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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3462 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െന�്, പ��റി, പഴവർഗ�ൾ എ�ിവ�െട ഉ�ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

െന�്, പ��റി, പഴവർഗ�ൾ എ�ിവ�െട

ഉ�ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �ഷി വ��്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) െന��ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

സം�ാന സർ�ാരിെ� െനൽ�ഷി വികസന

പ�തി, െനൽ�ഷി�െട വികസന�ിനാ��

േക�ാവി�ത പ�തിയായ േദശീയ ഭ�� �ര�

പ�തി, രാ�ീയ �ഷി വികാസ്  േയാജന എ�ീ

പ�തികൾ, ജനകീയാ��ണം വഴി നട�ിലാ��

വിവിധ െനൽ�ഷി വികസന പ�തികൾ

എ�ിവയി�െട െനൽ�ഷി�െട വി�തി�ം

ഉ�ാദന�ം വർ�ി�ി��തി� േവ�ി�� വിവിധ

പ�തികൾ �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��.
ആയ�മായി ബ�െ�� വിശദാംശ�ൾ

അ�ബ�ം-1 ആയി േചർ��. പ��റി

ഉ�ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി�� തിനായി കാർഷിക

വികസന കർഷകേ�മ വ��് വിഭാവനം

െച�ി�� �ഹ�് പ�തിയാണ് സമ� പ��റി

വികസന പ�തി. ��ത പ�തിയിൽ അന�

സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ�� പ��റികൾ

ഒഴിവാ�ി സം�ാന�ിനാവശ�മായ പ��റികൾ

വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി�ം, വീ�വള�കളി�ം

ഉ�ാദി�ി�വാൻ േവ� േബാധവൽ�രണ�ം

ഉ�ാദന ഉപാധിക�െട ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ�വാൻ

േവ�ി�� വിവിധ ഘടക�ൾ വിഭാവനം െച�്

നട�ിലാ�ി വ��. ഇതിേല�ായി 2021-22
സാ��ിക വർഷം 7445 ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. പ��റി ഉ�ാദനം

വർ�ി�ി��തി�ം സ�യം പര�ാ�തയിേല�്

എ��തി�ം ല��മി� െകാ�് നട�ാ�ി വ��

സമ� പ��റി വികസന പ�തി സംബ�ി�

വിവര�ൾ അ�ബ�ം-2 ആ�ം,
ഫലവർ���െട ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി�� തിനായി നട�ിലാ�ി വ��

പ�തികൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ

അ�ബ�ം-3 ആ�ം േചർ��.
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(ബി) കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� ഉൽ���ൾ

േശഖരി��തി�ം വിപണനം െച��തി�ം

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് �ഷിവ��്

െച��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കർഷകർ ഉൽപാദി�ി� പഴവർ���െട

സംഭരണം, വിപണനം എ�ിവ�ം കർഷകർ

ഉ�ാദി�ി�� ഉത്പ��ൾ�് പരമാവധി വില

ഉറ�ാ��തി�ം �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ഉത്പ��ൾ ന�ായ വില�് ലഭി��തി�ം

2021ൽ സം�ാനെ� പ�ായ�്/
�ൻസി�ാലി�ി/ േകാർ�േറഷ�കളിലായി 2000
ഓണ വിപണികൾ സംഘടി�ി�ി��്.
സം�ാനെ� 14 ജി�കളി�ം �ഷി വ��ിെ�

കീഴിൽ �വർ�ി�വ�� വിവിധ വിപണികൾ,
അേ�ാ സർ�ിസ്  െസ��കൾ,
േഹാർ�ിേകാർ�ിെ� ഉടമ�തയി���ം

�ാൈ�സിക�മായ റീെ�യ് ൽ ഔ�് െല�കൾ,
ഉ�വകാല വിപണികൾ�ായി �േത�കമാ��

ഔ�് െല�കൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക ഔ�് െല�കൾ

എ�ിവ �േഖന ഉ�വകാല പഴം, പ��റി

വിപണികൾ �വർ�ി�ി�. �ഷി വ��് 1350
എ�ം, േഹാർ�ിേകാർ�് 500 എ�ം,
വി.എഫ്.പി.സി.െക. 150 എ�ം എ� �മ�ിൽ

വിപണികൾ സംഘടി�ി�. കർഷകർ�് െമ�െ��

വില ഉറ�ാ�ക, വിപണികളിെല വില�യ�ം

നിയ�ി�ക, �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ന�ായവില

ലഭ�മാ�ക എ�ിവയായി�� �ധാന ല���ൾ.
സം�ാന�് കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക

ഉത്പ��ൾ ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി

ന�ായവില ലഭ�മാ��തിനായി േകരള ഫാം �ഷ്

പഴം പ��റി താ�വില പ�തി 2020 നവംബർ

ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. പ�തി�െട

�ഖ�ാപന�ി�െട േകരള�ിെല 16 ഇനം പഴം

പ��റികൾ�ാണ് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ത്.
മര�ീനി, േന�ൻ, ൈകത��, ��ളം, െവ�രി,
പാവൽ, പടവലം, വ�ി�യർ, ത�ാളി, െവ�,
ക�ാേബജ് , ക�ാര�് ഉ�ള�ിഴ�്, ബീൻസ് , ബീ�്��്,
െവ���ി എ�ിവ�ാണ് താ�വില

�ഖ�ാപി�ി��ത്. �ഷി വ��ിെ� AIMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ി�� എ�ാ അർഹരായ

കർഷകർ�ം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം.
ജി�കളിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി� വിള�െട

വില താ�േ�ാൾ ജി�ാ വില േമാണി�റിംഗ്

ക�ി�ി�െട �പാർശ �കാരം �ഷി ഡയറ�ർ

ജി�യിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ക�ം

അതിൻ �കാരം ഉത്പ��ൾ നിലവിെല മാർ��്

വില�് െതരെ��� 550 വിപണികൾ വഴി

സംഭരി��. ഇതിൽ 250 വിപണികൾ PACS
െ��ം, 300 വിപണികൾ �ഷി വ��ിേ��മാണ്.
ഇ�വെര 62466 കർഷകർ AIMS േപാർ�ലിൽ
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രജി�ർ െച�ി��്. 2020-21 വർഷ�ിൽ വിവിധ

ജി�കളിൽ 2712 കർഷകർ�് 3.021 േകാടി �പ

നൽ�ക��ായി. 2021-22 വർഷ�ിൽ 4215
കർഷകർ�് 3.29 േകാടി �പ നൽകിയി��്. �ഷി

വ��് സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ �ഷി വ��ിെ�

നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി�� വിവിധ എ-
േ�ഡ്  ���കൾ, ഇേ�ാ- േഷാ�കൾ, ആ�

ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ് വിപണികൾ,
വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ �ട�ി 1884
മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�് വിപണനം

നട�ി വ��. �ഷി വ��ിെ� കീഴി��

മാർ��ക�െട�ം, �ഷി വ��ിെ� േമൽേനാ�

�ിൽ �വർ�ി�� മാർ��ക�െട�ം വിവരം

അ�ബ�ം-4 ആയി േചർ��. �ടാെത, �ഭി�

േകരള�ിെ� ഭാഗമായി 562 �തിയ ആ���കൾ

വഴി�ം, �ഖ�മ�ി�െട �� ദിന പരിപാടി�െട

ഭാഗമായി �ട�ിയ 100 നഗര വഴിേയാര ച�കൾ

വഴി�ം ഉത്പ��ൾ വി�ഴി�ി��്. �ഷി

വ��ിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ിൽ ഈ
വിപണികൾ �വർ�ി��തിനാൽ

ഇടനില�ാ�െട ��ണം ഒഴിവാ�ി

�ാേദശികമായി കർഷകർ�് ന� വില

ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായ വില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി

ഒ���. കാർഷിക �ല� വർ�ിത ഉൽ����െട

സം�രണ�ി�ം വിപണി വിലയിെല അ�ിരത

മറികട��തി�മായി കാർഷിക ഉത്പ���െട

സം�രണം, �ല� വർ�നവ് എ�ിവ�മായി

ബ�െ��് �ഷി വ��ിെ��ം സഹകരണ

വ��ിെ��ം സം�� ആഭി�ഖ��ിൽ

ആരംഭി�� സംഭരണ സം�രണ �ണി�കൾ�്

ധനസഹായം നൽ��. �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി

ബിസിനസ്  കൺേസാർഷ�ം �േഖന കാർഷിക

േമഖലയിെല �� െച�കിട ഇട�രം �ല�വർ�ന

സംരംഭ�ൾ�ം, ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ

ഓർഗൈനേസഷൻ �പീകരി�ൽ എ�ിവ�ം

സർ�ാർ സഹായം നൽ��. �ടാെത

മാർ��ിംഗ് േമഖലയിൽ ഓൺൈലൻ മാർ��ിംഗ്

സംവിധാന�ൾ, �ാർ��കൾ, കർഷക

��ാ�കൾ എ�ിവ ഏർെപ��� തി��

നടപടിക�ം പരിഗണനയിലാണ്. �ഷി വ��ിെ�

െപാ� േമഖലാ �ാപനമായ േഹാർ�ിേകാർ�് വഴി

േനരി�ം കർഷക സംഘ�ൾ, കർഷക ��ാ�കൾ,
വി.എഫ്.പി.സി.െക, സ�ാ�യ കർഷക

സംഘ�ൾ, �ഷി വ��ിെ� കീഴി�� െമാ�

വ�ാപാര വിപണികൾ എ�ിവിട�ളിൽ നി�്
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പ��റികൾ സംഭരി�  ്സം�ാന�ടനീള�� 13
ജി�ാ സംഭരണ േക���ം, 6 ഉപസംഭരണ

േക���െട�ം കീഴിൽ �വർ�ി�� 126-ഓളം

സ��ം �ാ�കൾ, 278-ഓളം ൈ�ൈ�സി

�ാ�കൾ എ�ിവ �ഖാ�ിരം വിപണനം നട��.

(സി)

കാ��ാട്  േഹാർ�ിേകാർ�് �ാൾ

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി) കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ േഹാർ�ിേകാർ�ിെ�

�വർ�നം ശ�മാ��തി�ം കർഷക�െട

ഉ���ൾ കാര��മമായി സംഭരി�  ്വിപണനം

നട��തി�മായി കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ

േഹാർ�ിേ�ാർ�ിെ� സംഭരണ േക��ം ഹരിതാ

�ാ�ം ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന  -1

2021-22    വര്ഷതത്തില്  നനെല്കൃഷത്തി   പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തികപ്രോന്    സനസപ്രോനെപ്രോവത്തിഷ്കൃത നനെല്കൃഷത്തി
വത്തികസനെ പദ്ധതത്തി  പകപ്രോരന നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തി ഘടകങ്ങളുനട  വത്തിവരന  :

      2021-22  വര്ഷതത്തില്  നനെല്കൃഷത്തികപ്രോവശശ്യമപ്രോയ  ഗുണപമന്മയുള്ള  നനെല്വത്തിതത്ത്  ഉതത്ത്പപ്രോദത്തിപത്തിചത്ത്
കര്ഷകര്കത്ത്  ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  രജത്തിപസ്റ്റേര്ഡത്ത്  വത്തിത്തുതത്ത്പപ്രോദക  പദ്ധതത്തി  2500  നഹക്ടര്  സലതത്ത്
നെടപത്തിലപ്രോകത്തി  വരുന.   അപകപ്രോരന  10000  ടണ് നനെല്വത്തിതത്ത്  പകരള  സനസപ്രോനെ  വത്തിതത്ത്  വത്തികസനെ
അപതപ്രോറത്തിറത്തി  മുഖപ്രോനത്തിരന  സനഭരത്തിചത്ത്  വത്തിതരണന  നചെയ്യുവപ്രോനുന  ലകശ്യമത്തിടുന.  2021-22   വര്ഷതത്തില്
നനെല്കൃഷത്തി   പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തികപ്രോന്    സനസപ്രോനെപ്രോവത്തിഷ്കൃത നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തി   പകപ്രോരന
നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തി ഘടകങ്ങളുനട  വത്തിവരന ചുവനട പചെര്ക്കുന :

A  . സുസത്തിര  നനെല്കൃഷത്തി  വത്തികസനെ  പദ്ധതത്തി  :   സനസപ്രോനെപ്രോവത്തിഷത്ത് കൃത   പദ്ധതത്തിയപ്രോയ
നനെല്കൃഷത്തി  വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തിനല ഘടക പദ്ധതത്തിയപ്രോയ സുസത്തിര നനെല്കൃഷത്തി  വത്തികസനെ
പദ്ധതത്തിയത്തില്  ഉള്നപടുതത്തി  നനെല്കൃഷത്തികത്ത്  അതത്യുല്പപ്രോദനെപശഷത്തിയുള്ള  നനെല്വത്തിതത്ത്,  വളന,
ജജവത്തിക കകീടപരപ്രോഗ നെത്തിയന്ത്രണന മുതലപ്രോയവയപ്രോയത്തി ഒരു നഹക്ടറത്തിനെത്ത്  5500/-  രൂപ നെത്തിരകത്തില്
വത്തിതരണന നചെയ്യുന.   ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി  8584.83734 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

B  .  നനെല്കൃഷത്തി   വത്തികസനെ  ഏജന്സത്തികള്ക്കുളള  ഫണത്ത്-   സനസപ്രോനെത്തുള്ള  പതത്ത്
നനെല്കൃഷത്തി  വത്തികസനെ  ഏജന്സത്തികള്കത്ത്  അവരുനട  പവര്തനെ  നചെലവുകള്ക്കുന  പപപ്രോജക്ടത്ത്
അധത്തിഷത്തിത പവര്തനെങ്ങള്ക്കുന തുക അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തില്
68.16266 ലകന രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

C .  പപതശ്യക നനെലത്തിനെങ്ങളുനട കൃഷത്തിക്കുളള പപപ്രോതപ്രോഹനെന  -    പദ്ധതത്തി പകപ്രോരന പപതശ്യക
നനെലത്തിനെങ്ങളുനട  (നപപ്രോകപ്രോളത്തി,  ഞവര,  ജകീരകശപ്രോല  &  ഗനകശപ്രോല,  രക്തശപ്രോലത്തി,  ബസ്മതത്തി)
വത്തികസനെതത്തിനെപ്രോയത്തി നഹക്ടറത്തിനെത്ത്  10000/-  രൂപ സബത്ത്സത്തിഡത്തി നെത്തിരകത്തില്  500 നഹക്ടറത്തില് പദ്ധതത്തി
നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  50 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

D  .  പപ്രോടപശഖരസമത്തിതത്തികളുനട  പവര്തനെ   നചെലവത്തിനെപ്രോയുളള  പദ്ധതത്തി-     പപ്രോടപശഖര
സമത്തിതത്തികളുനട പവര്തനെ നചെലവത്തിനെപ്രോയത്തി നഹക്ടറത്തിനെത്ത്  360 രൂപ ക്രമതത്തില്  83334 നഹക്ടറത്തില്
നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത് സഹപ്രോയധനെന നെല്കുന്നതത്തിനെത്ത് പവണത്തി 300 ലകന രൂപ നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണത്ത്. 

E .  കരനനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെന-  കരനനെല്കൃഷത്തി  പപപ്രോല്സപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി നഹക്ടറത്തിനെത്ത്
13600/-  രൂപ  നെത്തിരകത്തില്  404.41 നഹക്ടറത്തില്  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത്   55 ലകന  രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

F  .  തരത്തിശുനെത്തില  കൃഷത്തി  -തരത്തിശത്ത്  നനെല്കൃഷത്തികപ്രോയത്തി  സുഭത്തികപകരളന  പദ്ധതത്തിയുനട ഭപ്രോഗമപ്രോയത്തി
ഒന്നപ്രോന വര്ഷന  നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനു ആനക 40,000/-  രൂപ (35,000/-  രൂപ കര്ഷകനുന,  5,000/-
രൂപ  ഭൂവുടമകള്ക്കുന)സഹപ്രോയധനെമപ്രോയത്തി  നെല്കുന.  ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി  നനെല്കൃഷത്തി  വത്തികസനെ
പദ്ധതത്തിയത്തില്  ഘടക  പദ്ധതത്തിയപ്രോയ  തരത്തിശത്ത്  നനെല്കൃഷത്തികത്ത്  പവണത്തി  300  ലകന  രൂപ  750
നഹക്ടറത്തില് നനെല്കൃഷത്തി വശ്യപ്രോപത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണത്ത്.  

G . ഒരുപ്പൂ കൃഷത്തി ഇരുപ്പൂ കൃഷത്തി -  ഒരുപ്പൂ കൃഷത്തി ഇരുപ്പൂ കൃഷത്തി ആക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനു
10000 രൂപ  നെത്തിരകത്തില്   500 നഹക്ടറത്തില്  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത്   50 ലകന  രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.



H  .  നനെല്വയലുകളുനട   ഉടമസര്കത്ത്  പറപ്രോയല്റത്തി  -  നനെല്വയലുകള്  അപതപടത്തി
നെത്തിലനെത്തിര്ത്തുന്നതത്തിനുന  തരന  മപ്രോറ്റുന്നതത്ത്  തടയുന്നതത്തിനുന  നനെല്കൃഷത്തിയുനട
പപപ്രോതപ്രോഹനെതത്തിനുമപ്രോയത്തി നനെല്വയലുകളുനട  ഉടമസര്കത്ത് നഹക്ടറത്തിനെത്ത്  2000 രൂപ നെത്തിരകത്തില്
പറപ്രോയല്റത്തി നെല്കുന.  ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി   നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തില്   1500  ലകന രൂപ
നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണത്ത്.
I  .  പരമ്പരപ്രോഗത  നനെല്കൃഷത്തി  പമഖലകളത്തിനല  നനെല്കൃഷത്തികത്ത്  പപതശ്യക  ധനെസഹപ്രോയന  -
പരമ്പരപ്രോഗത  നനെല്കൃഷത്തി  പമഖലകളപ്രോയ  കരത്തി,  നപപ്രോകപ്രോളത്തി,  കയപ്രോടത്ത്  എന്നകീ  പപദശങ്ങള്
പകനകീകരത്തിചത്ത്  പദ്ധതത്തിയധത്തിഷത്തിതമപ്രോയുള്ള   നനെല്കൃഷത്തി  വത്തികസനെ പവര്തനെങ്ങള്കത്ത്    136
ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
J  .  ഓപപറഷന്  പകപ്രോള്  ഡബത്തിള്  :  പകപ്രോള്  പമഖലയത്തിനല  പപപ്രോജക്ടപ്രോധത്തിഷത്തിതമപ്രോയുള്ള
നനെല്കൃഷത്തി വത്തികസനെതത്തിനെത്ത് 200 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.  ടത്തി പദ്ധതത്തിപകപ്രോരന 2021-22
വര്ഷന നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന പവര്തനെങ്ങള് ചുവനട പചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നെന.

ഇനെന തുക
(ലകന രൂപ)

1 പമ്പത്ത്നസറത്ത്  ഉള്നപനടയുള്ള  നമഷത്തിനെറത്തികള്  വപ്രോങ്ങത്തി
സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്

35

2 ബണ്ടുകളുനടയുന സ്ലൂയത്തിസുകളുനടയുന അറകുറപണത്തി 15

3 1000 നഹക്ടറത്തില്  ഇരുപ്പൂ  നനെല്കൃഷത്തി  നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്
(നഹക്ടറത്തിനെത്ത് 10000 രൂപ പകപ്രോരന) ആനുകൂലശ്യന

100

4 ഒന്നപ്രോന വത്തിള  നനെല്കൃഷത്തികത്ത് പശഷന രണപ്രോന വത്തിളയപ്രോയത്തി
പയര്/  പചെപ്രോളന/എണ്ണക്കുരു  വത്തിളകള്  400  നഹക്ടര്
സലതത്ത് കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്   നഹക്ടറത്തിനെത്ത് 10000 രൂപ
പകപ്രോരന ആനുകൂലശ്യന

40

5 ജവദത്യുതത്തി  കണകന്  /  ടപ്രോന്സത്ത് പഫപ്രോര്മര്
സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്

5

6 നെത്തിര്വ്വഹണനചലവത്ത് 5

ആനക 200

K  .  പകൃതത്തിപകപ്രോഭതത്തിനന്റെ  പശപ്രോതലതത്തില്  പപ്രോടപശഖരങ്ങളത്തിനല  അടത്തിയനത്തിര
അടത്തിസപ്രോനെസസൗകരശ്യ  പവര്തനെങ്ങള്ക്കുള്ള  ധനെസഹപ്രോയന   :  പകൃതത്തിപകപ്രോഭതത്തിനന്റെ
പശപ്രോതലതത്തില് പപ്രോടപശഖരങ്ങപളപ്രോടനുബനത്തിച കനെപ്രോലുകളത്തിനല തടസ്സങ്ങള് നെകീകല്, പമ്പത്ത്
നസറത്തിനന്റെയുന  മറത്ത്   നമഷത്തിനെറത്തികളുനടയുന  റത്തിപയര്  മുതലപ്രോയ  അടത്തിയനത്തിര പവൃതത്തികള്
നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത്   50 ലകന രൂപ  നെകീകത്തിനവചത്തിട്ടുണത്ത്.
L  .  പപ്രോടപശഖരങ്ങളുനട  അടത്തിസപ്രോനെ  സസൗകരശ്യവത്തികസനെന  ജറസത്ത്  മത്തില്  സപ്രോപത്തികല്
പബപ്രോകത്ത്  നലവല്  കണ്നവര്നജന്സത്ത്  :  പപ്രോടപശഖരസമത്തിതത്തികളുനട  അടത്തിസപ്രോനെ  സസൗകരശ്യ
വത്തികസനെ  പവര്തനെങ്ങള്  പപപ്രോജക്ടത്ത്  അധത്തിഷത്തിതമപ്രോയത്തി  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  70  ലകന  രൂപ
നെകീകത്തിനവചത്തിട്ടുണത്ത്.   പദ്ധതത്തി  പകപ്രോരന  5  ലകന വനരയുള്ള പവൃതത്തികള് ജത്തിലപ്രോ  തലതത്തിലുള്ള
സമത്തിതത്തിയുന  അഞ്ചു  ലകതത്തിലധത്തികമപ്രോയ  പവൃതത്തികള്കത്ത്  ജത്തിലപ്രോതല  സമത്തിതത്തിയുനട
ശുപപ്രോര്ശപയപ്രോനട സനസപ്രോനെതല സമത്തിതത്തിയുമപ്രോണത്ത്  അനഗകീകപ്രോരന നെല്കുന്നതത്ത്.

2 .   മറത്ത് പദ്ധതത്തികള്



• മണ്ണത്തിനന്റെയുന  പവരത്തിനന്റെയുന  ആപരപ്രോഗശ്യ  പരത്തിപപ്രോലനെ  പദ്ധതത്തിയത്തില്  (Soil  and  Root  Health
Management) ഉള്നപടുതത്തി കുമപ്രോയതത്തിനെത്ത് 5400 രൂപ നെല്കുന. ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി  3050 ലകന രൂപ നെകീകത്തി
നവചത്തിട്ടുണത്ത്.

•  പനെപ്രോണ് പപ്രോന്  (പദ്ധതത്തിപയതരന)  ഇനെതത്തില് ഉള്നപടുതത്തി നനെലത്തിനന്റെ ഉതത്ത്പപ്രോദനെ പബപ്രോണസത്ത്
ആയത്തി ഓപരപ്രോ സകീസണത്തിനല നനെല്ക്കൃഷത്തിക്കുന   നഹക്ടറത്തിനെത്ത്  1000  രൂപ നെല്കുന.  ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി  2021-
22 വര്ഷതത്തില് ഗപ്രോമപഞപ്രോയത്തുകള്കപ്രോയത്തി 1324 ലകന രൂപയുന മുനെത്തിസത്തിപപ്രോലത്തിറത്തികള്കപ്രോയത്തി  44 ലകന
രൂപയുന പകപ്രോര്പപറഷനുകള്കപ്രോയത്തി 0.50  ലകന രൂപയുന വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

• നനെല്കൃഷത്തികത്ത്  ഭൂപരത്തിധത്തിയത്തിലപ്രോനതയുന മറ്റു വത്തിളകള്കത്ത്  2  നഹക്ടര് വനരയുന ജലപസചെനെതത്തിനെത്ത്
ജവദത്യുതത്തി സസൗജനെശ്യമപ്രോയത്തി അനുവദത്തിചത്ത്  വരുന.

3 .   പകനപ്രോവത്തിഷത്ത് കൃത പദ്ധതത്തികള്
നനെല്കൃഷത്തിയുനട  വത്തികസനെതത്തിനെപ്രോയത്തി  പകനപ്രോവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തിയപ്രോയ പദശകീയ ഭകശ്യ  സുരക പദ്ധതത്തി,
രപ്രോഷകീയ കൃഷത്തി വത്തികപ്രോസത്ത് പയപ്രോജനെ, എന്നകീ പദ്ധതത്തികള് നെടപത്തിലപ്രോകത്തി വരുന. 
                 പദശകീയ ഭകശ്യ സുരക പദ്ധതത്തി പപ്രോലകപ്രോടത്ത് ജത്തിലയത്തിലപ്രോണത്ത് നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്ത് . 60% പകന
വത്തിഹത്തിതവുന  40%  സനസപ്രോനെ  വത്തിഹത്തിതവുന  ഉള്നപടുതത്തി   നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന  പദ്ധതത്തിപകപ്രോരന
പദര്ശനെപതപ്രോട്ടങ്ങള് സനഘടത്തിപത്തിക്കുക,  വത്തിതത്ത് വത്തിതരണന,  മണ്ണത്ത്  സനരകണന,  സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുനട
വത്തിതരണന,  സസശ്യ സനരകണന,  കപ്രോര്ഷത്തികയപന്ത്രപ്രോപകരണങ്ങള്, ഗ്രൂപടത്തിസപ്രോനെതത്തിലുള്ള പപ്രോപദശത്തിക
സനരകണ പവര്തനെങ്ങള് എന്നത്തിവയപ്രോണു ആനുകൂലശ്യന നെല്കുന്നതത്ത്.  2021-22 വര്ഷതത്തില്  88.00
ലകന രൂപയപ്രോണത്ത് ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത്ത്.

               രപ്രോഷകീയ കൃഷത്തി വത്തികപ്രോസത്ത് പയപ്രോജനെ പദ്ധതത്തിയത്തിനല Productivity Improvement of Paddy
in  Kerala എന്ന  ഘടകതത്തില് അതത്യുലപ്രോദനെപശഷത്തിയുള്ള നനെല് വത്തിതത്തിനുന,  കുമപ്രോയ വസ്തുകളുനടയുന
സൂകമൂലക  വളങ്ങളുനടയുന  ഉപപയപ്രോഗതത്തിനുന,  സനപയപ്രോജത്തിത  കകീട  നെത്തിയന്ത്രണതത്തിനുന,  കപ്രോര്ഷത്തിക
യന്ത്രവല്കരണതത്തിനുന  പദശകീയ  ഭകശ്യ  സുരക  പദ്ധതത്തിയുനട  മപ്രോനെദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമപ്രോയത്തി
നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്  4500/-  രൂപ ധനെസഹപ്രോയന നെല്കുന്നതത്തിനുന നനെലത്തിനന്റെ മൂലശ്യ വര്ദ്ധനെവത്തിനെപ്രോയത്തി മത്തിനെത്തി
ജറസത്ത് മത്തില് സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന സനസ്കരണ യൂണത്തിറത്ത് സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന ആയത്തി  50  ലകന രൂപയുന
ഉള്നപനട ആനക  4100  ലകന രൂപയ്ക്കുള്ള നപപ്രോപപപ്രോസല് തയപ്രോറപ്രോകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത്ത് പകനസര്കപ്രോരത്തിനന്റെ
പരത്തിഗണനെയത്തിലപ്രോണത്ത്.
4 .  ജനെകകീയപ്രോസൂത്രണന  :
         ജനെകകീയപ്രോസൂത്രണതത്തില് തപദ്ദേശ സസ്വയന ഭരണ സപ്രോപനെങ്ങളുനട വത്തിവത്തിധ നനെല് കൃഷത്തി
വത്തികസനെ  പദ്ധതത്തികളത്തില്  ഉള്നപടുതത്തി  ഉഴവുകൂലത്തിക്കുന  മറത്ത്  ഉതത്ത്പപ്രോദപനെപ്രോപപ്രോധത്തികള്ക്കുമപ്രോയത്തി  ഒരു
നഹക്ടറത്തിനെത്ത് പരമപ്രോവധത്തി 22000 രൂപയുനട ആനുകൂലശ്യന കര്ഷകര്കത്ത് ലഭത്തിക്കുനണത്ത്.     
5 . പകൃതത്തിപകപ്രോഭന മൂലന കൃഷത്തിനെപ്രോശന സനഭവത്തിക്കുന്ന സപ്രോഹചെരശ്യതത്തില് നെല്കുന്ന സഹപ്രോയന 
       പകൃതത്തിപകപ്രോഭന  മൂലന  നനെല്കൃഷത്തികത്ത്  നെപ്രോശന  സനഭവത്തിക്കുന്ന സപ്രോഹചെരശ്യങ്ങളത്തില് പകരന
വത്തിതയപ്രോനുള്ള നനെല്വത്തിതത്ത്  സസൗജനെശ്യമപ്രോയത്തി  നെല്കുനണത്ത്.   കൂടപ്രോനത  പകൃതത്തി  പകപ്രോഭ  ദുരത്തിതപ്രോശസ്വപ്രോസ
നെത്തിധത്തിയത്തില് നെത്തിനന നഹക്ടറത്തിനെത്ത് 13500 രൂപ നെത്തിരകത്തിലുന  വത്തിള  ഇന്ഷസ്വറന്സത്ത്    പദ്ധതത്തിയത്തില് അനഗമപ്രോയ
കര്ഷകര്കത്ത് 45 ദത്തിവസതത്തിനെകമുള്ള വത്തിളയത്ത്  നഹക്ടറത്തിനെത്ത് 15000  രൂപയുന 45   ദത്തിവസതത്തിനു പശഷമുള്ള
വത്തിളയത്ത് നഹക്ടറത്തിനെത്ത്  35000 രൂപയുന ധനെസഹപ്രോയന അനുവദത്തിക്കുനണത്ത്.

കര്ഷകര്  ഉല്പപ്രോദത്തിപത്തിക്കുന്ന  നനെലത്ത്  സര്കപ്രോര്  സത്തിവത്തില്  സജപസത്ത്  പകപ്രോര്പപറഷന്
മുപഖനെ കത്തിപലപ്രോയത്ത് 28.72 രൂപ നെത്തിരകത്തില് സനഭരത്തിക്കുന.



അനുബനന  -2

സമഗ പചകറത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തി സനബനത്തിച വത്തിവരന

ഓണതത്തിനെത്ത് ഒരു മുറന പചകറത്തി ഉള്നപനടയുള്ള വകീട്ടുവളപത്തിനല     പചകറത്തി     കൃഷത്തി     പപപ്രോതപ്രോഹനെന
വകീട്ടുവളപത്തില് കൃഷത്തി നചെയപ്രോനെപ്രോയത്തി സ്കൂള് വത്തിദശ്യപ്രോര്തത്തികള് മുപഖനെയുന കര്ഷകര് മുപഖനെയുന വത്തിവത്തിധ

ഇനെങ്ങള് അടങ്ങത്തിയ പചകറത്തി വത്തിത്തുകളുന ജതകളുന കര്ഷകര്ക്കുത്ത് സസൗജനെശ്യമപ്രോയത്തി വത്തിതരണന നെടതത്തി
വരുന.  വത്തിവത്തിധ  ഇനെന  പചകറത്തി  വത്തിത്തുകള്  അടങ്ങത്തിയ  10/-  രൂപയുനട  80  ലകന  പചകറത്തി  വത്തിതത്ത്
പപ്രോയറ്റുകളുന, 2.50 രൂപ വത്തിലയുള്ള 272.16 ലകന  പചകറത്തി ജതകളുന വത്തിദശ്യപ്രോര്തത്തികള്ക്കുന, കര്ഷകര്ക്കുന,
വകീട്ടമമപ്രോര്ക്കുന,  വത്തിവത്തിധ  സന്നദ്ധസനഘടനെകള്ക്കുന,  മപ്രോധശ്യമങ്ങള്ക്കുന  സസൗജനെശ്യമപ്രോയത്തി   വത്തിതരണന
നചെയ്തുവരുന.  ഓണതത്തിനെത്ത്  വത്തിഷരഹത്തിതമപ്രോയ  പചകറത്തി  വകീട്ടുവളപത്തില്  നെത്തിനന  തനന്ന  ലഭശ്യമപ്രോകപ്രോന്
ഉപദ്ദേശത്തിചപ്രോണത്ത്  ഓണകപ്രോലതത്ത്   ഈ  പദ്ധതത്തി  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്ത്.  
സപ്രോപനെങ്ങള്     വഴത്തി     പചകറത്തി     കൃഷത്തി  : 

സനസപ്രോനെതത്ത് സ്കൂളുകളത്തില് പചകറത്തിപതപ്രോട്ടന പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത് സമഗ പചകറത്തി
വത്തികസനെ പദ്ധതത്തി പകപ്രോരന സപ്രോപനെങ്ങള് വഴത്തിയുള്ള പചകറത്തി കൃഷത്തി  എന്ന മുഖശ്യ ഘടകന
നെടപത്തിലപ്രോകത്തി  വരുന. സനസപ്രോനെനത തത്തിനരഞ്ഞടുത 2500  വത്തിദശ്യപ്രോലയങ്ങളത്തില് പചകറത്തി കൃഷത്തി
നെടപത്തിലപ്രോകപ്രോന്  ലകശ്യമത്തിടുന.  വത്തിദശ്യപ്രോലയങ്ങളത്തില് പചകറത്തിപതപ്രോട്ടന തയപ്രോറപ്രോക്കുന്നതത്തിനുത്ത് 4,000  രൂപ
നെത്തിരകത്തില് (ഒരു വത്തിദശ്യപ്രോലയന എന്ന കണകത്തില്)  ധനെസഹപ്രോയന നെല്കത്തി വരുന.  കൂടനത
വത്തിദശ്യപ്രോര്തത്തി/വത്തിദശ്യപ്രോര്തത്തിനെത്തികനള കൃഷത്തിയത്തിപലയത്ത് ആകര്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുന നൂതനെ കൃഷത്തി രകീതത്തികനളക്കുറത്തിചത്ത്
അവപബപ്രോധന നെല്കുന്നതത്തിനുമപ്രോയത്തി ഹരത്തിത ക്ലബ്ബുകള് രൂപകീകരത്തിക്കുനമുണത്ത്.
സര്കപ്രോര്/സര്കപ്രോരത്തിത/സസ്വകപ്രോരശ്യ സപ്രോപനെങ്ങളത്തില്  പചകറത്തി കൃഷത്തി പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി
പപപ്രോജക്ടത്ത് അടത്തിസപ്രോനെതത്തില് പചകറത്തി കൃഷത്തിയത്ത് ധനെസഹപ്രോയന നെല്കത്തി വരുന.  

ജത്തിലപ്രോ     ക്ലസ്റ്റേര്     വത്തികസനെന  :  
വശ്യപ്രോവസപ്രോയത്തിക  അടത്തിസപ്രോനെതത്തില്  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  നചെയ്യുന്ന  കര്ഷകനര

സഹപ്രോയത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി,  കുറഞ്ഞതത്ത്  15  കര്ഷകര് അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്റേര് രൂപകീകരത്തിചത്ത്  കുറഞ്ഞതത്ത്  5
നഹക്ടര്  വനരയുന  പരമപ്രോവധത്തി  7  നഹക്ടര്  വനരയുന  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന  ക്ലസ്റ്റേര്  ഒന്നത്തിനെത്ത്
പരമപ്രോവധത്തി 1 - 1.25 ലകന രൂപ വകീതന ധനെസഹപ്രോയന നെല്കത്തിനകപ്രോണ്ടുള്ള പദ്ധതത്തിയപ്രോണത്ത്. പമ്പത്ത്നസറ്റുന മറ്റു
അനുബന ഘടകങ്ങളുന വപ്രോങ്ങുന്നതത്തിനെത്ത് യൂണത്തിനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത് 50 ശതമപ്രോനെന സബത്ത്സത്തിഡത്തി നെത്തിരകത്തില് 10,000/-
രൂപ വനരയുന,  സസശ്യസനരകണ ഉപപ്രോധത്തികള് എന്നത്തിവ വപ്രോങ്ങുന്നതത്തിനെത്ത്  യൂണത്തിനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്  1,500/-  രൂപ
വനരയുന  സബത്ത്സത്തിഡത്തി  നെല്കത്തി  വരുന.  സ്റ്റേപ്രോപഗര്ഡത്ത്  ക്ലസ്റ്റേറുകള്കത്ത്നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്  പനല്
ആവശശ്യമുള്ളതുന,  പനല് ആവശശ്യമത്തിലപ്രോതതുമപ്രോയ ഇനെങ്ങളുനട അടത്തിസപ്രോനെതത്തില്  20,000/-  മുതല്
25,000/-  രൂപ  വനര  നെത്തിരകത്തില്  ധനെസഹപ്രോയന  നെല്കുന.  ഇതുകൂടപ്രോനത  പരമ്പരപ്രോഗത  പചകറത്തി
ഇനെങ്ങളുനട വത്തിത്തുലപ്രോദനെന, വത്തിതരണന, പചെരണന എന്നത്തിവയ്ക്കുന ഈ പദ്ധതത്തി ഘടകതത്തില് ഉള്നപടുതത്തി
ധനെസഹപ്രോയന  നെല്കത്തി  വരുന.    കൂടപ്രോനത  ദകീര്ഘകപ്രോല  പചകറത്തി  വത്തിളകളപ്രോയ  ശകീമചക,  മുരത്തിങ്ങ,
അഗതത്തി,  കറത്തിപവപത്തില  തുടങ്ങത്തിയവയുനട  വപ്രോണത്തിജശ്യപ്രോടത്തിസപ്രോനെതത്തിലുള്ള  ഉലപ്രോദനെതത്തിനുന,  ഇടുകത്തി
ജത്തിലയത്തില് ശകീതകപ്രോല പചകറത്തി കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനുന ധനെസഹപ്രോയന നെല്കത്തി വരുന.  ഇതത്തിപലയപ്രോയത്തി
ഈ സപ്രോമ്പതത്തിക വര്ഷന 2725  ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

പഗഡഡത്ത്ക്ലസ്റ്റേറുകളുനട വത്തികസനെന :
പുതത്തിയ  'എ'  പഗഡത്ത്ക്ലസ്റ്റേറുകളുനട  രുപകീകരണതത്തിനെപ്രോയത്തി  ക്ലസ്റ്റേനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്  6.3  ലകന  രൂപ

നെത്തിരകത്തില് ധനെസഹപ്രോയന നെല്കത്തി വരുന. 



കപ്രോരശ്യകമമപ്രോയത്തി     പവര്തത്തിക്കുന്ന     എ     പഗഡത്ത്     ക്ലസ്റ്റേറുകള്ക്കുള്ള     ധനെസഹപ്രോയന  : 
എ-പഗഡത്ത് ക്ലസ്റ്റേറുകളുനട പഗഡത്തിങ്ങത്തിനന്റെ അടത്തിസപ്രോനെതത്തില് കപ്രോരശ്യകമമപ്രോയത്തി പവര്തത്തിക്കുന്ന

നബസ്റ്റേത്ത് നപര്പഫപ്രോര്മത്തിനഗത്ത് എ-പഗഡത്ത് ക്ലസ്റ്റേറുകള്ക്കുത്ത്  5  ലകന രൂപ നെത്തിരകത്തില് അധത്തിക ധനെസഹപ്രോയന
നെല്കത്തി വരുന.  ഈ സപ്രോമ്പതത്തിക വര്ഷന 5 ലകന രൂപ ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.
 മട്ടുപപ്രോവത്ത്     കൃഷത്തി     പപപ്രോതപ്രോഹനെവുന  ,   മപ്രോലത്തിനെശ്യ     സനസ്കരണവുന

  മട്ടുപപ്രോവത്ത് കൃഷത്തി പപപ്രോതപ്രോഹനെവുന,  മപ്രോലത്തിനെശ്യ സനസ്കരണവുന എന്ന ഘടകതത്തില് ഉള്നപടുതത്തി
പചകറത്തി ജതകള് നെട്ടുപത്തിടത്തിപത്തിച പഗപ്രോബപ്രോഗുകള് കര്ഷകര്ക്കു നെല്കുന.25 പഗപ്രോബപ്രോഗുകള് അടങ്ങത്തിയ
2000/-  രൂപ വത്തിലവരുന്ന ഒരു യൂണത്തിറത്തിനെത്ത് 75  ശതമപ്രോനെന സബത്ത്സത്തിഡത്തിയത്തില് 500/-  രൂപയ്ക്കുത്ത് കര്ഷകര്ക്കുത്ത്
വത്തിതരണന നചെയ്യുന.  2021-22  സപ്രോമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില് 56,333  യൂണത്തിറത്ത് പഗപ്രോബപ്രോഗത്ത് കര്ഷകര്ക്കുത്ത്
നെല്കുവപ്രോനെപ്രോയത്തി 845 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്. 
ഹരത്തിത ഗ്രൂപ്പുകളുനട രൂപകീകരണന

നെഗര  പപദശങ്ങളത്തില്  പവര്തത്തിച്ചു  വരുന്ന  3  മുതല്  5  വനരയുള്ള  നറസത്തിഡന്റെത്ത്സത്ത്
അപസപ്രോസത്തിപയഷനുകനള  ഉള്നപടുതത്തിനകപ്രോണത്ത്  ഹരത്തിത  ഗ്രൂപത്ത്  രൂപകീകരത്തിക്കുന.  ഹരത്തിത  ഗ്രൂപ്പുകളുനട
രജത്തിപസ്ട്രേഷനുന മറ്റു അനുബന നചെലവുകള്ക്കുമപ്രോയത്തി ഒരു ഗ്രൂപത്തിനെത്ത് 50,000/- രൂപ ധനെസഹപ്രോയന നെല്കത്തി
വരുന. ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി ഈ സപ്രോമ്പതത്തിക വര്ഷന 5 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
നെഴ്സറത്തികള്     സപ്രോപത്തികല്  :

ഗുണപമന്മയുള്ള  പചകറത്തി  ജതകളുനട  ലഭശ്യത  ഉറപപ്രോക്കുന്നതത്തിപലയപ്രോയത്തി   പകപ്രോര്പപറഷന്/
മുനെത്തിസത്തിപപ്രോലത്തിറത്തി/ പഞപ്രോയത്തുകള് എന്നത്തിവത്തിടങ്ങളത്തില് നെഴ്സറത്തി സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത് 1000/- രൂപ ഒരു സ്കസ്വയര്
മകീറര് എന്ന കണകത്തില് ധനെസഹപ്രോയന നെല്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി ഈ സപ്രോമ്പതത്തിക വര്ഷന  5  ലകന രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
ഫപ്രോമത്തിലത്തി ഡത്തിപത്ത് ഇറത്തിപഗഷന് സത്തിസ്റ്റേന പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തികല് 

നചെലവത്ത്  കുറഞ്ഞ  രകീതത്തിയത്തില്  വകീട്ടുവളപത്തിനല  പചകറത്തി  കൃഷത്തികത്ത്  ജലപസചെനെന
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി ഫപ്രോമത്തിലത്തി ഡത്തിപത്ത് ഇറത്തിപഗഷന് സത്തിസ്റ്റേന എന്ന ഘടകന നെടപത്തിലപ്രോകത്തി വരുന. 75%
സബത്ത്സത്തിഡത്തിപയപ്രോടത്ത്  കൂടത്തി  പരമപ്രോവധത്തി  ഒരു  യൂണത്തിറത്തിനെത്ത്  7,500/-  രൂപ  ധനെസഹപ്രോയന  നെല്കത്തി  വരുന.
ഇതത്തിപലയപ്രോയത്തി ഈ സപ്രോമ്പതത്തിക വര്ഷന 18.75 ലകന രൂപ മപ്രോറത്തി വചത്തിട്ടുണത്ത്.
മഴമറ     നെത്തിര്മപ്രോണന  :   

പവനെല്  കപ്രോലത്തുന  മഴകപ്രോലത്തുന  വത്തിളകനള  സനരകത്തിചത്ത്  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  നചെയ്യുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി
നൂതനെ രകീതത്തിയപ്രോയ മഴമറയത്തിനല കൃഷത്തി കര്ഷകര്കത്ത് ഏനറ സഹപ്രോയകരമപ്രോണത്ത്. മഴമറ കൃഷത്തിരകീതത്തിയത്തിലൂനട
വര്ഷതത്തിലുടനെകീളന  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  സപ്രോധശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനുന  ഉതത്ത്പപ്രോദനെന  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന
സപ്രോധത്തിക്കുന.  മഴമറകള് സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി  100  സത്ത് കസ്വയര് മകീറര് ഉള്ള ഒരു മഴമറയത്ത്  പരമപ്രോവധത്തി
50,000/- രൂപ നെത്തിരകത്തില് ധനെസഹപ്രോയന നെല്കത്തി വരുന.  2021-22 സപ്രോമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില് പസ്തുത
ഘടകതത്തിനെപ്രോയത്തി  505 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്. 
പസഫത്ത്  -  ടു  -  ഈറത്ത്

കപ്രോര്ഷത്തിക  സര്വ്വകലപ്രോശപ്രോല  വഴത്തി  പചകറത്തികളത്തിനല  കകീടനെപ്രോശത്തിനെത്തികളുനട  അനശന
പരത്തിപശപ്രോധത്തിക്കുന്നതത്തിനു പവണത്തി ധനെസഹപ്രോയന നെല്കത്തി വരുന.  സനസപ്രോനെതത്ത് ഉതത്ത്പപ്രോദത്തിപത്തിക്കുന്ന പഴന
പചകറത്തികളുപടയുന  അവശത്തിഷ്ടവത്തിഷപ്രോനശന  കനണത്തുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി  ഇവയുനട  സപ്രോമ്പത്തിളുകള്  പശഖരത്തിചത്ത്
നവള്ളപ്രോയണത്തി  കപ്രോര്ഷത്തിക  പകപ്രോപളജത്തിനല  കകീടനെപ്രോശത്തിനെത്തി  അവശത്തിഷ്ട  വത്തിഷപ്രോനശ  പരത്തിപശപ്രോധനെ  ലപ്രോബത്തില്
പരത്തിപശപ്രോധനെ നെടത്തുകയുന പരത്തിപശപ്രോധനെ ഫലന പസത്തിദ്ധകീകരത്തിക്കുകയുന നചെയ്യുനണത്ത്.  ഇതത്തിപലയപ്രോയത്തി ഈ
സപ്രോമ്പതത്തിക വര്ഷന 20 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 
സുഭത്തിക പകരളന പദ്ധതത്തി 

സുഭത്തിക പകരളന പദ്ധതത്തിയുനട ഭപ്രോഗമപ്രോയത്തി ഭകശ്യ സുരക ഉറപപ്രോക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി സമഗ പചകറത്തി
വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്നപടുതത്തി  2021-22  വര്ഷതത്തില്  500  ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തി പദ്ധതത്തി
പവര്തനെങ്ങള് നെടപത്തിലപ്രോകത്തി വരുന. തരത്തിശു നെത്തില കൃഷത്തി, മഴമറ കൃഷത്തി, പമ്പത്ത് നസറത്ത്, സസശ്യസനരകണ
ഉപപ്രോധത്തികള് എന്നത്തിവയുനട വത്തിതരണന എന്നത്തി ഘടകങ്ങളപ്രോണത്ത് ഇതത്തില് ഉള്നപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതത്ത്.



വത്തി  .  എഫത്ത്  .  പത്തി  .  സത്തി  .  നക  .   മുപഖനെയുള്ള സമഗ പചകറത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തി
• കയറ്റുമതത്തി  പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  കയറ്റുമതത്തി  മൂലശ്യമുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുനട  ഉല്പപ്രോദനെന,

GAP/PGS  മപ്രോനെദണ്ഡങ്ങളനുസരത്തിച്ചുള്ള  കൃഷത്തി  എന്നത്തിവ  500  നഹക്ടറത്തില്  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത്
പനല് പചകറത്തി കൃഷത്തിയത്ത് 25,000/നഹക്ടര്, പനല് ഇതര പചകറത്തി വത്തിളകള്കത്ത് 20,000/നഹക്ടര്,
ശകീതകപ്രോല പചകറത്തി കൃഷത്തിയത്ത് 30,000/നഹക്ടര് എന്ന പതപ്രോതത്തില് ധനെസഹപ്രോയന ലഭശ്യമപ്രോക്കുന.

• കയറ്റുമതത്തി  പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  തപ്രോതത്ത്പരശ്യമുള്ള  കര്ഷകനര  ഫപ്രോര്മര്  ഇന്ടസ്റ്റേത്ത്  ഗ്രൂപത്ത്
(Farmer interest Group) അടത്തിസപ്രോനെതത്തില് സനഘടത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള സഹപ്രോയന.

• മണ്ണത്തിനന്റെ  ആപരപ്രോഗശ്യന  ഉറപപ്രോകത്തി  പഴന-പചകറത്തി  ഉല്പപ്രോദനെന  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  2941
കര്ഷകര്കത്ത് മണ്ണത്ത് പരത്തിപശപ്രോധനെ നെടതത്തി വള പപയപ്രോഗ നെത്തിര്പദ്ദേശത്തികകള് അടങ്ങത്തിയ പസപ്രോയത്തില്
നഹല്തത്ത് കപ്രോര്ഡത്ത് ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത് പദ്ധതത്തി.

• പനല് വത്തിളകള്കത്ത് പടര്ന്നത്ത് കയറുന്നതത്തിനെത്ത്  ആവശശ്യമപ്രോയ തപ്രോങ്ങത്ത് നെല്കുന്നതത്തിനെത്ത്  80  നഹക്ടര്
സലതത്ത് നപര്മനെന്റെത്ത്/നസമത്തി നപര്മനെന്റെത്ത് പനല് നെത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത് പദ്ധതത്തി.

• വനെശ്യമൃഗങ്ങളത്തില്  നെത്തിനന  കൃഷത്തിയത്തിടങ്ങനള  സനരകത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  പസപ്രോളപ്രോര്  പവലത്തി
നെത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത് 50 നഹക്ടറത്തിപലയത്ത് പദ്ധതത്തി സഹപ്രോയന.

• പചകറത്തി  ഉല്പപ്രോദനെവുന  ഉല്പപ്രോദനെകമതയുന  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  70  ലകന  പചകറത്തി
ജതകള് ഉല്പപ്രോദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന 7 ലകപതപ്രോളന പചകറത്തി ജതകള് കര്ഷകര്കത്ത് സസൗജനെശ്യ
നെത്തിരകത്തില് ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തി.

• കര്ഷകര്കത്ത്  ആവശശ്യമപ്രോയ  പമ്പത്ത്  നസറത്ത്,  പസ്പ്രേയര്,  വകീല്ബപ്രോപരപ്രോ  മറത്ത്  കൃഷത്തിയപ്രോവശശ്യമപ്രോയ
ഉപകരണങ്ങള് എന്നത്തിവ ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തി സഹപ്രോയന. 

• കപ്രോര്ഷത്തിപകപ്രോതത്ത്പപ്രോദനെന വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത് 25 നഹക്ടറത്തില് കൃതശ്യതപ്രോ കൃഷത്തിയത്ത് പദ്ധതത്തി സഹപ്രോയന.
• ലളത്തിതവുന സുതപ്രോരശ്യവുമപ്രോയ വശ്യവസയത്തില് കര്ഷകര്കത്ത്  കുറഞ്ഞ പലത്തിശ നെത്തിരകത്തില് ബപ്രോങത്തില്

നെത്തിനന  വപ്രോയ  സഹപ്രോയന  ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനുന  കൃതശ്യമപ്രോയത്തി  പുതുക്കുന്നവര്കത്ത്  2%  പലത്തിശ
സബത്ത്സത്തിഡത്തി ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനുമപ്രോയത്തി 105 ലകന രൂപയുനട പദ്ധതത്തി.

• കര്ഷകര്കത്ത് സപ്രോമൂഹത്തിക സുരകപ്രോ ഇന്ഷുറന്സത്ത് പദ്ധതത്തി ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനുള്ള സഹപ്രോയന.
• പുതത്തിയ സപ്രോപങതത്തി  വത്തിദശ്യകള്,  പുതന് വത്തിളകള്,  വത്തിളയത്തിനെങ്ങള് തുടങ്ങത്തിയവ കര്ഷകരത്തിപലയത്ത്

എതത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  പങപ്രോളത്തിത  ഗപവഷണ  പദ്ധതത്തികള്,  പദര്ശനെ  പതപ്രോട്ടങ്ങള്,  തകീവ്രയത
പരത്തിപപ്രോടത്തികള്,  പരത്തിശകീലനെങ്ങള്,  പഠനെയപ്രോത്രകള് എന്നത്തിവ സനഘടത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത് സപ്രോമ്പതത്തിക
സഹപ്രോയന.

• കപ്രോലപ്രോവസപ്രോധത്തിഷത്തിത വത്തിള പരത്തിപപ്രോലനെ നെത്തിര്പദ്ദേശങ്ങള് കര്ഷകര്കത്ത് ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത് പകരള
കപ്രോര്ഷത്തിക സര്വ്വകലപ്രോശപ്രോലയുമപ്രോയത്തി പചെര്ന്നത്ത് പദ്ധതത്തി നെടപത്തിലപ്രോക്കുന. 

പചകറത്തി നെടകീല് വസ്തുകള് ഉല്പപ്രോദനെ പദ്ധതത്തി
         പപ്രോലകപ്രോടത്ത് ജത്തിലയത്തിനല ആലത്തൂരത്തില് വത്തി.എഫത്ത്.പത്തി.സത്തി.നക.യുനട കകീഴത്തില് ഒരു സകീഡത്ത് പപപ്രോസ്സസ്സത്തിനഗത്ത്
പപ്രോന്റെത്ത്  പവര്തത്തിച്ചു വരുന.  കസൗണ്സത്തിലത്തിനെത്ത്  കകീഴത്തില് വത്തിത്തുല്പപ്രോദനെതത്തില് പരത്തിശകീലനെന സത്തിദ്ധത്തിച  189
കര്ഷകര് ഉള്നപടുന്ന വത്തിത്തുല്പപ്രോദക സനഘമപ്രോണത്ത് വത്തിതത്ത് ഉല്പപ്രോദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്ത് . 2021-22 സപ്രോമ്പതത്തിക
വര്ഷന  120  നമടത്തികത്ത്  ടണ് ഗുണപമന്മയുള്ള വത്തിത്തുല്പപ്രോദത്തിപത്തിചത്ത്  വത്തിതരണന നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്  പദ്ധതത്തിയുണത്ത്.
കൃഷത്തി  വകുപത്തിനന്റെ  'ഓണതത്തിനെത്ത്  ഒരു  മുറന  പചകറത്തി'  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട  2021-22 ല്  47,35,385  വത്തിതത്ത്
പപ്രോയറ്റുകള്  വപ്രോണത്തിജശ്യ  വപ്രോണത്തിപജശ്യതര  കര്ഷകര്  തുടങ്ങത്തിയവര്കത്ത്  ഇതത്തിനെകന  ലഭശ്യമപ്രോകത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.
സനസപ്രോനെനത വത്തിവത്തിധ മപ്രോധശ്യമ പസത്തിദ്ധകീകരണങ്ങള് വഴത്തിയുന കര്ഷകര്ക്കുന വകീട്ടമമപ്രോര്ക്കുന പചകറത്തി
വത്തിതത്ത് ലഭശ്യമപ്രോക്കുനണത്ത്. പചകറത്തി കൃഷത്തിയത്ത് നെടകീല് വസ്തുകള് ആവശശ്യപ്രോനുസരണന ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി
വത്തി.എഫത്ത്.പത്തി.സത്തി.നക.  യുനട  കകീഴത്തില്  മൂവപ്രോറ്റുപുഴ  നെടുകരയത്തില്  പതത്തിവര്ഷന  2  പകപ്രോടത്തി  പചകറത്തി  ജത
ഉല്പപ്രോദനെപശഷത്തിയുള്ള ഒരു ജഹനടകത്ത് പചകറത്തി ജത ഉല്പപ്രോദനെ പകനന പവര്തത്തിക്കുന.  ഇവത്തിനട
നെത്തിനന  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോവശശ്യമപ്രോയ  ഗുണപമന്മയുള്ള  പചകറത്തി  ജതകള്
ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതപ്രോണത്ത്. 



 ഹരത്തിതനെഗരത്തി പദ്ധതത്തി
             നെഗര പപദശങ്ങളത്തില് പചകറത്തി കൃഷത്തി പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി കസൗണ്സത്തില് പപതശ്യക
പദ്ധതത്തി പകപ്രോരന പചകറത്തിജത നെട്ട പഗപ്രോബപ്രോഗുകള് വകീട്ടമമപ്രോര്കത്ത് ലഭശ്യമപ്രോക്കുനണത്ത്.
ജജവ പചകറത്തി കൃഷത്തി പപപ്രോതപ്രോഹനെന
           ഇടുകത്തി, പപ്രോലകപ്രോടത്ത്, മലപ്പുറന, കപ്രോസര്പഗപ്രോഡത്ത്, എറണപ്രോകുളന, തത്തിരുവനെനപുരന, പകപ്രോട്ടയന, തൃശ്ശൂര്
ജത്തിലകളത്തില്  20  നഹക്ടര് വകീതമുള്ള  98  ക്ലസ്റ്റേറുകളത്തിലപ്രോയത്തി പത്തി.നക.വത്തി.ജവ പദ്ധതത്തി പകപ്രോരമുള്ള ജജവ
പഴന-പചകറത്തി കൃഷത്തി കസൗണ്സത്തില് നെടപത്തിലപ്രോകത്തി വരുന.  കര്ഷകര്കത്ത് ജജവകൃഷത്തിയത്തില് പരത്തിശകീലനെന,
ഉലപ്രോദപനെപ്രോപപ്രോധത്തികള്  ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ധനെസഹപ്രോയന,  കൃഷത്തിയത്തിടതത്തില്  നെത്തിനന  വത്തിപണത്തിയത്തിപലയത്ത്
ഉല്പന്നങ്ങള്  എതത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ടപ്രോന്സത്ത് പപപ്രോര്പട്ടഷന്  സബത്ത്സത്തിഡത്തി  തുടങ്ങത്തിയവ  ഈ  പദ്ധതത്തി
പകപ്രോരന  ലഭശ്യമപ്രോക്കുന.     ഇതത്തിനു  പുറപമ,  2021-22 ല്  ജജവപചകറത്തി  കൃഷത്തി/ഉതമ  കൃഷത്തി  മുറ
പപപ്രോതപ്രോഹനെവുന  സര്ട്ടത്തിഫത്തിപകഷനുന  എന്ന  പദ്ധതത്തി  പകപ്രോരന  ചുവനട  പറയുന്ന  സഹപ്രോയങ്ങളുന
ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതപ്രോണത്ത്.

• മണ്ണത്തിനന്റെ ആപരപ്രോഗശ്യന ഉറപപ്രോകത്തി പഴന-പചകറത്തി ഉല്പപ്രോദനെന വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  കര്ഷകര്കത്ത്
മണ്ണത്ത് പരത്തിപശപ്രോധനെ നെടതത്തി വള പപയപ്രോഗ നെത്തിര്പദ്ദേശത്തികകള് അടങ്ങത്തിയ പസപ്രോയത്തില് നഹല്തത്ത്
കപ്രോര്ഡത്ത് ലഭശ്യമപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത് പദ്ധതത്തി.

• മണ്ണത്തിനന്റെ ഫലഭൂയത്തിഷത്തിത വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോവശശ്യമപ്രോയ പചത്തിലവള  നചെടത്തികള്,  ജകീവപ്രോണുവളന,
പഫപ്രോപസ്ഫേറത്ത് ജജവവളന  (PROM)  എന്നത്തിവയുനട ഉപപയപ്രോഗന പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന പദ്ധതത്തി
സഹപ്രോയന.

• സനപയപ്രോജത്തിത  കകീട  നെത്തിയന്ത്രണന  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ഭപ്രോഗമപ്രോയത്തി  ബപയപ്രോകണ്പടപ്രോള്
ഏജന്റുകള്,  ഫത്തിറപമപ്രോണ്  നകണത്തികള്  എന്നത്തിവ  ഉല്പപ്രോദത്തിപത്തിചത്ത് ,  ഇവയുനട  ഉപപയപ്രോഗന
പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള സഹപ്രോയന.

• 7 മപ്രോതൃകപ്രോ ജജവ കൃഷത്തി പദര്ശനെപതപ്രോട്ടങ്ങള് സജ്ജമപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത് പദ്ധതത്തി സഹപ്രോയന.
• പരമ്പരപ്രോഗത/നെപ്രോടന് പചകറത്തി  വത്തിതത്തിനെങ്ങളുനട ഉല്പപ്രോദനെതത്തിനുന വത്തിതരണതത്തിനുന പദ്ധതത്തി

സഹപ്രോയന.
• ജജവ  കൃഷത്തി  പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി  കസൗണ്സത്തിലത്തിനന്റെ  എപകപ്രോപഷപ്രോപത്ത്  ഔട്ടത്ത് നലറ്റുകള്

മുപഖനെ വത്തിപണനെന നചെയ്യുന്ന ജജവ ഉല്പന്നങ്ങള്കത്ത്  2.5  രൂപ/കത്തിപലപ്രോ എന്ന നെത്തിരകത്തില്  500
നമടത്തികത്ത് ടണ് ഉല്പന്നങ്ങള്കത്ത് വത്തിപണനെ സഹപ്രോയന.

          സനസപ്രോനെ പഹപ്രോര്ട്ടത്തികള്ചര് മത്തിഷന്  മുപഖനെ നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന പകനപ്രോവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തിയപ്രോയ
മത്തിഷന് പഫപ്രോര് ഇന്റെപഗയത്ത്റഡത്ത്  ഡവലപത്ത്നമന്റെത്ത്  ഓഫത്ത് പഹപ്രോര്ട്ടത്തികള്ചര് പദ്ധതത്തി യത്തില് ഉള്നപടുതത്തി
പചകറത്തികളുനട വത്തിളവത്തിസ്തൃതത്തി വശ്യപ്രോപനെന നെടപത്തിലപ്രോക്കുന.  എന.ഐ.ഡത്തി.എചത്തിനന്റെ  2021-22  നല വപ്രോര്ഷത്തിക
കര്മ പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്നപടുതത്തി പചകറത്തി കൃഷത്തികത്ത് നെല്കുന്ന ധനെസഹപ്രോയതത്തിനന്റെ വത്തിശദപ്രോനശങ്ങള്
ചുവനട പചെര്തത്തിരത്തിക്കുന.

പദ്ധതത്തി
ഭസൗതത്തിക
ലകശ്യന

(നഹക്ടര്)

സപ്രോമ്പതത്തിക
ലകശ്യന 
(ലകന)

റത്തിമപ്രോര്കത്ത്

ജഹബകീഡത്ത് 
പചകറത്തി കൃഷത്തി

1000 200.00 നഹക്ടര് ഒന്നത്തിനെത്ത് 20,000/- രൂപ 
ധനെസഹപ്രോയന

പചകറത്തി 
വത്തിത്തുല്പപ്രോദനെന

30 10.5 നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത് 35,000/- രൂപ   
ധനെസഹപ്രോയന (നപപ്രോതുപമഖലയത്തില്)
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ഫലവര്ഗങ്ങളുനട ഉലപ്രോദനെതത്തില് സസ്വയനപരശ്യപ്രോപ്തത ജകവരത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി
നെടപത്തിലപ്രോകത്തി വരുന്ന പദ്ധതത്തികള് സനബനത്തിച വത്തിവരന

ഫലവര്ഗങ്ങളുനട  വത്തിസ്തൃതത്തി  വശ്യപ്രോപനെന  എന്ന  പദ്ധതത്തിയത്തില്  സനസപ്രോനെ  പഹപ്രോര്ട്ടത്തികള്ചര്
മത്തിഷന് മുപഖനെ  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന  പകനപ്രോവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തിയപ്രോയ  മത്തിഷന്  പഫപ്രോര്  ഇന്റെപഗറഡത്ത്
നഡവലപത്ത്നമന്റെത്ത് ഓഫത്ത് പഹപ്രോര്ട്ടത്തികള്ചര് പദ്ധതത്തി യത്തില് ഉള്നപടുതത്തി 2621.5 നഹക്ടറത്തില് ഫലവര്ഗങ്ങള്
കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്  614.26  ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.  ഫലവര്ഗങ്ങളപ്രോയ ഡപ്രോഗണ് ഫ്രൂട്ടത്ത്,  മപ്രോങ്ങ,
പസ്ട്രേപ്രോബറത്തി, വപ്രോഴ, ജകതചെക, ടത്തിഷഷ്യൂകള്ചര് വപ്രോഴ, പപപ്രോയ, ചെക, ഫപ്രോഷന് ഫ്രൂട്ടത്ത്, അവകപ്രോപഡപ്രോ, റമ്പൂട്ടപ്രോന്,
മപ്രോനപഗപ്രോസ്റ്റേകീന്, കുടനപുളത്തി, ഞപ്രോവല്, സകീതപ്രോപഴന എന്നത്തിവ കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനെപ്രോണത്ത് ആനുകൂലശ്യന നെല്കുന്നതത്ത് .
പസ്തുത ധനെസഹപ്രോയന നെടകീല് വസ്തുകള് വപ്രോങ്ങുന്നതത്തിനുന സനപയപ്രോജത്തിത വളപപയപ്രോഗതത്തിനുന സനപയപ്രോജത്തിത
പരപ്രോഗകകീട  നെത്തിയന്ത്രണ  മപ്രോര്ഗങ്ങള്  അവലനബത്തിക്കുന്നതത്തിനുന  വത്തിനെത്തിപയപ്രോഗത്തികപ്രോവുന്നതപ്രോണത്ത്.  ആയതത്തിനന്റെ
വത്തിശദപ്രോനങ്ങള് ചുവനട പചെര്ക്കുന.

വത്തിള
ഭസൗതത്തിക
ലകശ്യന

(നഹക്ടര്)

സപ്രോമ്പതത്തിക
ലകശ്യന
(ലകന)

റത്തിമപ്രോര്കത്ത്

ഉലപ്രോദനെ നചെലവത്ത് കൂടത്തിയ ഫലവര്ഗങ്ങള്

ഡപ്രോഗണ് ഫ്രൂട്ടത്ത് 250 75 50,000 രൂപ 60:20:20 എന്ന 
അനുപപ്രോതതത്തില് 3 
വര്ഷങ്ങളത്തിലപ്രോയത്തി നെല്കുന.

പസ്ട്രേപ്രോബറത്തി 70 35 50,000 രൂപ ഒറഗഡു നെല്കുന

വപ്രോഴ 520 136.5 35,000 രൂപ 75.25  എന്ന 
അനുപപ്രോതതത്തില് രണത്ത് 
ഗഡുകളപ്രോയത്തി നെല്കുന

ജകതചെക 300 78.75 35,000 രൂപ  75:25 എന്ന 
അനുപപ്രോതതത്തില് രണത്ത് 
ഗഡുകളപ്രോയത്തി നെല്കുന

ടത്തിഷഷ്യൂകള്ചര് വപ്രോഴ 80 30 50,000 രൂപ 75:25 എന്ന 
അനുപപ്രോതതത്തില്  രണത്ത് 
ഗഡുകളപ്രോയത്തി നെല്കുന

പപപ്രോയ (സൂക്ഷ്മ 
ജലപസചെനെപതപ്രോടു 
കൂടത്തിയതത്ത്)

7 4.2 80,000 രൂപ 75:25 എന്ന 
അനുപപ്രോതതത്തില് രണത്ത് 
ഗഡുകളപ്രോയത്തി നെല്കുന

പപപ്രോയ (സൂക്ഷ്മ  
ജലപസചെനെമത്തിലപ്രോതതത്ത്)

84.5 19.01 30,000 രൂപ 75:25 എന്ന 
അനുപപ്രോതതത്തില് രണത്ത് 
ഗഡുകളപ്രോയത്തി നെല്കുന

ഉലപ്രോദനെ നചെലവത്ത് കൂടുതലലപ്രോത ഫലവര്ഗങ്ങള്

മപ്രോങ്ങ 60 10.8 30,000 രൂപ 60:20:20 എന്ന 



അനുപപ്രോതതത്തില് മൂന്നത്ത് 
വര്ഷങ്ങളത്തിലപ്രോയത്തി നെല്കുന

ചെക 500 90.00

അവകപ്രോപഡപ്രോ 40 7.2

റമ്പൂട്ടപ്രോന് 200 36.00

പപ്രോഷന് ഫ്രൂട്ടത്ത് 300 54.00

മപ്രോനപഗപ്രോസ്റ്റേകീന് 60 10.8

സകീതപ്രോപഴന 50 9.00

കുടനപുളത്തി 50 9.00

ഞപ്രോവല് 50 9.00

പഴവര്ഗ  വത്തിളകളുനട  ഉലപ്രോദനെതത്തില്  സസ്വയനപരശ്യപ്രോപ്തത  ജകവരത്തികപ്രോന്  കൃഷത്തി  വകുപത്ത്
നഡവലപത്ത്നമന്റെത്ത്  ഓഫത്ത്  ഫ്രൂട്ടത്ത്സത്ത്  2021-22  എന്ന പദ്ധതത്തി  നെടപത്തിലപ്രോകത്തി  വരുന.  ഈ സപ്രോമ്പതത്തിക
വര്ഷതത്തില്  2190  ലകന  രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.  ടത്തി  പദ്ധതത്തിയുനട ഒരു മുഖശ്യ  ഘടകമപ്രോണത്ത്  ഒരു
പകപ്രോടത്തി   ഫലവൃകജത വത്തിതരണന  പദ്ധതത്തി.  വപ്രോര്ഷത്തിക പദ്ധതത്തി  വത്തിഹത്തിതതത്തില് നെത്തിനന  ഒരു പകപ്രോടത്തി
ഫലവ ൃകജത  വത്തിതരണന  പദ്ധതത്തി  നെടതത്തിപത്തിനെപ്രോയത്തി  1102  ലകന  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
സനസപ്രോനെതത്തിനന്റെ  തനെതത്ത്  ഫലവൃകങ്ങളുന   വത്തിപദശതത്ത്  നെത്തിന്നത്ത്  നകപ്രോണത്ത്  വന്നത്ത്  നെട്ടുപത്തിടത്തിപത്തിചത്ത്
വത്തിളയത്തികപ്രോന്  കഴത്തിയുന്നതുമപ്രോയ  ഫലവര്ഗങ്ങളുമപ്രോയ  പപ്രോവത്ത്,  മപ്രോവത്ത്,  മപ്രോതളന,  പപ്രോഷന്  ഫ്രൂട്ടത്ത്,  ചെപ്രോമ്പ
ഇനെങ്ങള്  സപപപ്രോട്ട,  അവകപ്രോപഡപ്രോ,  ഓറഞത്ത്,  പപരക,  നെപ്രോരക  ഇനെങ്ങള്,  മുരത്തിങ്ങ,  കറത്തിപവപത്ത്,
നകപ്രോടനപുളത്തി,  റമ്പൂട്ടപ്രോന്,  മപ്രോപഗപ്രോസ്റ്റേകീന്,  പപപ്രോയ,  വപ്രോഴ  ഇനെങ്ങള്,  ചെതുരപ്പുപ്പുുളത്തി,  ഡപ്രോഗണ്  ഫ്രൂട്ടത്ത്,  ലത്തിചത്തി,
പപ്രോല്പഴന, മത്തിറകത്തിള് ഫ്രൂട്ടത്ത്,  മുള്ളപ്രോത, നവസ്റ്റേത്ത് ഇനശ്യന് നചെറത്തി,  വുഡത്ത് ആപത്തിള്, ഇലുമ്പന് പുളത്തി,  സകീതപഴന
(അപനെപ്രോനെ),  ബറപ്രോബ,  കപസ്റ്റേഡത്ത് ആപത്തിള്  (ആത),  നനെലത്തി തുടങ്ങത്തിയ 30  ഇനെന ഫലവൃകങ്ങളുനട ഒരു
പകപ്രോടത്തി  ജതകള്  ഉലപ്രോദത്തിപത്തിചത്ത്  കര്ഷകര്കത്ത്  വത്തിതരണന  നചെയ്യുന്നതത്തിനുന,  നപപ്രോതുസലങ്ങളത്തില്
വച്ചുപത്തിടത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുമപ്രോയത്തി  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട  ലകശ്യമത്തിടുന.  രണത്ത്  ഘട്ടങ്ങളത്തിലപ്രോയപ്രോണത്ത്  പദ്ധതത്തി
നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്ത്.

കപ്രോര്ഷത്തിക വത്തികസനെ കര്ഷക പകമ വകുപത്ത്  ഫപ്രോമുകളുന മറത്ത്  ഏജന്സത്തി/വകുപ്പുകളപ്രോയ പകരള
കപ്രോര്ഷത്തിക സര്വകലപ്രോശപ്രോല,  വത്തി.എഫത്ത്.പത്തി.സത്തി.നക.,  കുടുനബശകീ,  എന.ജത്തി.എന്.ആര്.ജത്തി.എസത്ത്,  കപ്രോര്ഷത്തിക
കര്മപസനെ/അപഗപ്രോ സര്വകീസത്ത്  നസന്റെര് എന്നത്തിവ മുപഖനെ ഉലപ്രോദത്തിപത്തിക്കുന്ന ഫലവൃക ജതകളപ്രോണത്ത്
വത്തിതരണന  നചെയ്യുന്നതത്ത്.  പദ്ധതത്തി  പകപ്രോരന  നെടകീല്  വസ്തുകളപ്രോയ  ഗപ്രോഫത്ത്/നലയര്/ടത്തിഷഷ്യൂ  കള്ചര്  വപ്രോഴ,
വപ്രോഴകന്നത്ത്,  ഫലവൃകജതകള്  തുടങ്ങത്തിയവയപ്രോണത്ത്  വത്തിതരണന  നെടത്തുന്നതത്ത്.  ഗപ്രോഫത്ത്/നലയര്/ടത്തിഷഷ്യൂ
കള്ചര് വപ്രോഴ  എന്നത്തിവ  75%  സബത്ത്  സത്തിഡത്തിപയപ്രോടു  കൂടത്തിയുന  (25%  ഗുണപഭപ്രോക്തൃ വത്തിഹത്തിതന),  ജതകള്
സസൗജനെശ്യവുമപ്രോയപ്രോണത്ത് കര്ഷകര്കത്ത് നെല്കുന്നതത്ത്. 

പസ്റ്റേറത്ത്  പഹപ്രോര്ട്ടത്തികള്ചര്  മത്തിഷന്,  എന.ഐ.ഡത്തി.എചത്ത്  മുപഖനെ  നെടപത്തിലപ്രോകത്തി  വരുന്ന  ഫലവര്ഗ
വത്തിളകളുനട  വത്തികസനെ  പദ്ധതത്തികപ്രോയത്തി  പകനവത്തിഹത്തിതന  പരത്തിമത്തിതമപ്രോയതത്തിനെപ്രോലുന  കൂടുതല്  കര്ഷകനര
ഫലവര്ഗ കൃഷത്തിയത്തിപലയത്ത് ആകര്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയുന 670 നഹക്ടര് സലതത്ത് കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത് അധത്തിക
ധനെസഹപ്രോയമപ്രോയത്തി 100 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.  ടത്തിഷഷ്യൂകള്ചര് വപ്രോഴ കൃഷത്തിയത്ത് നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്
37,500/-രൂപയുന പസപ്രോബറത്തി കൃഷത്തിയത്ത് നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്  43,750/-  രൂപയുന,  വപ്രോഴകൃഷത്തിയത്ത് നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്
7,572/- രൂപയുമപ്രോണത്ത് ധനെസഹപ്രോയന നെല്കുന്നതത്ത്.



ഇടുകത്തി,  വയനെപ്രോടത്ത്  ജത്തിലകള്കത്ത്  പപതശ്യകമപ്രോയത്തി  1437  നഹക്ടര്  സലതത്ത്  ഫലവര്ഗ  കൃഷത്തി
വശ്യപ്രോപത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി 500 ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.  ഇതത്തില് ടത്തിഷത്യുകള്ചര് വപ്രോഴ/വപ്രോഴകന്നത്ത്,
ജപനെപ്രോപത്തിള്, വത്തിപദശ ഇനെങ്ങളപ്രോയ റനബൂട്ടപ്രോന്, അവകപ്രോപഡപ്രോ, മപ്രോപഗപ്രോസ്റ്റേകീന് എന്നത്തിവയപ്രോണത്ത് ആനുകൂലശ്യന
നെല്കുന്നതത്ത്. പസ്തുത പദ്ധതത്തിയുനട ഭപ്രോഗമപ്രോയത്തി തുള്ളത്തിനെനെപയപ്രോടു കൂടത്തിയുള്ള ടത്തിഷഷ്യൂകള്ചര് വപ്രോഴ കൃഷത്തിയപ്രോയത്തി
നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്  1.20  ലകന രൂപ എന്ന നെത്തിരകത്തില്  25  നഹക്ടറുന,  ജപനെപ്രോപത്തിള് കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്
നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്  35,000/-  എന്ന  നെത്തിരകത്തില്  200  നഹക്ടറുന  വത്തിപദശ  ഇനെങ്ങളത്തില്നപട്ട  റനമ്പൂട്ടപ്രോന്,
മപ്രോനപഗപ്രോസ്റ്റേത്തിന്,  അവകപ്രോപഡപ്രോ,  ലത്തിചത്തി,  പപ്രോഷന് ഫ്രൂട്ടത്ത്  തുടങ്ങത്തിയവ കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്  നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്
3,000/-  രൂപ  നെത്തിരകത്തില്  417.75  നഹക്ടര്  സലത്തുന  കൃഷത്തി  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ധനെസഹപ്രോയന
ലഭശ്യമപ്രോക്കുന.

സുഭത്തിക പകരളന പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്നപടുതത്തി വത്തിപദശ ഇനെങ്ങളപ്രോയ റനബൂട്ടപ്രോന്, അവകപ്രോപഡപ്രോ,
മപ്രോപഗപ്രോസ്റ്റേകീന്  തുടങ്ങത്തിയവ  കൃഷത്തി  നചെയ്യുന്നതത്തിനെത്ത്  നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെത്ത്  30,000/-  രൂപ  കര്ഷകര്കത്ത്
ധനെസഹപ്രോയമപ്രോയത്തി നെല്കത്തി വരുന. 333.33  നഹക്ടര് സലതത്ത് കൃഷത്തി നചെയ്യുന്നതത്തിപലയപ്രോയത്തി  100  ലകന
രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.

വത്തി  .  എഫത്ത്  .  പത്തി  .  സത്തി  .  നക മുപഖനെ നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന പദ്ധതത്തി
പകരളതത്തിനന്റെ ഔപദശ്യപ്രോഗത്തിക ഫലമപ്രോയ ചെകയുനട സനഭരണന വത്തിപണനെന മൂലശ്യവര്ദ്ധനെന എന്നത്തിവ

നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെത്ത്  കസൗണ്സത്തില്  പദ്ധതത്തിയത്തിടുന.  ഇതത്തിപലയപ്രോയത്തി  2021-22  വര്ഷതത്തില്
നഡവലപത്ത്നമന്റെത്ത്  ഓഫത്ത്  ഫ്രൂട്ടത്ത്സത്ത് ,  ഫ്ലപവഴ്സത്ത്  ആന്റെത്ത്  നമഡത്തിസത്തിനെല്  പപ്രോന്റെത്ത്സത്ത്  എന്ന  പദ്ധതത്തിയത്തില്
ഉള്നപടുതത്തി  75  ലകന രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണത്ത്.  ഇടുകത്തി  ജത്തിലയത്തിനല കലയനപ്രോനെത്തിയത്തിലുന വയനെപ്രോടത്ത്
ജത്തിലയത്തിനല മുട്ടത്തിലത്തിലുന ചെക വത്തിപണനെ പകനന ആരനഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുന,  ഇതത്തിനന്റെ വത്തിപണനെശനഖല കൂടുതല്
വത്തിപുലകീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുന ഉതപരനശ്യന് സനസപ്രോനെങ്ങളത്തില്  വത്തിപണത്തി കനണത്തുന്നതത്തിനുന ലകശ്യമത്തിടുന.
ചെക സനഭരണതത്തില് കത്തിപലപ്രോയത്ത്  5  രൂപ എന്ന നെത്തിരകത്തില് കര്ഷകര്കത്ത്  സഹപ്രോയന നെല്കുന്നതത്തിനുന
ചെകയുനട മൂലശ്യവര്ദ്ധനെതത്തിനെപ്രോയത്തി  കര്ഷകര്കത്ത്  പരത്തിശകീലനെങ്ങള് നെല്കുന്നതത്തിനുന,  ഇടുകത്തി  ജത്തിലയത്തില്
ആരനഭത്തിച  ചെക  മൂലശ്യവര്ദ്ധനെ  യൂണത്തിറത്തിനുന  വയനെപ്രോടത്ത്  ജത്തിലയത്തില്  ചെക  മൂലശ്യവര്ദ്ധനെ  യൂണത്തിറത്ത്
ആരനഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുള്ള  അടത്തിസപ്രോനെ  സസൗകരശ്യ  വത്തികസനെ  പദ്ധതത്തി  സഹപ്രോയന  ഈ  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട
നെല്കുന.
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കൃഷഷി വകുപഷിനന്റെ കകീഴഷിലുള്ള   300   മമാര്ക്കറ്റുകള

വഷി.എഫഫ.പഷി.സഷി.നക 250

ഹഹമാര്ടഷിഹകമാര്പഫ 18

ഇഹക്കമാഹഷമാപ്പുകള 12

എ ഹഗ്രേഡഫ ക്ലസ്റ്ററുകള 14

നമമാത്തവവമാപമാര വഷിപണഷികള 6

ആനക 300

സനസമാന കൃഷഷി വകുപഷിനന്റെ  ഹമല്ഹനമാടത്തഷില് പ്രവര്ത്തഷിക്കുന്ന   1884   മമാര്ക്കറ്റുകള

എ-ഹഗ്രേഡഫ ക്ലസ്റ്റര് 256

BLFO-ഹബമാക്കഫ നലെവല് നഫഡഹറേറ്റഡഫ
ക്ലസ്റ്റര് 37

എഹക്കമാ ഹഷമാപഫ 466

വകീക്കഷിലെഷി മമാര്ക്കറ്റുകള 398

VFPCK 307

ഹഹമാര്ടഷി ഹകമാര്പഫ 369

നമമാത്ത വവമാപമാര വഷിപണഷി 6

മറ്റുള്ളവ 45

ആനക 1884

 


