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അനുബനന
2021-22 വര്ഷതത്തില് നനെല്കൃഷത്തികക്കാവശശ്യമക്കായ ഗുണമമന്മയുള്ള നനെല്വത്തിതത്ത് ഉതത്ത്പക്കാദത്തിപത്തിചത്ത്
കര്ഷകര്കത്ത് ലഭശ്യമക്കാക്കുന്നതത്തിനെത്ത് രജത്തിമസ്റ്റേര്ഡത്ത് വത്തിത്തുതത്ത്പക്കാദക പദ്ധതത്തി 2500 നഹെക്ടര് സ്ഥലതത്ത്
നെടപത്തിലക്കാകത്തി വരുന. അപ്രകക്കാരന 10000 ടണ് നനെല്വത്തിതത്ത് മകരള സനസ്ഥക്കാനെ വത്തിതത്ത് വത്തികസനെ
അമതക്കാറത്തിറത്തി മുഖക്കാനത്തിരന സനഭരത്തിചത്ത് വത്തിതരണന നചെയ്യുവക്കാനുന ലകശ്യമത്തിടുന. 2021-22 വര്ഷതത്തില്
നനെല്കൃഷത്തി മപ്രക്കാതക്കാഹെത്തിപത്തികക്കാന് സനസ്ഥക്കാനെക്കാവത്തിഷ്കൃത നനെല്കൃഷത്തി വത്തി ക സനെ പദ്ധതത്തി പ്രകക്കാരന
നെടപത്തിലക്കാക്കുന്ന വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തി ഘടകങ്ങളുനട വത്തിവരന ചുവനട മചെര്ക്കുന :
A . സുസ്ഥത്തി ര നനെല്കൃഷത്തി വത്തി ക സനെ പദ്ധതത്തി : സനസ്ഥക്കാനെക്കാവത്തിഷത്ത്കൃത പദ്ധതത്തിയക്കായ
നനെൽകൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തിനല ഘടക പദ്ധതത്തിയക്കായ സുസ്ഥത്തിര നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ
പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്നപടുതത്തി നനെല്കൃഷത്തികത്ത് അതത്യുല്പക്കാദനെമശഷത്തിയുള്ള നനെല്വത്തിതത്ത്, വളന,
ജജവത്തിക കകീടമരക്കാഗ നെത്തിയന്ത്രണന മുതലക്കായവയക്കായത്തി ഒരു നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് 5500/- രൂപ നെത്തിരകത്തില്
വത്തിതരണന നചെയ്യുന. ഇതത്തിനെക്കായത്തി 8584.83734 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.
B . നനെല്കൃഷത്തി വത്തി ക സനെ ഏജന്സത്തി ക ള്ക്കുളള ഫണത്ത്- സനസ്ഥക്കാനെത്തുള്ള പതത്ത്
നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ ഏജന്സത്തികള്കത്ത് അവരുനട പ്രവർതനെ നചെലവുകൾക്കുന മപ്രക്കാജക്ടത്ത്
അധത്തിഷത്തിത പ്രവർതനെങ്ങൾക്കുന തുക അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത് നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തില്
68.16266 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.
C . പ്രമതശ്യക നനെലത്തി നെ ങ്ങളുനട കൃഷത്തി ക്കു ളള മപ്രക്കാതക്കാഹെനെന പദ്ധതത്തി പ്രകക്കാരന പ്രമതശ്യക
നനെലത്തിനെങ്ങളുനട (നപക്കാകക്കാളത്തി, ഞവര, ജകീരകശക്കാല & ഗനകശക്കാല, രക്തശക്കാലത്തി, ബസ്മതത്തി)
വത്തികസനെതത്തിനെക്കായത്തി നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് 10000/- രൂപ സബത്തിഡത്തി നെത്തിരകത്തില് 500 നഹെക്ടറത്തില് പദ്ധതത്തി
നെടപത്തിലക്കാക്കുന്നതത്തിനെത്ത് 50 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.
D . പക്കാടമശഖരസമത്തി ത ത്തി ക ളുനട പ്രവര്തനെ നചെലവത്തി നെ ക്കായുളള പദ്ധതത്തിപക്കാടമശഖര
സമത്തിതത്തികളുനട പ്രവര്തനെ നചെലവത്തിനെക്കായത്തി നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് 360 രൂപ ക്രമതത്തില് 83334 നഹെക്ടറത്തില്
നെടപത്തിലക്കാക്കുന്നതത്തിനെത്ത് സഹെക്കായധനെന നെല്കുന്നതത്തിനെത്ത് മവണത്തി 300 ലകന രൂപ നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണത്ത്.
E . കരനനെല്കൃഷത്തി വത്തി ക സനെന- കരനനെല്കൃഷത്തി മപ്രക്കാല്സക്കാഹെത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെക്കായത്തി നഹെക്ടറത്തിനെത്ത്
13600/- രൂപ നെത്തിരകത്തില് 404.41 നഹെക്ടറത്തില് നെടപത്തിലക്കാക്കുന്നതത്തിനെത്ത്
55 ലകന രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.
F . തരത്തി ശു നെത്തി ല കൃഷത്തി -തരത്തിശത്ത് നനെല്കൃഷത്തികക്കായത്തി സുഭത്തികമകരളന പദ്ധതത്തിയുനട ഭക്കാഗമക്കായത്തി
ഒന്നക്കാന വര്ഷന നഹെക്ടനറക്കാന്നത്തിനു ആനക 40,000/- രൂപ (35,000/- രൂപ കര്ഷകനുന, 5,000/രൂപ ഭൂവുടമകള്ക്കുന)സഹെക്കായധനെമക്കായത്തി നെല്കുന. ഇതത്തിനെക്കായത്തി നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ
പദ്ധതത്തിയത്തില് ഘടക പദ്ധതത്തിയക്കായ തരത്തിശത്ത് നനെല്കൃഷത്തികത്ത് മവണത്തി 300 ലകന രൂപ 750
നഹെക്ടറത്തില് നനെല്കൃഷത്തി വശ്യക്കാപത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെക്കായത്തി നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണത്ത്.
G . ഒരുപ്പൂ കൃഷത്തി ഇരുപ്പൂ കൃഷത്തി - ഒരുപ്പൂ കൃഷത്തി ഇരുപ്പൂ കൃഷത്തി ആക്കുന്നതത്തിനെക്കായത്തി നഹെക്ടനറക്കാന്നത്തിനു
10000 രൂപ നെത്തിരകത്തില്
500 നഹെക്ടറത്തില് നെടപത്തിലക്കാക്കുന്നതത്തിനെത്ത്
50 ലകന രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.
H . നനെല്വയലുകളുനട
ഉടമസ്ഥര്കത്ത് മറക്കായല്റത്തി - നനെല്വയലുകള് അമതപടത്തി
നെത്തിലനെത്തിര്ത്തുന്നതത്തിനുന
തരന
മക്കാറ്റുന്നതത്ത്
തടയുന്നതത്തിനുന
നനെല്കൃഷത്തിയുനട
മപ്രക്കാതക്കാഹെനെതത്തിനുമക്കായത്തി നനെല്വയലുകളുനട
ഉടമസ്ഥര്കത്ത് നഹെക്ടറത്തിനെത്ത്
2000 രൂപ
നെത്തിരകത്തില് മറക്കായല്റത്തി നെല്കുന. ഇതത്തിനെക്കായത്തി നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തില് 1500
ലകന രൂപ നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണത്ത്.

I . പരമ്പരക്കാഗത നനെല്കൃഷത്തി മമഖലകളത്തി ന ല നനെല്കൃഷത്തി ക ത്ത് പ്രമതശ്യക ധനെസഹെക്കായന പരമ്പരക്കാഗത നനെല്കൃഷത്തി മമഖലകളക്കായ കരത്തി, നപക്കാകക്കാളത്തി, കയക്കാടത്ത് എന്നകീ പ്രമദശങ്ങള്
മകനകീകരത്തിചത്ത് പദ്ധതത്തിയധത്തിഷത്തിതമക്കായുള്ള നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ പ്രവര്തനെങ്ങള്കത്ത് 136 ലകന
രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
J . ഓപമറഷന് മകക്കാള് ഡബത്തി ള് : മകക്കാള് മമഖലയത്തിനല മപ്രക്കാജക്ടക്കാധത്തിഷത്തിതമക്കായുള്ള
നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെതത്തിനെത്ത് 200 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്. ടത്തി പദ്ധതത്തി പ്രകക്കാരന 202122 വര്ഷന നെടപത്തിലക്കാക്കുന്ന പ്രവര്തനെങ്ങള് ചുവനട മചെര്ക്കുന.
ക്രമ
നെന.

തുക
(ലകന രൂപ)

ഇനെന

1

പമ്പത്ത്നസറത്ത് ഉള്നപനടയുള്ള നമഷത്തിനെറത്തികള് വക്കാങ്ങത്തി
സ്ഥക്കാപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്

35

2

ബണ്ടുകളുനടയുന സ്ലൂയത്തിസുകളുനടയുന അറകുറപണത്തി

15

3

1000 നഹെക്ടറത്തില് ഇരുപ്പൂ നനെല്കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്
(നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് 10000 രൂപ പ്രകക്കാരന) ആനുകൂലശ്യന

100

4

ഒന്നക്കാന വത്തിള നനെല്കൃഷത്തികത്ത് മശഷന രണക്കാന വത്തിളയക്കായത്തി
പയര്/ മചെക്കാളന/എണ്ണക്കുരു വത്തിളകള് 400 നഹെക്ടര്
സ്ഥലതത്ത് കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്
നഹെക്ടറത്തിനെത്ത്
10000 രൂപ പ്രകക്കാരന ആനുകൂലശ്യന

40

5

ജവദത്യുതത്തി
കണകന്
സ്ഥക്കാപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്

5

6

നെത്തിര്വ്വഹെണനചലവത്ത്

/

ടക്കാന്സത്ത്മഫക്കാര്മര്

5
ആനക

200

K . പ്രകൃതത്തി മ കക്കാഭതത്തി ന ന്റെ പശക്കാതലതത്തി ല് പക്കാടമശഖരങ്ങളത്തി ന ല അടത്തി യ നത്തി ര
അടത്തി സ്ഥ ക്കാനെസസൗകരശ്യ പ്രവര്തനെങ്ങള്ക്കുള്ള ധനെസഹെക്കായന
: പ്രകൃതത്തിമകക്കാഭതത്തിനന്റെ
പശക്കാതലതത്തിൽ പക്കാടമശഖരങ്ങമളക്കാടനുബനത്തിച കനെക്കാലുകളത്തിനല തടസ്സങ്ങള് നെകീകല്, പമ്പത്ത്
നസറത്തിനന്റെയുന മറത്ത്
നമഷത്തിനെറത്തികളുനടയുന റത്തിപയര് മുതലക്കായ അടത്തിയനത്തിര പ്രവൃതത്തികള്
നെടപത്തിലക്കാക്കുന്നതത്തിനെത്ത് 50 ലകന രൂപ നെകീകത്തിനവചത്തിട്ടുണത്ത്.
L . പക്കാടമശഖരങ്ങളുനട അടത്തി സ്ഥ ക്കാനെ സസൗകരശ്യവത്തി ക സനെന ജറസത്ത് മത്തി ൽ സ്ഥക്കാപത്തി ക ൽ
മബക്കാകത്ത് നലവൽ കൺനവർനജൻസത്ത് : പക്കാടമശഖരസമത്തിതത്തികളുനട അടത്തിസ്ഥക്കാനെ സസൗകരശ്യ
വത്തികസനെ പ്രവർതനെങ്ങൾ മപ്രക്കാജക്ടത്ത് അധത്തിഷത്തിതമക്കായത്തി നെടപത്തിലക്കാക്കുന്നതത്തിനെത്ത് 70 ലകന രൂപ
നെകീകത്തിനവചത്തിട്ടുണത്ത്. പദ്ധതത്തി പ്രകക്കാരന 5 ലകന വനരയുള്ള പ്രവൃതത്തികൾ ജത്തിലക്കാ തലതത്തിലുള്ള
സമത്തിതത്തിയുന അഞ്ചു ലകതത്തിലധത്തികമക്കായ പ്രവൃതത്തികൾകത്ത് ജത്തിലക്കാതല സമത്തിതത്തിയുനട
ശുപക്കാർശമയക്കാനട സനസ്ഥക്കാനെതല സമത്തിതത്തിയുമക്കാണത്ത് അനഗകീകക്കാരന നെൽകുന്നതത്ത്.
2. മറത്ത് പദ്ധതത്തി ക ൾ
•
മണ്ണത്തിനന്റെയുന മവരത്തിനന്റെയുന ആമരക്കാഗശ്യ പരത്തിപക്കാലനെ പദ്ധതത്തിയത്തില് (Soil and Root Health
Management) ഉള്നപടുതത്തി കുമക്കായതത്തിനെത്ത് 5400 രൂപയുന നെല്കുന. ഇതത്തിനെക്കായത്തി 3050 ലകന രൂപ
നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണത്ത്.

•
മനെക്കാണ് പക്കാന് (പദ്ധതത്തിമയതരന) ഇനെതത്തില് ഉള്നപടുതത്തി നനെലത്തിനന്റെ ഉതത്ത്പക്കാദനെ മബക്കാണസത്ത്
ആയത്തി ഓമരക്കാ സകീസണത്തിനല നനെല്ക്കൃഷത്തിക്കുന നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് 1000 രൂപ നെല്കുന. ഇതത്തിനെക്കായത്തി 2021-22
വര്ഷതത്തില് ഗക്കാമപഞക്കായത്തുകള്കക്കായത്തി 1324 ലകന രൂപയുന മുനെത്തിസത്തിപക്കാലത്തിറത്തികള്കക്കായത്തി 44 ലകന
രൂപയുന മകക്കാര്പമറഷനുകള്കക്കായത്തി 0.50 ലകന രൂപയുന വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.
•
നനെല്കൃഷത്തികത്ത് ഭൂപരത്തിധത്തിയത്തിലക്കാനതയുന മറ്റു വത്തിളകള്കത്ത് 2 നഹെക്ടര് വനരയുന ജലമസചെനെതത്തിനെത്ത്
ജവദത്യുതത്തി സസൗജനെശ്യമക്കായത്തി അനുവദത്തിചത്ത് വരുന.
3. മകനക്കാവത്തി ഷ ത്ത് കൃത പദ്ധതത്തി ക ൾ
നനെല്കൃഷത്തിയുനട വത്തികസനെതത്തിനെക്കായത്തി മകനക്കാവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തിയക്കായ മദശകീയ ഭകശ്യ സുരക പദ്ധതത്തി ,
രക്കാഷകീയ കൃഷത്തി വത്തികക്കാസത്ത് മയക്കാജനെ, എന്നകീ പദ്ധതത്തികള് നെടപത്തിലക്കാകത്തി വരുന.
മദശകീയ ഭകശ്യ സുരക പദ്ധതത്തി പക്കാലകക്കാടത്ത് ജത്തിലയത്തിലക്കാണത്ത് നെടപത്തിലക്കാക്കുന്നതത്ത് . 60% മകന
വത്തിഹെത്തിതവുന 40% സനസ്ഥക്കാനെ വത്തിഹെത്തിതവുന ഉള്നപടുതത്തി
നെടപത്തിലക്കാക്കുന്ന പദ്ധതത്തിപ്രകക്കാരന
പ്രദർശനെമതക്കാട്ടങ്ങള് സനഘടത്തിപത്തിക്കുക, വത്തിതത്ത് വത്തിതരണന, മണ്ണത്ത് സനരകണന, സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുനട
വത്തിതരണന, സസശ്യ സനരകണന, കക്കാര്ഷത്തികയമന്ത്രക്കാപകരണങ്ങള്, ഗ്രൂപടത്തിസ്ഥക്കാനെതത്തിലുള്ള പ്രക്കാമദശത്തിക
സനരകണ പ്രവര്തനെങ്ങള് എന്നത്തിവയക്കാണു ആനുകൂലശ്യന നെല്കുന്നതത്ത് 2021-22 വര്ഷതത്തില് 88.00
ലകന രൂപയക്കാണത്ത് ഇതത്തിനെക്കായത്തി വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത്ത്.
രക്കാഷകീയ കൃഷത്തി വത്തികക്കാസത്ത് മയക്കാജനെ പദ്ധതത്തിയത്തിനല Productivity Improvement of Paddy in
Kerala എന്ന ഘടകതത്തില് അതത്യുലക്കാദനെമശഷത്തിയുള്ള നനെല് വത്തിതത്തിനുന, കുമക്കായ വസ്തുകളുനടയുന
സൂകമൂലക വളങ്ങളുനടയുന ഉപമയക്കാഗതത്തിനുന, സനമയക്കാജത്തിത കകീട നെത്തിയന്ത്രണതത്തിനുന, കക്കാര്ഷത്തിക
യന്ത്രവല്കരണതത്തിനുന മദശകീയ ഭകശ്യ സുരക പദ്ധതത്തിയുനട മക്കാനെദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമക്കായത്തി
നഹെക്ടനറക്കാന്നത്തിനെത്ത് 4500/- രൂപ ധനെസഹെക്കായന നെല്കുന്നതത്തിനുന നനെലത്തിനന്റെ മൂലശ്യ വര്ദ്ധനെവത്തിനെക്കായത്തി മത്തിനെത്തി
ജറസത്ത് മത്തില് സ്ഥക്കാപത്തികല്, സനസ്കരണ യൂണത്തിറത്ത് സ്ഥക്കാപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത് 50 ലകന രൂപയുന ഉള്നപനട
ആനക
4100 ലകന രൂപയ്ക്കുള്ള നപ്രക്കാമപക്കാസല് തയക്കാറക്കാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത്ത് മകനസര്കക്കാരത്തിനന്റെ
പരത്തിഗണനെയത്തിലക്കാണത്ത്.
4. ജനെകകീയക്കാസൂത്രണന :
ജനെകകീയക്കാസൂത്രണതത്തില് തമദ്ദേശ സസ്വയന ഭരണ സ്ഥക്കാപനെങ്ങളുനട വത്തിവത്തിധ നനെല് കൃഷത്തി
വത്തികസനെ പദ്ധതത്തികളത്തില് ഉള്നപടുതത്തി ഉഴവുകൂലത്തിക്കുന മറത്ത് ഉതത്ത്പക്കാദമനെക്കാപക്കാധത്തികള്ക്കുമക്കായത്തി ഒരു
നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് പരമക്കാവധത്തി 22000 രൂപയുനട ആനുകൂലശ്യന കര്ഷകര്കത്ത് ലഭത്തിക്കുനണത്ത്.
5. പ്രകൃതത്തി മ കക്കാഭന മൂലന കൃഷത്തി നെ ക്കാശന സനഭവത്തി ക്കു ന്ന സക്കാഹെചെരശ്യതത്തി ല് നെല്കുന്ന സഹെക്കായന
പ്രകൃതത്തിമകക്കാഭന മൂലന നനെല്കൃഷത്തികത്ത് നെക്കാശന സനഭവത്തിക്കുന്ന സക്കാഹെചെരശ്യങ്ങളത്തില് പകരന
വത്തിതയക്കാനുള്ള നനെല്വത്തിതത്ത് സസൗജനെശ്യമക്കായത്തി നെല്കുനണത്ത്. കൂടക്കാനത പ്രകൃതത്തി മകക്കാഭ ദുരത്തിതക്കാശസ്വക്കാസ
നെത്തിധത്തിയത്തില് നെത്തിനന നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് 13500 രൂപ നെത്തിരകത്തിലുന വത്തിള ഇന്ഷസ്വറന്സത്ത് പദ്ധതത്തിയത്തില് അനഗമക്കായ
കര്ഷകര്കത്ത് 45 ദത്തിവസതത്തിനെകമുള്ള വത്തിളയത്ത് നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് 15000 രൂപയുന 45 ദത്തിവസതത്തിനു മശഷമുള്ള
വത്തിളയത്ത് നഹെക്ടറത്തിനെത്ത് 35000 രൂപ പ്രകക്കാരവുന ധനെസഹെക്കായന അനുവദത്തിക്കുനണത്ത്.
കര്ഷകര് ഉതത്ത്പക്കാദത്തിപത്തിക്കുന്ന നനെലത്ത് സര്കക്കാര് സത്തിവത്തില് സജപസത്ത് മകക്കാര്പമറഷന് മുമഖനെ
കത്തി മ ലക്കായത്ത് 28.72 രൂപ നെത്തി ര കത്തി ല് സനഭരത്തിക്കുന.

