15 -ാം േകരള നിയമസഭ
3 -ാം സേ ളനം
ന

ചി

േചാദ ം നം. 1567

ംഇ ാ

08-10-2021 - ൽ മ പടി ്
സം

ാനെ

െന

ാദനം

േചാദ ം
ീ.

േ

ഉ

രം

Shri. P. Prasad

ാളി െമാ ീൻ

( ഷി വ

(എ)

(എ)

േകരള

ിെ

്മ

ി)

ആെക വിള വി

ം 26,24,624

ീർ

െഹ ർ ആണ് . ഇതിൽ 85% ദീർഘകാല
വിളകളാണ് . 15% മാ മാണ് ഭ
ത് . സാ

ഉപേയാഗി
േകരള
െമാ

ിെല െനൽ ഷി സം
ം

ഷി വി

ശതമാനമാെണ
െനൽവയൽ
വി

ാന

കണ ് വ

ിെ

ംവ

മാ

േമാ;

ിൽ നിലവിൽ 1,98,180

ിതി വിവര കണ ് വ

ീകരി ി

കണ കൾ

(ബി) സം
പ

ളിെല െനൽവയൽ

ിവ വർ ി ി

സർ ാർ സ ീകരി
വിശദാംശ

ൾ ലഭ മാ

പ
തിനായി

നടപടികെള സംബ
േമാ?

കാരം

ഷി െട ം കരെനൽ

തി സംബ

ി

ാന സർ ാരിെ
തി, പാല

ാട് ജി

എ

ായി നട ാ

തിയായ േദശീയ ഭ

തി, ജനകീയാ

ര

തികൾ

ിവയി െട െനൽ ഷി െട വി
തികൾ

ആയ

ഷി വ

സംബ

-2 ആയി േചർ

ാ

ണം വഴി നട ിലാ

ഉ ാദന ം വർ ി ി
പ

ൾ

െനൽ ഷി വികസന

വിവിധ െനൽ ഷി വികസന പ
ി

വിവര

.

ം-1 ആയി േചർ

േക ാവി ത പ
തി, ഉൽ ാദനം,

്

2015-16 തൽ 2020-21 വെര

ാനെ

അ ബ

മത എ

് . ആയത് ആെക

ിക

ഷി െട ം വി

(ബി)

കണ കൾ

സാ

വർഷ

ഉ ാദന

ീകരി ി

തി െട 7.5507 ശതമാനമാണ് .

സി

ായി

ിതി വിവര

വിള വി

സം

െനൽ ഷി െട വി

ിക

െഹ റിൽ െനൽ ഷി

ാനെ

ഷി െട ം കരെനൽ ഷി െട ം

തി എ െയ

സി

കാരം േകരള

തി െട എ
ം, 2015 തൽ സം

്

വിളകൾ

തി

േവ

ി

് നട ിലാ

ി

വിശദാംശ

തി ം
ിവ

വിവിധ
.

ൾഅ ബ

ം

.

െസ

ൻ ഓഫീസർ

1 of 1

അനുബനന്ധം - 1

സന്ധംസസ്ഥാനതത്തെ 2015-16 മുതൽ 2020-21 വതരെയുള്ള വർഷങ്ങളളിതലെ തനൽവയൽ
കൃഷളിയുതടെയുന്ധം കരെതനൽകൃഷളിയുതടെയുന്ധം വളിസ്തൃതളി സന്ധംബനളിച്ച വളിവരെങ്ങൾ

വർഷന്ധം

തനൽവയൽ കൃഷളി
വളിസ്തൃതളി (തഹെക്ടർ)

കരെതനൽകൃഷളി
വളിസ്തൃതളി (തഹെക്ടർ)

ആതകയുള്ള തനല
കൃഷളി വളിസ്തൃതളി
(തഹെക്ടർ)

2015-16

190939.33

5930.67

196870

2016-17

166183.70

5214.30

171398

2017-18

189085.86

5149.14

2018-19

198026.21

4880.92

202907

2019-20

191051

7129

198180

2020-21

194235

200809*

* 2020-21 വർഷതത്തെ വയൽകൃഷളി, കരെക്കൃഷളി എനളിവയുതടെ വവർതളിരെളിച്ച കണക്കുകൾ
പ്രസളിദ്ധതപ്പെടുത്തെളിയളിടളില്ല .

ഔവദദസ്ഥാഗളികമസ്ഥായളി

അനുബനന്ധം - 2
നനെല്കൃഷഷിയുനടെ വഷിസ്തൃതഷി, ഉല്പപ്പാദനെന്ധം, ഉലപ്പാദനെ ക്ഷമത എനഷിവ വര്ദഷിപഷിക്കുനതഷിനെപ്പായഷി
2021-22
വര്ഷന്ധം
സസസ്വീ ക രഷിചഷിട്ടുള്ള നെടെപടെഷികള് സന്ധംബനഷിച വഷിശദപ്പാന്ധംശങ്ങള്
ചുവനടെ
ചചേര്ക്കുന്നു :
2021-22 വര്ഷതഷില് നനെല്കൃഷഷികപ്പാവശശ്യമപ്പായ ഗുണചമന്മയുള്ള നനെല്വഷിതത്ത് ഉതത്ത്പപ്പാദഷിപഷിചത്ത്
കര്ഷകര്കത്ത് ലഭശ്യമപ്പാക്കുനതഷിനെത്ത് ചവണഷി രജഷിചസ്റ്റേര്ഡത്ത് വഷിത്തുതത്ത് പ പ്പാദക പദതഷി 2500 നഹെക്ടര്
സ്ഥലതത്ത് നെടെപഷിലപ്പാകഷി വരുന്നു. അപ്രകപ്പാരന്ധം 10000 ടെണ് നനെല്വഷിതത്ത് ചകരള സന്ധംസ്ഥപ്പാനെ വഷിതത്ത്
വഷികസനെ അചതപ്പാറഷിറഷി മുഖപ്പാനഷിരന്ധം സന്ധംഭരഷിചത്ത് വഷിതരണന്ധം നചേയ്യുവപ്പാന് ലക്ഷശ്യമഷിടുന്നു.
കര്ഷകര്
ഉല്പപ്പാദഷിപഷിക്കുന നനെലത്ത് സര്കപ്പാര് സഷിവഷില് സപപ്ലൈസത്ത് ചകപ്പാര്പചറഷന് മുചഖനെ കഷിചലപ്പായത്ത് 28.72
രൂപ നെഷിരകഷിലപ്പാണത്ത് നെഷിലവഷില് സന്ധംഭരഷിക്കുനതത്ത്.
1 . 2021-22 വര്ഷതഷില് നനെല്കൃഷഷി ചപ്രപ്പാതപ്പാഹെഷിപഷികപ്പാന് സന്ധംസ്ഥപ്പാനെപ്പാവഷിഷ്കൃത നനെല്കൃഷഷി
വഷികസനെ പദതഷി പ്രകപ്പാരന്ധം നെടെപഷിലപ്പാക്കുന വഷിവഷിധ പദതഷി ഘടെകങ്ങളുനടെ വഷിവരന്ധം ചുവനടെ ചചേര്ക്കുന്നു
:
A . സുസ്ഥഷിര നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദതഷി : സന്ധംസ്ഥപ്പാനെപ്പാവഷിഷത്ത്കൃത പദതഷിയപ്പായ
നനെൽകൃഷഷി വഷികസനെ പദതഷിയഷിനല ഘടെക പദതഷിയപ്പായ സുസ്ഥഷിര നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ
പദതഷിയഷില് ഉള്നപടുതഷി നനെല്കൃഷഷികത്ത് അതത്യുല്പപ്പാദനെചശഷഷിയുള്ള നനെല്വഷിതത്ത്, വളന്ധം,
പജവഷിക കസ്വീടെചരപ്പാഗ നെഷിയന്ത്രണന്ധം മുതലപ്പായവയപ്പായഷി ഒരു നഹെക്ടറഷിനെത്ത് 5500/- രൂപ നെഷിരകഷില്
വഷിതരണന്ധം നചേയ്യുന്നു. ഇതഷിനെപ്പായഷി 8584.83734 ലക്ഷന്ധം രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.
B . നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ ഏജന്സഷികള്ക്കുളള ഫണത്ത്- സന്ധംസ്ഥപ്പാനെത്തുള്ള പതത്ത്
നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ ഏജന്സഷികള്കത്ത് അവരുനടെ പ്രവർതനെ നചേലവുകൾക്കുന്ധം ചപ്രപ്പാജക്ടത്ത്
അധഷിഷഷിത പ്രവർതനെങ്ങൾക്കുന്ധം തുക അനുവദഷിക്കുനതഷിനെത്ത് നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദതഷിയഷില്
68.16266 ലക്ഷന്ധം രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.
C . പ്രചതശ്യക നനെലഷിനെങ്ങളുനടെ കൃഷഷിക്കുളള ചപ്രപ്പാതപ്പാഹെനെന്ധം പദതഷി പ്രകപ്പാരന്ധം പ്രചതശ്യക
നനെലഷിനെങ്ങളുനടെ (നപപ്പാകപ്പാളഷി, ഞവര, ജസ്വീരകശപ്പാല & ഗനകശപ്പാല, രക്തശപ്പാലഷി, ബസ്മതഷി)
വഷികസനെതഷിനെപ്പായഷി നഹെക്ടറഷിനെത്ത് 10000/- രൂപ സബഷിഡഷി നെഷിരകഷില് 500 നഹെക്ടറഷില് പദതഷി
നെടെപഷിലപ്പാക്കുനതഷിനെത്ത് 50 ലക്ഷന്ധം രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.
D . പപ്പാടെചശഖരസമഷിതഷികളുനടെ പ്രവര്തനെ നചേലവഷിനെപ്പായുളള പദതഷിപപ്പാടെചശഖര
സമഷിതഷികളുനടെ പ്രവര്തനെ നചേലവഷിനെപ്പായഷി നഹെക്ടറഷിനെത്ത് 360 രൂപ ക്രമതഷില് 83334 നഹെക്ടറഷില്
നെടെപഷിലപ്പാക്കുനതഷിനെത്ത് സഹെപ്പായധനെന്ധം നെല്കുനതഷിനെത്ത് ചവണഷി 300 ലക്ഷന്ധം രൂപ നെസ്വീകഷി നവചഷിട്ടുണത്ത്.
E . കരനനെല്കൃഷഷി വഷികസനെന്ധം- കരനനെല്കൃഷഷി ചപ്രപ്പാല്സപ്പാഹെഷിപഷിക്കുനതഷിനെപ്പായഷി നഹെക്ടറഷിനെത്ത്
13600/- രൂപ നെഷിരകഷില് 404.41 നഹെക്ടറഷില് നെടെപഷിലപ്പാക്കുനതഷിനെത്ത്
55 ലക്ഷന്ധം രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.
F . തരഷിശുനെഷില കൃഷഷി -തരഷിശത്ത് നനെല്കൃഷഷികപ്പായഷി സുഭഷിക്ഷചകരളന്ധം പദതഷിയുനടെ ഭപ്പാഗമപ്പായഷി
ഒനപ്പാന്ധം വര്ഷന്ധം നഹെക്ടനറപ്പാനഷിനു ആനക 40,000/- രൂപ (35,000/- രൂപ കര്ഷകനുന്ധം, 5,000/രൂപ ഭൂവുടെമകള്ക്കുന്ധം)സഹെപ്പായധനെമപ്പായഷി നെല്കുന്നു. ഇതഷിനെപ്പായഷി നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ
പദതഷിയഷില് ഘടെക പദതഷിയപ്പായ തരഷിശത്ത് നനെല്കൃഷഷികത്ത് ചവണഷി 300 ലക്ഷന്ധം രൂപ 750
നഹെക്ടറഷില് നനെല്കൃഷഷി വശ്യപ്പാപഷിപഷിക്കുനതഷിനെപ്പായഷി നെസ്വീകഷി നവചഷിട്ടുണത്ത്.

G . ഒരുപ്പൂ കൃഷഷി ഇരുപ്പൂ കൃഷഷി - ഒരുപ്പൂ കൃഷഷി ഇരുപ്പൂ കൃഷഷി ആക്കുനതഷിനെപ്പായഷി നഹെക്ടനറപ്പാനഷിനു
10000 രൂപ നെഷിരകഷില്
500 നഹെക്ടറഷില് നെടെപഷിലപ്പാക്കുനതഷിനെത്ത്
50 ലക്ഷന്ധം രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.
H . നനെല്വയലുകളുനടെ
ഉടെമസ്ഥര്കത്ത് ചറപ്പായല്റഷി - നനെല്വയലുകള് അചതപടെഷി
നെഷിലനെഷിര്ത്തുനതഷിനുന്ധം
തരന്ധം
മപ്പാറ്റുനതത്ത്
തടെയുനതഷിനുന്ധം
നനെല്കൃഷഷിയുനടെ
ചപ്രപ്പാതപ്പാഹെനെതഷിനുമപ്പായഷി നനെല്വയലുകളുനടെ
ഉടെമസ്ഥര്കത്ത് നഹെക്ടറഷിനെത്ത്
2000 രൂപ
നെഷിരകഷില് ചറപ്പായല്റഷി നെല്കുന്നു. ഇതഷിനെപ്പായഷി നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പദതഷിയഷില് 1500
ലക്ഷന്ധം രൂപ നെസ്വീകഷി നവചഷിട്ടുണത്ത്.
I . പരമ്പരപ്പാഗത നനെല്കൃഷഷി ചമഖലകളഷിനല നനെല്കൃഷഷികത്ത് പ്രചതശ്യക ധനെസഹെപ്പായന്ധം പരമ്പരപ്പാഗത നനെല്കൃഷഷി ചമഖലകളപ്പായ കരഷി, നപപ്പാകപ്പാളഷി, കയപ്പാടെത്ത് എനസ്വീ പ്രചദശങ്ങള്
ചകനസ്വീകരഷിചത്ത് പദതഷിയധഷിഷഷിതമപ്പായുള്ള നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെ പ്രവര്തനെങ്ങള്കത്ത് 136
ലക്ഷന്ധം രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.
J . ഓപചറഷന് ചകപ്പാള് ഡബഷിള് : ചകപ്പാള് ചമഖലയഷിനല ചപ്രപ്പാജക്ടപ്പാധഷിഷഷിതമപ്പായുള്ള
നനെല്കൃഷഷി വഷികസനെതഷിനെത്ത് 200 ലക്ഷന്ധം രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്. ടെഷി പദതഷിപ്രകപ്പാരന്ധം 202122 വര്ഷന്ധം നെടെപഷിലപ്പാക്കുന പ്രവര്തനെങ്ങള് ചുവനടെ ചചേര്ക്കുന്നു.
ക്രമ
നെന്ധം.

തുക
(ലക്ഷന്ധം രൂപ)

ഇനെന്ധം

1

പമ്പത്ത്നസറത്ത് ഉള്നപനടെയുള്ള നമഷഷിനെറഷികള് വപ്പാങ്ങഷി
സ്ഥപ്പാപഷിക്കുനതഷിനെത്ത്

35

2

ബണ്ടുകളുനടെയുന്ധം സ്ലൂയഷിസുകളുനടെയുന്ധം അറകുറപണഷി

15

3

1000 നഹെക്ടറഷില് ഇരുപ്പൂ നനെല്കൃഷഷി നചേയ്യുനതഷിനെത്ത്
(നഹെക്ടറഷിനെത്ത് 10000 രൂപ പ്രകപ്പാരന്ധം) ആനുകൂലശ്യന്ധം

100

4

ഒനപ്പാന്ധം വഷിള നനെല്കൃഷഷികത്ത് ചശഷന്ധം രണപ്പാന്ധം വഷിളയപ്പായഷി
പയര്/ ചചേപ്പാളന്ധം/എണ്ണക്കുരു വഷിളകള് 400 നഹെക്ടര്
സ്ഥലതത്ത് കൃഷഷി നചേയ്യുനതഷിനെത്ത്
നഹെക്ടറഷിനെത്ത്
10000 രൂപ പ്രകപ്പാരന്ധം ആനുകൂലശ്യന്ധം

40

5

പവദത്യുതഷി
കണക്ഷന്
സ്ഥപ്പാപഷിക്കുനതഷിനെത്ത്

5

6

നെഷിര്വ്വഹെണനചലവത്ത്

/

ടപ്പാന്സത്ത്ചഫപ്പാര്മര്

5
ആനക

200

K . പ്രകൃതഷിചക്ഷപ്പാഭതഷിനന്റെ പശപ്പാതലതഷില് പപ്പാടെചശഖരങ്ങളഷിനല അടെഷിയനഷിര
അടെഷിസ്ഥപ്പാനെസസൗകരശ്യ പ്രവര്തനെങ്ങള്ക്കുള്ള ധനെസഹെപ്പായന്ധം
പ്രകൃതഷിചക്ഷപ്പാഭതഷിനന്റെ പശപ്പാതലതഷിൽ പപ്പാടെചശഖരങ്ങചളപ്പാടെനുബനഷിച കനെപ്പാലുകളഷിനല
തടെസ്സങ്ങള് നെസ്വീകല്, പമ്പത്ത് നസറഷിനന്റെയുന്ധം മറത്ത് നമഷഷിനെറഷികളുനടെയുന്ധം റഷിപയര് മുതലപ്പായ
അടെഷിയനഷിര പ്രവൃതഷികള് നെടെപഷിലപ്പാക്കുനതഷിനെത്ത് 50 ലക്ഷന്ധം രൂപ നെസ്വീകഷിനവചഷിട്ടുണത്ത്.
L . പപ്പാടെചശഖരങ്ങളുനടെ അടെഷിസ്ഥപ്പാനെ സസൗകരശ്യവഷികസനെന്ധം പറസത്ത് മഷിൽ സ്ഥപ്പാപഷികൽ
ചബപ്പാകത്ത് നലവൽ കൺനവർനജൻസത്ത് : പപ്പാടെചശഖരസമഷിതഷികളുനടെ അടെഷിസ്ഥപ്പാനെ സസൗകരശ്യ
വഷികസനെ പ്രവർതനെങ്ങൾ ചപ്രപ്പാജക്ടത്ത് അധഷിഷഷിതമപ്പായഷി നെടെപഷിലപ്പാക്കുനതഷിനെത്ത് 70 ലക്ഷന്ധം രൂപ
നെസ്വീകഷിനവചഷിട്ടുണത്ത്. പദതഷി പ്രകപ്പാരന്ധം 5 ലക്ഷന്ധം വനരയുള്ള പ്രവൃതഷികൾ ജഷിലപ്പാ തലതഷിലുള്ള

സമഷിതഷിയുന്ധം അഞ്ചു ലക്ഷതഷിലധഷികമപ്പായ പ്രവൃതഷികൾകത്ത് ജഷിലപ്പാതല
ശുപപ്പാർശചയപ്പാനടെ സന്ധംസ്ഥപ്പാനെതല സമഷിതഷിയുമപ്പാണത്ത് അന്ധംഗസ്വീകപ്പാരന്ധം നെൽകുനതത്ത്.

സമഷിതഷിയുനടെ

2. മറത്ത് പദതഷികൾ
•
മണ്ണഷിനന്റെയുന്ധം ചവരഷിനന്റെയുന്ധം ആചരപ്പാഗശ്യ പരഷിപപ്പാലനെ പദതഷിയഷില് (Soil and Root Health
Management) ഉള്നപടുതഷി കുമപ്പായതഷിനെത്ത് 5400 രൂപയുന്ധം നെല്കുന്നു. ഇതഷിനെപ്പായഷി 3050 ലക്ഷന്ധം രൂപ
നെസ്വീകഷി നവചഷിട്ടുണത്ത്.
•
ചനെപ്പാണ് പ്ലൈപ്പാന് (പദതഷിചയതരന്ധം) ഇനെതഷില് ഉള്നപടുതഷി നനെലഷിനന്റെ ഉതത്ത്പപ്പാദനെ ചബപ്പാണസത്ത്
ആയഷി ഓചരപ്പാ സസ്വീസണഷിനല നനെല്ക്കൃഷഷിക്കുന്ധം നഹെക്ടറഷിനെത്ത് 1000 രൂപ നെല്കുന്നു. ഇതഷിനെപ്പായഷി 2021-22
വര്ഷതഷില് ഗപ്പാമപഞപ്പായത്തുകള്കപ്പായഷി 1324 ലക്ഷന്ധം രൂപയുന്ധം മുനെഷിസഷിപപ്പാലഷിറഷികള്കപ്പായഷി 44 ലക്ഷന്ധം
രൂപയുന്ധം ചകപ്പാര്പചറഷനുകള്കപ്പായഷി 0.50 ലക്ഷന്ധം രൂപയുന്ധം വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണത്ത്.
•
നനെല്കൃഷഷികത്ത് ഭൂപരഷിധഷിയഷിലപ്പാനതയുന്ധം മറ്റു വഷിളകള്കത്ത് 2 നഹെക്ടര് വനരയുന്ധം ജലചസചേനെതഷിനെത്ത്
പവദത്യുതഷി സസൗജനെശ്യമപ്പായഷി അനുവദഷിചത്ത് വരുന്നു.
3. ചകനപ്പാവഷിഷത്ത് കൃത പദതഷികൾ
നനെല്കൃഷഷിയുനടെ വഷികസനെതഷിനെപ്പായഷി ചകനപ്പാവഷിഷ്കൃത പദതഷിയപ്പായ ചദശസ്വീയ ഭക്ഷശ്യ സുരക്ഷ പദതഷി,
രപ്പാഷസ്വീയ കൃഷഷി വഷികപ്പാസത്ത് ചയപ്പാജനെ, എനസ്വീ പദതഷികള് നെടെപഷിലപ്പാകഷി വരുന്നു.
ചദശസ്വീയ ഭക്ഷശ്യ സുരക്ഷ പദതഷി പപ്പാലകപ്പാടെത്ത് ജഷിലയഷിലപ്പാണത്ത് നെടെപഷിലപ്പാക്കുനതത്ത് . 60% ചകന
വഷിഹെഷിതവുന്ധം 40% സന്ധംസ്ഥപ്പാനെ വഷിഹെഷിതവുന്ധം ഉള്നപടുതഷി
നെടെപഷിലപ്പാക്കുന പദതഷിപ്രകപ്പാരന്ധം
പ്രദർശനെചതപ്പാട്ടങ്ങള് സന്ധംഘടെഷിപഷിക്കുക, വഷിതത്ത് വഷിതരണന്ധം, മണ്ണത്ത് സന്ധംരക്ഷണന്ധം, സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുനടെ
വഷിതരണന്ധം, സസശ്യ സന്ധംരക്ഷണന്ധം, കപ്പാര്ഷഷികയചന്ത്രപ്പാപകരണങ്ങള്, ഗ്രൂപടെഷിസ്ഥപ്പാനെതഷിലുള്ള പ്രപ്പാചദശഷിക
സന്ധംരക്ഷണ പ്രവര്തനെങ്ങള് എനഷിവയപ്പാണു ആനുകൂലശ്യന്ധം നെല്കുനതത്ത് 2021-22 വര്ഷതഷില് 88.00
ലക്ഷന്ധം രൂപയപ്പാണത്ത് ഇതഷിനെപ്പായഷി വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള്ളതത്ത്.
രപ്പാഷസ്വീയ കൃഷഷി വഷികപ്പാസത്ത് ചയപ്പാജനെ പദതഷിയഷിനല Productivity Improvement of Paddy in
Kerala എന ഘടെകതഷില് അതത്യുലപ്പാദനെചശഷഷിയുള്ള നനെല് വഷിതഷിനുന്ധം, കുമപ്പായ വസ്തുകളുനടെയുന്ധം
സൂക്ഷമൂലക വളങ്ങളുനടെയുന്ധം ഉപചയപ്പാഗതഷിനുന്ധം, സന്ധംചയപ്പാജഷിത കസ്വീടെ നെഷിയന്ത്രണതഷിനുന്ധം, കപ്പാര്ഷഷിക
യന്ത്രവല്കരണതഷിനുന്ധം ചദശസ്വീയ ഭക്ഷശ്യ സുരക്ഷ പദതഷിയുനടെ മപ്പാനെദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമപ്പായഷി
നഹെക്ടനറപ്പാനഷിനെത്ത് 4500/- രൂപ ധനെസഹെപ്പായന്ധം നെല്കുനതഷിനുന്ധം നനെലഷിനന്റെ മൂലശ്യ വര്ദനെവഷിനെപ്പായഷി മഷിനെഷി
പറസത്ത് മഷില് സ്ഥപ്പാപഷികല്, സന്ധംസ്കരണ യൂണഷിറത്ത് സ്ഥപ്പാപഷിക്കുനതഷിനെത്ത് 50 ലക്ഷന്ധം രൂപയുന്ധം ഉള്നപനടെ
ആനക
4100 ലക്ഷന്ധം രൂപയ്ക്കുള്ള നപ്രപ്പാചപപ്പാസല് തയപ്പാറപ്പാകഷിയഷിട്ടുള്ളതത്ത് ചകനസര്കപ്പാരഷിനന്റെ
പരഷിഗണനെയഷിലപ്പാണത്ത്.
4. ജനെകസ്വീ യ പ്പാസൂത്രണന്ധം :
ജനെകസ്വീയപ്പാസൂത്രണതഷില് തചദ്ദേശ സസയന്ധം ഭരണ സ്ഥപ്പാപനെങ്ങളുനടെ വഷിവഷിധ നനെല് കൃഷഷി
വഷികസനെ പദതഷികളഷില് ഉള്നപടുതഷി ഉഴവുകൂലഷിക്കുന്ധം മറത്ത് ഉതത്ത്പപ്പാദചനെപ്പാപപ്പാധഷികള്ക്കുമപ്പായഷി ഒരു
നഹെക്ടറഷിനെത്ത് പരമപ്പാവധഷി 22000 രൂപയുനടെ ആനുകൂലശ്യന്ധം കര്ഷകര്കത്ത് ലഭഷിക്കുന്നുണത്ത്.
5. പ്രകൃതഷിചക്ഷപ്പാഭന്ധം മൂലന്ധം കൃഷഷിനെപ്പാശന്ധം സന്ധംഭവഷിക്കുന സപ്പാഹെചേരശ്യതഷില് നെല്കുന സഹെപ്പായന്ധം
പ്രകൃതഷിചക്ഷപ്പാഭന്ധം മൂലന്ധം നനെല്കൃഷഷികത്ത് നെപ്പാശന്ധം സന്ധംഭവഷിക്കുന സപ്പാഹെചേരശ്യങ്ങളഷില് പകരന്ധം
വഷിതയപ്പാനുള്ള നനെല്വഷിതത്ത് സസൗജനെശ്യമപ്പായഷി നെല്കുന്നുണത്ത്. കൂടെപ്പാനത പ്രകൃതഷി ചക്ഷപ്പാഭ ദുരഷിതപ്പാശസപ്പാസ
നെഷിധഷിയഷില് നെഷിന്നുന്ധം നഹെക്ടറഷിനെത്ത് 13500 രൂപ നെഷിരകഷിലുന്ധം വഷിള ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദതഷിയഷില് അന്ധംഗമപ്പായ
കര്ഷകര്കത്ത് 45 ദഷിവസതഷിനെകമുള്ള വഷിളയത്ത് നഹെക്ടറഷിനെത്ത് 15000 രൂപയുന്ധം 45
ദഷിവസതഷിനു
ചശഷമുള്ള വഷിളയത്ത് നഹെക്ടറഷിനെത്ത് 35000 രൂപ പ്രകപ്പാരവുന്ധം ധനെസഹെപ്പായന്ധം അനുവദഷിക്കുന്നുണത്ത്.

