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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5092 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറ�ാല മ�ല�ിെല െനൽ�ഷി േ�ാ�ാഹന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

പാറ�ാല മ�ല�ിെല െകാ�യിൽ
�ാമപ�ായ�ിൽ െനൽ�ഷി
േ�ാ�ാഹന�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല െകാ�യിൽ
�ാമപ�ായ�ിൽ െനൽ�ഷി വികസന�ിനായി

െനൽകർഷകർ�് വി�്, വളം, ഉഴവ് �ലി
എ�ിവ�് �ാമപ�ായ�് ജനകീയാ��ണ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സ�ിഡി നൽ��.
�ിതല പ�ായ�ക�െട സം��
ആഭി�ഖ��ിൽ നട�� േകദാരം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി�ം െനൽകർഷകർ�് ഉഴവ് �ലിയിന
�ിൽ ആ��ല�ം നൽ���്. �ടാെത
�ഷിവ��് നട�ിലാ�� ��ിര െനൽ�ഷി
വികസന പ�തി, ഒ�� ഇ�� �ഷി ആ�ക

പ�തി, തനത് െന�ിന��െട സംര�ണം,
മ�ിെ��ം േവരിെ��ം ആേരാഗ� പരിപാലന
പ�തിയിൽ ��ായ വിതരണം എ�ിവ
നട�ിലാ�ി വ��. ഇതിൽ ��ിര െനൽ�ഷി
വികസന�ിനായി 10.666 െഹ�ർ �ല�ിന്

33,957/- �പ വിതരണം െച�ി��്. െനൽ�ഷി�്
��ായം വിതരണം െച��തിനായി 8 െഹ�ർ
�ലേ��് 14,256/- �പ�ം വിതരണം
െച�ി��്.

(ബി) ��ത �േദശ�് �ാൻഡ്  ൈറസ്  മിൽ
ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�. എ�ാൽ 2021-22 വർഷ�ിൽ �ഷി വ��്
"െനൽ�ഷി വികസന പ�തി"യിൽ ഉൾെ���ി

"േ�ാജ�ടി �ാന�ിൽ േ�ാ�് തല
കൺെവർെജൻസ്  ഉൾെ�െട��
പാടേശഖര��െട അടി�ാന സൗകര�
വികസനം, മിനി ൈറസ്  മിൽ, പാർ േബായിലി�്
�ണി�് എ�ിവ �ാപി�ൽ" എ�
ഘടക�ിനായി ആെക 70.00ല�ം �പ
വകയി��ിയി��്. ��ത പ�തി �കാരം 5.00
ല�ം �പയിൽ താെഴ എ�ിേമ�് വ�� ഇ�രം

േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസ�കൾ ജി�ാതല ക�ി�ി�െട
അംഗീകാരേ�ാെട നട�ിലാ�ാ��താണ്. അ�
ല�ം �പയിലധിക�� േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസ
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�കൾ ജി�ാതല ക�ി�ി�െട �പാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ സം�ാനതല ക�ി�ി�െട
അംഗീകാര േ�ാെട നട�ിലാ�ാ��താണ്.

(സി)

െനൽ�ഷി േ�ാ�ാഹന�മായി ബ�െ��് �ഷി
വ��് �േഖന ഏെതാെ� പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ി വ��ത്; ഓേരാ�ിെ��ം
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാരിെ� െനൽ�ഷി വികസന
പ�തി, പാല�ാട്  ജി��ായി നട�ാ��
േക�ാവി�ത പ�തിയായ േദശീയ ഭ�� �ര�ാ
പ�തി, ജനകീയാ��ണം വഴി നട�ിലാ��
വിവിധ െനൽ�ഷി വികസന പ�തികൾ
എ�ിവയി�െട െനൽ�ഷി�െട ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി��തി� േവ�ി�� വിവിധ
പ�തികൾ �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��. 2021-
22 വർഷ�ിൽ െനൽകർഷകർ�് നൽ��
ആ��ല��ൾ സംബ�ി� വിവരം അ�ബ�ം 1
ആയി േചർ��.

(ഡി) �ഭി� േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി പാറ�ാല
മ�ല�ിൽ നട�ാ�ിയ �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാെണ�ം ഇതിനായി ഇ�വെര എ�
�പ െചലവഴി�െവ�ം �ഷിഭവൻ
അടി�ാന�ി�ളള കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)
�ഭി�േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി പാറ�ാല
മ�ല�ിൽ �ഷി ഭവൻ അടി�ാന�ിൽ

നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�

വിവരം അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   1

  2021-22 വര്ഷതത്തില നനെൽകർഷകർകക്ക്  നെൽകുന്ന ആനുകൂലല്യങ്ങൾ

I.    നനെലകൃഷത്തി  വത്തികസനെ  പദ്ധതത്തി    : 2021-22 വര്ഷതത്തില  നനെലകൃഷത്തി
പപപ്രോതപ്രോഹത്തിപത്തികപ്രോന് സന്ധംസപ്രോനെപ്രോവത്തിഷ്കൃത നനെലകൃഷത്തി  വത്തികസനെ പദ്ധതത്തി   പകപ്രോരന്ധം
നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തി ഘടകങ്ങളുനട  വത്തിവരന്ധം ചുവനട പചേര്ക്കുന.

A. സുസത്തിര  നനെലകൃഷത്തി  വത്തികസനെ  പദ്ധതത്തി  :   സന്ധംസപ്രോനെപ്രോവത്തിഷക്ക് കൃത  പദ്ധതത്തിയപ്രോയ
നനെൽകൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തിനല ഘടക പദ്ധതത്തിയപ്രോയ സുസത്തിര നനെലകൃഷത്തി വത്തികസനെ
പദ്ധതത്തിയത്തില ഉള്നപടുതത്തി  നനെലകൃഷത്തികക്ക്  അതത്യുലപപ്രോദനെപശേഷത്തിയുള്ള നനെലവത്തിതക്ക്,  വളന്ധം,
ജജൈവത്തിക കകീടപരപ്രോഗ നെത്തിയന്ത്രണന്ധം മുതലപ്രോയവയപ്രോയത്തി ഒരു നഹക്ടറത്തിനെക്ക്  5500/- രൂപ നെത്തിരകത്തില
വത്തിതരണന്ധം നചേയ്യുന.   ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി  8584.83734 ലകന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്.

B.  നനെലകൃഷത്തി   വത്തികസനെ  ഏജൈന്സത്തികള്ക്കുളള  ഫണക്ക്-   സന്ധംസപ്രോനെത്തുള്ള  പതക്ക്
നനെലകൃഷത്തി വത്തികസനെ ഏജൈന്സത്തികള്കക്ക് അവരുനട പവർതനെ നചേലവുകൾക്കുന്ധം പപപ്രോജൈക്ടക്ക്
അധത്തിഷത്തിത  പവർതനെങ്ങൾക്കുന്ധം  തുക  അനുവദത്തിക്കുന്നതത്തിനെക്ക്   നനെലകൃഷത്തി  വത്തികസനെ
പദ്ധതത്തിയത്തില 68.16266 ലകന്ധം രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്.

C.  പപതല്യക നനെലത്തിനെങ്ങളുനട കൃഷത്തിക്കുളള പപപ്രോതപ്രോഹനെന്ധം -    പദ്ധതത്തി പകപ്രോരന്ധം പപതല്യക
നനെലത്തിനെങ്ങളുനട  (നപപ്രോകപ്രോളത്തി,  ഞവര,  ജൈകീരകശേപ്രോല  &  ഗനകശേപ്രോല,  രക്തശേപ്രോലത്തി,  ബസ്മതത്തി)
വത്തികസനെതത്തിനെപ്രോയത്തി നഹക്ടറത്തിനെക്ക് 10000/- രൂപ സബത്തിഡത്തി നെത്തിരകത്തില 500 നഹക്ടറത്തില പദ്ധതത്തി
നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെക്ക്  50 ലകന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്.

D.  പപ്രോടപശേഖരസമത്തിതത്തികളുനട  പവര്തനെ  നചേലവത്തിനെപ്രോയുളള പദ്ധതത്തി-     പപ്രോടപശേഖര
സമത്തിതത്തികളുനട  പവര്തനെ  നചേലവത്തിനെപ്രോയത്തി  നഹക്ടറത്തിനെക്ക്  360  രൂപ  ക്രമതത്തില   83334
നഹക്ടറത്തില  നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെക്ക്  സഹപ്രോയധനെന്ധം  നെലകുന്നതത്തിനെക്ക്  പവണത്തി  300  ലകന്ധം  രൂപ
നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണക്ക്. 

E.  കരനനെലകൃഷത്തി  വത്തികസനെന്ധം-   കരനനെലകൃഷത്തി   പപപ്രോലസപ്രോഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി
നഹക്ടറത്തിനെക്ക് 13600/- രൂപ നെത്തിരകത്തില 404.41 നഹക്ടറത്തില നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെക്ക്  55 ലകന്ധം രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്.

F.  തരത്തിശുനെത്തില കൃഷത്തി  -തരത്തിശേക്ക് നനെലകൃഷത്തികപ്രോയത്തി സുഭത്തികപകരളന്ധം പദ്ധതത്തിയുനട ഭപ്രോഗമപ്രോയത്തി
ഒന്നപ്രോന്ധം  വര്ഷന്ധം   നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനു  ആനക  40,000/-  രൂപ  (35,000/-  രൂപ  കര്ഷകനുന്ധം,
5,000/-  രൂപ  ഭൂവുടമകള്ക്കുന്ധം)സഹപ്രോയധനെമപ്രോയത്തി  നെലകുന.  ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി  നനെലകൃഷത്തി
വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തില ഘടക പദ്ധതത്തിയപ്രോയ തരത്തിശേക്ക് നനെലകൃഷത്തികക്ക് പവണത്തി 300 ലകന്ധം രൂപ
750 നഹക്ടറത്തില നനെലകൃഷത്തി വല്യപ്രോപത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണക്ക്.  

G.  ഒരുപ്പൂ  കൃഷത്തി  ഇരുപ്പൂ  കൃഷത്തി  -   ഒരുപ്പൂ  കൃഷത്തി  ഇരുപ്പൂ  കൃഷത്തി  ആക്കുന്നതത്തിനെപ്രോയത്തി
നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനു  10000 രൂപ നെത്തിരകത്തില  500 നഹക്ടറത്തില നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെക്ക്  50 ലകന്ധം
രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്.

H.  നനെലവയലുകളുനട   ഉടമസര്കക്ക്  പറപ്രോയലറത്തി  -  നനെലവയലുകള്  അപതപടത്തി
നെത്തിലനെത്തിര്ത്തുന്നതത്തിനുന്ധം  തരന്ധം  മപ്രോറ്റുന്നതക്ക്  തടയുന്നതത്തിനുന്ധം  നനെലകൃഷത്തിയുനട
പപപ്രോതപ്രോഹനെതത്തിനുമപ്രോയത്തി  നനെലവയലുകളുനട   ഉടമസര്കക്ക്  നഹക്ടറത്തിനെക്ക്   2000  രൂപ
നെത്തിരകത്തില പറപ്രോയലറത്തി നെലകുന. ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി   നനെലകൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തിയത്തില   1500
ലകന്ധം രൂപ നെകീകത്തി നവചത്തിട്ടുണക്ക്.



I.  പരമ്പരപ്രോഗത നനെലകൃഷത്തി  പമഖലകളത്തിനല നനെലകൃഷത്തികക്ക്  പപതല്യക ധനെസഹപ്രോയന്ധം  -
പരമ്പരപ്രോഗത  നനെലകൃഷത്തി  പമഖലകളപ്രോയ  കരത്തി,  നപപ്രോകപ്രോളത്തി,  കയപ്രോടക്ക്  എന്നകീ  പപദശേങ്ങള്
പകനകീകരത്തിചക്ക് പദ്ധതത്തിയധത്തിഷത്തിതമപ്രോയുള്ള   നനെലകൃഷത്തി വത്തികസനെ പവര്തനെങ്ങള്കക്ക്   136
ലകന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

J.  ഓപപറഷന്  പകപ്രോള്  ഡബത്തിള്  :  പകപ്രോള്  പമഖലയത്തിനല  പപപ്രോജൈക്ടപ്രോധത്തിഷത്തിതമപ്രോയുള്ള
നനെലകൃഷത്തി  വത്തികസനെതത്തിനെക്ക്  200 ലകന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണക്ക്.   ടത്തി  പദ്ധതത്തിപകപ്രോരന്ധം
2021-22 വര്ഷന്ധം നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന പവര്തനെങ്ങള് ചുവനട പചേര്ക്കുന.

ക്രമ
നെന്ധം. ഇനെന്ധം തുക

(ലകന്ധം രൂപ)

1 പമ്പക്ക്നസറക്ക്  ഉള്നപനടയുള്ള  നമഷത്തിനെറത്തികള്  വപ്രോങ്ങത്തി
സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനെക്ക്

35

2 ബണ്ടുകളുനടയുന്ധം സ്ലൂയത്തിസുകളുനടയുന്ധം അറകുറപണത്തി 15

3 1000 നഹക്ടറത്തില  ഇരുപ്പൂ  നനെലകൃഷത്തി  നചേയ്യുന്നതത്തിനെക്ക്
(നഹക്ടറത്തിനെക്ക് 10000 രൂപ പകപ്രോരന്ധം) ആനുകൂലല്യന്ധം

100

4 ഒന്നപ്രോന്ധം വത്തിള  നനെലകൃഷത്തികക്ക് പശേഷന്ധം രണപ്രോന്ധം വത്തിളയപ്രോയത്തി
പയര്/  പചേപ്രോളന്ധം/എണ്ണക്കുരു  വത്തിളകള്  400  നഹക്ടര്
സലതക്ക്  കൃഷത്തി  നചേയ്യുന്നതത്തിനെക്ക്    നഹക്ടറത്തിനെക്ക്
10000 രൂപ പകപ്രോരന്ധം ആനുകൂലല്യന്ധം

40

5 ജവദത്യുതത്തി  കണകന്  /  ടപ്രോന്സക്ക് പഫപ്രോര്മര്
സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനെക്ക്

5

6 നെത്തിര്വ്വഹണനചലവക്ക് 5

ആനക 200

K.  പകൃതത്തിപകപ്രോഭതത്തിനന്റെ  പശപ്രോതലതത്തില  പപ്രോടപശേഖരങ്ങളത്തിനല  അടത്തിയനത്തിര
അടത്തിസപ്രോനെസസൗകരല്യ  പവര്തനെങ്ങള്ക്കുള്ള  ധനെസഹപ്രോയന്ധം   :  പകൃതത്തിപകപ്രോഭതത്തിനന്റെ
പശപ്രോതലതത്തിൽ  പപ്രോടപശേഖരങ്ങപളപ്രോടനുബനത്തിച  കനെപ്രോലുകളത്തിനല  തടസ്സങ്ങള്  നെകീകല,
പമ്പക്ക് നസറത്തിനന്റെയുന്ധം മറക്ക്  നമഷത്തിനെറത്തികളുനടയുന്ധം റത്തിപയര് മുതലപ്രോയ അടത്തിയനത്തിര പവൃതത്തികള്
നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെക്ക്   50 ലകന്ധം രൂപ  നെകീകത്തിനവചത്തിട്ടുണക്ക്.
L.  പപ്രോടപശേഖരങ്ങളുനട  അടത്തിസപ്രോനെ  സസൗകരല്യവത്തികസനെന്ധം  ജറസക്ക്  മത്തിൽ  സപ്രോപത്തികൽ
പബപ്രോകക്ക് നലവൽ കൺനവർനജൈൻസക്ക്  :  പപ്രോടപശേഖരസമത്തിതത്തികളുനട അടത്തിസപ്രോനെ സസൗകരല്യ
വത്തികസനെ പവർതനെങ്ങൾ പപപ്രോജൈക്ടക്ക് അധത്തിഷത്തിതമപ്രോയത്തി നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതത്തിനെക്ക് 70 ലകന്ധം രൂപ
നെകീകത്തിനവചത്തിട്ടുണക്ക്.  പദ്ധതത്തി പകപ്രോരന്ധം  5  ലകന്ധം വനരയുള്ള പവൃതത്തികൾ ജൈത്തിലപ്രോ തലതത്തിലുള്ള
സമത്തിതത്തിയുന്ധം  അഞ്ചു  ലകതത്തിലധത്തികമപ്രോയ  പവൃതത്തികൾകക്ക്  ജൈത്തിലപ്രോതല  സമത്തിതത്തിയുനട
ശുപപ്രോർശേപയപ്രോനട സന്ധംസപ്രോനെതല സമത്തിതത്തിയുമപ്രോണക്ക്  അന്ധംഗകീകപ്രോരന്ധം നെൽകുന്നതക്ക്.

2.   മറക്ക് പദ്ധതത്തികൾ

• മണ്ണത്തിനന്റെയുന്ധം  പവരത്തിനന്റെയുന്ധം  ആപരപ്രോഗല്യ  പരത്തിപപ്രോലനെ  പദ്ധതത്തിയത്തില  (Soil  and  Root  Health
Management)  ഉള്നപടുതത്തി  മണ്ണത്തിനന്റെ  അമ്ലതതന്ധം  കുറചക്ക്  നനെലത്തിനന്റെ  ഉതക്ക്പപ്രോദനെകമത
വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനെക്ക് കുമപ്രോയന്ധം പചേര്ക്കുന്നതത്തിനെക്ക് നഹക്ടറത്തിനെക്ക്   5400 രൂപ വകീതന്ധം സബക്ക് സത്തിഡത്തി
നെലകത്തി വരുന (600 കത്തിപലപ്രോഗപ്രോന്ധം / നഹക്ടര് -  ഒരു കത്തിപലപ്രോയക്ക് 75% സബത്തിഡത്തി പരമപ്രോവധത്തി 9/-
രൂപ).  



• പനെപ്രോണ് പപ്രോന് (പദ്ധതത്തിപയതരന്ധം) ഇനെതത്തില ഉള്നപടുതത്തി നനെലത്തിനന്റെ ഉതക്ക്പപ്രോദനെ പബപ്രോണസക്ക്
ആയത്തി ഓപരപ്രോ സകീസണത്തിനല നനെലക്കൃഷത്തിക്കുന്ധം നഹക്ടറത്തിനെക്ക്  1000 രൂപ നെലകുന. 

• പനെപ്രോണ്  പപ്രോന്  (പദ്ധതത്തിപയതരന്ധം)  ഇനെതത്തില  ഉള്നപടുതത്തി  നനെലകൃഷത്തികക്ക്
ഭൂപരത്തിധത്തിയത്തിലപ്രോനതയുന്ധം  മറ്റു  വത്തിളകള്കക്ക്  2  നഹക്ടര് വനരയുന്ധം  ജൈലപസചേനെതത്തിനെക്ക്  ജവദത്യുതത്തി
സസൗജൈനെല്യമപ്രോയത്തി അനുവദത്തിചക്ക്  വരുന.

3.   പകനപ്രോവത്തിഷക്ക് കൃത പദ്ധതത്തികൾ
നനെലകൃഷത്തിയുനട വത്തികസനെതത്തിനെപ്രോയത്തി പകനപ്രോവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തിയപ്രോയ പദശേകീയ ഭകല്യ സുരക പദ്ധതത്തി,
രപ്രോഷകീയ കൃഷത്തി വത്തികപ്രോസക്ക് പയപ്രോജൈനെ, എന്നകീ പദ്ധതത്തികള് നെടപത്തിലപ്രോകത്തി വരുന. 
                പദശേകീയ ഭകല്യ സുരക പദ്ധതത്തി പപ്രോലകപ്രോടക്ക് ജൈത്തിലയത്തിലപ്രോണക്ക് നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്നതക്ക്. 60% പകന
വത്തിഹത്തിതവുന്ധം  40%  സന്ധംസപ്രോനെ  വത്തിഹത്തിതവുന്ധം  ഉള്നപടുതത്തി   നെടപത്തിലപ്രോക്കുന്ന  പദ്ധതത്തിപകപ്രോരന്ധം
പദർശേനെപതപ്രോട്ടങ്ങള് സന്ധംഘടത്തിപത്തിക്കുക, വത്തിതക്ക് വത്തിതരണന്ധം, മണ്ണക്ക് സന്ധംരകണന്ധം, സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുനട
വത്തിതരണന്ധം,  സസല്യ  സന്ധംരകണന്ധം,  കപ്രോര്ഷത്തികയപന്ത്രപ്രോപകരണങ്ങള്,  ഗ്രൂപടത്തിസപ്രോനെതത്തിലുള്ള
പപ്രോപദശേത്തിക  സന്ധംരകണ  പവര്തനെങ്ങള്  എന്നത്തിവയപ്രോണു  ആനുകൂലല്യന്ധം  നെലകുന്നതക്ക്.   2021-
22 വര്ഷതത്തില  88.00 ലകന്ധം രൂപയപ്രോണക്ക് ഇതത്തിനെപ്രോയത്തി വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.

               രപ്രോഷകീയ കൃഷത്തി  വത്തികപ്രോസക്ക്  പയപ്രോജൈനെ പദ്ധതത്തിയത്തിനല  Productivity  Improvement  of
Paddy  in  Kerala എന്ന   ഘടകതത്തില  അതത്യുലപ്രോദനെപശേഷത്തിയുള്ള  നനെല  വത്തിതത്തിനുന്ധം,  കുമപ്രോയ
വസ്തുകളുനടയുന്ധം  സൂകമൂലക  വളങ്ങളുനടയുന്ധം  ഉപപയപ്രോഗതത്തിനുന്ധം,  സന്ധംപയപ്രോജൈത്തിത  കകീട
നെത്തിയന്ത്രണതത്തിനുന്ധം,  കപ്രോര്ഷത്തിക  യന്ത്രവലകരണതത്തിനുന്ധം  പദശേകീയ  ഭകല്യ  സുരക  പദ്ധതത്തിയുനട
മപ്രോനെദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമപ്രോയത്തി  നഹക്ടനറപ്രോന്നത്തിനെക്ക്  4500/-  രൂപ  ധനെസഹപ്രോയന്ധം  നെലകുന്നതത്തിനുന്ധം
നനെലത്തിനന്റെ  മൂലല്യ  വര്ദ്ധനെവത്തിനെപ്രോയത്തി  മത്തിനെത്തി  ജറസക്ക്  മത്തില  സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  സന്ധംസ്കരണ  യൂണത്തിറക്ക്
സപ്രോപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  ആയത്തി  50  ലകന്ധം  രൂപയുന്ധം  ഉള്നപനട  ആനക   4100  ലകന്ധം  രൂപയ്ക്കുള്ള
നപപ്രോപപപ്രോസല തയപ്രോറപ്രോകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതക്ക് പകനസര്കപ്രോരത്തിനന്റെ പരത്തിഗണനെയത്തിലപ്രോണക്ക്.

4.  ജൈനെകകീയപ്രോസൂത്രണന്ധം  :

         ജൈനെകകീയപ്രോസൂത്രണതത്തില  തപദ്ദേശേ  സതയന്ധം  ഭരണ  സപ്രോപനെങ്ങളുനട  വത്തിവത്തിധ  നനെല
കൃഷത്തി വത്തികസനെ പദ്ധതത്തികളത്തില ഉള്നപടുതത്തി ഉഴവുകൂലത്തിക്കുന്ധം മറക്ക് ഉതക്ക്പപ്രോദപനെപ്രോപപ്രോധത്തികള്ക്കുമപ്രോയത്തി ഒരു
നഹക്ടറത്തിനെക്ക് പരമപ്രോവധത്തി 22000 രൂപയുനട ആനുകൂലല്യന്ധം കര്ഷകര്കക്ക് ലഭത്തിക്കുനണക്ക്.     
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I.  ആര.കക.വവ.വവ. തരവശു കൃഷവ 2020-21 

ക്രമ
നന്ധം.

പദ്ധതവ കൃഷവ ഭവന ഭഭൗതവക
ലകകന്ധം

(കഹെക്ടര)

ഭഭൗതവക
നനടന്ധം

(കഹെക്ടര)

സസാമ
തവക
ലകകന്ധം
(രൂപ)

സസാമതവ
ക നനടന്ധം
(രൂപ)

1 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ വസാഴ

ആരകനങസാടട 0.3552 0.3552 11544 11544

2 കളവകസാടട 0.78 0.78 27300 27300

3 കപരുങടവവള 6 6 210000 210000

4 ഒറ്റനശ്ശേഖരമന്ധം
ഗലന്ധം

1 1 35000 35000

5 കകസാല്ലയവല 0.5624 0.5624 18000 18000

6 അമ്പൂരവ 0.5 0.5 17500 17500

7 ആരകനങസാടട 0.36 0.36 12600 12600

8 പസാറശ്ശേസാല 2.6 2.6 87772 87772

ആകക 12.1576 12.1576 419716 419716

9 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ പച്ചകറവ

കളവകസാടട 2.08 2.08 83200 83200

ആകക 2.08 2.08 83200 83200

10 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ
കവഴങ്ങുവരഗന്ധം

കളവകസാടട 0.4 0.4 12000 12000

കപരുങടവവള 4.53 4.53 135900 135900

അമ്പൂരവ 0.5 0.5 15000 15000

പസാറശ്ശേസാല 1.8 1.8 53040 53040

ആകക 7.23 7.23 215940 215940



11 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ
പയറുവരഗന്ധം

പസാറശ്ശേസാല 0.2 0.2 5400 5400

ആകക 0.2 0.2 5400 5400

12 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ
കചെറുധസാനകന്ധം

പസാറശ്ശേസാല 0.308 0.308 9240 9240

ആകക 0.308 0.308 9240 9240

ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ
(ജനറൽ) 

 GRAND TOTAL

21.9756 21.9756 733496 733496

13 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ- വസാഴ

(റ്റവ.എസട.പവ.)

കളവകസാടട 0.58 0.58 20000 20000

14 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ -
കവഴങ്ങുവരഗന്ധം
(റ്റവ.എസട.പവ.)

അമ്പൂരവ 1 1 30000 30000

ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ
(റ്റവ.എസട.പവ)

GRAND TOTAL
1.58 1.58 50000 50000

15 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ-വസാഴ

(എസട.സവ.പവ)

ഒറ്റനശ്ശേഖര
മന്ധംഗ ലന്ധം 1 1 35000 35000

കകസാല്ലയവല 0.44 0.44 14000 14000

കുന്നത്തുകസാല 0.6 0.6 21000 21000

16 ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ

-പച്ചകറവ
(എസട.സവ.പവ)

കപരുങടവവള 0.875 0.875 35000 35000



ആര.കക.വവ.വവ.
തരവശു കൃഷവ

(എസട.സവ.പവ)
GRAND TOTAL

2.815 2.815 105000 105000

II സുഭവക നകരളന്ധം ആഴ്ച ചെന്തകള് 2020-21

1 പുതവയ ചെന്തകള് ആരകനങസാടട 1 1 40000 40000

കളവകസാടട 1 1 40000 40000

അമ്പൂരവ 1 1 40000 40000

കുന്നത്തുകസാല 1 1 40000 40000

കകസാല്ലയവല 1 1 40000 40000

കപരുങടവവള 1 1 40000 40000

2 നവലവവലുള 
ചെന്തകളുകട 
ശസാകക്തീകരണന്ധം

ഒറ്റനശഖര 
മന്ധംഗലന്ധം

1 1 40000 40000

കവളറട 1 1 40000 40000

കപരുങടവവള 1 1 40000 40000

ആകക 9 9 360000 360000

സുഭവക നകരളന്ധം പച്ചകറവ വവകസന പദ്ധതവ 2021-22

1 പച്ചകറവ 
തരവശുകൃഷവ

കപരുങടവവള 1 1 40000 40000

2 മഴമറ ആരകനങസാടട 1 50000 നടപവലസാക്കുന

ആകക 90000 40000



സുഭവക നകരളന്ധം കവഴങ്ങുവരഗവവളകള് 2021-22

കവഴങ്ങുവരഗ 
ഇടവവളകൃഷവ

ഒറ്റനശഖര 
മന്ധംഗലന്ധം

0.5 5000 പദ്ധതവ 
നടപവലസാകവ
വരുന.

കളവകസാടട 0.5 5000

അമ്പൂരവ 0.5 5000

കവളറട 0.5 5000

കകസാല്ലയവല 0.5 5000

കപരുങടവവള 0.5  5000

പസാറശ്ശേസാല 0.6 6000

കുന്നത്തുകസാൽ 0.5 5000

ആകക  41000 41000 

                      


