദേനന സകാധവ്യമകാക്കുന. 

• എപക്കകാപഷകാപ്പുകള്ക്കക്ക് വറിപണന സഹൈകായന 
• പ്രവര്ത്തനങ്ങളഴട നടത്തറിപറിനകായുളള സഹൈകായന

16. സുഭറിക്ഷന സുരക്ഷറിതന(ബറി.പറി.ഴക.പറി.) 
പകന്ദ്രപദ്ധതറിയകായ  (ബറി.പറി.ഴക.പറി.)  പ്രകകാരന  പകരളത്തറില്  നടപറിലെകാക്കുന്ന  സുഭറിക്ഷന

സുരക്ഷറിതന  പദ്ധതറി  ഹജവ  കര്ഷകഴര  പപ്രകാതകാഹൈറിപറിക്കുന്നതറിനകായറി  ലെക്ഷവ്യമറിടുന.  ഈ  പദ്ധതറി
പ്രകകാരന  500  ഴഹൈക്ടര്  സലെന  ഒരു  ക്ലസ്റ്റര്  ആയറി  രൂപരീകരറിച്ചക്ക്  ഹജവ  കൃഷറി
പപ്രകാതകാഹൈറിപറിക്കുന്നതറിനകായറി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപറിലെകാക്കുന.
17. ഒരുപകകാടറി ഫലെവൃക്ഷഹത വറിതരണന 

ഈ പദ്ധതറി പ്രകകാരന കൃഷറി ഭവനുകള് വഴെറി  ഫലെവൃക്ഷഹതകള് സകൗജനവ്യനറിരക്കറിലുന ബഡക്ക്,
ഗകാഫക്ക് എന്നറിവ 75% സബറിഡറി നറിരക്കറിലുന ഴപകാതുജനങ്ങള്ക്കക്ക് നല്കറിവരുന. 

മണക്ക് പരവ്യപവക്ഷണ മണക്ക് സനരക്ഷണ വകുപക്ക് നടപറിലെകാക്കറിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പൂഞ്ഞകാര്  നറിപയകാജക  മണ്ഡലെത്തറില്  മണക്ക്  പരവ്യപവക്ഷണ  മണക്ക്  സനരക്ഷണ  വകുപക്ക്  മുപഖന

നറിലെവറില്  നബകാര്ഡക്ക്  ആര്.ഐ.ഡറി.എഫക്ക്  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ഴപട  രണക്ക്  നരീര്ത്തട  പദ്ധതറികളന
മണറിടറിച്ചറിലുള്ള  പ്രപദേശങ്ങളഴട  ബലെഴപടുത്തല്  പദ്ധതറിയുമകാണക്ക്  നടപറിലെകാക്കറി  വരുന്നതക്ക്.
ആര്.ഐ.ഡറി.എഫക്ക് പദ്ധതറിയുഴട  22 -ാകാന ഘടത്തറില് ഉള്ഴപടുത്തറി ഭരണകാനുമതറി ലെഭറിച്ച  മുണക്കയന
പഞകായത്തറിഴലെ 136  ലെക്ഷന രൂപ അടങലുളള ഹമലെത്തടറി നരീര്ത്തട പദ്ധതറിയറില് നകാളറിതുവഴര  110.56
ലെക്ഷന  രൂപ  ചെറിലെവഴെറിച്ചറിട്ടുണക്ക്.  ആര്.ഐ.ഡറി.എഫക്ക്  പദ്ധതറിയുഴട  25  -ാകാന  ഘടത്തറില്  ഉള്ഴപടുത്തറി
ഭരണകാനുമതറി  ലെഭറിച്ച  പകാറപത്തകാടക്ക്,  മുണക്കയന  പഞകായത്തുകളറില്  ഉള്ഴപട  147.99  ലെക്ഷന  രൂപ
അടങലുളള  ഴചെറുമലെ പകാലെയ്ക്കകാന  നരീര്ത്തട പദ്ധതറിയറില് നകാളറിതുവഴര  60.97  ലെക്ഷന  രൂപ ചെറിലെവഴെറിച്ചക്ക്
വറിവറിധ  മണക്ക്  ജലെ സനരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപറിലെകാക്കറിയറിട്ടുണക്ക്.  മണറിടറിച്ചറിലുളള  പ്രപദേശങ്ങളഴട
ബലെഴപടുത്തല് പദ്ധതറിയറില് ഉള്ഴപടുത്തറി കുടറിയ്ക്കല് പഞകായത്തറില്  62.65  ലെക്ഷന രൂപ അടങലുളള
മൂപന്മലെ പദ്ധതറിയറില് നകാളറിതുവഴര  23.29  ലെക്ഷന രൂപയുഴട മണക്ക് ജലെ സനരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടപറിലെകാക്കറിയറിട്ടുണക്ക്.  കൂടകാഴത പൂഞ്ഞകാര് നറിപയകാജക മണ്ഡലെത്തറിഴലെ വറിവറിധ പഞകായത്തുകളഴട മണക്ക്
ഭൂപടന ഡറിജറിറലെകായറി തയകാറകാക്കറി വരുന.


