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�ഷിവ��് വട�ാേ�രി മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം
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2016 മുതല് 2021  വരരെയുള്ള  കകാലയളവവില്  വടകകാഞഞ്ചേരെവി നവിഞയകാജക
മണ്ഡലതവില് നടപവിലകാകവിയ പദ്ധതവികള

വര്ഷന പദ്ധതവിയുരട ഞപരെര രചെലവഴവിച്ച തുക
(ലക്ഷതവില്)

2016-2017

സനഞയകാജവിത രനല്കൃഷവി വവികസനന 54.07353

ജജവകൃഷവി വവികസനന 3.548

മണര പരെവിപകാലനവന ഉല്പകാദന വര്ദ്ധനവന 63.77829

പച്ചകറവി കൃഷവി വവികസനന 23.39104

നകാളവിഞകരെ കൃഷവി വവികസനന 0.94424

ഓണച്ചന 4.4

കകാര്ഷവിക വവിജകാന  വവകാപന ശകാകക്തീകരെണന
(ആത്മ പദ്ധതവികള ഉളരപരട)

7.04279

അഞഗകാ സര്വക്തീസര രസന്റര് 3.023

കര്ഷക രപന്ഷന് 130.28252

കകാര്ഷവികകാവശവതവിനര ജവദദ്യുതവി 167.69826

വവിള പരെവിപകാലനന 10.21927

പ്രകൃതവിഞക്ഷകാഭ ദുരെവിതകാശശകാസന (എസരഡവിആര്എഫര) 23.48455

എസര എച്ചര എന 1.6

ഞകനകാവവിഷ്കൃത പദ്ധതവികള

പവി രക വവി ജവ 5.345

ഞദശക്തീയ ബഞയകാഗവകാസര വവികസന പദ്ധതവി 1.491

ആരക 500.32149

2017-2018 സനഞയകാജവിത രനല്കൃഷവി വവികസനന 62.95985

മണര പരെവിപകാലനന 67.6804

വവിള പരെവിപകാലനന 1.8

ജജവകൃഷവി വവികസനന 2.816

ഞകരെ വവികസനന 3.53656

പച്ചകറവി കൃഷവി വവികസനന 28.99352

വവിജകാന വവകാപനന 13.44589

അഞഗകാ സര്വക്തീസര രസന്റര് 1.7373



ഓണന മകാര്കറര 3.94

പ്രകൃതവിഞക്ഷകാഭ ദുരെവിതകാശശകാസന (എസരഡവിആര്എഫര) 23.66008

എസര എച്ചര എന 3.07

കകാര്ഷവികകാവശവതവിനര ജവദദ്യുതവി 82.89158

സുഗനവവിള കൃഷവി  വവികസനന 0.4

മകാര്കറര വവികസനന 6.27095

കര്ഷക രപന്ഷന് 313.4712

ഞദശക്തീയ ബഞയകാഗവകാസര വവികസന പദ്ധതവി 0.5

SMAM 4.205

ആരക 621.37833

2018-2019

സനഞയകാജവിത രനല്കൃഷവി വവികസനന 47.51219

മണര പരെവിപകാലനന 84.04111

വവിള പരെവിപകാലനന 3.2

മകാര്കറര വവികസനന 3.2

ഞകരെ വവികസനന 1.75287

പച്ചകറവി കൃഷവി വവികസനന 36.94435

വവിജകാന വവകാപനന 17.25026

അഞഗകാ സര്വക്തീസര രസന്റര് 4.12456

ഓണന മകാര്കറര 7.21

വവിള ഇന്ഷുറന്സര 7.47

പ്രകൃതവിഞക്ഷകാഭ ദുരെവിതകാശശകാസന (എസരഡവിആര്എഫര) 50.73273

എസര എച്ചര എന 2.11

ജജവകൃഷവി വവികസനന 1.7

കര്ഷക രപന്ഷന് 299.8412

കകാര്ഷവികകാവശവതവിനര ജവദദ്യുതവി 29.81633

സുഗനവവിള കൃഷവി വവികസനന 2.9

ഞദശക്തീയ ബഞയകാഗവകാസര വവികസന പദ്ധതവി 1.24

SMAM 35.43209

ആരക 636.47769

2019-2020 സനഞയകാജവിത രനല്കൃഷവി വവികസനന 130.67684

മണര പരെവിപകാലനന 80.8055



വവിള പരെവിപകാലനന 1.4

മകാര്കറര വവികസനന 3.7

ഞകരെ വവികസനന 55.8174

പച്ചകറവി കൃഷവി വവികസനന 28.4603

വവിജകാന വവകാപനന 7.79827

കവിഴങര-പയര് വര്ഗ്ഗ കൃഷവി വവികസനന 0.4604

അഞഗകാ സര്വക്തീസര രസന്റര് 3.22417

എസര എച്ചര എന 9.8859

ഓണന മകാര്കറര 7.1

വവിള ഇന്ഷുറന്സര 8.005

പ്രകൃതവിഞക്ഷകാഭ ദുരെവിതകാശശകാസന (എസരഡവിആര്എഫര) 8.45

ജജവകൃഷവി വവികസനന 1.26

സുഗനവവിള കൃഷവി വവികസനന 3.8

കകാര്ഷവികകാവശവതവിനര ജവദദ്യുതവി 136.01207

കര്ഷക രപന്ഷന് 46.836

ആര് രക വവി ജവ 8.676

ഞദശവിയ ബഞയകാഗവകാസര വവികസന പദ്ധതവി 0.28

സമഗ രനല്കൃഷവി വവികസനന 149.1057

ഞകരെവവികസനന 144.72052

പച്ചകറവി വവികസന പദ്ധതവി 22.82385

വവിള ഇന്ഷുറന്സര 18.2247

ജജവകൃഷവിയുന ഉതമകൃഷവി മുറകളന 0.554

കകാര്ഷവിക വവിജകാപന വവകാപന ശകാകക്തീകരെണന 0.71418

പയറുവര്ഗ്ഗങളഞടയുന കവിഴങ്ങുകളരടയുന വവികസനന 0.83014

ലഞബകാറട്ടറവികളരട ആധുനക്തീകരെണന 0.16835

സുഗനവവിള കൃഷവി വവികസനന 2.25

അഞഗകാ സര്വക്തീസര രസന്റര് 3.25378

മണര പരെവിപകാലനവന ഉല്പകാദന വര്ദ്ധനവന 81.50248

വവിള പരെവിപകാലനന 2.92559

ആരക 969.72114

2020-2021 കര്ഷക രപന്ഷന് 347.05



നകാടന്  വവിതവിനങളരട  ജജവജവവവിധവ
സനരെക്ഷണവന ഞപ്രകാതകാഹനവന

0.05

പ്രകാഞദശവികപ്രകാധകാനവമുള്ള വവിളകളരട വവികസനന 1.09277

പഴവര്ഗ്ഗവവിള കൃഷവി വവികസനന 5.85780

കൃഷവി പകാഠശകാല 2.74185

ഓണചെന 5.85

മകാര്കറര വവികസനന 4.04043

ഞജശക്തീയ ബഞയകാഗവകാസര പദ്ധതവി 0.3692

കകാര്ഷവിക വവിജകാന  ഞകനന 0.21428

ഞസ്റ്റേറര ഞഹകാര്ട്ടവികളച്ചറല് മവിഷന് വവിവവിധ പദ്ധതവികള 14.13166

പ്രധകാന്മനവി കൃഷവി സവിഞ്ജയര ഞയകാജന 0.60611

കകാര്ഷവിക  വവികസനതവിനര  സസൗജനവ  ജവദദ്യൂതവി
പദ്ധതവി

68.4333

രനല്കൃഷവി-രപ്രകാഡക്ഷന് ഞബകാണസര 6.15694

ആരക 456.59434

ആരക തുക 3184.49299
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2021 ഏപപ്രില് മുതല് 2022 വരരെ വടകക്കാഞഞ്ചേരെപ്രി  നപ്രിഞയക്കാജക മണ്ഡലതപ്രില്
നടപപ്രിലക്കാക്കുന്ന  പദ്ധതപ്രികള

വര്ഷന പദ്ധതപ്രിയുരട ഞപരെര രചെലവഴപ്രിച്ച തുക
 (ലക്ഷതപ്രില്)

2021-2022

സനഞയക്കാജപ്രിത രനല്കൃഷപ്രി വപ്രികസനന 124.14822

ജജവകൃഷപ്രി വപ്രികസനന 0.57857

മണര പരെപ്രിപക്കാലനവന ഉല്പക്കാദന വര്ദ്ധനവന 72.3069

മക്കാര്കറപ്രിനഗര ഡവലപരരമനര 1.13357

പച്ചകറപ്രി കൃഷപ്രി വപ്രികസനന 27.1362

നക്കാളപ്രിഞകരെ കൃഷപ്രി വപ്രികസനന 42.3919

ഓണച്ചന 5.85

കക്കാര്ഷപ്രിക വപ്രിജക്കാപന വവക്കാപന 
ശക്കാകക്തീകരെണന
(ആത്മ പദ്ധതപ്രികള ഉളരപരട)

1.26857

അഞഗക്കാ സര്വക്തീസര രസനര് 2.4444

കക്കാര്ഷപ്രികക്കാവശവതപ്രിനര ജവദദ്യുതപ്രി 36.23639

വപ്രിള പരെപ്രിപക്കാലനന 1.3937

വപ്രിള ഇന്ഷുറന്സര 1.8214

സുഗനവപ്രിള കൃഷപ്രി വപ്രികസനന 1.2

ഒരു ഞകക്കാടപ്രി ഫലവൃക്ഷ ജതകള 0.22716

എസര എച്ചര എന 5.271

ആരക 323.40798


