
ആന്വൽ പ്ലാൻ 2020-21
സ്കീമുകളുടടെ വിശദാംശങ്ങൾ 

മമേഖലാ പരിപാടെികൾ - സ്കീമുകളുടടെ വിശദാംശങ്ങൾ 
കൃഷിയും അനുബന്ധ മമേഖലകളും

എ) സംസ്ഥാന പദ്ധതി

വിള പരിപാലനം
സംസ്ഥാന  ബജറ്റ്  2020-21  ഭക്ഷ്യവിള  ഉല്പാദനത്തിന്  ഊന്നല് നല്കുന .  പച്ചക്കറി

ഉല്പാദനത്തില് സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമേിട്ടുടകാണ്ട് ടനല്ല്, ടചെറുധാന്യങ്ങള, എള്ള്, നിലക്കടെല, കരിമ്പ്,
പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള,  കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള എന്നിവയുടടെ ഉല്പാദനം  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമേഗ്രഭക്ഷ്യവിള
ഉല്പാദനപദ്ധതി  തുടെരുന്നതായിരിക്കും.  2020-21  വര്ഷം  545.94  മകാടെി  രൂപയുടടെ വിവിധ
പദ്ധതികളാണ് നടെപ്പിലാക്കാന് നിര്മദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് .  ടതങ്ങ്,  സുഗന്ധവ്യജ്ഞനം,  പുഷ്പകൃഷി,  പഴകൃഷി,
ഔഷധസസ്യങ്ങള എന്നിവയുടടെ വികസനവും ,  മേണ-വിള  ആമരാഗ്യപരിപാലനം,  ഗുണമമേന്മയുള്ള
നടെീല്വസ്തുക്കളുടടെ ഉല്പാദനവും  വിതരണവും ,  സുരക്ഷിത  ഭക്ഷണത്തിനായി  ഉത്തമേകൃഷിമുറകളുടടെ
മപ്രാത്സാഹനം, ഹഹടടെക് കൃഷി രീതികളക്കുള്ള സഹായം എന്നീ പരിപാടെികള ഉളടപ്പടുത്തിടക്കാണ്ട്
വികസനം ലക്ഷ്യമേിടുന. 

“കൃഷിപാഠശാല  – കാര്ഷിക  ആവാസമമേഖല  അടെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷിയിമലക്കുള്ള
സമേീപനം”,  പ്രളയാനന്തര  കാര്ഷിക  മമേഖലയുടടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി  “പുനര്ജ്ജനി” എന്നിവ
2020-21 വര്ഷത്തിടല രണ്ടു പുതിയ പദ്ധതികളാണ്. 

പദ്ധതിനിര്വ്വഹണം  ഫലപ്രദമോക്കുന്നതിനും,  വിഭവമശഷി  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  ആവശ്യമോയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  മസവനങ്ങളും  ലഭ്യമോക്കുന്ന രജിമസ്റ്റേര്ഡ്  കര്ഷക  കൂട്ടായ്മകളും ,  സര്ക്കാര്-
സഹകരണമമേഖലകളില് വിവിധ  ഏജന്സികളും  സംസ്ഥാനത്ത്  ധാരാളമോയി  പ്രവര്ത്തിക്കുനണ്ട് .
വിഭവമശഷി  കുറവ്  അനുഭവടപ്പടുന്ന അവസരങ്ങളില് പ്രാഥമേിക മമേഖലകളില് പദ്ധതി  നടെപ്പിലാക്കി
പരിചെയമുള്ളതും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷങ്ങളായി ലാഭത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതുമോയ പ്രാഥമേിക കര്ഷക
സഹകരണ  സംഘങ്ങള,  നബാര്ഡിമന്റേയും  സി.ഡി.ബി  യുമടെയും  എഫ്.പി.ഒ  കള (നബാര്ഡ്
പട്ടികയില് എ, ബി നിലവാരമുള്ളവ), കര്ഷക സഹകരണ ടസാഹസറ്റികള എന്നീ ഏജന്സികളുടടെ
വിഭവങ്ങളും  മസവനങ്ങളും  സംമയാജിപ്പിക്കുക  വഴി  കര്ഷകരുടടെ ഉല്പാദനക്ഷമേതയും  ലാഭവും
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കഴിയും .  2020-21  വര്ഷം  മുതല് ,  വകുപ്പിടന്റേ പദ്ധതി  നടെത്തിപ്പില് ,  നിലവാരമുള്ള
പദ്ധതികള സമേര്പ്പിക്കുന്ന മമേല്പറഞ്ഞ ഏജന്സികളും  പങ്കാളികളായിരിക്കും .    പദ്ധതികള കൃഷി
ഡയറക്ടര് മുമഖന വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പില് സമേര്പ്പിമക്കണ്ടതാണ്.  ഇത്തരത്തില് നടെപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള
കൃഷി വകുപ്പും ആസൂത്രണമബാര്ഡും മചെര്ന്ന് പരിമശാധിച്ച് വിവരങ്ങള മഡാക്യുടമേന്റേ് ടചെയ്യുന്നതാണ്.
ഇതിനായി  ‘കാര്ഷികവ്യാപനം  ശക്തിടപ്പടുത്തല്’ എന്ന പദ്ധതിയിടല ‘ടപാതുപങ്കാളിത്തം’ എന്ന
ഘടെകത്തില് 20.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  അനുമയാജ്യമോയ  മററ്റിംഗ്  ചൊര്ട്ടിടന്റേ
അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എഫ്.പി.ഒ കടള തിരടഞ്ഞടുമക്കണ്ടത്. നബാര്ഡിടന്റേ മററ്റിംഗ് ചൊര്ട്ട്
സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.  കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷങ്ങളായി ലാഭത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതും മേികച്ച പ്രകടെനം
കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതുമോയ  പ്രാഥമേിക  കാര്ഷിക  സഹകരണ സംഘങ്ങടള പദ്ധതി  നടെത്തിപ്പിന്
തിരടഞ്ഞടുക്കുന്നതാണ്.  പ്രാഥമേിക കാര്ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള/എഫ്.പി.ഒ കള എന്നിവയ്ക്കുള്ള
സാമങ്കതിക സഹായം കൃഷി ഭവന് മുമഖന നല്കും.
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സംസ്ഥാനടത്ത 23  കാര്ഷിക  ആവാസമമേഖലകളുടടെയും  അഞ്ച്  കാര്ഷിക  ആവാസ
മസാണുകളുടടെയും അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കാര്ഷിക വികസന പദ്ധതികളുടടെ വിഹിതനിര്ണ്ണയവും
ആസൂത്രണവും  നിര്വ്വഹണവും.  വിവിധ  പദ്ധതികള നടെപ്പിലാക്കുമമ്പാള അനുബന്ധ എ .ഇ.യുകളില്
കൂടുതല് ശ്രദ്ധ മകന്ദ്രീകരിക്കും .  ഓമരാ പദ്ധതിയിലും എ.ഇ.യു.  അടെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിര്ദ്ദേിഷ്ട വിഹിതം
വകുപ്പ് തലത്തില് നിര്മദ്ദേശിക്കുകയും വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിടന്റേ അനുമേതി മനടുകയും മവണം.

വിള വികസനം
ഭക്ഷ്യ വിള ഉല്പാദനം

(വിഹിതം: 19123.00 ലക്ഷം രൂപ)
ഭക്ഷ്യവിള ഉല്പാദനത്തിൽ നാല് പദ്ധതികളാണ് ഉളടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് – ടനല്ല് വികസനം,

പ്രാമദശിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിളകളുടടെ വികസനം ,  പച്ചക്കറി  വികസനം,  കിഴങ്ങ്/പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങളുടടെ
വികസനം. തമദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള, ലാഭത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും പരിചെയസമ്പന്നവുമോയ
പ്രാഥമേിക  കാര്ഷിക  സഹകരണസംഘങ്ങള,  എഫ്.പി.ഒ  എന്നിവയുടടെ ഏമകാപനമത്താടു
കൂടെിയായിരിക്കും ഈ പദ്ധതികള നടെപ്പിലാക്കുന്നത്. കഴിയുന്നതും സഹകരണസംഘം/മമേഖലാ ഗ്രാമേീണ
ബാങ്ക്  മുമഖന  നടെപ്പിലാക്കുന്ന നബാര്ഡിടന്റേ കിസാന് ടക്രെഡിറ്റ്  കാര്ഡ്  പദ്ധതിയുമോയുള്ള
സംമയാജനം ഉറപ്പാമക്കണ്ടതാണ്. 

2020-21-ല് ഈ പദ്ധതിക്കായി  19123.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  ഈ പദ്ധതിയുടടെ 33
ശതമോനം ഗുണമഭാക്താക്കൾ വനിതകളായിരിക്കും.

1) ടനല്ല് വികസനം ശീര്ഷകം : 2401-00-102-90 11824.00 ലക്ഷം രൂപ

പ്രകൃത്യാ  തടന്ന ടനല്കൃഷിക്ക്  അനുകൂല  സാഹചെര്യമുള്ളതും  ഉല്പ്പാദന  വര്ദ്ധനവിന്
സാദ്ധ്യതയുള്ളതുമോയ  കാര്ഷിക  ആവാസമമേഖലയില് മകന്ദ്രീകരിച്ച്  തരിശുനില  കൃഷിക്കും  ഗ്രൂപ്പ്
അടെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കും  ഊന്നൽ  നല്കി  ടനല്ക്കൃഷി  വികസന  പരിപാടെികള
നടെപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രധാന ഊന്നൽ നല്കുന. 

ടനല്കൃഷിയുടടെ വിസ്തൃതി  വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്  3 ലക്ഷം ടഹക്ടര് ആക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം  പതിമൂന്നാം
പദ്ധതിയുടടെ അവസാനമത്താടടെ ഹകവരിക്കുന്നതിന്  ലക്ഷ്യമേിടുന .  ഇതിമലയ്ക്കായി  2020-21-ല്
11824.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

കൂട്ടുകൃഷി  സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ടനല്കൃഷിയ്ക്കായി  6473.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.
സുസ്ഥിര  ടനല്കൃഷി  വികസനത്തിന്  ഉല്പാദമനാപാധികളക്കുള്ള സഹായമോയി  നല്കുന്നതിന്
6073.00 ലക്ഷം  രൂപ  ടഹക്ടറിന്  5500.00  രൂപ  എന്ന നിരക്കില് വകയിരുത്തുന .  ഗുണമമേന്മയുള്ള
വിത്തുകള,  ഹജവ  ഉല്പാദമനാപാധികള,  (കാര്ഷിക  ആവാസമമേഖല  ശുപാര്ശ  പ്രകാരം)
സര്ട്ടിഫിമക്കഷന്,  ഹജവ  നിയന്ത്രണകാരികൾ  എന്നിവയ്ക്കുള്ള സഹായമോയാണ്
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

പാടെമശഖര സമേിതികളുടടെ കൂട്ട്കൃഷി പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 300.00 ലക്ഷം
രൂപ  നീക്കിവച്ചിരിക്കുന.  ഈ  തുക  കൂട്ട്കൃഷി  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും  ഇ-മപടയ്മന്റേ്  സമ്പ്രദായം
നടെപ്പിലാക്കുന്നത്  സഹായിക്കുന്നതിനുമോയി  ഒരു സുതാര്യ മോനദണ്ഡത്തിടന്റേ അടെിസ്ഥാനത്തില്
പാടെമശഖര സമേിതികളക്ക് നല്കാവുന്നതാണ്.  പ്രളയാനന്തരം ടനല്കൃഷി പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി
പാടെമശഖരങ്ങളുടടെ അടെിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന് മബ്ലാക്ക്തല സംമയാജനമത്താടടെ മപ്രാജക്ട്
അടെിസ്ഥാനത്തില് അരിമേില്ലുകള സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമോയി  70.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.
മപ്രാജക്ടുകള തിരടഞ്ഞടുക്കുന്നതും  അനുമേതി  നല്കുന്നതും  കൃഷി  ഡയറക്ടറായിരിക്കും .  അടെിസ്ഥാന
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ടസൗകര്യ വികസനം നടെപ്പാക്കുന്നതിന്  ആര് .ടക.വി.ഹവ,  ആര്.ഐ.ഡി.എഫ്,  മേറ്റ്  മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത
പദ്ധതികള,  തമദ്ദേശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ പദ്ധതികള എന്നിവയുടടെ സംമയാജനം
ആവശ്യമോണ്.  പ്രാഥമേിക  കാര്ഷിക  സഹകരണ  സംഘങ്ങടള പദ്ധതി  നിര്വ്വഹണത്തില്
സംമയാജിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ടനല്കൃഷി  വികസന  ഏജന്സിക്കുള്ള സഹായം  മപ്രാജക്ട്  അടെിസ്ഥാനത്തില്
നല്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി 30.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

തരിശുനിലകൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരുപൂകൃഷിടയ ഇരുപൂ കൃഷിയിമലയ്ക് മോറ്റുന്നതിനും
കരടനല് കൃഷി ,  സവിമശഷ  ടനല്ലിനങ്ങളുടടെ കൃഷി  എന്നിവയിലൂടടെ ടനല്കൃഷി  വിസ്തൃതി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി  840.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  മേഹാത്മാ  ഗാന്ധി  മദശീയ  ഗ്രാമേീണ
ടതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി,  കുടുംബശ്രീ,  തമദ്ദേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള പ്രാഥമേിക  കാര്ഷിക  സഹകരണ
സംഘങ്ങള,  എഫ്.പി.ഒ.കള എന്നിവയുടടെ സജീവ പങ്കാളിത്തമത്താടടെ ടനല്കൃഷിക്കനുമയാജ്യമോയ
തരിശുനിലങ്ങൾ  ഘട്ടം  ഘട്ടമോയി  മപ്രാജക്ട്  അടെിസ്ഥാനത്തില് സുസ്ഥിരടനല്കൃഷിക്കായി
ഏടറ്റടുക്കുന്നതാണ്.  തരിശുനില  കൃഷിക്കായി  600.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  കൃഷി
ഓഫീസര്മോരുടടെ മനതൃത്വത്തില് ഉള്ള ഒരു സംഘം തമദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും , പ്രാഥമേിക കാര്ഷിക
സഹകരണ സംഘം, എഫ്.പി.ഒ എന്നിവയുമോയി ചെര്ച്ച ടചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന
ഗുണമഭാക്തൃ ലിസ്റ്റേിടന്റേ അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സഹായം അനുവദിക്കുന്നത്. 

കരടനല്കൃഷിയുടടെ സാധ്യതയും അനുമയാജ്യതയും കണക്കിടലടുത്ത് എ.ഇ.യു റിമപ്പാര്ട്ടിടന്റേ
അടെിസ്ഥാനത്തില് കരടനല്കൃഷി  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി  100.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.
ഇവിടടെയും  ആവശ്യമോയ  പശ്ചാത്തല  സൗകര്യങ്ങൾ  ഒരുക്കുന്നതിനായി  തമദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുമടെയും,  പ്രാഥമേിക  കാര്ഷിക  സഹകരണസംഘങ്ങളുടടെയും  ടതാഴിലുറപ്പിമന്റേയും
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാമക്കണ്ടതാണ്.  തരിശുനിലകൃഷിയുടടെ വിശദാംശങ്ങള അടെങ്ങുന്ന  വാര്ഷിക ഡാറ്റാ
മബസ് ഓമരാ കൃഷി  ഭവനിലും,  പഞ്ചായത്തിലും സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ്.  തരിശുനിലകൃഷിയുടടെ വിസ്തൃതി ,
പ്രവര്ത്തനരീതികള,  ഒരു ടഹക്ടറിൽ  നിനള്ള ഉല്പാദനം  എന്നിവ  ഡാറ്റാ  മബസിൽ
ഉളടപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്.

ടമോത്തം  ടനല്കൃഷി  വിസ്തൃതി  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിടന്റേ ഭാഗമോയി  ഒരുപൂകൃഷിടയ ഇരുപൂ
കൃഷിയാക്കുന്നതിന്  70.00  ലക്ഷം രൂപയും സവിമശഷ ടനല്കൃഷി  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  70.00
ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തുന. ഇതില് 20.00 ലക്ഷം രൂപ വയനാടെ് ജില്ലയില് സവിമശഷ ടനല്കൃഷി
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.

ഓമരാ  പ്രമദശത്തിനും  അനുമയാജ്യമോയ  സര്ട്ടിഹഫഡ്  വിത്തുകൾ  ലഭ്യമോക്കുന്നത്
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി  രജിമസ്ട്രേഡ്  സീഡ്  മഗ്രാമവഴ്സ്  മപ്രാഗ്രാം  (ആര്.  എസ്.  ജി.പി)  സീഡ്  വിമല്ലജ്
അടെിസ്ഥാനത്തില് ഊന്നൽ  നല്കിടകാണ്ട്  തുടെരുന്നതാണ് .  ഇതിനായി  125.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  രജിമസ്ട്രേഡ്  സീഡ്  മഗ്രാമവഴ്സിടന്റേ പട്ടിക  ഉളടപ്പടുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ  മബസ്
തയ്യാറാമക്കണ്ടതാണ്. 

പരിസ്ഥിതി  സംരക്ഷണത്തില് ടനല് വയലുകളുടടെ  പ്രധാന്യം  കണക്കിടലടുത്ത ,  കൃഷി
ടചെയ്യാവുന്ന ടനല് വയല് ഉടെമേസ്ഥര്ക്ക് ടനല്വയല് സംരക്ഷണത്തിന് ടഹക്ടറിന്  2000.00  രൂപ
നിരക്കില് മറായല്റ്റി നല്കുന്നതിനായി 4000.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന. 

മകാളനിലങ്ങളില് ഇരുപൂകൃഷി  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  ഓപ്പമറഷന് ഡബിള മകാള
എന്ന ഘടെകത്തിനായി  200.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  ഉല്പാദമനാപാദികളക്കും,  അടെിസ്ഥാന
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സൗകര്യവികസനത്തിനുമോയി  ഉപമയാഗിക്കാവുന്ന തുക ടസ്പെഷ്യല് ഓഫീസര് സമേര്പ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി
നിര്മദ്ദേശപ്രകാരമോയിരിക്കും.  ആര്.ടക.വി.ഹവ,  ആര്.ഐ.ഡി.എഫ്,  മകരള  കാര്ഷിക
സര്വ്വകലാശാല പദ്ധതികളുമോയി സംമയാജനത്തിലായിരിക്കും പദ്ധതി നടെപ്പിലാക്കുക.

പരമ്പരാഗത  ടനല്കൃഷി  മമേഖലയായ  ടപാക്കാളി  കൃഷിക്ക്  136.00  ലക്ഷം  രൂപ
മോറ്റിവച്ചിരിക്കുന. പ്രമത്യക പദ്ധതി നിര്മദ്ദേശം അടെിസ്ഥാനമോക്കി ഫീല്ഡ് തല അടെിസ്ഥാന സൗകര്യ
വികസനം,  ഉല്പാദന  സഹായം,  പ്രമത്യക  ടകായ്ത്തു യന്ത്രം ,  വികസനം  എന്നിവയ്ക്കായി  സഹായം
നല്കുന്നതിനായി തുക വിനിമയാഗിക്കുന്നതാണ്.  ടനല്വയല്–തണ്ണീര്ത്തടെ സംരക്ഷണ ആക്ട്  2008
പ്രവര്ത്തനക്ഷമേമോക്കുന്നതിന്  50.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.   ഘടെകങ്ങൾ  തിരിച്ചുള്ള
പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങൾ
വിഹിതം 

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 ഗ്രൂപ്പ് ഫാമേിംഗ്/കൂട്ടുകൃഷി 6473.00
2 ടനൽകൃഷി വിസ്തൃതി വര്ദ്ധനവ് 840.00
3 രജിമസ്ട്രേഡ് സീഡ് മഗ്രാമവഴ്സ് മപ്രാഗ്രാം/സീഡ് വിമല്ലജ് പരിപാടെി 125.00
4 കൃഷി ടചെയ്യാവുന്ന ടനല്വയല് ഉടെമേസ്ഥര്ക്ക് മറായല്റ്റി(പുതിയത്) 4000.00
5 ഓപ്പമറഷന് ഡബിളമകാള 200.00
6 ടപാക്കാളികൃഷിക്കായി പ്രമത്യക സഹായം 136.00
7 ടനൽവയൽ തണ്ണീര്ത്തടെ നിയമേം 2008 നടെപ്പിലാക്കൽ 50.00

ആടക 11824.00

2) പ്രാമദശിക പ്രാധാന്യമുള്ള 
വിളകളുടടെ വികസനം ശീര്ഷകം : 2401-00-103-75 202.00 ലക്ഷം രൂപ

റാഗി,  തിന,  മചൊളം മുതലായ ടചെറുധാന്യങ്ങളും എണ്ണക്കുരുക്കളായ കപ്പലണ്ടി,  എള്ള് എന്നിവയും
കരിമ്പും  നിശ്ചിത  കാര്ഷിക  ആവാസമമേഖലാ  അനുമയാജ്യ  പ്രമദശങ്ങളിൽ കൃഷി  ടചെയ്യാന്
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഉമദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന.  ഗുണമമേന്മമയാടുകൂടെിയ  വിത്തുകളക്കും,  ഭൂമേി  ഒരുക്കൽ,
ജലമസചെനം, മേറ്റ്  കൃഷി  ആവശ്യങ്ങൾ,  തുടെങ്ങിയവയുടടെ ടചെലവുകളക്കുമോണ്  സഹായം
ഏര്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത.്  പട്ടികവര്ഗ്ഗസമൂഹത്തിന്  ആഹാരവും  മപാഷക  സുരക്ഷയും  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി
അവരുടടെ ഭൂമേിയില് വിള  ഉല്പാദന  പരിപാടെിക ൾ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ശാസ്ത്രീയ
അടെിത്തറയുള്ള പരമ്പരാഗത  ഇനങ്ങളും  കൃഷിരീതികളും  സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും  ഈ  പരിപാടെിയിലൂടടെ
ഉമദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന.  പട്ടികവര്ഗ്ഗ  വികസന  വകുപ്പുമോയി  മയാജിച്ച്  മപ്രാജക്ട്  അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും
ഇതിടന്റേ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏടറ്റടുക്കുക. 

പരമ്പരാഗത വിളകളുടടെ ഉല്പാദനം  മുതല് വിപണനം വടര സഹായിക്കുന്നതിനായി  അട്ടപ്പാടെി
ഹട്രൈബല് വിമല്ലജ് മപ്രാഗ്രാമേിനായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന. ഇടുക്കി ജില്ലയിടല തായന്നാംകുടെിയില്
പരമ്പരാഗത ടചെറുധാന്യങ്ങള കൃഷി ടചെയ്യുന്നതിനായി  6.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  ടചെറുധാന്യങ്ങളും
പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങളും  ഒമരസമേയം  വളര്ത്തുന്ന പരമ്പരാഗത  രീതിയുടടെ പ്രചൊരണവും  ഉളടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആതിരപ്പള്ളി ഹട്രൈബല് വാലി അഗ്രികളച്ചറല് മപ്രാജക്ട് തുടെരുന്നതിനായി പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത സഹായമോയി
1 .00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന..

കരിമ്പ,്  എള്ള,്  നിലക്കടെല  എന്നിവയുടടെ വികസനത്തിനായി  187.00  ലക്ഷം  രൂപയും
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  മേറയൂര് ശര്ക്കരയ്ക്കു ലഭിച്ച ഭൗമേസൂചെിക  പദവിക്ക്  ഊന്നല് നല്കി  കാര്ഷിക
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സംസ്ക്കരണത്തിനും മൂല്യവര്ദ്ധനവിനുമോയി മേറയൂര് കരിമ്പിനായുള്ള ഒരു പ്രമത്യക പരിപാടെിക്ക് 7.00 ലക്ഷം രൂപ
നീക്കിവച്ചിരിക്കുന. .  2020-21 ല് ഈ പദ്ധതിക്കായി 202.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന..

അട്ടപ്പാടെി ഹട്രൈബല് വിമല്ലജ് മപ്രാഗ്രാമും ആതിരപ്പള്ളി ഹട്രൈബല് വാലി അഗ്രികളച്ചറല് മപ്രാജക്ടും
12.12.2019  തീയതിയിടല സ .  ഉ  (ഹക).നം34/2019/ആ.സ.വ.  പ്രകാരം  ആര്.ടക.ഐ.  പദ്ധതിയില്
അനുമേതി  ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് പദ്ധതിയിടല ഈ  ഘടെകങ്ങള ആര് .ടക.ഐ.  തുക  ഉപമയാഗിച്ച്
നടെപ്പിലാക്കുന്നതാണ.്   ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന  .

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങൾ
വിഹിതം 

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 അട്ടപ്പാടെി ഹട്രൈബല് വിമല്ലജ് മപ്രാഗ്രാം 1.00
2 തായന്നാംകുടെിയില് പരമ്പരാഗത ടചെറുധാന്യകൃഷി 6.00
3 ആതിരപ്പള്ളി ഹട്രൈബല്വാലി അഗ്രികളച്ചറല് മപ്രാജക്ട് 1.00
4 കരിമ്പിടന്റേ വിസതൃതി വര്ദ്ധനവ് 100.00
5 എള്ള്, നിലക്കടെല വിസ്തൃതി വര്ദ്ധനവ് 87.00
6 മേറയൂര് ശര്ക്കര – സംസ്ക്കരണം, മൂല്യവര്ദ്ധനവ് 7.00

ആടക 202.00

3) പച്ചക്കറി വികസനം
ശീര്ഷകം : 2401-00-119-85 6222.00 ലക്ഷം രൂപ

ശീര്ഷകം : 2401-00-119-81 725.00 ലക്ഷം രൂപ

പച്ചക്കറി  ഉല്പാദനത്തിൽ  സംസ്ഥാനം  സ്വയം  പര്യാപ്തത  ഹകവരിക്കുന്നതിനും,  സുരക്ഷിത
പച്ചക്കറി  ഉല്പാദനം  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും  മവണ്ടി  പച്ചക്കറി  വികസന പരിപാടെികള നടെപ്പിലാക്കി
വരുന. 2020-21  ല് പച്ചക്കറി  വികസന പദ്ധതി  മേിഷന് അടെിസ്ഥാനത്തില് കൃഷിവകുപ്പ് ,  പ്രാഥമേിക
കാ ര്ഷിക  സഹകരണ  സംഘങ്ങള,  തമദ്ദേശസ്വയം  ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള,  മകരള  കാര്ഷിക
സര്വ്വകലാശാല എഫ്.പി.ഒ.കള, വി.എഫ്.പി.സി.ടക,  മഹാര്ട്ടിമകാര്പ്പ്,  സംസ്ഥാന മഹാര്ട്ടികളച്ചര്
മേിഷന്,  തുടെങ്ങി  എല്ലാ  ഏജന്സികടളയും  ഉളടപ്പടുത്തി  ആയിരിക്കും  നടെപ്പിലാക്കുക.  പരിപാടെിയുടടെ
വിജയത്തിനായി എല്ലാ ടപാതുമമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള, ആത്മ, ഹജവകൃഷി (നല്ല മുറകൃഷി, പി.ജി.എസ്)
വിപണനം,  അടെിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം എന്നിവയുടടെ ഏമകാപനം ഉറപ്പാക്കും .  സംസ്ഥാനടത്ത
എല്ലാ വീടുകളിലും സുരക്ഷിത പച്ചക്കറികൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

പച്ചക്കറി മേിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള താടഴപറയുന്ന വശങ്ങളില് ശ്രദ്ധ മകന്ദ്രീകരിക്കുന.
 ഉല്പാദനം,  സംഭരണം,  വിപണനം  –വീട്ടുവളപ്പിലും  വാണിജ്യാടെിസ്ഥാനത്തിലും

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളില് മേിച്ചം വരുന്ന പ്രമദശങ്ങളില്നിന്ന് മശഖരിച്ച് കുറവുളള
പ്രമദശങ്ങളിമലക്ക്  വിതരണം  ടചെയ്യുകയും  അതുവഴി  കര്ഷകര്ക്ക്  മേികച്ചവിലയും
ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളക്ക് ന്യായമോയ വിലയും ലഭിക്കും. 

 സംസ്ഥാനത്തുടെനീളം  സുരക്ഷിത  പച്ചക്കറി  ഉല്പാദനം  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിടന്റേ
ഭാഗമോയി  ഓണത്തിന്  ഒരുമുറം  പച്ചക്കറി,  ശീതകാല  പച്ചക്കറി  കൃഷി  എന്നിവയ്ക്ക്
ഊന്നല്.

 കൃഷിവകുപ്പും,  വി.എഫ്.പി.സി.ടകയും നടെപ്പിലാക്കുന്ന പച്ചക്കറി വികസന പരിപാടെിയുടടെ
ഘടെകങ്ങളായ  ജില്ലാ  ക്ലസ്റ്റേറുകളുടടെ വികസനം ,  നഴ്സറികളുടടെ സ്ഥാപനം ,  വിവിധ
സ്ഥാപനങ്ങളില് നടെത്തുന്ന പച്ചക്കറികൃഷി ,  മേഴമേറകളുടടെ മപ്രാത്സാഹനം,  ശീതീകരണ
യൂണിറ്റുകളുടടെ മപ്രാത്സാഹനം ,  സാമൂഹിക  കണിക  ജലമസചെനം,  നഗരങ്ങളിടല
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വാണിജ്യകൃഷി  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  നഗരങ്ങളില് പച്ചക്കറി  ക്ലസ്റ്റേറുകള
എന്നിവയുടടെ സംമയാജനം.

 ടപാതുമമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള ആത്മ, ഹജവകൃഷി (ഉത്തമേ മുറ കൃഷി, പി.ജി.എസ്), മേറ്റു
പച്ചക്കറി  വിപണന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ ഏമകാപനം .  സഹകരണ  മമേഖലയുമടെയും,
കര്ഷക  ഉല്പാദന  കമ്പനികളുടടെയും  ഏമകാപനമത്താടടെ കമ്പ്യൂട്ടര്വല്കൃത
വിപണനം  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  e-NAM  മപാര്ട്ടല് മോതൃക  ടകാണ്ടു
വരുന്നതാണ്. 

 പഞ്ചായത്ത്,  മബ്ലാക്ക്,  ജില്ലാതലങ്ങളില്,  തമദ്ദേശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള,
പ്രാഥമേിക  കാര്ഷിക  സഹകരണ  സംഘങ്ങള,  എഫ്.പി.ഒ  കള എന്നിവരുടടെ
പങ്കാളിത്തമത്താടടെ പ്രചൊരണ പരിപാടെികള.

ഹരിതമകരളം മേിഷനുമോയി മയാജിച്ച് പച്ചക്കറി ഉല്പാദന പരിപാടെികള നടെപ്പിലാക്കുകയും, ഓമരാ
കാര്ഷിക  ആവാസമമേഖലയ്ക്കും  പഞ്ചായത്തിനും  വ്യക്തമോയി  നിര്വചെിക്കപ്പട്ട ഭൗതിക  ലക്ഷ്യങ്ങള
പദ്ധതിയില് ഉളടപ്പടുത്തുകയും ടചെയ്യും.  പ്രാഥമേിക കാര്ഷിക സഹകരണസംഘങ്ങള, എഫ്.പി.ഒ.കള
മേറ്റ് കര്ഷക ഗ്രൂപ്പുകള, പഞ്ചായത്തുകള എന്നിവയുടടെ പിന്തുണമയാടടെ കൃഷിവകുപ്പ് മബ്ലാക്ക് തലത്തിലും
ഗ്രാമേ പഞ്ചായത്ത്തലത്തിലും പച്ചക്കറി വികസന പ്രചൊരണ പരിപാടെികള സംഘടെിപ്പിക്കും.   

തമദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള, വി.എഫ്.പി.സി.ടക,  സംസ്ഥാന മഹാര്ട്ടികളച്ചര് മേിഷന്,
കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാല,  മഹാര്ട്ടിമകാര്പ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങടള ഏമകാപിപ്പിച്ചുടകാണ്ടായിരിക്കും
2020-21  ല് പച്ചക്കറി  മേിഷന് രീതിയില് വികസന  പരിപാടെികള നടെപ്പിലാക്കുന്നത് .  ഓമരാ
ഏജന്സികളുടടെയും  ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും  പങ്കും  വ്യക്തമോക്കുന്ന രീതിയില് കൃഷി  ഡയറക്ടര്
നിബന്ധനകള തയ്യാറാക്കുകയും  ഉല്പാദനം  മുതല് വിപണനം ,  സംസ്ക്കരണം,  വിലസ്ഥിരത,  റിസ്ക്
മോമനടജ്മെന്റേ് എന്നീ പ്രവര്ത്തികളക്ക് ഹകവരിമക്കണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങള വ്യക്തമോക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും
ടചെമയ്യണ്ടതാണ്.  ഒരു ഏജന്സിയിടല ഗുണമഭാക്താവ്  മേറ്റ്  ഏജന്സികളില് ഉളടപ്പടൊന് പാടെില്ല .
പച്ചക്കറി വികസനത്തിന് ആനുകൂല്യങ്ങള ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ഏജന്സികളുടടെ ഗുണമഭാക്താക്കളുടടെ ഒരു
ഡാറ്റാ  മബസ്  തയ്യാറാക്കി  പരിപാലിക്കും.  കൃഷിരീതി  – വാണിജ്യം/  നഗരം/  ഗ്രാമേീണം/  ടടെറസ്/
സംരക്ഷിത/തുറന്ന,  കൃഷി  ടചെയ്യുന്ന സീസണുകള ,  കൃഷി  ടചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികള ,  ഭൂമേി
ഉടെമേസ്ഥാവകാശത്തിടന്റേ സ്വഭാവം ,  സ്വന്തം/പാട്ടഭൂമേി,  സ്വകാര്യസര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള ,  വിളവ്,
വിപണനരീതി,  വിപണനം  ടചെയ്യാവുന്ന മേിച്ചം  എന്നിവ  ഓമരാ  ഗുണമഭാക്താവിടനയും  സംബന്ധിച്ച്
മരഖടപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്.  ഇത്  കാലാകാലങ്ങളില് പുതുക്കി  പരിപാലിമക്കണ്ടതാണ് .
ക്ലസ്റ്റേര്/ഗുണമഭാക്താവ് സ്വീകരിക്കുന്ന വിപണന സംവിധാനവും മരഖടപ്പടുത്തണം. 

ഒമര പ്രമദശത്ത്  വിവിധ  ഏജന്സികളുടടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഒഴിവാമക്കണ്ടതാണ് .  പച്ചക്കറി
വികസനത്തിനായി  ഏജന്സികളക്ക്  അനുവദിച്ച തുക  സംമയാജിപ്പിച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തും .
പച്ചക്കറി  കര്ഷകര്ക്ക്  ഇന്ഷുറന്സ്,  വായ്പാസൗകര്യങ്ങള,  റിസ്ക്  ഫണ്ട്  എന്നിവ  ഒരു ഏജന്സി
ഏമകാപിപ്പിക്കും.  വി.എഫ്.പി.സി.ടകയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സ്വാശ്രയസംഘങ്ങള,  ക്ലസ്റ്റേറുകള,  കൃഷി വകുപ്പിന്
കീഴിലുള്ള ബി .എല്.എഫ്.ഒ  എന്നിവ  വി.എഫ്.പി.സി.ടകയുടടെ ഏമകാപനത്തില് സംമയാജിത
രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കും .  ഗുണമഭാക്താവിനുള്ള സഹായ  കാലയളവ്  നിശ്ചയിമക്കണ്ടതാണ് .
ടവള്ളടപ്പാക്കം,  വരളച്ച തുടെങ്ങിയ  അപ്രതീക്ഷിത  ദുരന്തം  മൂലം  വിളനാശം  ഉണ്ടായാല് മോത്രം
സഹായകാലയളവില് ഇളവ്  നല്കുന്നതാണ് .  പച്ചക്കറികൃഷി  നിലനിര്ത്തുന്നതിന്  റിസര്വ്  ഫണ്ട്
സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി  സംവിധാനം  തയ്യറാക്കും.  പച്ചക്കറി  മേിഷന് നടെപ്പിലാക്കുന്നതിടന്റേ മനാഡല്
ഏജന്സി കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക മക്ഷമേ വകുപ്പായിരിക്കും. 

വീട്ടുവളപ്പിലുള്ള പച്ചക്കറി  കൃഷി ,  സ്ഥാപനങ്ങളിടല പച്ചക്കറി  മതാട്ടങ്ങളുടടെ മപ്രാത്സാഹനം ,
പച്ചക്കറി  വിത്തുല്പാദനവും  വിതരണവും,  ബി.എല്.എഫ്.ഒ  /  എഫ്.പി.ഒ  കളക്കുള്ള സഹായം ,  ക്ലസ്റ്റേര്
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അടെിസ്ഥാന  വാണിജ്യ കൃഷി , നഗര  ക്ലസ്റ്റേറുകള മുമഖന  മേട്ടുപ്പാവിടല പച്ചക്കറി  കൃഷിക്കായി
മഗ്രാബാഗുകള, ടറയിന് ടഷല്റ്റര് പച്ചക്കറി  കൃഷിക്കുള്ള മപ്രാത്സാഹനം ,  മഗ്രഡ്  ടചെയ്ത
ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കുള്ള വികസന  സഹായം ,  സൂക്ഷ്മ ജലമസചെനത്തിനുള്ള സഹായം ,  ഉല്പാദനക്ഷമേതാ
വര്ദ്ധനവിനുള്ള പരിപാടെികള , എന്നിവയാണ്  ഈ പദ്ധതിയുടടെ പ്രധാന  ഘടെകങ്ങള .  2020-21-ല്
പച്ചക്കറി വികസനത്തിനായി 6947.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 6222.00 ലക്ഷം രൂപയുടടെ
വിഹിതം കൃഷി വകുപ്പിലൂടടെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കായി മോറ്റി ടവച്ചിരിക്കുന..

വി.എഫ്.പി.സി.ടക–യിലൂടടെയുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി മപ്രാത്സാഹനത്തിനായി 725.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന. വി.എഫ്.പി.സി.ടക -ക്ക് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 725.00 ലക്ഷം രൂപയില് 25.00
ലക്ഷം  രൂപ  മേണ്ണിടന്റേ ഫലഭൂയിഷ്ഠത  ടമേച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കാണ് .  മേിഷന്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടൊടത വി .എഫ്.പി.സി.ടക പദ്ധതി  അധിഷ്ഠിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടെപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.  ഉത്തമേ  മുറ  കൃഷി  (ജി.എ.പി)/പി.ജി.എസ്  മുമഖനയുള്ള കയറ്റുമേതി
ഗുണനിലവാരമുള്ള പച്ചക്കറികൃഷി,  വട്ടവടെ-കാന്തല്ലൂര് എന്നിവിടെങ്ങളില് ശീതീകരണ ശൃംഖല,  ശീതകാല
പച്ചക്കറി  കൃഷി  എന്നിവയാണ്  മേറ്റു പ്രവര്ത്തനങ്ങള .  വി.എഫ്.പി.സി.ടക നടെപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ
പദ്ധതികളില് സമോനഘടെകങ്ങള /പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഒഴിവാക്കും .  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയില്
പഴം-പച്ചക്കറി  വികസനത്തിന്  ഉല്പാദനം,  സംസ്ക്കരണം,  വിപണനം  അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നിവ ഉളടപ്പടുത്തി സമേഗ്രമോയ ടപ്രാമപ്പാസല് തയ്യാറാക്കി അനുമേതിക്കായി സമേര്പ്പിമക്കണ്ടതാണ്.
വി.എഫ്.പി.സി.ടകയ്ക്ക് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയില് 50.00 ലക്ഷം രൂപ ഇടുക്കി ജില്ലയിടല വട്ടവടെ
– കാന്തല്ലൂര് പ്രമദശങ്ങളില് ശീതീകരണ  ശൃംഖലയ്ക്ക്  ആവശ്യമോയ  ഉല്പാദന  മപ്രാമട്ടാമക്കാള
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ്. 

വീട്ടുവളപ്പിടല പച്ചക്കറികൃഷിയ്ക്ക്  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന 1807.00  ലക്ഷം  രൂപയില് 1000.00
ലക്ഷം  രൂപ  “ഓണത്തിന്  ഒരു മുറം  പച്ചക്കറി ” പരിപാടെിയിടല ഭാഗമോയുള്ള വിത്ത്  കിറ്റുകളുടടെയും
ഹതകളുടടെയും  ഉല്പാദനത്തിനും  വിതരണത്തിനും  ആണ്.  പഞ്ചായത്ത്/മബ്ലാക്ക്  നഴ്സറികള/
വകുപ്പിടന്റേ ഫാമുകള /  വി.എഫ്.പി.സി.ടക/അമഗ്രാ  സര്വ്വീസ്  ടസന്റേറുകള മേറ്റ്  അംഗീകൃത
ഏജന്സികള മുമഖന ആയിരിക്കും ഹതകളുടടെ ഉല്പ്പാദനം .   ജില്ലാതല പച്ചക്കറി വികസന കമ്മിറ്റി
വിത്തുനിയമേടത്ത അടെിസ്ഥാനമോക്കി  വിത്തുകളുടടെയും  ഹതകളുടടെയും  ഗുണനിലവാരം  ഉറപ്പു
വരുമത്തണ്ടതാണ്.  ഉത്തമേ മുറ കൃഷിയിലൂടടെ (ജി.എ.പി)  രണ്ടാംവിളയായി  വീട്ടുവളപ്പില് പച്ചക്കറികൃഷി
മപ്രാത്സാഹനത്തിനായി  807.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  ശീതകാല പച്ചക്കറികളക്ക്  ഊന്നല്
നല്മകണ്ടതാണ്. 

സ്ഥാപനങ്ങള മുമഖനയുള്ള പച്ചക്കറി  കൃഷി  വികസനത്തിനായി  നീക്കി  വച്ചിരിക്കുന്ന
200.00 ലക്ഷം രൂപയില് സ്കൂളുകളക്കും മേറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളക്കുമോയി 100.00 ലക്ഷം രൂപയും,
സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള ,  പ്രാഥമേിക  കാര്ഷിക  സഹകരണ  സംഘങ്ങള മുതലായവയില് പദ്ധതി
അധിഷ്ഠിത കൃഷിക്കായി  100.00 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തുന. 

ക്ലസ്റ്റേര് അടെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വികസനമോണ് സംസ്ഥാനടത്ത പച്ചക്കറി വികസ പരിപാടെിയുടടെ
മുഖ്യഘടെകം.  ജില്ലകളില് ക്ലസ്റ്റേര് വികസനത്തിനായി 2619.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കിടവച്ചിരിക്കുന്നതില്
900.00  ലക്ഷം  രൂപ  നിലവിലുള്ള ക്ലസ്റ്റേറുകളക്ക് ,  1026.00  ലക്ഷം  രൂപ  സ്റ്റോമഗഡ്  ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കും
200.00  ലക്ഷം  രൂപ  പമ്പ്ടസറ്റ്  വിതരണത്തിനും  30.00  ലക്ഷം  രൂപ  സസ്യസംരക്ഷണ
ഉപകരണങ്ങളക്കും  നീക്കിവച്ചിരിക്കുന.  ഇടുക്കി,  വയനാടെ്  ജില്ലകളില് ശീതകാല  പച്ചക്കറി  കൃഷി
മപ്രാത്സാഹനത്തിനായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം വകയിരുത്തുന. 

ജില്ലകളിടല ക്ലസ്റ്റേര് വികസനത്തിനായി  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള വിഹിതത്തില്നിന്ന്  363.00
ലക്ഷം  രൂപ  പരമ്പരാഗത  വിത്തിനങ്ങളുടടെ ഉല്പാദനത്തിനും  വിതരണത്തിനും ,  ദീര്ഘകാല  പച്ചക്കറി
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വിത്തുകളുടടെ (ടബ്രെഡ്  ഫ്രൂട്ട്,  മുരിങ്ങ,  കറിമവപ്പില,  അഗത്തി)  വിതരണം  നടെത്തി
മപാഷകമത്താട്ടങ്ങളക്ക്  മപ്രാത്സാഹനം  നല്കുന്നതിനുമോയും  വകയിരുത്തുന.  പാരമ്പര്യ
വിത്തിനങ്ങളുടടെയും  ന്യൂട്രൈിഷ്യണല് ഗാര്ഡമന്റേയും  ഉല്പാദനവും  വിതരണവും  ടസ്പെഷ്യലയിസിഡ്
ക്ലസ്റ്റേറുകടള ചുമേതലടപ്പടുമത്തണ്ടതാണ് .  നഴ്സറികളും  ന്യൂട്രൈിഷ്യണല് ഗാര്ഡനുകളും  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
അമഗ്രാസര്വ്വീസ്  ടസന്റേറുകളുമടെയും  കാര്ഷിക  കര്മ്മമസനയുമടെയും  മസവനം
ഉപമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. തരിശുഭൂമേി കൃഷിയും ക്ലസ്റ്റേര് തലത്തില് മപ്രാത്സാഹിപ്പിമക്കണ്ടതാണ്.

മുന്പ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്റേറുകടള അവയുടടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, ഉല്പാദനം,  ഉത്പാദനക്ഷമേത
എന്നിവയിടല വര്ദ്ധനവ,് നവീനമോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, മനതൃത്വം, സാങ്കതിക വിദ്യാ ഉപമയാഗം, ക്ലസ്റ്റേറിടന്റേ
സജീവത തുടെങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങടള അടെിസ്ഥാനമോക്കി വീണ്ടും തരംതിരിക്കുന്നതാണ്.  മേികച്ച ക്ലസ്റ്റേറുകടള
‘എ’ മഗ്രഡ് ക്ലസ്റ്റേറുകളായി തരംതിരിച്ച അവയ്ക്ക് നഴ്സറികള, സംഭരണമകന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രീ കൂളിംഗ് മകന്ദ്രങ്ങള,
ഉല്പാദമനാപാധി മകന്ദ്രങ്ങൾ, മേറ്റ് പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത സഹായങ്ങള എന്നിവ അടെങ്ങിയ പ്രമത്യക വികസന
സഹായങ്ങള നല്കുന്നതാണ് .  മഗ്രഡഡ്  ക്ലസ്റ്റേറുകളുടടെ സഹായത്തിനായി  94.25  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന. 

മമോശം പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റേറുകടള സഹായം നല്കുന്നതില് നിനം ഒഴിവാക്കി പുതിയ
ക്ലസ്റ്റേറുകടള ഉളടപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്.  ക്ലസ്റ്റേറുകളുടടെ പ്രവര്ത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് സുതാര്യ മോനദണ്ഡം
തയ്യാറാമക്കണ്ടതാണ.് വനിതകള, യുവാക്കള, വിദ്യാര്ത്ഥികള ഇവരുടടെ ക്ലസ്റ്റേറുകളക്ക്    മുന്ഗണന നല്കി
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ.്  സാധ്യമോയ  പ്രമദശങ്ങളില് ഓമരാ  ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കും   മപ്രാജക്ട്  അധിഷ്ഠിത
സഹായം നല്കുന്നതിനായി വിഹിതത്തിടന്റേ ഒരു ഭാഗം ഉപമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

മേികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന 2 വര്ഷടത്ത പ്രവര്ത്തന പരിചെയമുള്ളതും കുറഞ്ഞത് 5.00 ലക്ഷം
രൂപ എങ്കിലും വരുമോനമുള്ളതുമോയ ‘എ’ മഗ്രഡ് ക്ലസ്റ്റേറുകളക്ക് അധിക സഹായം നല്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി
5.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  മേികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ‘എ’ മഗ്രഡ് ക്ലസ്റ്റേറുകളുടടെ പ്രവര്ത്തന
മേികവ് കണക്കാക്കുന്നതിന് പ്രമത്യക മോനദണ്ഡം തയ്യാറാമക്കണ്ടതാണ്.

ഒരു ടഹക്ടറിന്  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടമോത്തം  സബ്സിഡിയില് 25 ശതമോനം  സുരക്ഷിത  ഭക്ഷ്യ
ഉല്പാദനത്തിനുള്ള ഉത്പാദന  ഉപാധികളുടടെ മപ്രാത്സാഹനത്തിനും  ഉത്തമേകൃഷിമുറകളുടടെ
മപ്രാത്സാഹനത്തിനുമോയി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന. ഹജവ നിയന്ത്രണകാരികള, ടഫമറാമമോണ് ടകണികൾ,
വിസ്തൃത  സംമയാജിത  കീടെപരിപാലനം,  ജീവാണുവളങ്ങള എന്നിവയ്ക്കുള്ള സഹായം  സബ്സിഡി
ഘടെകത്തിനു കീഴില് ഉളടപ്പടുന .  ഇതുകൂടൊടത കുമ്മായ പ്രമയാഗത്തിനായി കുറഞ്ഞത്  15 ശതമോനം
തുക നീക്കി വമയ്ക്കണ്ടതാണ്.

നഗര ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കായി  തിരിനന ഉളടപ്പടടെ പച്ചക്കറികൃഷിയ്ക്ക്  ഉള്ള സഹായമോയി  850.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. അമഗ്രാ സര്വ്വീസ് ടസന്റേറുകളും കുടുംബശ്രീയും മുമഖന തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള
മഗ്രാബാഗുകള മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഹരിത ഗ്രൂപ്പുകളരൂപീകരിച്ച് നഗരങ്ങളിടല പച്ചക്കറി കൃഷി
സ്ഥാപനവല്ക്കരിക്കുന്നതാണ്.  നഗരങ്ങളില് പച്ചക്കറി  കര്ഷകടര സ്ഥാപനവല്ക്കരിച്ച്  ഹരിത
ഗ്രൂപ്പുകളില് രജിസ്റ്റേര് ടചെയ്യുന്നതിനും , മവണ്ട സാമങ്കതിക സഹായവും, നല്കുന്നതിനായി 25.00 ലക്ഷം
രൂപ  വകയിരുത്തുന.  തമദ്ദേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ സജീവ  പങ്കാളിത്തം  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്
ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

മബ്ലാക്ക്  തലത്തിലുള്ള ടഫഡമററ്റഡ്  സംഘടെനകളക്ക് (ബി.എല്.എഫ്.ഒ)അടെിസ്ഥാന
സൗകര്യ വികസനത്തിനും ,  നടെത്തിപ്പു സഹായത്തിനുമോയി  റിമവാളവിംഗ്  ഫണ്ട്  ഉളടപ്പടടെ
ഒറ്റത്തവണ സഹായമോയി മപ്രാജക്ട് അടെിസ്ഥാനത്തില് ഒരു ബി .എല്.എഫ്.ഒ യ്ക്ക്  10.00  ലക്ഷം രൂപ
നിരക്കില് നല്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി 20.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന. പഞ്ചായത്തുകളിടല ഒമര
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വാര്ഡില് ബി .എല്.എഫ്.ഒ,  വി.എഫ്.പി.സി.ടക വിപണന  മകന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനം
ഒഴിവാമക്കണ്ടതാണ്.

മബ്ലാക്ക്തല  ക്ലസ്റ്റേറുകള വഴി  നഴ്സറികള സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് .  ഗുണമമേന്മയുള്ള ഹതകളുടടെ
ഉല്പാദനത്തിന്  പഞ്ചായത്ത്/മകാര്പ്പമറഷന്/തിരടഞ്ഞടുത്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റികള എന്നിവിടെങ്ങളില്
ടചെറുകിടെ നഴ്സറികള സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 10.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. 

അമഗ്രാ  സര്വ്വീസ്  ടസന്റേറുകളും  കാര്ഷിക  കര്മ്മമസനയും  മുമഖന  സാമൂഹിക  കണിക
ജലമസചെന യൂണിറ്റുകള സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായമോയി 18.75 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന.

 വര്ഷത്തിലുടെനീളം പച്ചക്കറികൃഷി നടെത്തുന്നതിനായി മേഴമേറ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
സഹായമോയി 500.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. 

കൃഷിവകുപ്പ്  കാര്ഷിക  സര്വ്വകലാശാല  മുമഖന  പച്ചക്കറികളിടല കീടെനാശിനി  അവശിഷ്ട
നിര്ണ്ണയം നടെത്തുന്നതിനായി  25.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാലയില്
ഗമവഷണം,  വിജ്ഞാന  വ്യാപന  ഘടെകങ്ങള ഉളടപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത പദ്ധതികളക്ക്  മോത്രമമേ ഇതിന്
അര്ഹതയുള.

വകുപ്പിടന്റേ മതാട്ടങ്ങളിലും ,  ടപാതുമമേഖലാ  സ്ഥാപനങ്ങളിടല തരിശുഭൂമേിയിലും  ക്ലസ്റ്റേറുകള
മുമഖനയും വനിതാ കൂട്ടായ്മ മുമഖനയും പച്ചക്കറികൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

നടെീല് വസ്തുക്കളുടടെ ഉല്പാദനം ,  ഹജവകൃഷി,  മേണ്ണിടന്റേ ആമരാഗ്യപരിപാലനം,  വിപണനം എന്നീ
മമേഖലകളിടല പ്രവര്ത്തനങ്ങള അതതു പദ്ധതിയിന് കീഴില് ഉളടപ്പടുത്തി  നടെപ്പിലാമക്കണ്ടതാണ് .
ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങൾ
വിഹിതം 

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)

2401-00-119-85
1 പുരയിടെങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക(ഓണത്തിനുള്ള 

പച്ചക്കറി ഉല്പാദനം ഉളടപ്പടടെ) 1807.00

2 സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പച്ചക്കറി കൃഷി 200.00
3 ജില്ലാതല ക്ലസ്റ്റേർ വികസനം 2619.00
4 മബ്ലാക്കുതല ടഫഡമററ്റഡ് സംഘടെനകൾ (മബ്ലാക്ക് സംഘ 

ഹമേത്രികൾ) 20.00

5 ടമേച്ചടപ്പട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന എ മഗ്രഡ് ക്ലസ്റ്റേറുകൾക്ക് 
അവരുടടെ ഉല്പാദനത്തിടന്റേ വ്യാപ്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള അവശ്യ സഹായം 5.00

6 മഗ്രഡ് ടചെയ്യടപ്പട്ട ക്ലസ്റ്റേറുകൾക്ക് വികസന സഹായം 94.25
7 സാമങ്കതിക സഹായവും കരാർ നിയമേനവും 50.00
8 മനഴ്സറികൾ 10.00
9 മേഴമേറ കൃഷി 500.00
10 വിളടവടുത്ത പച്ചക്കറികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സീമറാ എനർജി 

കൂൾ മചെമ്പറുകളുടടെ മപ്രാത്സാഹനം 3.00

11 സാമൂഹിക സൂക്ഷ്മ ജലമസചെനം 18.75
12 അർബൻ ക്ലസ്റ്റേറുകളുടടെ മപ്രാത്സാഹനം 850.00
13 ഡിജിറ്റല് മഡാക്യുടമേമന്റേഷന് 10.00
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14 പ്രവര്ത്തന സഹായം 10.00
15 കീടെനാശിനി അവശിഷ്ട നിര്ണ്ണയം പച്ചക്കറികളില് 25.00

ആടക 6222.00

2401-00-119-81
16 വി.എഫ്.പി.സി. ടക-യ്ക്ക് സഹായം 725.00

ആടക ടമോത്തം 6947.00

4) പയര്, കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളുടടെ 
വികസനം ശീര്ഷകം : 2401-00-112-96 150.00  ലക്ഷം രൂപ

പച്ചക്കറി മതാട്ടങ്ങളിലും,  ടനല്പ്പാടെങ്ങളിൽ മൂന്നാം വിളയായും വിവിധ പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി
ടചെയ്ത്  അവയുടടെ വിസ്തൃതിയും  ഉല്പാദനവും  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  50.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.
ഓണാട്ടുകര  പ്രമദശത്തിന്  ഊന്നല് നല്കുന്നതാണ് .  കൂടൊടത മകന്ദ്ര കിഴങ്ങ്  വിള  ഗമവഷണ
മകന്ദ്രവുമോയി  മയാജിച്ച്  കിഴങ്ങ്  വര്ഗ്ഗങ്ങൾ  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  ഇതിനായി  100.00  ലക്ഷം
രൂപവകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  ഇതില് 10.00  ലക്ഷം  രൂപ  പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്രമദശങ്ങളിടല വിത്തുല്പാദനം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കും.  ഈ പദ്ധതിക്കായി  150.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  ഘടെകങ്ങൾ
തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങൾ
വിഹിതം 

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 കിഴങ്ങ് / പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുടടെ വികസനം 150.00

ആടക 150.00

5) നാളിമകര വികസനം ശീര്ഷകം : 2401-00-103-87 7421.00 ലക്ഷം രൂപ

ടതങ്ങിൻ  മതാട്ടങ്ങളിൽ  ടമേച്ചടപ്പട്ട കാർഷിക  പരിപാലനം ,  ഇടെവിളക്കൃഷി,  സമ്മിശ്ര കൃഷി
എന്നിവ നടെത്തി യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ നിനം പരമോവധി ആദായം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ
പദ്ധതിയിലൂടടെ ലക്ഷ്യമേിട്ടിരിക്കുന്നത് .  നാളിമകരത്തിടന്റേ ഉല്പാദനവും  ഉല്പാദനക്ഷമേതയും
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി  ഉയര്ന്ന ഉല്പാദനക്ഷമേതയുള്ള ഇനങ്ങള നട്ടുപിടെിപ്പിമക്കണ്ടതും  ടമേച്ചടപ്പട്ട
പരിപാലന രീതികള നടെപ്പിലാമക്കണ്ടതും ആവശ്യമോണ്. കൃത്യമോയ ലക്ഷ്യങ്ങള ഹകവരിക്കുന്നതിനായി
സംസ്ഥാനത്ത് നളിമകര വികസന ടകൗണ്സില് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

നാളിമകര വികസന പരിപാടെിയുടടെ കീഴില് മതങ്ങയുടടെ ഉൽപ്പാദനവും  ഉൽപ്പാദനക്ഷമേതയും
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി  മരാഗം  ബാധിച്ചതും  പ്രായം  ടചെന്നതുമോയ  ടതങ്ങുകള ടവട്ടി  മോറ്റി  പുതിയ
ഹതകള നടുക ,  സംമയാജിത കീടെമരാഗ നിയന്ത്രണം,  സംമയാജിത വള പ്രമയാഗം,  ഇടെവിള  കൃഷി
മപ്രാൽസാഹിപ്പിക്കൽ,  ജലമസചെന  സൗകര്യങ്ങൾ,  മൂല്യ വർദ്ധിത  ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ മപ്രാൽസാഹനം .
ഗുണമമേന്മയുള്ള ഹതകൾ  ലഭ്യമോക്കുക ,  ടതാഴിലവസരം  ഉറപ്പാക്കുക  മുതലായ  പ്രവർത്തനങ്ങള
ലക്ഷ്യമേിട്ടു ടകാണ്ട് തുടെര്ച്ചയായ പ്രമദശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 250 ടഹക്ടര് പ്രമദശത്ത് മകരഗ്രാമേം എന്ന
മപരില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന. കുമ്മായം,  സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ, ദ്വിതീയ
മൂലകങ്ങൾ എന്നിവയുടടെ പ്രമയാഗം ഉറപ്പുവരുമത്തണ്ടതാണ്.

2020-21-ൽ  ഈ  പദ്ധതിയ്ക്കായി  5121.00  ലക്ഷം  രൂപവകയിരുത്തുന.  സംമയാജിത
വളപ്രമയാഗം, സംമയാജിത കീടെമരാഗ നിയന്ത്രണം, ഹജവ വള പ്രമയാഗം, ടതങ്ങ്കയറ്റ യന്ത്രങ്ങളുടടെ
വിതരണം,  മനഴ്സറികൾ  സ്ഥാപിക്കൽ,  ജലമസചെന  യൂണിറ്റുകൾ  മുതലായ  പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
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ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 60  പുതിയ മകരഗ്രാമേങ്ങള ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതാണ്.  ആരംഭത്തില് നല്കിയ
സഹായം മൂന്ന് വര്ഷം തുടെരുന്നതാണഅ. രണ്ടും മൂനം വര്ഷങ്ങളിടല സഹായം ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട
പരിപാടെികള തുടെരുന്നതിന്  മോത്രമോയിരിക്കും .  ടതരടഞ്ഞടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലായിരിക്കും  പദ്ധതി
നടെപ്പിലാക്കുക.  കൂടൊടത നാളിമകര വികസന മബാർഡ് ,  തമദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ,  കൃഷിവകുപ്പ്
എന്നിവ  വഴി  നടെപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ  പഞ്ചായത്ത്  തലത്തിൽ  സംമയാജിപ്പിച്ച്
നടെപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപന  സഹായം  അധികമോയി  നൽകുന്നതാണ് .  മോതൃക  ഫാം  പ്ലാനുകള
തയ്യാറാക്കി  തമദ്ദേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ വിഹിതത്തില് നിനം  അധിക  സഹായം
ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.

ഉൽപ്പാദനക്ഷമേതയില്ലാത്തതും, പ്രായം ടചെന്നതും മരാഗം ബാധിച്ചതുമോയ ടതങ്ങുകൾ ടവട്ടിമോറ്റി
കരിക്കിനും  ടകാപ്രയ്ക്കും  അനുമയാജ്യമോയ  കുറിയ  ഇനവും  ടപാക്കംകുറഞ്ഞ (ടസമേി  ഡ്വാഫ്)  ഇനം
ഹതകളും  അടുത്തടുത്ത പ്രമദശത്ത്  ശാസ്ത്രീയമോയി  കൃഷി  ടചെയ്യുന്നതിനുള്ള മപ്രാത്സാഹനം
നല്കുന്നതാണ്.  ഉയർന്ന ഉല്പാദനക്ഷമേതയുള്ള /കുറിയ  ഇനങ്ങളുടടെ മോതൃകാ  ഫാമുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  വിഹിതം  വിനിമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  മോതൃക ഫാമേിന്  കുറഞ്ഞത്  0.20 ടഹക്ടർ
വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

നാളിമകര  വികസനത്തിനായി  സംമയാജിത  കീടെമരാഗ  നിയന്ത്രണ  പരിപാടെികള മപ്രാജക്ട്
രീതിയിൽ  ഏടറ്റടുത്ത്  പ്രധാനടപ്പട്ട കീടെങ്ങടളയും  മരാഗങ്ങടളയും  നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്  ക്യാമ്പയിൻ
അടെിസ്ഥാനത്തിൽ  പരിപാടെികള നടെപ്പിലാക്കുന്നതാണ് .  ഇതിനായി  200.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.

നാളിമകര മേിഷടന്റേ ഭാഗമോയി, സംസ്ഥാനടത്ത നാളിമകര കൃഷി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി
2000.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  പുതിയ ഹതകള നട്ടും ,  നിലവിലുള്ളവ  പരിപാലിച്ചും
നാളിമകര  സമ്പത്ത്  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക,  നാളിമകരത്തിടന്റേ ഉല്പാദനക്ഷമേത  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക ,  കാര്ഷിക
വ്യവസായവുമോയി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഉമദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള. 1.44  ലക്ഷം ടഹക്ടര് പ്രമദശത്ത്
പുതുതായി  ടതങ്ങിന്ഹതകള നടുന്നതിനും  3.00  ലക്ഷം ടഹക്ടറില് മോറ്റി  നടുന്നതിനും  ലക്ഷ്യമേിടുന .
ടക.എ.യു, സി.ഡി.ബി,  സി.പി.സി.ആര്.ഐ, എഫ്.പി.ഒ കള, തമദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള, പ്രാഥമേിക
കാര്ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള, എന്നിവയുടടെ സഹായമത്താടടെ മകരളത്തിടല ഓമരാ വാര്ഡിലും
ഓമരാ  വര്ഷവും  75  ടതങ്ങിന് ഹതകൾ  നട്ടുപിടെിപ്പിമക്കണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടു് .  പുനരുജ്ജീവന
പദ്ധതിയുടടെ പ്രധാന ഘടെകങ്ങള താടഴ പറയുന്നവയാണ്.

 പ്രായം ടചെന്നതും, ഉല്പാദനക്ഷമേതയില്ലാത്തതും, അസുഖം വന്നതുമോയ ടതങ്ങുകള മുറിച്ചു
മോറ്റുക

 ഉയര്ന്ന ഉല്പാദനക്ഷമേതയുള്ളതും,  ടപാക്കം കുറഞ്ഞതും/കുറിയ ഇനം ഹതകളും ടവച്ചു
പിടെിപ്പിക്കുക

 സംമയാജിത  പരിപാലന  രീതികളിലൂടടെ നിലവിലുള്ള ടതങ്ങിന്മതാപ്പുകള
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക

 നിലവിലുള്ള മതാട്ടങ്ങളില് മുന്തിയ ഇനം ടതങ്ങിന് ഹതകൾ ടവച്ചു പിടെിപ്പിക്കുക
 വിത്ത് മതങ്ങകള ലഭിക്കുന്നതിനായി ടതങ്ങിന് മതാപ്പുകൾ വികസിപ്പിക്കുക

നാളിമകര മേിഷടന്റേ നിര്മദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള പരിപാടെികളും നടെപ്പിലാക്കുന്നതാണ് .  പുനരുജ്ജീവന
പദ്ധതിയുടടെ ഭാഗമോയി  നല്ലയിനം  വിത്ത്  മതങ്ങകൾ  ലഭിക്കുന്ന ഫാമുകള വികസിപ്പിമക്കണ്ടതുണ്ടു് .
ടവസ്റ്റേ്  മകാസ്റ്റേ്  റ്റാള,  ലക്കടെീവ്  ഓര്ഡിനറി  എന്നീ  ഇനങ്ങളില്ടപ്പട്ട വിത്ത്  മതങ്ങകൾ
വികസിപ്പിടച്ചടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ആറളം ഫാമേിലുണ്ടു്. വിദഗ്ദ്ധ സമേിതിയുടടെ അഭിപ്രായമേനുസരിച്ച്
ആറളം ഫാമേിടന വിത്ത് മതങ്ങ ഉല്പാദനത്തിനായി വികസിപ്പിമക്കണ്ടതുണ്ടു് .  ഇതിനായി ആടകയുള്ള
പദ്ധതി വിഹിതമോയ  2000.00  ലക്ഷത്തില് നിനം  200.00  ലക്ഷം രൂപ ആറളം ഫാമേിടല ടതങ്ങിന്
മതാപ്പുകളുടടെ വിക സനത്തിനും  പുനരുജ്ജീവനത്തിനുമോയി  വിനിമയാഗിക്കുകയും  വിത്ത്  മതങ്ങ
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ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മതാട്ടമോയി  വികസിപ്പിമക്കണ്ടതിനുമോയി  വകയിരുത്തുന .  പ്രാഥമേിക  കാര്ഷിക
സഹകരണ സംഘങ്ങള, എഫ്. പി.ഒ കള എന്നിവ മുമഖന (ടപ്രാമപ്പാസലുകളുടടെ അടെിസ്ഥാനത്തില്)
വിത്തുമതങ്ങ സംഭരിക്കുന്നതിനും  ഹത ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും 300.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങൾ
വിഹിതം 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 മകരഗ്രാമേം 5121.00

2
ഉയർന്ന ഉല്പാദനക്ഷമേതയുള്ള കുറിയ/ടപാക്കംകുറഞ്ഞ മോതൃകാ നാളിമകര
ഫാമുകളുടടെ വികസനം 100.00

3
ക്യാമ്പയിൻ അടെിസ്ഥാനത്തിൽ ടതങ്ങിൻ മതാട്ടങ്ങളിൽ കീടെമരാഗ 
പരിപാലന പദ്ധതി 200.00

4
നാളിമകര മേിഷടന്റേ ഭാഗമോയി സംസ്ഥാനടത്ത നാളിമകര കൃഷി 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി – നാളിമകര വികസന 
ടകൗണ്സില് (രണ്ടാം വര്ഷം)

2000.00

ആടക 7421.00

6) സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വികസനം ശീര്ഷകം : 2401-00-108-59 1010.00  ലക്ഷം രൂപ

കുരുമുളക് പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിയുടടെ ഭാഗമോയുള്ള വിമകന്ദ്രീകൃത കുരുമുളക് നഴ്സറികൾ, പുതിയ
കുരുമുളക് മതാട്ടങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള മതാട്ടങ്ങളുടടെ പുനരുജ്ജീവനം , ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സമേഗ്ര കുരുമുളക്
വികസനം,  കൂടുതൽ  പ്രമദശമത്തക്ക്  കൃഷി  വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം ,  ടവസിക്കുലർ
ആർബസ്കുലർ  ഹമേമക്കാറിസ  (വി.എ.എം)  മപ്രാത്സാഹനം,  കർഷകർ  വികസിപ്പിടച്ചടുത്ത ഇനങ്ങൾ ,
ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ,  മസായിൽ  ടലസ്സ്  നഴ്സറികൾ,  സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾക്കും  ടസക്കൻഡറി  മൂലകങ്ങൾക്കുമുള്ള
സഹായം,  മസായില് അമേിലിമയാറൻസ് ,  അമഗ്രാ  സർവ്വീസ്  ടസന്റേർ  മുമഖന  ടപ്രാഹഫലാക്ടിക്
മസ്പ്രേയിംഗ്,  കുരുമുളക്  വികസന  സമേിതികളുടടെ പുനരുജ്ജീവനം  എന്നീ  ഘടെകങ്ങളാണ്
ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

പ്രളയബാധിതാ  പ്രമദശങ്ങളില് ജാതികൃഷി  പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി  ഒരു പുതിയ  ഘടെകം
ഉളടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.  ഇതിനായി  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന 100.00  ലക്ഷം  രൂപ  നിലടമോരുക്കല്,
നടെീല്വസ്തുക്കള മേറ്റ് ഉത്പാദമനാപാധികള,  ജലമസചെനം ഇവയ്ക്കായി ഉപമയാഗിക്കുന്നതാണ്.  ഇതില്
25.00  ലക്ഷം  രൂപ  ഇടുക്കി  ജില്ലയിടല ജാതികൃഷി  പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും
വകയിരുത്തുന.

ഇഞ്ചി,  മേഞ്ഞൾ,  ജാതി,  ഗ്രാമ്പു എന്നീ  വിളകളുടടെ ഇടെവിള  കൃഷിയും  വിസ്തൃതി
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടെികളും  ഇതിലൂടടെ ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് .  ഇതിനായി  നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന 54.00
ലക്ഷം രൂപയില് 10.00 ലക്ഷം രൂപ ഇടുക്കി ജില്ലയില് ഇഞ്ചി, മേഞ്ഞള, ജാതി, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിവയുടടെ കൃഷി
വിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്. 

കൃഷിവിജ്ഞാന  മകന്ദ്രങ്ങളുടടെ സാമങ്കതിക  സഹായമത്താടടെ എഫ് .പി.ഒ.കള മുമഖന
കുരുമുളകിടന്റേ നടെീല് വസ്തുക്കള വികസിപ്പിടച്ചടുക്കുന്നതിനായി നഴ്സറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മപ്രാജക്ട്
അധിഷ്ടിത സഹായമോയി 50.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന.

 ഇടുക്കി ജില്ലയിടല കുരുമുളക് വികസനത്തിനായി 500.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന. ഇതില്
കര്ഷകര് വികസിപ്പിടച്ചടുക്കുന്ന ഇനങ്ങളുടടെ പ്രചെരണം ,  മേണ്ണ്  രഹിത  നഴ്സറി,  ദ്വീതീയ  – സൂക്ഷ്മ
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മൂലകങ്ങളക്കുള്ള സഹായം, മസായില് അമേീലിമയാറന്സ്, അമഗ്രാ സര്വ്വീസ് ടസന്റേര് മുമഖന മരാഗ
നിവാരണ ടസ്പ്രേയിംഗ്, വി.എ.എം. മപ്രാത്സാഹനം, കുരുമുളക് പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവ ഉളടപ്പടുന.

ക്രെമേ
നമ്പര്

ഘടെകങ്ങള
തുക 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 കുരുമുളക് വിസ്തൃതി വികസനം 100.0
2 മേറ്റ് സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടടെ വിസ്തൃതി വികസനം 54.00
3 വിമകന്ദ്രീകൃത മനഴ്സറി 6.00
4 കുരുമുളക് മതാട്ടങ്ങളുടടെ പുനരുജ്ജീവനം 200.00
5 പ്രളയബാധിത പ്രമദശങ്ങളില് ജാതികൃഷി പുനരുദ്ധാരണം (പുതിയത്) 100.00
6 എഫ്. പി. ഒ.കള മുമഖന പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത നഴ്സറി സ്ഥാപനം 50.00
7 ഇടുക്കി ജില്ലയില് സമേഗ്ര കുരുമുളക് വികസനം 500.00

ആടക 1010.00

7) ഹഹടടെക് അഗ്രിക്കൾച്ചർ ശീര്ഷകം : 2401-00-113-82 260.00  ലക്ഷം രൂപ

2020-21  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ പി .എം.ടക.എസ്.ഹവ.യിലൂടടെ
ഹമേമക്രൊ ഇറിമഗഷന്/ടഫര്ട്ടിമഗഷന്/പ്രസിഷന് ഫാമേിംഗ് നടെപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അധിക സബ്സിഡി
നല്കുന്നതിന് 250.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഇത് സംസ്ഥാന വിഹിതമോയ 25 ശതമോനമോണ്.

സംരംഭകടര സഹായിക്കുന്നതിനായി  ജില്ലാ  തലത്തിലും  സംസ്ഥാന  തലത്തിലും  സ്ഥാപന
സഹായമത്താടടെ വിദഗദ്ധരുമടെയും  സഹായ  ഗ്രൂപ്പുകളുമടെയും  ഒരു ശൃംഖല  വികസിപ്പിടച്ചടുക്കുവാൻ
ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.  വി.എച്ച്.എസ്.ഇ  സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവടരയും  വിരമേിച്ച ഉമദ്യാഗസ്ഥടരയും  മേറ്റു
വിദഗ്ധടരയും പരിശീലനം നൽകി മമേൽപ്പറഞ്ഞ സഹായഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾടപ്പടുത്തുന്നതാണ് .  ഹഹടടെക്
അഗ്രിക്കൾച്ചർ  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മോനവമശഷി  വികസന  സഹായം  ‘സമമേതി  മുമഖന’
നൽകുന്നതാണ്.  ഇതിനായി  10.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. സമമേതിയിലുള്ള ടഡമമോൺമസ്ട്രേഷൻ
യൂണിറ്റിടന്റേ വികസനത്തിനായി വിഹിതത്തിടന്റേ ഒരു ഭാഗം വിനിമയാഗിക്കാവുന്നതാണ് .  ഘടെകങ്ങൾ
തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
തുക

(ലക്ഷം രൂപ)

1
ഹമേമക്രൊ ഇറിമഗഷന്/ടഫര്ട്ടിമഗഷന്/പ്രസിഷന് ഫാമേിംഗ്- അധിക 
സബ്സിഡി (പുതിയത്)

250.00

2
സമമേതി മുമഖന സാമങ്കതിക സഹായത്തിനും കാര്യമശഷി 
വർദ്ധിപ്പക്കുന്നതിനും മവണ്ടിയുള്ള മോനവ വിഭവ ഗ്രൂപ്പ്

10.00

ആടക 260.00

8)
പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പൂക്കൾ, 
ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടടെ 
വികസനം 

ശീര്ഷകം : 2401-00-119-79 3125.00  ലക്ഷം രൂപ

പഴവഗ്ഗങ്ങൾ,  പൂക്കൾ,  ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടടെ വികസനത്തിനായി  3125.00  ലക്ഷം
രൂപവകയിരുത്തുന. ഈ പദ്ധതിയുടടെ 25 ശതമോനം ഗുണമഭാക്താക്കൾ വനിതകളായിരിക്കും.
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പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുടടെ കൃഷി  ജനപ്രിയമോക്കുക  എന്ന ലക്ഷ്യമത്താടടെ സംസ്ഥാനത്ത്
ഫലവികസനത്തിനായി സമേഗ്രമോയ പദ്ധതി നടെപ്പിലാക്കും. നടെീല് വസ്തുക്കളുടടെ ഉല്പാദനവും വിതരണവും
വിസ്തൃതി  വികസന  പരിപാടെികള ,  പരിപാലനം,  വിളടവടുപ്പ്,  ശീതികരണ  സംഭരണം,  സംസ്ക്കരണം,
മൂല്യവര്ദ്ധനവ്,  വിപണനം,  വിതരണശൃംഖലാ  വികസനം  എന്നിങ്ങടന പഴകൃഷിയുടടെ സമേഗ്രമോയ
മപ്രാത്സാഹനത്തിനും  കര്ഷകരുടടെ വരുമോനം  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ  പരിപാടെികളും  ഈ
പദ്ധതിയിലൂടടെ പിന്തുണയ്ക്കും. തമദ്ദേശീയ പഴങ്ങളക്കു പുറടമേ ലിച്ചി, റമ്പുട്ടാന്, അവക്കാമഡാ, മോംമഗാസ്റ്റേിന്
തുടെങ്ങി  മേറ്റ്  ഉഷ്ണമമേഖലാ-വിമദശീയ  പഴങ്ങളുടടെ പ്രചൊരണത്തിനു ഊന്നല് നല്കും .  വീട്ടുവളപ്പിടല
കൃഷിയും  വാണിജ്യ കൃഷിയും  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് .  കാര്ഷിക  സര്വ്വകലാശാല  വി.
എഫ്,പി.സി.ടക, മഹാര്ട്ടിമകാര്പ്പ് എന്നിവയുടടെ പിന്തുണമയാടടെ കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക മക്ഷമേ
വകുപ്പ്  പദ്ധതി  നടെപ്പിലാക്കും.  പഴവര്ഗ്ഗ വികസന  പരിപാടെി  10  വര്ഷമത്തയ്ക്ക്  ഘട്ടംഘട്ടമോയി
നടെപ്പിലാക്കും. 

സംസ്ഥാനത്ത്  2020-21  ല് പഴവര്ഗ്ഗ വികസനത്തിനായി  2900.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നതില് ഗുണനിലവാരമുള്ള നടെീല്വസ്തുക്കളക്കായുള്ള മപ്രാജനി  പഴമത്താട്ടം ,
പ്രജനനം,  വിസ്തൃതി  വികസനം,  ജലമസചെനം,  ഹാര്ഡനിംഗ്  യൂണിറ്റുകള,  വീട്ടുവളപ്പിലും
വാണിജ്യാടെിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള കൃഷി  മപ്രാത്സാഹനം ,  പരിശീലനവും  മഡാക്യുടമേമന്റേഷനും  എന്നിവ
ഉളടപ്പടുന.  തമദ്ദേശീയ പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളായ വാഴ,  ഹപനാപ്പിള മുതലായവയുടടെ വികസനവും  ഇതില്
ഉളടപ്പടുന.  വകുപ്പുതല  മതാട്ടങ്ങളും  നഴ്സറികളും  പഴമത്താട്ടങ്ങളുടടെ വികസനത്തിനായി
ഉപമയാഗിക്കുന്നതാണ്.  കാര്ഷിക വികസന കര്ഷക മക്ഷമേ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് സമേഗ്ര പഴവര്ഗ്ഗ
വികസനത്തിനായി  സമേര്പ്പിക്കുന്ന വിശദവും  സമേഗ്രവുമോയ  പദ്ധതി  റിമപ്പാര്ട്ടിടന്റേ
അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും  പദ്ധതി  നടെപ്പിലാക്കുക.  വി.എഫ്.പി.സി.ടക,  മഹാര്ട്ടിമകാര്പ്പ്,  മകരള
കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാല,  കൃഷി വിജ്ഞാനമകന്ദ്രം,  പ്രാഥമേിക കാര്ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള,
എഫ്.പി.ഒ  കള എന്നിവയുടടെ സഹകരണമത്താടടെയായിരിക്കും  പദ്ധതി  നടെപ്പിലാക്കുക .  ഓമരാ
ഏജന്സിക്കുമുള്ള വ്യക്തമോയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നല്മകണ്ടതാണ്.  ശമ്പളടചെലവുകള,
വാഹനം വാങ്ങല് എന്നിവ അനുവദനീയമേല്ല. വാഴപ്പഴത്തിനും മേറ്റു ഉഷ്ണമമേഖലാ പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുമോയുള്ള
ശീതികരണ  ശൃംഖല  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി  500.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  വിശദമോയ
മപ്രാജക്ട്  ടപ്രാമപ്പാസല് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി  2.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കിവയ്ക്കുന.  വരുന്ന നടെീല്
സീസണില് പദ്ധതി ആരംഭിമക്കണ്ടതാണ്. 

   വി.എഫ്. പി.സി.ടക, എഫ്,.പി.ഒ കള, കാര്യക്ഷമേതയുള്ള പ്രാഥമേിക കാര്ഷിക സഹകരണ
സംഘങ്ങള എന്നിവയുമോയി സംമയാജിച്ച് കാര്ഷിക വികസന കര്ഷകമക്ഷമേവകുപ്പ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും
പദ്ധതി  നടെപ്പിലാക്കും.   വയനാടെ്  പഴഗ്രാമേം,  പാലക്കാടെ്  ജില്ലയിടല മുതലമേടെ പഴഗ്രാമേം  എന്നിവ ഈ
പരിപാടെിയുടടെ ഭാഗമോയിരിക്കും .   മകന്ദ്രപദ്ധതികളായ  എം.  ഐ.  ഡി.എച്ച്,  പി.എം.ടക.എസ്.ഹവ
എന്നിവയുമോയി സംമയാജിച്ച് കര്ഷകര്ക്ക് പഴകൃഷി ഏടറ്റടുക്കുവാന് പരമോവധി സഹായം നല്കും.

ഗൂണമഭാക്തൃ കര്ഷകരുടടെ രജിമസ്ട്രേഷനും പ്രദര്ശന മപ്ലാട്ടുകളൂടടെ ജിമയാടൊഗിംങ്ങും ഉറപ്പാക്കും .
കര്ഷകര്ക്ക് ഉല്പന്നങ്ങള വിറ്റഴിക്കുന്നതിനും ന്യായമോയ വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിപണികള മുന്കൂട്ടി
തിരിച്ചറിയും.  മൂല്യവര്ദ്ധനവ്, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കല് എന്നിവയും മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.  

 ഇടുക്കി,  വയനാടെ്  ജില്ലകളില് എമക്സാട്ടിക്  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളക്ക്  ഊന്നല് നല്കിടക്കാണ്ടുള്ള
പഴകൃഷി വികസനത്തിനായി 500.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം വകയിരുത്തുന.  

പുഷ്പകൃഷി  യൂണിറ്റുകള തുടെങ്ങുന്നതിനുള്ള സഹായവും  ടെിഷ്യൂകൾച്ചർ  യൂണിറ്റുകൾ  ഉൾടപ്പടടെ
പുതിയ  മഫ്ലാറികൾച്ചർ  നഴ്സറികൾ,  മഗ്രഡിംഗ്/പായ്ക്കിംഗ്  ടസന്റേറുകൾ  എന്നിവ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
സഹായവും  നൽകുന്നതാണ്.  പുഷ്പഗ്രാമേങ്ങള സ്ഥാപിക്കുകയും  പൂക്കളുടടെ വിപണനത്തിനായി
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വിപണികള കടണ്ടത്തുകയും ടചെയ്യും .   ഒരു പ്രമദശത്തിടന്റേ അനുമയാജ്യതയും വിപണന സാധ്യതയും
അടെിസ്ഥാനമോക്കി  പൂടച്ചടെികള തിരടഞ്ഞടുക്കും .   പുഷ്പകൃഷി  വികസനത്തിനായി  100.00  ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന.  ആർ.ടക.വി.ഹവ,  എസ്.എച്ച്.എം എന്നിവയിൽ നിനള്ള ഫണ്ടും ഈ പദ്ധതിയിൽ
സംമയാജിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

വയനാടെ്  ജില്ലയില്  മതാട്ടകൃഷിക്കും ,  പുഷ്പകൃഷിക്കും  മേികവിടന്റേ മകന്ദ്രം  എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക്
12.12.2019  ടല സ .ഉ.(ഹക)  നം.  34/2019  ആ.സാ.വ  പ്രകാരം  ആര്.  ടക.ഐയില് അനുമേതി
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വയനാടെ് ജില്ലയിടല പുഷ്പകൃഷി വികസനത്തിനായി ഇതില് വകയിരുത്തിയിരിക്കന്ന തുക
ഉപമയാഗിക്കുന്നതാണ്.  

ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടെപ്പിലാക്കുന്നതിന്
ഉമദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന.  ക്ലസ്റ്റേറുകൾ  മുമഖന  വിസ്തൃതി  വർദ്ധിപ്പിക്കുക  കളക്ഷൻ  ടസന്റേറുകൾ/
സസ്യആമരാഗ്യപരിപാലന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ട്രൈാൻമസ്പൊർമട്ടഷന്/  വിപണനം എന്നിവയ്ക്കായി
50.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന.കൃഷിവകുപ്പ് മുമഖന തിരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട ജില്ലകളിലാണ് ഈ പദ്ധതി
നടെപ്പിലാക്കുന്നത്.  സ്വകാര്യ/സര്ക്കാര് ആയുര്മവദ  ഫാര്മേസ്യൂട്ടിക്കലുകളുമോയി  വിപണന  ബന്ധം
സ്ഥാപിമക്കണ്ടതാണ്.  ഔഷധ  സസ്യമബാർഡിടന്റേ സഹായമത്താടടെ നടെപ്പിലാക്കിടക്കാണ്ടിരുന്ന
പദ്ധതി ഈ പദ്ധതിയുമോയി സംമയാജിപ്പിമക്കണ്ടതാണ്.

വി.എഫ്.പി.സി.ടക യിലൂടടെ ചെക്കയുടടെ സംഭരണം ,  വ്യാപാരം,  സംസ്കരണം  എന്നിവയ്ക്കായി
75.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  ഇതില് 25.00  ലക്ഷം രൂപ  വീതം  ഇടുക്കി,  വയനാടെ്
ജില്ലകളിടല ചെക്കയുടടെ സംഭരണം, വ്യാപാരം, സംസ്കരണം എന്നിവയ്ക്കായിരിക്കും.  ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള
പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

പദ്ധതി
തുക 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടടെ വികസനം 2900.00
2 പൂക്കളുടടെ വികസനം 100.00
3 ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടടെ വികസനം 50.00

4
വി.എഫ്.പി.സി.ടകയിലൂടടെ ചെക്കയുടടെ സംഭരണം ,  വ്യാപാരം,
സംസ്കരണം (പുതിയത്) 75.00

ആടക 3125.00

9)
മേണ്ണിമന്റേയും മവരിമന്റേയും 
ആമരാഗ്യപരിപാലനവും 
ഉത്പാദനക്ഷമേത ടമേച്ചടപ്പടുത്തലും

ശീര്ഷകം : 2401-00-800-28 2462.00  ലക്ഷം രൂപ

മകരളത്തിടല മേണ്ണ്  സമ്പത്തിലുണ്ടായ  മപാഷക  മൂലകങ്ങളുടടെ കുറവ്  പരിഗണിച്ചു ടകാണ്ട്
കാർഷിക  വിളകളുടടെ ഉല്പാദന  ക്ഷമേത  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ,  മേണ്ണിടന്റേ ആമരാഗ്യം  ഉയർമത്തണ്ടത്
അത്യന്താമപക്ഷിതമോണ്.  മേണ്ണ്  പരിമശാധനാ  ഫലങ്ങളുടടെ അടെിസ്ഥാനത്തില് ആവശ്യമോയ
മസവനങ്ങള നല്കി  വിളകളുടടെ ഉത്പാദന  ക്ഷമേത  ഉയർത്തുക  എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനാണ്  ശ്രദ്ധ
നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 

മേണ്ണ്  പരിമശാധനയുടടെ അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കാര്ഷിക ഉല്പാദനത്തിന്  ആവശ്യമോയ
ദ്വിതീയ,  സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങള ,  മേണ്ണിടന്റേ പി .എച്ച്/അമ്ലത്വം  പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള
ഉല്പാദമനാപാധികള എന്നിവ  നല്കുകയും  ടചെയ്യുന .  കാര്ഷിക  സര്വ്വകലാശാല  ശുപാര്ശ
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അടെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും  നല്കുന്ന ഉല്പാദമനാപാധികളുടടെ അളവ്  നിശ്ചയിക്കുക .  ഉല്പാദനക്ഷമേത
ടമേച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിന് മേണ്ണിടന്റേ അമ്ലത കുറയ്ക്കാനുള്ള നടെപടെികള എടുമക്കണ്ടത് അത്യാവശ്യമോണ്. എല്ലാ
ജില്ലകളക്കും  മേണ്ണ്  അമേീലിമയാറന്റുകള എത്തിച്ചു നല്കുന്നതിനായി  2387.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.  ഹരിത വളപ്രമയാഗത്തിനും,  മേണ പരിമശാധനാ അടെിസ്ഥാനത്തില് ദ്വിതീയ ,  സൂക്ഷ്മ
മപാഷക  മൂലകങ്ങള എത്തിച്ചു നല്കാന് സഹായിക്കുന്നതിനുമോയി  50.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 

ജീവാണു വളങ്ങൾ ,  ജീവാണു കീടെനാശിനികൾ  ഉപമയാഗിച്ച്  വിത്തിടന്റേ പരിപാലനം ,
ഹട്രൈമക്കാടടെർമേയുടടെ ഉപമയാഗം,  ടവസിക്കുലർ ആർബസ്ക്കുലർ ഹമേമക്കാറിസ (വി.എ.എം),  മഫാമസ്ഫേറ്റ്
മസാലുബിഹലസിംഗ് ബാക്ടീരിയ (പി.എസ്.ബി), ഹജവവള പ്രമയാഗം, വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമോയ ഹറമസാ
ബാക്ടീരിയ  (പി.ജി.പി.ആർ)  മുതലായവ  ഉപമയാഗിച്ച്  മവരിടന്റേ പരിപാലനത്തിനും  വളർച്ചയ്ക്കും
ആവശ്യമോയ  കൃഷി  രീതികൾ  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  തിരടഞ്ഞടുത്ത കൃഷിഭവനുകളിൽ
ടവസിക്കുലർ ആർബസ്ക്കുലർ ഹമേമക്കാറിസ  (വി.എ.എം)-ടന്റേ ഓൺഫാം ടപ്രാഡക്ഷനും ഉപമയാഗവും
നടെത്തുന്നതിന്  സഹായം  നൽകുന്നതാണ്.  ഇതിനായി  25.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.
ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
തുക

(ലക്ഷം രൂപ)
1 ടതരടഞ്ഞടുത്ത ജില്ലകളിൽ മസായിൽ അമേിലിമയാറൻസ് 2387.00

2
സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾക്കും ടസക്കൻഡറി മൂലകങ്ങൾക്കും ഹരിത വള 
പ്രമയാഗത്തിനുമുള്ള സഹായം

50.00

3 റൂട്ട് ടഹൽത്ത് മോമനടജ്മെന്റേ് പരിപാടെി 25.00
ആടക 2462.00

10)
വിളകളുടടെ ആമരാഗ്യ 
പരിപാലനം  ശീരഷകം : 2401-00-107-78 781.00  ലക്ഷം രൂപ

സുസ്ഥിര കാർഷിക വികസനത്തിന് വിള ആമരാഗ്യപരിപാലനം ഒരു സുപ്രധാന ഘടെകമോണ്.
സംമയാജിത കീടെമരാഗ പരിപാലനം ടമേച്ചടപ്പട്ട വിളആമരാഗ്യ പരിപാലനത്തിന്  സഹായിക്കും .  വിള
ആമരാഗ്യ പരിപാലനം എന്ന സമേീപനം ഉത്തമേ സസ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളില്കൂടെി സുസ്ഥിര
ഹജവ വ്യവസ്ഥയും ജനങ്ങളുടടെ ആമരാഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതാണ്.

നിരീക്ഷണത്തിലൂമടെയും  ഉപമദശകസംവിധാനത്തിലൂടടെയും  കര്ഷകര്ക്ക്  കൃത്യമോയ
ഉപമദശങ്ങൾ  ലഭ്യമോക്കുന്നതാണ്.  തിരടഞ്ഞടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിടല വിളക്രെമേം  അനുസരിച്ച്
നിരീക്ഷണ മപ്ലാട്ടുകളുടടെ എണ്ണം തീരുമോനിമക്കണ്ടതാണ്. 

കീടെബാധ  പ്രവചെനം,  ഉപമദശകമസവനങ്ങള എന്നിവയ്ക്കായി  150.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.  കീടെ  നിരീക്ഷണ  സംവിധാനങ്ങളും  ഉപമദശക  സംവിധാനങ്ങളും  അനുമയാജ്യമോയ
മബ്ലാക്കുകളിൽ നടെപ്പിലാമക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിനായി  100.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  നിലവിലുള്ള
പ്ലാന്റേ് ടഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കുകടള ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിനായി 25.00 ലക്ഷം രൂപയും പുതിയതായി അഞ്ച്
പ്ലാന്റേ് ടഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കുകള സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 25.00 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. മബ്ലാക്ക്
തലത്തിൽ തീരുമോനിക്കാവുന്ന തരത്തില് ഫിക്സ്ഡ്  മപ്ലാട്ടുകളുടടെ എണ്ണം  കുറച്ച്  ടകാണ്ട് ,  മറാവിംഗ്
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സർടവ്വയും  പുനസംഘടെിപ്പിച്ച്  ക്ലിനിക്കുകളിൽ  മോത്രമോയി  ബന്ധടപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്.  കീടെമരാഗ
നിരീക്ഷണവും  മറാവിംഗ്  സര്മവ്വയും  വിശകലനം  നടെത്തി  ജില്ലാതലത്തില് പ്രതിമോസ  റിമപ്പാര്ട്ട്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.  മേറ്റ്  സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളക്കും  ഈ  ഡാറ്റ നല്മകണ്ടതാണ് .  മബ്ലാക്കുതല
പ്ലാന്റേ് ക്ലിനിക്കുകടള മബ്ലാക്കിടന്റേ പ്ലാന്റേ് ക്ലിനിക്കായി നിർമദ്ദേശിച്ചുടകാണ്ട് മേറ്റ് കൃഷി ഓഫീസർമോരുടടെയും
കൂടെി മസവനം കൃഷി അസിസ്റ്റേന്റേ് ഡയറക്ടർ ഉറപ്പാമക്കണ്ടതാണ്. 

കാര്ഷിക  മമേഖലയിടല മൂഷികവര്ഗ്ഗത്തില്ടപ്പട്ട ജീവികളുടടെ ശല്യം  നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി
25.00  ലക്ഷം  രൂപയും  സാമങ്കതിക  വിദ്യയുടടെ പിന്ബലമത്താടടെ വന്യജീവി  ആക്രെമേണം
തടെയുന്നതിനായി  50.00  ലക്ഷം  രൂപയും  വകയിരുത്തുന.  പക്ഷികളുമടെയും  വന്യജീവികളുമടെയും
ആക്രെമേണം തടെയുന്നതിനു തുടെര്ന്ന് വരുന്ന പ്രാമദശിക രീതികടള മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായും പദ്ധതി
വിഹിതം ഉപമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

 
ഹജവ നിയന്ത്രണകാരികൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മേതിയായ അളവിൽ ലഭ്യമേല്ല.  നിലവിലുള്ള 9

പാരഹസറ്റ്  ബ്രെീഡിംഗ്  മസ്റ്റേഷനുകളും  ഹജവ നിയന്ത്രണ ഘടെകങ്ങൾ മസ്റ്റോക്ക്  ടചെയ്യുന്നതിനുമോയി
വികസിപ്പിടച്ചടുത്ത പാരഹസറ്റ് ബ്രെീഡിംഗ് മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  നിലവിലുള്ള 9 മസ്റ്റേഷനുകൾ
വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. 

ടക.സി.പി.എം ടന്റേ പ്രവര്ത്തന ചെിലവുകളിമലയ്ക്കായി 1.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.
പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമോയ പ്ലാന്റേ് ടഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കുകളില് വിവിധ പരിശീലന പരിപാടെികളക്കായി
തുക  ചെിലവാക്കാവുന്നതാണ്.  ടക.സി.പി.എം  ടന്റേ അടെിസ്ഥാന  വിവരങ്ങള കര്ഷക  രജിമസ്ട്രേഷന്
മപാര്ട്ടലുമോയി ബന്ധടപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്. 

‘റീബില്ഡ്  മകരള’ ഉദ്യമേത്തിനു കീഴില് 12.12.2019  ടല ജി .ഒ  (എം.എസ്)നം.
34/2019/പി.എല്.ജി.ഇ.എ  സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്  പ്രകാരം  കുട്ടനാടെ്  ഹറസ്  എമക്കാ  സിസ്റ്റേത്തിടന്റേ
സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള ടപ്രജക്ടിന് അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു് .  ടക.സി.പി.എം ടന്റേ പ്രവര്ത്തന
ചെിലവിമലയ്ക്ക് ആര്.ടക.ഐ പദ്ധതിയുടടെ കീഴില് അനുവദിച്ച തുക ഉപമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

ടക.സി.പി.എം  മോയി  മയാജിച്ചുടകാണ്ടു്  ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക വഴി  ഐ .സി.റ്റി
അടെിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള കീടെനി രീക്ഷണ  സംവിധാനം  നടെപ്പിലാക്കുന്നതിനായി  30.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.  കീടെനിയന്ത്രണത്തിനായി  എടുത്തിട്ടുള്ള നടെപടെികളും ,  കീടെനിരീക്ഷണ  റിമപ്പാര്ട്ടുകളും
മരഖടപ്പടുമത്തണ്ടതും,  സമേയാസമേയം  പുതിയ  വിവരങ്ങള മചെര്മക്കണ്ടതും  ടക .സി.പി.എം  ടന്റേ
ചുമേതലയാണ്.   ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങൾ
തുക

(ലക്ഷം രൂപ)

1
കീടെമരാഗ ആക്രെമേണം മുന്കൂട്ടി അറിയുന്ന സംവിധാനം, ഉപമദശ 
സംവിധാനങ്ങളക്കുമോയി 

150.00

2 വന്യജീവി ആക്രെമേണം തടെയുക, മറാഡന്റേ് കണ്മട്രൈാള എന്നിവയ്ക്കായി 75.00
3 പാരഹസറ്റ് ബ്രെീഡിംഗ് മസ്റ്റേഷന്, ടക.സി.പി.എം ടന്റേ പ്രവര്ത്തന ചെിലവ് 1.00
4 ഒന്പത് പാരഹസറ്റ് ബ്രെീഡിംഗ് മസ്റ്റേഷനുകള 25.00

5
ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക വഴിയുള്ള ഐ.സി.റ്റി അടെിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള 
നിരീക്ഷണ സംവിധാനം

30.00

6
ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റേന്റേ്മോരുടടെ ഓണമററിയം (എഫ്.എ & 
ഡി.പി.എച്ച്.എം)

500.00

ആടക 781.00
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11) ഹജവ കൃഷിയും ഉത്തമേ കൃഷി 
രീതികളും (ജി.എ.പി) ശീര്ഷകം : 2401-00-105-85 162.00  ലക്ഷം രൂപ

ഹജവ  സർട്ടിഫിമക്കഷനായുള്ള സഹായം ,  ക്ലസ്റ്റേറുകളുടടെ ശക്തിടപ്പടുത്തൽ ,  ക്ലസ്റ്റേറുകൾക്ക്
മപ്രാത്സാഹന സഹായം, പച്ചില വള പ്രമയാഗം, ഹജവ വളങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന മോതൃകാ യൂണിറ്റുകൾ,
കൃഷിഭവനുകള,  എഫ്.പി.ഒ  കള,  മേറ്റ്  മസ്റ്റേക്  മഹാളമഡഴ്സ്,  വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖന പങ്കാളിത്ത
ഗ്യാരന്റേി  സർട്ടിഫിമക്കഷൻ  (പി.ജി.എസ്)  ഉൾടപ്പടടെയുള്ള സുരക്ഷിതവും  ഭക്ഷ്യമയാഗ്യവുമോയ  ഭക്ഷ്യ
ഉത്പാദനം  എന്നീ  ഘടെകങ്ങമളാടടെ ഹജവകൃഷിടയ മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  2020-21-ൽ
ഉമദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന.  കൃഷി  ഭവനുകള,  വി.എഫ്.പി.സി.ടക എന്നിവ  വഴി  ഹജവകൃഷിയിലൂടടെ പഴം ,
പച്ചക്കറി  ഉല്പാദനം  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതിയായ  പരമ്പരാഗത്  കൃഷി
വികാസ് മയാജന (പി.ടക.വി.ഹവ) യിന് കീഴിലും ഹജവകൃഷിക്ക് മവണ്ട സഹായം നല്കുന്നതാണ്.

ജി.എ.പി  സര്ട്ടിഹഫ ടചെയ്ത ഉല്പന്നങ്ങളുമടെയും  ക്ലസ്റ്റേറുകളില് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹജവകൃഷി
ഉല്പന്നങ്ങളുമടെയും എമക്കാമഷാപ്പുകള വഴിയുള്ള വിപണനത്തിനായി 47.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
ഹജവകൃഷിയിലൂടടെയുള്ള ഭമക്ഷ്യാല്പന്നങ്ങളുടടെ മഗ്രഡിംഗ് , പാക്കിംഗ്, മലബലിംഗ് കൂടൊടത 2019-20 ല്
ആരംഭിച്ച എമക്കാമഷാപ്പുകടള ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിനും  പുതിയവ  ആരംഭിക്കുന്നതിനുമോയിട്ടാണ്  തുക
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ഹജവകൃഷിയിലൂടടെ ക്ലസ്റ്റേറുകള വഴി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമോയ ഭക്ഷ്യ
ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ ബാര്മകാഡിംഗ് ഇവടയ തരംതിരിച്ച് അറിയുന്നതിന് ഉപകരിക്കും. 

ജി.എ.പി  വഴി  പഴങ്ങളുമടെയും  പച്ചക്കറികളുമടെയും  ബ്രൊന്റേിംഗിനും  സര്ട്ടിഫിമക്കഷനും  മവണ്ടുന്ന
സംവിധാനം  ഒരുമക്കണ്ടതാണ്.  ജി.എ.പി  ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ മനരിട്ടുള്ള വിപണനവും  അതിനാവശ്യമോയ
വിപണന  ശൃംഖലയും  വികസിപ്പിമക്കണ്ടതാണ്.  വി.എഫ്.പി.സി.ടക ഇതിനായുള്ള നടെപടെി
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള വഴി ഹജവകൃഷിയിലൂടടെ പഴം ,  പച്ചക്കറികളുടടെ ഉല്പാദനത്തിനും
വി.എഫ്.പി.സി.ടക വഴിയുള്ള സര്ട്ടിഫിമക്കഷനുമോയി 75.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. പദ്ധതിയുടടെ
10  ശതമോനം ഗുണമഭാക്താക്കള സ്ത്രീകളായിരിക്കണം. 2020-21  ടല ടവജിറ്റബിള മേിഷടന്റേ ഭാഗമോണ്
ഹജവകൃഷിയിലൂടടെയുള്ള പച്ചക്കറി ഉല്പാദനം എന്ന ആശയം. പദ്ധതി വിഹിതത്തില് 10.00 ലക്ഷം രൂപ
വീതം  വയനാടെ്,  ഇടുക്കി  ജില്ലകളിടല പഴം ,  പച്ചക്കറികളുടടെ ഹജവകൃഷിയ്ക്കും  ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ
സര്ട്ടിഫിമക്കഷനുമോയി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന.

സംസ്ഥാനത്ത്  ഹജവകൃഷിയിലൂടടെ സുരക്ഷി തമോയ  ഭമക്ഷ്യാല്പാദനത്തിനായുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കായി  40.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി
വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
തുക

(ലക്ഷം രൂപ)
1 എമക്കാമഷാപ്പുകളക്ക്  വിപണന സഹായം 47.00
2 പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ നടെത്തിപ്പിനായുള്ള സഹായം 40.00

3
വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുഖാന്തിരം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലൂടടെ 
പഴങ്ങളുമടെയും പച്ചക്കറികളുമടെയും ഹജവ ഉല്പാദനവും സര്ട്ടിഫിമക്കഷനും

75.00

ആടക 162.00
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12) ഗുണമമേന്മയുള്ള നടെീൽ വസ്തുക്കളുടടെ
ഉത്പാദനവും വിതരണവും

ശീര്ഷകം : 2401-00-104-91 1870.00 ലക്ഷം രൂപ

ശീര്ഷകം : 4401-00-104-98 51.00  ലക്ഷം രൂപ

ഗുണമമേന്മയുള്ള നടെീൽ വസ്തുക്കൾ കൃഷി  ഉല്പ്പാദന രംഗടത്ത ഏറ്റവും അത്യന്താമപക്ഷിതവും
അടെിസ്ഥാനപരവുമോയ  ആവശ്യകതയാണ്.  കഴിഞ്ഞ രണ്ട്  വര്ഷങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ
കനത്ത ടവള്ളടപ്പാക്കത്തിനും  പ്രകൃതി  ദുരന്തങ്ങളക്കും  മശഷം  വിത്തുകളക്കും  ഹതകളക്കുമുള്ള
ആവശ്യകത  വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.  ഗുണ  നിലവാരമുള്ള നടെീൽ  വസ്തുക്കൾ ,  വിത്തുകൾ,  ജനിതക  ദ്രവ്യ
തുടെങ്ങിയവയുടടെ വിപണിയിലുള്ള അപര്യാപ്തത  ഉല്പാദനക്ഷമേതയ്ക്കു തടന്ന ടവല്ലുവിളി  ഉയർത്തുനണ്ട് .
ഉൽപാദനക്ഷമേത  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  ടമോത്തത്തിലുള്ള കൃഷി  ഉൽപ്പാദനം  ഉയര്ത്തുന്നതിനും
ഗുണനിലവാരമുള്ള നടെീൽ  വസ്തുക്കളുടടെ ലഭ്യത  വിപണിയിൽ  ഉണ്ടായിരിമക്കണ്ടത്
അത്യന്താമപക്ഷിതമോണ്.

കൃഷി  ഫാമുകൾ  നവീകരിച്ച്  ഗുണമമേന്മയുള്ള വിത്ത്  ഉല്പാദന  മകന്ദ്രങ്ങൾ  എന്നതിലുപരി
ഹഹടടെക്  ഫാമേിംഗിനായുള്ള നൂതന  കാർഷിക  സാമങ്കതിക  വിദ്യയുടടെ പ്രചെരണ  മകന്ദ്രങ്ങളാക്കി
മോമറ്റണ്ടതാണ്.  ഫാമുകളിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ്,  ജലമസചെന സൗകര്യങ്ങൾ,  ടെിഷ്യൂകൾച്ചർ,  ഹാർഡനിംഗ്
ടസൗകര്യങ്ങള,  വിത്ത്  സംസ്ക്കരണം/മശഖരണം/സംഭരണം  തുടെങ്ങിയ  പരിപാടെികൾ
നടെപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമോയ  അടെിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങൾ  ഏർടപ്പടുമത്തണ്ടതാണ്.  ടവള്ളടപ്പാക്കവും
മേണ്ണിടെിച്ചിലും  മൂലം  കൃഷി  ഭൂമേിയ്ക്കു കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായി .  കൂടൊടത ഫാമുകളിടല അടെിസ്ഥാന
ടസൗകര്യങ്ങളക്കും യമന്ത്രാപകരണങ്ങളക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു.  നടെീല് വസ്തുക്കളുടടെ ആവശ്യകതകള
നിറമവറ്റുന്നതിനു ഈ  ഫാമുകളുടടെ പുനസ്ഥാപനം  അത്യന്താമപക്ഷിതമോണ് .  ജില്ലാ  ഫാമുകളുടടെയും
സീഡ്  ഫാമുകളുടടെയും  കാര്യത്തിൽ  വകുപ്പുതല  പരിപാടെികൾ  ഗ്യാപ്  ഫില്ലിംഗിന്  മോത്രമോയി
പരിമേിതടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ  13 പ്രമത്യക  ഫാമുകളുടടെ കാര്യത്തിൽ  എല്ലാം  വകുപ്പുതലത്തിൽ
നിർവ്വഹിമക്കണ്ടതും  അവ  വാണിജ്യപരമോയി  പ്രവർത്തിക്കുന എന്ന്  ഉറപ്പുവരുമത്തണ്ടതുമോണ് .
വയനാട്ടിടല ചെീമങ്ങരി  എക്സറ്റന്ഷന് പദ്ധതിയും  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെപ്പാക്കുന്നതില്
ഉളടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 

പുതിയ തരം ന്യൂക്ലിയസ് നടെീൽ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനായും പ്രജനന മതാട്ടങ്ങളുടടെ വിസ്തൃതി
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  നടെീൽ വസ്തുക്കളുടടെ ഉൽപ്പാദനം ,  അടെിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിടപ്പടുത്തുക
എന്നീ പരിപാടെികൾക്കായി 1921.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 

നടെീല് വസ്തുക്കളുടടെ ഉല്പാദനത്തിനായി  1480.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരത്തിയിരിക്കുന.  ഇതില്
650.00  ലക്ഷം  രൂപ  മവരു പിടെിപ്പിച്ച കുരുമുളക്  ഹതകള ഉളടപ്പടടെ പതിവ്  നടെീല് വസ്തുക്കള
ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീക്കി ടവച്ചിരിക്കുന.  ഡിപ്പാര്ട്ടുടമേന്റേ് ഫാമുകളില് വിത്തുല്പ്പാദനത്തിനായി
200.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.  പുതിയ തരം ന്യൂക്ലിയസ് നടെീല് വസ്തുക്കള വാങ്ങുന്നതിനും
പ്രജനന മതാട്ടങ്ങളുടടെ സ്ഥാപനത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമോയി 80.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

 ഗുണമമേന്മയുള്ള ടതങ്ങിൻ ഹതകളുടടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും വിതരണത്തിനുമോയി 450.00 ലക്ഷം
രൂപ മകര സമൃദ്ധി പദ്ധതിയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.  സങ്കരവും കുറിയതുമോയ ഇനത്തിൽടപ്പട്ട ടതങ്ങിൻ
ഹതകളുടടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും വിഹിതം ഉപമയാഗിക്കുന്നതാണ്.  നാളിമകര മേിഷനു കീഴില് ടതങ്ങിന്
ഹതകളുടടെ ഉല്പാദനത്തിനു സംമയാജനം ഉണ്ടാകും .  എഫ്.പി.ഒ കള,  അനുഭവസമ്പത്തുള്ള പ്രാഥമേിക
കാര്ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള, കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാല, മകന്ദ്ര മതാട്ടവിള ഗമവഷണ മകന്ദ്രം,
നാളിമകര വികസന മബാര്ഡ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ സഹായമത്താടടെ പദ്ധതി നടെപ്പിലാക്കും. 

 100.00  ലക്ഷം രൂപ വി.എഫ്.പി.സി.ടക വഴി  പഴങ്ങളുടടെയും പച്ചക്കറികളുടടെയും ഗ്രാഫ്റ്റുകളും
ഹതകളും  ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്  നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.  വി.എഫ്.പി.സി.ടക ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നടെീല്
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വസ്തുക്കളുടടെ അളവും ഗുണനിലവാരവും സംബന്ധിച്ച് വി.എഫ്.പി.സി.ടക കൃഷി ഡയറക്ടറുമോയി ഫണ്ടു്
നല്കുന്നതിന്  മുന്പ്  തടന്ന ധാരണപത്രം  ഒപ്പിടുന്നതാണ് .  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ സമേയ  പട്ടികയും
നിര്മദ്ദേശിച്ചിരിക്കും. പച്ചക്കറി മേിഷന് 2020 ടല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ ഭാഗമോയിരിക്കുമേിത്. 

ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമേന്റേല് ഫാമുകള നടെീല് വസ്തുക്കളുടടെ ഉല്പ്പാദനത്തിനു ഒരു ബിസിനസ്സ്  പ്ലാന്
തയ്യാറാക്കുകയും  ടട്രൈയ്സബിലിറ്റിയ്ക്കായി  നടെീല് വസ്തുക്കളുടടെ മബാര്മകാഡിംഗ്  വികസിപ്പിക്കുകയും
ടചെയ്യും. വി.എപ്.പി.സി.ടക യും ഇത് പിന്തുടെരും.

ടപാതുജനങ്ങളക്കും കര്ഷകര്ക്കുമുള്ള ഫാം സ്കൂളുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനു ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമേന്റേ്
ഫാമുകളില് മോതൃക പ്രദര്ശന ഫാമുകള വികസിപ്പിക്കും. ഹഹടടെക് ഫാമേിംഗ് രീതി, സംമയാജിത കൃഷി
സമ്പ്രദായ രീതി  എന്നിവയ്ക്കു  മവണ്ടി  പ്രദര്ശന യൂണിറ്റുകള സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് .  മകരള കാര്ഷിക
സര്വ്വകലാശാലയിടല ഇന്റേമഗ്രറ്റഡ്  ഫാമേിംഗ്  സിസ്റ്റേം  റിസര്ച്ച്  മസ്റ്റേഷന് സാമങ്കതിക
സംമയാജനത്തിനുള്ള പ്രവര്ത്തന  ടചെലവിനായി  25.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കി  ടവച്ചിരിക്കുന.  മോതൃക
പ്രദര്ശന  യൂണിറ്റുകളക്കായി  50.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  വികസിപ്പിച്ച മോതൃകകള
മഡാക്യുടമേന്റേ് ടചെയ്യടപ്പടും.

പ്രളയവും  മേണ്ണിടെിച്ചിലിലും  നാശനഷ്ടമുണ്ടായ  മുടണ്ടരിയിടല വിത്ത്  മതാട്ടത്തിമന്റേയും
ഡിപ്പാര്ട്ടുടമേന്റേിടല മേറ്റ് ഫാമുകളുടടെയും പുനസ്ഥാപനത്തിനായി 1.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
ഡിപ്പാര്ട്ടുടമേന്റേ്  ഫാമുകളുടടെ അടെിസ്ഥാന ടസൗകര്യ വികസനത്തിനും  അറ്റകുറ്റപ്പണികള ഉളടപ്പടടെ
യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനും ഫാമുകള ടമേച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനുമോയി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

12.12.2019 ടല സ.ഉ (ഹക) നം. 34/2019/ആ.സ.വ പ്രകാരം റീബില്ഡ് മകരള ഇനിമഷ്യറ്റീവ്
പദ്ധതിയുടടെ കീഴില് മുമണ്ടരി  വിത്തു മതാട്ടത്തിമന്റേയും  കൃഷിഭവനുകളുമടെയും  പുസ്ഥാപനത്തിനും
മനര്യമേംഗലം  ജില്ലാ  കൃഷി  ഫാമേിടന്റേ സമേഗ്ര വികസനത്തിനുമുള്ള പദ്ധതികള അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
മമേല്പ്പറഞ്ഞ ഘടെകങ്ങളുടടെ നടെത്തിപ്പിനു ആര്.ടക.ഐ ഫണ്ടുകള ഉപമയാഗിക്കും.

മുമണ്ടരിയിടല വിത്ത്  മതാട്ടത്തിമന്റേയും  വകുപ്പിടന്റേ മേറ്റ്  ഫാമുകളുമടെയും  പുന :സ്ഥാപനത്തിനും
അടെിസ്ഥാന ടസൗകര്യ വികസനത്തിനും യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനുമോയി നിര്മദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഘടെകങ്ങളക്കു
ആവശ്യമോയ തുക ആര്.ടക.ഐ യില് അനുവദിച്ച ഫണ്ടില് നിനം ഉപമയാഗിമക്കണ്ടതാണ്.

ഫാമുകളുടടെ അടെിസ്ഥാന  സൗകര്യ വികസനത്തിനായി  ആര് .ഐ.ഡി.എഫില് പ്രമത്യക
വിഹിതം നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഗുണനിലവാരമുള്ള ടെിഷ്യൂകളച്ചര് ഹതകള ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു രണ്ടു്  ഫാമുകളില്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടെിഷ്യൂകളച്ചര് ലമബാറട്ടറികളിമലയ്ക്കും  ബമയാടടെമക്നാളജി  മമോഡല് മഫ്ലാറികളച്ചര്
ടസന്റേറിമലയ്ക്കുമുള്ള താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാരുടടെ മവതനത്തിനായി 15.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

നഴ്സറികളിടല തുള്ളിനന ഉളടപ്പടടെ കാപ്പിയുടടെ പ്രജനനത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമോയി 300.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  ഘടെകങ്ങള തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം ചുവടടെ മചെര്ക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
തുക

(ലക്ഷം രൂപ)
1 മവരു പിടെിപ്പിച്ച കുരുമുളക് ഹതകളുമടെയും നടെീല് വസ്തുക്കളുമടെയും ഉല്പ്പാദനം 650.00
2 മകര സമൃദ്ധി 450.00

3
പ്രജനന മതാട്ടങ്ങളുടടെ പരിപാലനത്തിനും പുതിയ പ്രജനന മതാട്ടങ്ങള 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 80.00
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4
വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖന പഴങ്ങളുമടെയും പച്ചക്കറികളുമടെയും നടെീൽ 
വസ്തുക്കളുടടെ ഉൽപ്പാദനം 100.00

5 ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമേന്റേ് ഫാമുകളിടല വിത്തുല്പാദന പരിപാടെി 200.00

6
ഹഹടടെക് ഫാമേിംഗ് യൂണിറ്റുകളുമടെയും ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമേന്റേ് ഫാമുകളിടല 
സംമയാജിത കൃഷി സമ്പ്രദായ രീതിയുമടെയും സാമങ്കതിക പ്രവര്ത്തന 
സഹായത്തിന് 

75.00

7 ടെിഷ്യൂ കളച്ചര് ലാബുകളിടല  കരാര് ടതാഴിലാളികളുടടെ മവതനം 15.00

8
നഴസറികളിടല തുള്ളിനന ഉളടപ്പടടെ കാപ്പിയുടടെ പ്രജനനവും പരിപാലനവും
(പുതിയത്) 300.00

ആടക 1870.00
9 യന്ത്രവല്ക്കരണവും അടെിസ്ഥാന ടസൗകര്യ വികസനവും 50.00
10 മുമണ്ടരി ഫാമേിമന്റേയും മേറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമേന്റേ് ഫാമുകളുമടെയും പുനസ്ഥാപനം 1.00

ആടക 51.00
ആടക ടമോത്തം 1921.00

13) ലമബാറട്ടറികളുടടെ
ആധുനീകരണം.

ശീര്ഷകം : 2401-00-105-86 370.00  ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക  സമൂഹത്തിനുമവണ്ടി  കൃഷി  വകുപ്പ്  നൽകി  വരുന്ന പ്രധാന  മസവനങ്ങള
ഫലഭൂയിഷ്ടിത  കണക്കാക്കുന്നതിനായുള്ള മേണ്ണ്  പരിമശാധന ,  വളങ്ങളുടടെ പരിമശാധന  (ഹജവ
വളങ്ങളും ജീവാണു വളങ്ങളും ഉൾടപ്പടടെ) കീടെനാശിനി പരിമശാധന, ഉല്പാദമനാപാധികളുടടെ ഗുണമമേന്മ
പരിമശാധിക്കുന്നതിനായി  വിത്ത്  പരിമശാധന  എന്നിവയാണ്.  ഉൽപ്പാദനടത്തയും
ഉൽപ്പാദനക്ഷമേതടയയും വളടരയധികം ബാധിക്കുന്ന ഘടെകങ്ങളാണിവ. 

മേണ്ണ്,  വളം,  കീടെനാശിനി,  വിത്ത്  എന്നിവയുടടെ സാമ്പിളുകൾ  വിശകലനം  ടചെയ്യുന്ന
ഇമപ്പാഴടത്ത ലാബുകൾ  വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്  സ്ഥാപിച്ചതാണ് .  ഈ  ലാബുകളിൽ  ലഭ്യമോയ  മേിക്ക
സാമേഗ്രികളും  വളടര പഴയതും  കാലപ്പഴക്കം  ടചെന്നവയുമോണ് .  ഇവ  മവഗതമയാടും  കൃത്യവുമോയ
പരിമശാധനാ ഫലങ്ങൾ നൽകുവാൻ പര്യാപ്തമേല്ല. 

തമദ്ദേശ  സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ സഹായമത്താടടെ ഓമരാ  പഞ്ചായത്തിലും  കര്ഷകര്ക്ക്  മേണ്ണ്
പരിമശാധനാ മസവനം ലഭ്യമോക്കണം. മേണ്ണിടന്റേ ആമരാഗ്യപരിപാലനവും മേണ്ണിടന്റേ ആമരാഗ്യ സംരംഭവുമോയി
പരിപാടെിയുടടെ നടെത്തിപ്പ് സംമയാജിപ്പിക്കും.  കാര്ഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളക്കു കീഴിലുള്ള ടമോഹബല് മേണ്ണ്
പമരാമശാധന ലാബുകളും മേറ്റ് ലാബുകളും ഈ പദ്ധതിയുടടെ നടെപ്പാക്കലില് സംമയാജിപ്പിക്കും.

സംസ്ഥാനം  മനരിട്ട പ്രളയത്തിനും  മേണ്ണിടെിച്ചിലിനും  മശഷം  സംസ്ഥാനടത്താട്ടാടക,  പ്രമത്യകിച്ച്
പ്രളയബാധിത ജില്ലകളില് തമദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമടെയും പുമരാഗമേന കര്ഷകരുമടെയും എഫ്.പി.ഒ കളുമടെയും
നബാര്ഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കര്ഷക ക്ലബ്ബുകളുമടെയും സഹായമത്താടടെ മേണ പരിമശാധന നടെത്തും. കൃഷിവകുപ്പ്
നിലവിലുള്ള ‘മസായില് ടഫര്ട്ടിലിറ്റി  മപാര്ട്ടല്’ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും  പരിപാലിക്കുകയും  ടചെയ്യും.  കൂടൊടത
മപാര്ട്ടലിടന്റേ പ്രമയാജനം  കര്ഷകരിടലത്തിയ്ക്കും.  മേണ്ണ്  പര്യമവഷണ  മേണ സംരക്ഷണ  വകുപ്പ് ,
വി.എഫ്.പി.സി.ടക,  മകരള  കാര്ഷിക  സര്വ്വകലാശാല  എന്നീ  സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ മേണ പരിമശാധനാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ സംമയാജനം ഉറപ്പാക്കും.

കൃഷിയിടെത്തില് നിനം  മശഖരിച്ച മേണ സാമ്പിളുകളുടടെ വിശകലന  ഫലങ്ങടള
അടെിസ്ഥാനമോക്കിയിരിക്കും കര്ഷകര്ക്ക് ഉല്പാദമനാപാധികള വിതരണം ടചെയ്യുക.
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ലമബാറട്ടറികള ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിനും  ഗുണനിലവാര  നിയന്ത്രണ  നിര്വ്വഹണ  വിഭാഗത്തിടന്റേ
പ്രവര്ത്തനത്തിനും ലമബാറട്ടറികളുടടെ അക്രെഡിമറ്റഷനുമോയി 370.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

ലമബാറട്ടറികളുടടെ ശാക്തീകരണത്തിനു 270.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  മേണ്ണ് പരിമശാധന,
രാസവസ്തുക്കള, സ്ഫേടെികസാധനങ്ങള, ഉപകരണങ്ങള എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും ലമബാറട്ടറിയുടടെ അടെിസ്ഥാന
സൗകര്യ വികസനത്തിനുമോയി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള 100.00  ലക്ഷം രൂപയും ഇതിലുളടപ്പടും.  ബമയാടടെമക്നാളജി
മമോഡല് മഫ്ലാറികളച്ചര് ടസന്റേറിടന്റേ (ബി.എം.എഫ്.സി)  ശാക്തീകരണത്തിന്  75.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.  പതിനഞ്ച്  ലക്ഷം  ടെിഷ്യൂക്കളച്ചര് ടചെടെികളുടടെ ഉല്പാദനത്തിന്  സജ്ജമോക്കുന്ന തരത്തില്
ബി.എം.എഫ്.സി  ടയ ശക്തിടപ്പടുത്തുകയും  കൂടുതല് വിപൂലീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത  പരിമശാധിക്കുകയും
ടചെയ്യും.  റിമവാളവിംഗ് ഫണ്ടു് പ്രവര്ത്തനക്ഷമേമോക്കും.  തൃശ്ശൂര് മേണ്ണൂത്തിയിടല സംസ്ഥാന ബമയാകണ്മട്രൈാള
ലമബാറട്ടറി ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിന് 75.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടു.് പ്രവര്ത്തന ചെിലവിനും താല്ക്കാലിക
ജീവനക്കാരുടടെ മവതനത്തിനുമോയി  20.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  അവശ്യ സന്ദര്ഭങ്ങളില്
വാഹനങ്ങള വാടെകയ്ക്ക്  എടുക്കാവുന്നതാണ്.  എന്നാല് വാഹനം  വാങ്ങുന്നതിന്  പദ്ധതി  തുക
വിനിമയാഗിക്കാന് പാടെില്ല. 

കൃഷി വകുപ്പിടന്റേ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നിര്വ്വഹണ വിഭാഗത്തിടന്റേ പ്രവര്ത്തന ചെിലവിന് 75.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. 

കൃഷി വകുപ്പിടന്റേ കീഴില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി കണ്മട്രൈാള ലമബാറട്ടറികളക്ക് എന്.എ.ബി.എല്
അക്രെഡിമറ്റഷന് ലഭിക്കുന്നതിന് 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന..  ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം
താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകം
തുക

(ലക്ഷം രൂപ)
1 ലമബാറട്ടറികളുടടെ ശാക്തീകരണം 270.00
2 ക്വാളിറ്റി കണ്മട്രൈാള എന്മഫാഴ്സ്ടമേന്റേ് വിഭാഗം 75.00
3 ലാബുകളുടടെ അക്രെഡിമറ്റഷന് 25.00

ആടക 370.00

14) കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം 
ശക്തിടപ്പടുത്തൽ ശീര്ഷകം : 2401-00-109-80 1555.00  ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക  വികസനം  ഫലപ്രദമോകുന്നത്  കർഷകർ  സ്വീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാമങ്കതിക
വിദ്യകടള ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും .  കർഷകരുടടെ വരുമോനം  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി  സംസ്ഥാനത്ത്
കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകിടക്കാണ്ടുള്ള ഒരു കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന
സമ്പ്രദായം  അത്യന്താമപക്ഷിതമോണ്.  മമേൽത്തട്ടിലുള്ള ശരിയായ  ഏമകാപനവും  ഉൽപ്പാദന
മമേഖലയിൽ കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള വകുപ്പുകളുടടെ സംമയാജനവും വഴി ഇടെക്കാലത്ത് നടെപ്പാക്കിയ ആത്മ (ATMA)
മോതൃകയിലുള്ള കൃഷി വിജ്ഞാന വ്യാപനം ആവശ്യമോയ മഭദഗതികമളാടടെ ആത്മ പ്ലസ് മോതൃകയായി
സംമയാജിപ്പിച്ച് പ്രചെരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഈ പദ്ധതിക്കായി 2020-21-ൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് 1555.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്.  കാര്ഷിക
വിജ്ഞാന  വ്യാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളിമലര്ടപ്പട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങടള ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന്  135.00
ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  പ്രാമദശിക  കാര്ഷിക  സാമങ്കതിക  പരിശീലന  മകന്ദ്രങ്ങളുമടെയും
(ആര്.എ.റ്റി.റ്റി.സി) കാര്ഷിക പരിശീലന മകന്ദ്രങ്ങളുമടെയും (എഫ്.റ്റി.സി) നവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
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പൂര്ത്തീകരിക്കാനും  ഇവടയ സമമേതിയുടടെ സാറ്റഹലറ്റ്  ടസന്റേറാക്കാനും  ഉമദ്ദേശിക്കുന .  ഇതിനായി
100.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  ആത്മയുടടെ മപ്രാജക്ട്  ഡയറക്ടമററ്റ്  ശാക്തീകരിക്കാനും
അടെിസ്ഥാന  സൗകര്യ വികസനവും  വാടെകയ്ക്കുള്ള വിഹിതത്തിനുമോയി  35.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.

മേികച്ച പ്രകടെനം  നടെത്തുന്ന കര്ഷകര്ക്കും  എക്സ്റ്റന്ഷന് ഉമദ്യാഗസ്ഥര്ക്കും  അവാര്ഡ്
നല്കുന്നതിന് 150.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

ആത്മയുടടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ക്  730.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  ഇതിടല
ഉപഘടെകങ്ങളായ  മപ്രാജക്ട്  ഡയറക്ടമററ്റിമലയ്ക്കും  ആത്മയ്ക്കും  എക്സ്റ്റന്ഷന് വിഭാഗത്തിമലയ്ക്കുമുള്ള
എച്ച്.ആര് സഹായത്തിന്  180.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  മപ്രാജക്ട്  ഡയറക്ടമററ്റില്
മൃഗസംരക്ഷണം,  കൃഷി,  മേത്സ്യബന്ധനം  എന്നീ  മമേഖലകളില് ഏര്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ജില്ലാ  സാമങ്കതിക
മോമനജര്മോരുമടെയും  മകാഴിമക്കാടും  പന്തളത്തുമുള്ള കര്ഷക  പരിശീലന  മകന്ദ്രങ്ങളില് കരാര്
അടെിസ്ഥാനത്തില് മജാലി ടചെയ്യുന്ന ഓമരാ കൃഷി ഓഫീസര്മോരുമടെയും മവതനവും ഇതില് ഉളടപ്പടും .
ആത്മ പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതം കൃഷി ഉന്നതി മയാജനയില് ഉളടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.

ആത്മ,  ആത്മ പ്ലസ് ,  ലീഡ്സ്  എന്നിവ  ഉളടപ്പടടെ വിവിധ  എക്സ്റ്റന്ഷന് പദ്ധതികളക്ക്
കീഴില് മുന്പ്  പരിഗണിച്ചിരുന്ന വിവിധ  ഘടെകങ്ങള മകരള  അഗ്രിക്കളച്ചറല് ഇന്നമവഷന്
എക്സ്റ്റന്ഷന് മപ്രാജക്ട് എന്ന അംബ്രെല്ല പദ്ധതിയില് ഉളടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന. 

ആത്മ,  ആത്മ പ്ലസ്  മപാലുള്ള സമോന പദ്ധതികള സാമൂഹ്യ മോധ്യമേങ്ങളുടടെ സാധ്യതകള ,
കര്ഷകരുടടെ അനുഭവങ്ങളും  കടണ്ടത്തലുകളും  എന്നിവടയല്ലാം  സംമയാജിപ്പിച്ച്  മകരള
അഗ്രിക്കളച്ചറല് ഇടന്നാമവഷന് എക്സ്റ്റന്ഷന് മപ്രാജക്ട്  (ടക.എ.ഐ.ഇ.പി)  നടെപ്പാക്കും.  ഇതിനായി
300.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  2020-21  വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില് ലീഡ്സ്  പദ്ധതി  തുടെരും .
ഇതിനായി  200.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  പഞ്ചായത്തുകളില് രൂപീകരിക്കുന്ന ടടെമക്നാളജി
മോര്ക്കറ്റ്  യൂണിറ്റുകള മുമഖനയാണ്  പദ്ധതി  നടെപ്പിലാക്കാനുമദ്ദേശിക്കുന്നത് .  പ്രാരംഭപദ്ധതിയായി
ഇടുക്കിയിലും  വയനാട്ടിലുമോയി  രണ്ട്  ഡിസ്ട്രേിക്ട്  ഫാര്മമേഴ്സ്  ടപ്രാഡ്യൂസര് ആന്റേ്  മോര്ക്കറ്റിംഗ്
ഓര്ഗഹനമസഷന് (ഡി.എഫ്.പി.എം.ഒ)  സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും.  വിപണിയിടല വിവരങ്ങള
മശഖരിച്ചും,  സാമങ്കതിക സഹായമത്താടുകൂടെിയും,  മേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമോയി സഹകരിച്ചും,  ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ
വിപണനത്തിന്  സഹായകമോകുന്നതിനും  മവണ്ടിയാണിത്.  ഓമരാ  മബ്ലാക്കിലും  ഒരു അസിസ്റ്റേന്റേ്
ടടെമക്നാളജി  മോമനജടറ (നിലവില് ലീഡ്സ്  പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഫീല്ഡ്  അസിസ്റ്റേന്റേ്  മോതൃകയില് )
നല്കുന്നതായിരിക്കും.  ഇതിലൂടടെ,  നിലവില് ലീഡ്സ് ഉള്ള ജില്ലകളായ വയനാടെ് ,  കണ്ണൂര്,  പാലക്കാടെ്,
ടകാല്ലം  എന്നിവയ്ക്കു പുറമമേ സംസ്ഥാനം  മുഴുവനും  ലീഡ്സ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും ,
പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് കാര്യക്ഷമേമോക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും .  ലീഡ്സ്,  ആത്മ പ്ലസ്,  പ്രതിമോസ
സാമങ്കതിക  ഉപമദശങ്ങള തയ്യാറാക്കല് ,  പഞ്ചായത്ത്  റിമസാഴ്സ്  ഗ്രൂപ്പ്,  പഞ്ചായത്ത്  ഫാം  പ്ലാന്,
മബ്ലാക്ക്  തലത്തില് ഫാം  മമോഡലുകള സ്ഥാപിക്കുക ,  റിസര്ച്ച്  സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ മമോഡല്
ഫാമുകളിമലയ്ക്ക്  വിദഗ്ദ്ധര്/ഉമദ്യാഗസ്ഥര്,  കര്ഷകര് എന്നിവരുടടെ സന്ദര്ശനം  എന്നീ  ഘടെകങ്ങളും
പദ്ധതിയില് ഉളടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന .  ഫലപ്രദമോയ  വിജ്ഞാന  വ്യാപന  മസവനത്തിനായി  എല്ലാ
മപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടമററ്റുകളക്കും പ്രവര്ത്തന ടചെലവിനും വാഹനം വാടെകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ടചെലവിനുമോയ
50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

ഈ പദ്ധതിയില് ലീഡ്സ്  പ്രവര്ത്തനം എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിമലയ്ക്കും  വ്യാപിപ്പിക്കും .  തുറന്ന
മലലത്തിലൂടടെ തിരടഞ്ഞടുത്ത സ്ഥാപനമോയിരിക്കും മമേല്മനാട്ടം വഹിക്കുക. 

ടപാതുപങ്കാളിത്തം എന്ന ഘടെകത്തിന് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 300.00 ലക്ഷം രൂപയില് 230.00
ലക്ഷം രൂപ കാര്ഷിക വികസന സമേിതികള, ടസമേിനാറുകള, കര്ഷകദിനം, അവമലാകനമയാഗങ്ങള
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എന്നിവ  നടെത്തുന്നതിനായി  നീക്കി  വച്ചിരിക്കുന.  ഫാം  മമേളകള,  കര്ഷക  സംഗമേങ്ങള,  കാര്ഷിക
ഉല്സവങ്ങള എന്നിവയ്ക്കും  പദ്ധതി  വിഹിതം  നീക്കി  വച്ചിട്ടുണ്ടു് .  ഇതില് എഫ് .പി.ഒ  കളും  പ്രാഥമേിക
കാര്ഷിക  സഹകരണ  സംഘങ്ങളും  സംഘടെിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടെികളും  ഉളടപ്പടും .  അവാര്ഡ്
മജതാക്കളായ  കര്ഷകര്ക്ക്  മദശീയതലത്തിലും  സംസ്ഥാനതലത്തിലുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്
സന്ദര്ശനത്തിനായും തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. കര്ഷക സഭകളക്കും ഞാറ്റുമവല ചെന്തകളക്കും 50.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  പ്രാഥമേിക  സഹകരണ സംഘങ്ങള,  എഫ്.പി.ഒ  കള എന്നിവയിലൂടടെ
പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം നടെത്തുന്നതിടന്റേ മഡാക്യുടമേമന്റേഷനും 20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

വകുപ്പില് സാമൂഹ്യ ആഡിറ്റ്  നടെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തന ടചെലവിനായി  30.00  ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന. 

ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക യുമോയി  മചെര്ന്ന് കൃഷി  വകുപ്പ്  നടെത്തുന്ന കിസാന് മപ്രാജക്ട്  2020-21
വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലും തുടെരും.  കിസാന് മപ്രാജക്ടിടന്റേ നടെത്തിപ്പിനായി  60.00  ലക്ഷ രൂപ വകയിരുത്തുന.
2020-21 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലുളടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി മേിഷന് 2020 – ഹരിതമുറ്റം – സുരക്ഷിത പച്ചക്കറി
എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് കിസാന് മപ്രാജക്ട് ശ്രദ്ധ നല്കും. കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാലയുടടെ എക്സ്റ്റന്ഷന് വിഭാഗം,
കൃഷി  വിഭാഗം  ഉമദ്യാഗസ്ഥര് (എഫ്.ഐ.ബി),  വി.എഫ്.പി.സി.ടക,  ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക
ഉമദ്യാഗസ്ഥര് എന്നിവര് അടെങ്ങുന്ന സാമങ്കതിക  സമേിതിയായിരിക്കും  കിസാന് പരിപാടെിയുടടെ ഉള്ളടെക്കം
നിശ്ചയിക്കുക.  ഹവഗ  2020-21  ടന്റേ നടെത്തിപ്പിന്  150.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന..   ഘടെകങ്ങൾ
തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
തുക

(ലക്ഷം രൂപ)
1 സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ശാക്തീകരണം 135.00
2 മേികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ച വച്ചവര്ക്കുള്ള അവാര്ഡ് 150.00
3 ആത്മയുടടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതം 730.00
4 ടപാതു പങ്കാളിത്തം 300.00
5 സാമൂഹ്യ ആഡിറ്റ് 30.00
6 കിസാന് മപ്രാജക്ട് 60.00
7 ഹവഗ 2020-21 150.00

ആടക 1555.00

കാര്ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിടന്റേ കീഴില് മനരടത്ത ഉണ്ടായിരുന്ന ഘടെകങ്ങളായ ആത്മ ,
ആത്മപ്ലസ്,  ലീഡ്സ്  മുതലായവ  ടക.എ.ഐ.ഇ.പി  എന്ന സംമയാജിത  പദ്ധതിയില്
ഉളടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.

15) കാർഷിക വിവരവും വിനിമേയവും ശീര്ഷകം : 2401-00-109-84 383.00  ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക വികസനത്തിനുമവണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാനവും വിനിമേയ സഹായവും ഫാം ഇൻഫർമേമഷൻ
ബ്യൂമറാവഴി നടെപ്പിലാക്കി വരുന. വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പ്രിന്റേ് ഇലമക്ട്രാണിക് മേീഡിയയുടടെ
സഹായമത്താടടെ സാമങ്കതിക വിദ്യ ഹകമോറ്റവികസനമോണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടടെ ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. .

ഫാം ഇൻഫർമമേഷൻ ബ്യൂമറായുടടെ സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ്  തിരുവനന്തപുരത്തും മമേഖലാ യൂണിറ്റുകൾ
എറണാകുളത്തും മകാഴിമക്കാട്ടും  പ്രവർത്തിച്ചുവരുന.  കാർഷിക വിവര  മസവനവും  അതുമോയി  ബന്ധടപ്പട്ട
പരിപാടെികളും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഉമദ്ദേശിക്കുന.  ഹസബർ വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിമലക്ക് നയിക്കുന്ന
ഹദനംദിന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമോയി അറിയിക്കുന്നതിനും എത്തിച്ചു ടകാടുക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമോയ എല്ലാവിധ
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നവീന സൗകര്യങ്ങമളാടുകൂടെി ഡാറ്റ ടസന്റേറിടന്റേ പ്രവര്ത്തനവും ഉളടപ്പടുന. . ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി
നിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
വിഹിതം 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 മകരള കര്ഷകനും മേറ്റു പ്രവര്ത്തനങ്ങളും 280.00
2 പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ 30.00
3 മോധ്യമേ സഹകരണം 63.00
4 മേറ്റ് വിനിമേയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 10.00

ആടക 383.00

16) മോനവമശഷി വികസനം ശീര്ഷകം : 2415-01-277-98  250.00  ലക്ഷം രൂപ

2012-13 മുതൽ  വിജ്ഞാന  വ്യാപന  പദ്ധതി  നടെപ്പിലാക്കുവാൻ  സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ
കാര്ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം, അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എക്കമണാമേിക്സ്, എന്റേമമോളജി,  പ്ലാന്റേ്  പാമത്താളജി,
അമഗ്രാണമേി,  മസായിൽ  സയൻസ്  എന്നീ  ആറ്  വിഷയങ്ങളില് കൃഷി  വകുപ്പിടല സാമങ്കതിക
ഉമദ്യാഗസ്ഥർക്ക് ബിരുദാനന്തര മകാഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടെി നടെപ്പിലാക്കുനണ്ട്.  2020-21-
ലും  ഇത്  തുടെരുന്നതാണ്.  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാല  ഈ  6 മകാഴ്സുകൾക്കും  പ്രമത്യകം  സീറ്റ്
നീക്കിടവയ്ക്കുന്നതാണ്. മദശീയ തലത്തിൽ നടെക്കുന്ന ടസമേിനാറിലും ശിൽപ്പശാലകളിലും കൃഷി വകുപ്പിടല
സീനിയർ ഉമദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്ക് പടങ്കടുക്കുന്നതിനു മവണ്ടി വരുന്ന ടചെലവും വിഹിതത്തിൽ ഉൾടപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന.  ജില്ലാ  തലത്തിൽ  ഈ  പദ്ധതി  ആത്മ മപ്രാജക്ട്  ഡയറക്ടർ  ഏമകാപിപ്പിക്കുന്നതാണ് .
എച്ച്.ആര്.ഡി  സ്കീം  ആത്മയുടടെ മപ്രാജക്ട്  ഡയറക്ടറ്  ഏമകാപിപ്പിക്കുന്നതാണ് .  ഇതിനായി  200.00
ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  കൃഷി  വകുപ്പിടല സാമങ്കതിക  ഉമദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്ക്  അവരുടടെ കഴിവ്
ടമേച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനു മവണ്ടി  രാജ്യടത്ത പ്രമുഖ  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  ഹ്രസ്വകാല  പരിശീലനങ്ങൾക്ക്
പടങ്കടുക്കുന്നതിനു മവണ്ടിവരുന്ന ടചെലവും ഈ വിഹിതത്തിൽ ഉൾടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന. 

എന്.ഐ.പി.എച്ച്.എം  മുമോയി  സഹകരിച്ച്  വിള  ആമരാഗ്യ പരിപാലന  പദ്ധതിയിലുള്ള
കാര്യമശഷി  വര്ദ്ധനവിനുള്ള പരിപാടെികള തുടെരുന്നതാണ് .  എന്.ഐ.പി.എച്ച്.എം
ഹഹദരാബാദുമോയി  സഹകരിച്ച്  കൃഷി  വകുപ്പിടല ഉമദ്യാഗസ്ഥര്ക്കായി  സമമേതിയില് നടെപ്പിലാക്കി
വരുന്ന പ്ലാന്റേ്  ടഹല്ത്ത്  മോമനടജ്മെന്റേില് പി .ജി,  ഡിമപ്ലാമേ  മകാഴ്സിനും  സഹായം നല്കുന്നതാണ്.
കാര്യമശഷി വര്ദ്ധനവിന് വകയിരുത്തിയ 50 ലക്ഷം രൂപയില് നിനം പി.ജി.ഡി.  എച്ച്.എം മകാഴ്സിന്
മചെര്ന്ന ഉമദ്യാഗസ്ഥര് ഏടറ്റടുക്കുന്ന പദ്ധതികളക്കും വിനിമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ഘടെകങ്ങൾ
തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
വിഹിതം 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 മോനവ മശഷി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 200.00

2
എന്.ഐ.പി.എച്ച്.എം മുമോയി സഹകരിച്ചു ടകാണ്ട് കാര്യമശഷി 
വര്ദ്ധനവും പ്ലാന്റേ് ടഹല്ത്ത മോമനടജ്മെന്റേില് പി.ജി ഡിമപ്ലാമേയും 

50.00

ആടക 250.00
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17) കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളും, 
മസവന സംവിധാനവും 

ശീര്ഷകം : 2401-00-113-83 412.00  ലക്ഷം രൂപ

ശീര്ഷകം : 4401-00-113-98 160.00 ലക്ഷം രൂപ

യന്ത്രവത്ക്കരണം,  ആത്മ അടെിസ്ഥാനത്തിൽ  വിജ്ഞാന  വ്യാപനം ,  വായ്പാസഹായം,
കാലാവസ്ഥാ  ഉപമദശ  മസവനം,  മേണപരിമശാധന  സഹായം,  മേറ്റു സാമങ്കതിക  സഹായം
നൽകുന്നതടെക്കമുള്ള മസവനങ്ങള സംമയാജിപ്പിച്ച്  നൽകുന്നതിനുമവണ്ടിയാണ്  മബ്ലാക്ക്  തലത്തിൽ
കാർഷിക മസവനമകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.  കർഷകർക്ക് ആവശ്യമോയ എല്ലാ മസവനങ്ങളും
ഒമര മകന്ദ്രത്തിൽ  നിനം  നൽകുന്നതിമലക്കായി  അവരുടടെ വിവിധ  ആവശ്യങ്ങൾ  പ്രധാനമോയും
കാർഷിക  ഉത്പാദമനാപാധികൾ,  വിപണനം,  വായ്പാ  വിവരങ്ങൾ  തുടെങ്ങിയവ  ഒരു ടപാതുമസവന
മകന്ദ്രത്തിൻ  കീഴിൽ  ടകാണ്ടുവമരണ്ടതാണ്.  ഈ  ലക്ഷ്യം  മുന്നിൽ  കണ്ടുടകാണ്ടാണ്  കാർഷിക
മസവനമകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.  സാമങ്കതിക വിദ്യ ഹകമോറ്റത്തിനും മസവന സംവിധാനത്തിനും
മവണ്ട സഹായം ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ മബ്ലാക്ക് തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങൾ
നൽകുന്നതായിരിക്കും.  തമദ്ദേശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ  ഇവയ്ക്കാവശ്യമോയ  തുടെർ  അടെിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങൾ  നൽകുടമേന്ന്  പ്രതീക്ഷിക്കുന.  സ്ഥല  സന്ദർശനം  അടെക്കമുള്ളവ
മപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചുടകാണ്ടുള്ള സാമങ്കതിക  വിവര  വിതരണ  മകന്ദ്രങ്ങളുമോയി  ബന്ധടപ്പട്ടുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളായി  ഇവ  പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും.  കൃഷി  സ്ഥലങ്ങളിടല പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കുന്നതിനായി  ദൃശ്യ ശ്രവ്യ സംവിധാനങ്ങമളാടുകൂടെി  ഓൺ  ഹലൻ  സഹായമത്താടടെയുള്ള
സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫാം  ക്ലിനിക്ക്  മബ്ലാക്ക്  തലത്തിൽ  സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും .  ആത്മയുടടെ
പ്രവർത്തനങ്ങളും  അമതാടടൊപ്പം  യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്  മവണ്ട സഹായവും  ഈ  കാർഷിക
മസവനമകന്ദ്രങ്ങൾ  നൽകുന്നതായിരിക്കും.  സഹകരണ  വകുപ്പിടന്റേ കീഴിൽ  മബ്ലാക്കുതലത്തിൽ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കർഷക  മസവനമകന്ദ്രങ്ങൾ ,  കാർഷിക  മസവനമകന്ദ്രങ്ങളുമോയി
ബന്ധടപ്പടുത്തിടക്കാണ്ട് ഉത്പാദമനാപാധികളുടടെ വിതരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

കാര്ഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളും കാര്ഷിക കര്മ്മ മസനകളും യഥാക്രെമേം മബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തു
തലങ്ങളിടല വിദഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികളാണ് .  മേിതമോയ  നിരക്കില് കര്ഷകര്ക്കാവശ്യമോയ  കാര്ഷിക
മസവനങ്ങള ഇവര് വീട്ടു പടെിക്കല് എത്തിക്കുന .  വകുപ്പിനു കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കസ്റ്റേം ഹയറിംഗ്
ടസന്റേറുകള യന്ത്രങ്ങളുമടെയും ഉപകരണങ്ങളുമടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പരിപാലനവും നടെത്തുന്നതിലൂടടെ
ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങടള പിന്തുണയ്ക്കുന .  ഏകജാലക  സംവിധാനത്തിലൂടടെ മസവന  വിതരണം
കൃഷിക്കാരിടലത്തിക്കുന്നതിനു കാര്ഷിക  മമേഖലയിടല സുസ്ഥിര  സ്വാശ്രയ   ഗ്രൂപ്പ്  എന്ന നിലയ്ക്ക്
കൃഷിശ്രീ ഈ മൂന്ന് ഏജന്സികളുമടെയും സംമയാജനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന. 

2020-21  ല് മകാര്പ്പമറഷന് ,  മുനിസിപ്പാലിറ്റി  മമേഖലകളില് പുതിയ  കൃഷിശ്രീ  മകന്ദ്രങ്ങള
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 160.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. 

കാര്ഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങള, കാര്ഷിക കര്മ്മ മസന, കസ്റ്റേം ഹയറിംഗ് ടസന്റേര്, കൃഷിശ്രീ
എന്നിവയ്ക്കായി  ഒരു ബിസിനസ്സ്  പ്ലാന് വികസിപ്പിക്കും .  വരും  വര്ഷങ്ങളില് ഈ  സ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
കാര്യക്ഷമേവും  ലാഭകരവുമോയ  പ്രവര്ത്തനത്തിനും  സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്കും  ബിസിനസ്സ്  പ്ലാന്
സഹായകമോകും.  ഒരു യൂണിറ്റിന്  5.00  ലക്ഷം രൂപ വരുമോനം മനടൊന് കഴിയുന്ന ബിസിനസ്സ് പ്ലാന്
ഉണ്ടായിരിക്കും. 

കാര്ഷിക  മസവന  മകന്ദ്രങ്ങളക്കും  കാര്ഷിക  കര്മ്മ മസനകളക്കും  മോര്ഗ്ഗനിര്മദ്ദേശം
നല്കുന്നതിനുള്ള അപക്സ്  സ്ഥാപനമോയ  മകരള  സംസ്ഥാന  കാര്ഷിക  യന്ത്രവല്ക്കരണ
മേിഷന്(ടക.എസ്.എ.എം.എം)  കാര്ഷിക  മസവന  മകന്ദ്രങ്ങമളയും  കര്മ്മ മസനകമളയും  കസ്റ്റേം
ഹയറിംഗ്  ടസന്റേറുകമളയും  മയാജിച്ച്  പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി  ഒരു സംഘടെനാഘടെന
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വികസിപ്പിക്കുകയും  ഈ  മൂന്ന്  ഏജന്സികളുടടെ പ്രവര്ത്തനടത്ത ഒരു ബിസിനസ്സ്  പ്ലാനിടന്റേ
അടെിസ്ഥാനത്തില് ഏമകാപിപ്പിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റായി പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുകയും ടചെയ്യും .  ടക.എസ്.എ.എം.എം
ടന്റേ പ്രവര്ത്തന ചെിലവുകളക്ക് 225.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. പഞ്ചായത്ത്തലത്തിലും മബ്ലാക്ക്
തലത്തിലും  മബാധവല്ക്കരണ  പരിപാടെികള സംഘടെിപ്പിക്കുക ,  കാര്ഷിക  യന്ത്രങ്ങളുടടെ
അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പരിപാലനവും,  വിവരമശഖരണം,  റിമപ്പാര്ട്ടിംഗ്,  ആവശ്യമോയ ടസ്പെയര് പാര്ട്ടുകളുടടെ
മശഖരണം  എന്നിവയാണ്  പ്രധാന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള.  ഇതില് നിനം  കാര്ഷിക  യന്ത്രങ്ങളുടടെ
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും പരിപാലനത്തിനുമോയി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

കാര്ഷിക  മസവന  മകന്ദ്രങ്ങളുടടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തിടപ്പടുത്താന് ഒരു ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.  മകന്ദ്രങ്ങള സ്വയംപര്യാപ്തത  ഹകവരിക്കുന്നതിനായി  ഒരു വര്ഷം  കൂടെി  പ്രവര്ത്തന
സഹായം  നല്കുന്നതാണ്.  ബമയാഫാര്മേസികള,  നഴ്സറികള,  മേറ്റ്  മസവനങ്ങള എന്നിവ  എല്ലാ
കാര്ഷിക  മസവനമകന്ദ്രങ്ങളിലും  സ്ഥാപിക്കും.  മസവനങ്ങള കഴിയുന്നത്ര കര്മ്മ മസനയുടടെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമോയി സംമയാജിപ്പിക്കണം.

തിരടഞ്ഞടുത്ത കാര്ഷിക കര്മ്മ മസനകടള പിന്തുണയ്ക്കാന് 1.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
കാര്ഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളും കാര്ഷിക കര്മ്മ മസനകളും  ബിസിനസ്സ്  പ്ലാന് വികസിപ്പിക്കുകയും
നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തുക അതിനായി വിനിമയാഗിക്കുകയും ടചെയ്യും .  ഫണ്ടു് നല്കുന്നതിനു മുന്പ് എല്ലാ
കാര്ഷിക  മസവന  മകന്ദ്രങ്ങളുമടെയും  കാര്ഷിക  കര്മ്മ മസനകളുമടെയും  പ്രവര്ത്തനം  വിശകലനം
ടചെയ്യും.

ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  മകാഴിമക്കാടെ്  ജില്ലകളില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കാര്ഷിക  യന്ത്ര മസവന
മകന്ദ്രങ്ങള, പ്രാമദശിക ഫാം ടഫസിലിമറ്റഷന് മകന്ദ്രങ്ങള വകുപ്പിടന്റേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിടന്റേ
സഹായമത്താടടെ അപക്സ്  മബാഡി  ഏമകാപിപ്പിക്കും .  കാര്ഷിക മസവന  മകന്ദ്രങ്ങളില് ഐ.റ്റി.ഐ
പരിശീലനം  ലഭിച്ചവരുടടെ മസവനം  ലഭ്യമോടണങ്കില് അവടര യമന്ത്രാപകരണങ്ങളുടടെ
അറ്റകുറ്റപ്പണികള നടെത്താന് പ്രമയാജനടപ്പടുത്തും .  ഈ പദ്ധതിയുടടെ 15  ശതമോനം ഗുണമഭാക്താക്കള
സ്ത്രീകളായിരിക്കും. 

12.12.2019  ടല സ .ഉ.(ഹക).34/2019/ആ.സ.വ  പ്രകാരം  റീബില്ഡ്  മകരള  ഇനിമഷ്യറ്റീവ്
പദ്ധതിയില് കാര്ഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളുമടെയും കാര്ഷിക കര്മ്മമസന യൂണിറ്റുകളുമടെയും മസവന
വിതരണം  ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള മപ്രാജക്ടിന്  അംഗീകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു് .  കാര്ഷിക  മസവന
മകന്ദ്രങ്ങളുമടെയും  കാര്ഷിക  കര്മ്മ മസനയുമടെയും  ഘടെകങ്ങള ആര് .ടക.ഐ  ഫണ്ടുപമയാഗിച്ച്
നടെപ്പാക്കും. 

 കാര്ഷിക  കര്മ്മമസനയുമടെയും  കാര്ഷിക  മസവന  മകന്ദ്രത്തിമലയും  പുതുതായി  ആരംഭിക്കുന്ന
കൃഷിശ്രീ  യൂണിറ്റുകളിമലയും  രജിസ്റ്റേര് ടചെയ്തിട്ടുള്ള കര്ഷകര്ക്കും  അംഗങ്ങളക്കും  അപകടെ  ഇന്ഷ്വറന്സ്
പരിരക്ഷ നല്കുന്നതിനായി  ഗുണമഭാക്തൃ വിഹിതം  ഉളടപ്പടുത്തിടക്കാണ്ടു്  ഇന്ഷ്വറന്സ്  കമ്പനിയുമോയി
മചെര്ന്ന്  ഗ്രൂപ്പ്  ഇന്ഷ്വറന്സ്  പദ്ധതി  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  ഉമദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന.  ഇതിനുള്ള പ്രീമേിയം  തുക
ഒടുക്കുന്നതിനായി 20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. 

ടമോഹബല് ക്ലിനിക്കുകളുടടെ മവതനം ,  പ്രളയത്തില് തകര്ന്ന കൃഷിഭവനിടല വാഹനങ്ങള
നന്നാക്കല് എന്നിവ  ഉളടപ്പടടെയുള്ള പ്രവര്ത്തന  ചെിലവുകളക്ക്   165.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന..
ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.
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ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
വിഹിതം 

(ലക്ഷം രൂപ)

2401-00-113-83
1 നിലവിടല കാര്ഷിക കര്മ്മ മസന ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിന് 1.00

2
ബിസിനസ്സ് പ്ലാനിടന്റേ അടെിസ്ഥാനത്തില് നിലവിടല കാര്ഷിക മസവന 
മകന്ദ്രങ്ങടള ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിന് 1.00

3
കാര്ഷിക കര്മേമസനയിമലയും കാര്ഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളിമലയും 
കൃഷിശ്രീ ടസന്റേറുകളിമലയും അംഗങ്ങളക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതി 20.00

4 പ്രവര്ത്തന ചെിലവുകള (ടമോഹബല് ക്ലിനിക്കുകളുടടെ മവതനം ഉളടപ്പടടെ) 165.00
5 ടക.എസ്.എ.എം.എം ടന്റേ പ്രവര്ത്തന ചെിലവുകളക്ക് 225.00

ആടക 412.00
4401-00-113-98

6 പുതിയ കൃഷിശ്രീ ടസന്റേറുകള സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 160.00
ആടക  മമൊതം 572.00

18) ഓഫീസ് ആമട്ടാമമേഷനും ഐ.റ്റി 
സാമങ്കതികവിദ്യയും

ശീര്ഷകം : 2401-00-001-86 250.00  ലക്ഷം രൂപ

കൃഷി  വകുപ്പില് ഇ-ഓഫീസ്  നടെപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ്  ഈ പദ്ധതിയുടടെ ലക്ഷ്യം .  ഇ-ഓഫീസ്
നടെപ്പിലാക്കുന്നത്  വഴി,  സ്ഥാപനത്തിടന്റേ ഉല്പാദനക്ഷമേത വര്ദ്ധിക്കുകയും ,  ടമേച്ചടപ്പട്ടവിഭവപരിപാലനം
സാധ്യമോകുകയും തന്മൂലം പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് കൂടുതല് സുതാര്യതയും , സമേയലാഭവും ഹകവരിക്കാനും
സഹായിക്കുന.  ടമേച്ചടപ്പട്ട ഐ.റ്റി  സാമങ്കതിക വിദ്യകളായ ടവര്ച്ച്വല് ക്ലാസ്സ് റൂം ടഫസിലിറ്റി ,  മേിനി
കംമ്പ്യൂട്ടര് ലാബുകള എന്നിവ  കൃഷി  വകുപ്പ്  ഡയറക്ടമററ്റിലും ,  14  ജില്ലാ  ഓഫീസുകളിലും,  സമമേതി,
എസ്.എഫ്.എ.സി  മകാള ടസന്റേര് ,  ആര്.എ.റ്റി.റ്റി.സി  കള,  എഫ്.റ്റി.സി  കള,  കാര്ഷിമകാല്പാദന
കമ്മിഷണറുടടെ ഓഫീസ്  ഉളടപ്പടടെ മേറ്റ്  ടട്രൈയിനിംഗ്  ടസന്റേറുകള എന്നിവയിലും  നടെപ്പിലാക്കാന്
ഉമദ്ദേശിക്കുന.  ഐ.റ്റി  സാമങ്കതിക  വിദ്യകള ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിടന്റേ ഭാഗമോയി  ഹാര്ഡ്  ടവയര് ,
മസാഫ്റ്റ്  ടവയര് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും ,  ഐ.റ്റി  ഇ-ഗമവര്ണന്സ്  ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിനും  മവണ്ട
പശ്ചാത്തല  ടസൗകര്യങ്ങള ഒരുക്കുന്നതിനും  തുക  വകയിരുത്താവുന്നതാണ് .  തമദ്ദേശ  സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങടള ഈ  പദ്ധതിയുമോയി  സംമയാജിപ്പിക്കുന്നതാണ് .   ഘടെകങ്ങൾ  തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി
വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
വിഹിതം 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 ഇ-ഓഫീസ് 70.00

2
വിര്ച്ച്വല് ക്ലാസ്സ് മുറി, കംപ്യൂട്ടര് പരിശീലനം, ടഫസിടലമറ്റഷന് 
ടസന്റേറുകളുടടെ സ്ഥാപനം

30.00

3 ഹസബര് എക്സ്റ്റന്ഷന് 30.00
4 വിവിധ ഓഫീസിലുകളിമലയ്ക്കുള്ള കണക്ടീവിറ്റി 50.00

5
കംപ്യൂട്ടറുകള, ആക്സസറികള എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും ടനറ്റ് വര്ക്കിംഗ്, 
ഹസറ്റ് തയ്യാറാക്കല് എന്നിവയ്ക്കും.

20.00

6
മോമനടജ്മെന്റേ് ഇന്ഫര്മമേഷന് സിസ്റ്റേം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡയറക്ട് 
ടബനിഫിറ്റ് ട്രൈാന്സ്ഫേറിനും.

50.00

ആടക 250.00
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19)
കുട്ടനാടെ് മമേഖലയിടല 
കാര്ഷികവികസനത്തിനുള്ള 
പദ്ധതി 

ശീര്ഷകം : 2401-00-119-78 2000.00  ലക്ഷം രൂപ

കുട്ടനാടെ്  മമേഖലയിടല കാര്ഷിക  വികസനത്തിനായി   2000.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  ആവശ്യത്തിനുള്ള പശ്ചാത്തല ടസൗകര്യങ്ങള ഒരുക്കുന്നതിനും ,  ടവര്ട്ടിക്കല്
ആക്സിയല് മഫ്ലാ പമ്പുകള സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമോണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമേിടുന്നത് .  ആടകയുള്ള പദ്ധതി
വിഹിതത്തില് നിനം  1700.00  ലക്ഷം രൂപ കുട്ടനാടെന് പാടെമശഖരങ്ങളുടടെ അടെിസ്ഥാന ടസൗകര്യ
വികസനത്തിനായി വകയിരുത്തുന.

പരമ്പരാഗത  ടപട്ടി,  പറ  സമ്പ്രദായം  മോറ്റി  പകരം  ടവര്ട്ടിക്കല് ആക്സിയല് മഫ്ലാ
പമ്പ്/സമബ്മേഴ്സിബിള പമ്പ്ടസറ്റുകള (10-50  എച്ച്.പി)  എന്നിവ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും,  ഇവ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയര്ന്ന തിട്ടകള പണിയുന്നതിനുമോ300.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.

ആര്.ടക.വി.ഹവ,  ആര്.ഐ.ഡി.എഫ്,  പുനര്ജ്ജനി  എന്നീ  വിവിധ  പദ്ധതികള പ്രകാരം
ഏടറ്റടുത്ത്  നടെപ്പാക്കുന്ന വിവിധ  പാടെമശഖരങ്ങളുടടെ അടെിസ്ഥാന  ടസൗകര്യ വികസന  പദ്ധതി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സംമയാജിപ്പിക്കും .  ടക.എല്.ഡി.സി  നടെത്തുന്ന അടെിസ്ഥാന  ടസൗകര്യ വികസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  ഇതിമലയ്ക്ക്  സംമയാജിപ്പിക്കും.   ഘടെകങ്ങൾ  തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി  വിഹിതം  താടഴ
ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
വിഹിതം 

(ലക്ഷം രൂപ)

1
കുട്ടനാടെന് പ്രമദശടത്ത പാടെമശഖരങ്ങളുടടെ അടെിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന
പദ്ധതി 1700.00

2 ടവര്ട്ടിക്കല് ആക്സിയല് മഫ്ലാ പമ്പുകളുടടെ വിതരണവും ഇന്സ്റ്റേമലഷനും 300.00
ആടക 2000.00

20) കവുങ്ങ് കൃഷിയ്ക്കുള്ള പ്രമത്യക 
പദ്ധതി ശീര്ഷകം : 2401-00-108-56 100.00  ലക്ഷം രൂപ

നമ്മുടടെ സംസ്ഥാനടത്ത,  പ്രമത്യകിച്ച്  വടെക്കന് ജില്ലകളിടല ഒരു പ്രധാന  മതാട്ടവിളയാണ്
കവുങ്ങ്.  കവുങ്ങ് കൃഷി  ടചെയ്യുന്ന പ്രമദശത്തിടന്റേ വിസ്തൃതിയും  ഉല്പാദനവും കുറഞ്ഞുവരുന്നതായിട്ടാണ്
കണക്കുകള സൂചെിപ്പിക്കുന്നത് .  കവുങ്ങിടന ബാധിക്കുന്ന മേഹാളി  എന്ന മരാഗമോണ് ഇതിടന്റേ പ്രധാന
കാരണം. ഇതുമൂലം കൃഷി സംരക്ഷണത്തിന് ഉയര്ന്ന ഉല്പാദനടചെലവ് മവണ്ടി വരുന. നല്ലയിനം നടെീല്
വസ്തുക്കള ലഭിക്കാത്തതിനാലും ,  കൃഷി  ടചെയ്യുന്നതിന്  ആവശ്യമോയ  സഹായം  കിട്ടാത്തതിനാലും,
ടമേച്ചടപ്പട്ട സാമങ്കതിക  കൃഷി  രീതികള സ്വീകരിക്കുവാന് കവുങ്ങ്  കര്ഷകര് വിമുഖത  കാണിക്കുന .
ആയതിനാല്, വടെക്കന് ജില്ലകളില് കവുങ്ങ് കൃഷിയുടടെ വിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും , വിപണനത്തിനും
കൃഷി സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമോയി 100.00 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമോയി, 2020-
21  ബജറ്റില് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.  കാസര്മഗാഡ്  ജില്ലയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടു് കാസര്മഗാഡ്  പാമക്കജില്
നിനം കടണ്ടത്താവുന്നതാണ്.
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പദ്ധതി വിഹിതത്തില് നിനം യഥാക്രെമേം 5.00 ലക്ഷം രൂപയും 20.00 ലക്ഷം രൂപയും ഇടുക്കി,
വയനാടെ് ജില്ലകളിടല കവുങ്ങ് കൃഷിയ്ക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന.

21) സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് 
പദ്ധതി ശീര്ഷകം : 2401-00-110-82 2000.00  ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് 25 പ്രധാനടപ്പട്ട വിളകടള ഉൾടപ്പടുത്തിടക്കാണ്ടു് 1995 മുതൽ നിലവിലുള്ള വിള
ഇൻഷുറൻസ്  പദ്ധതി  2016-17  ല് വിള  നഷ്ടപരിഹാര  തുകയില് കാര്യമോയ  വര്ദ്ധനവ്
വരുത്തിടക്കാണ്ടു്  പുനസംഘടെിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.  ഇതിൽ  അംഗങ്ങളായ  കർഷകരിൽ  നിനം  പ്രീമേിയം,
രജിമസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്,  സർക്കാരിൽ നിനള്ള സംഭാവന എന്നിവ സ്വരൂപിച്ചാണ്  വിള  ഇൻഷുറൻസ്
ഫണ്ട്  രൂപീകരിക്കുന്നത്.  നിലവിലുള്ള വിളകള കൂടൊടത മതനീച്ച വളര്ത്തലും  ടചെറു പഴങ്ങളും
ഉളടപ്പടുത്തി ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷ നല്കുന്നതായിരിക്കും.  ഈ പദ്ധതിക്കായി 2000.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.

22)

പ്രകൃതിമക്ഷാഭങ്ങൾ 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും കീടെമരാഗ 
ബാധനിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള 
അടെിയന്തിര പരിപാടെി

ശീര്ഷകം : 2401-00-800-91 750.00  ലക്ഷം രൂപ

അവിചൊരിതമോയ കാരണങ്ങളാൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകർക്ക് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ
മനരിടുന്നതിനായി  ടനൽവിത്തിടന്റേയും  മേറ്റു കാർഷിക  വിളകളുടടെയും  ഒരു കരുതൽ  മശഖരം
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ്  തുക  വകടകാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ടവള്ളടപ്പാക്കം  തടെയാനായി  ബണ്ട്
ശക്തിടപ്പടുത്തുന്നതിനും  മോലിന്യങ്ങൾ  നീക്കം  ടചെയ്യുന്നതിനും  അവശ്യാധിഷ്ഠിത  സഹായം
നൽകുന്നതാണ്.  2020-21-ൽ  ഈ  പദ്ധതി  നടെപ്പിലാക്കുന്നതിനായി  750.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന. 

23) നാടെൻ വിത്തിനങ്ങളുടടെ 
ഹജവഹവവിധ്യ സംരക്ഷണവും 
മപ്രാത്സാഹനവും

ശീര്ഷകം : 2401-00-103-77 25.00  ലക്ഷം രൂപ

ടനല്ല്,  മേില്ലറ്റുകൾ ഉൾടപ്പടടെ വിവിധ വിളകളുടടെ പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളും നാടെൻ ഇനങ്ങളും
പ്രമത്യകിച്ചും പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രമദശങ്ങളിലുള്ളത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം ഇനങ്ങളുടടെ വിത്തുകൾ
കൃഷി ടചെയ്യുന്നതിനും വിത്തുൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമോയി പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർ, കർഷക ക്ലസ്റ്റേറുകൾ,
എൻ.ജി.ഒ-കൾ  മേറ്റ്  സംഘടെനകൾ  എന്നിവയ്ക്ക്  സഹായം  നൽകുന്നതിന്  ഉമദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന.  മേറ്റ്
പ്രമദശങ്ങളിലും  ഈ  തരത്തിലുള്ള കൃഷി  മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  പരമ്പരാഗത  ഇനങ്ങളുടടെ
വിത്തുകള സംഭരിക്കുന്നതിനും  വിതരണം  നടെത്തുന്നതിനും  വിഹിതം  ഉപമയാഗിക്കാവുന്നതാണ് .  കൃഷി
ഡയറക്ടമററ്റില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഹജവകൃഷി  ടസല് വിവിധ  വിളകളുടടെ പരമ്പരാഗത  ഇനങ്ങളുടടെ
വിവരങ്ങള മരഖടപ്പടുത്തി സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. 
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വിപണനം, സംഭരണം, സൂക്ഷിക്കലും വിതരണവും

2020-21  വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ കാർഷിക വിപണനം, സംഭരണം,  ടവയര്ടഹൗസിംഗ്,  മേറ്റ്
കാര്ഷിക പരിപാടെികള എന്നിവയ്ക്കായി 51 .85 മകാടെി രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.

കാർഷിക വിപണനവും വിളടവടുപ്പിനു മശഷമുള്ള പരിപാലനവും

2020-21  ല് 50.40  മകാടെി  രൂപ  വിപണനവും  ഗുണനിലവാരത്തിനുമോയുള്ള പദ്ധതികളക്ക്
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.

24) മോർക്കറ്റ് വികസനം 2435-01-800-99 890.00 ലക്ഷം രൂപ

25) വില സ്ഥിരതയ്ക്ക് മവണ്ടി വിപണിയിൽ 
ഇടെടപടെൽ 

2435-01-101-85 2000.00 ലക്ഷം രൂപ

26) മഹാർട്ടിമകാർപ്പിനുള്ള ഓഹരി മൂലധനം 4401-00-190-97 20.00 ലക്ഷം രൂപ

27)

സംസ്ഥാന ടവയര്ടഹൗസിംഗ് 
മകാര്പ്പമറഷന് മഗാടഡൗണുകളുമടെയും 
കാര്ഷിക സമുച്ഛയത്തിടന്റേയും 
നിര്മ്മാണത്തിന് നല്കുന്ന സഹായം 

4408-02-101-98 30.00 ലക്ഷം രൂപ

28)
സംസ്ഥാന ടവയര്ടഹൗസിംഗ് 
മകാര്പ്പമറഷനിടല കമ്പ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹായം

2408-02-190-98 25.00 ലക്ഷം രൂപ

Total 2965.00  ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത്  ഉൽപ്പാദകരും  കച്ചവടെക്കാരും  തമ്മിൽ  ശക്തമോയ  ബന്ധം  നിലവിലില്ല.
വിപണിയിടല അടെിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിടന്റേയും,  മോർക്കറ്റ് ഇന്റേലിജൻസിമന്റേയും സ്ഥാപനവത്ക്കരണ
സഹായവും  ടമേച്ചടപ്പടുമത്തണ്ടതുണ്ട്.  വിപണനപ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വിപണന  ഇടെടപടെല് ഫണ്ട് ,
ഡബ്ള്യൂ.ടെി.ഒയ്ക്കുള്ള സഹായം ,  മകരള സംസ്ഥാന ടവയര്ടഹൗസിംഗ്  മകാര്പ്പമറഷനുള്ള സഹായം ,
മഹാര്ട്ടിമകാര്പ്പിനുള്ള ഓഹരി മൂലധനം എന്നിവയ്ക്കായി  2965.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.
പച്ചക്കറി  മേിഷന് 2020 ടന്റേ ഭാഗമോയിട്ടുള്ള വി .എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖനയുള്ള വിപണന  വികസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 500.00 ലക്ഷം രൂപയും ഇതില് ഉളടപ്പടുന.

വി.എഫ്.പി.സി.ടകയുടടെ വിപണനപ്രവര്ത്തനങ്ങള കൃഷിവകുപ്പ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമോയി
സംമയാജനത്തിലായിരിക്കും.   സാമങ്കതികവിദ്യാ  ഹകമോറ്റം,  പരിശീലനം,ക്യാംടമ്പയ്നുകള വകുപ്പുമോയി
മയാജിച്ച്  നടെപ്പിലാമക്കണ്ടതാണ്.   പി.ജി.എസ്  സര്ട്ടിഫിമക്കഷന്,  ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ ഉറവിടെം
കടണ്ടത്താനുള്ള  സംവിധാനം  തുടെങ്ങിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള വകുപ്പും ,  വി.എഫ്.പി.സി.ടകയും
സംയുക്തമോയി നടെപ്പിലാക്കും. 

കർഷകർക്ക് മേികച്ച വരുമോനം ലഭ്യമോക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നിറമവറ്റുന്നതിനു മവണ്ടി വിളടവടുപ്പു
കാലങ്ങളിൽ  നിയുക്ത ഏജൻസികൾ  വഴി  തിരടഞ്ഞടുത്ത കര്ഷക  ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ സംഭരണ
നടെപടെികളിലൂടടെ വിപണിയിൽ  ഇടെടപടെൽ  നടെത്തുന്നതിനായാണ്  വിലസ്ഥിരതാ  ഫണ്ട്
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.ഗവൺടമേന്റേിടന്റേ നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമോയി  സംഭരണം  നടെത്തുന്നതിനും
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അതിടന്റേ ടചെലവുകൾക്കും മവണ്ടി സംഭരണ ഏജൻസികൾക്ക് ഇന്ടസന്റേീവ് നൽകുന്നതിന് ഈ തുക
വിനിമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ഉത്സവ  കാലങ്ങളിൽ  പച്ചക്കറികൾ  സംഭരിക്കുന്നതിനും  പച്ചമത്തങ്ങ
സംഭരണത്തിനും  തുടെര് സംസ്കരണനത്തിനും  തുക  വിനിമയാഗിക്കാവുന്നതാണ് .  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള
2965.00 ലക്ഷം  രൂപയിൽ  2000.00 ലക്ഷം  രൂപയാണ്  വിപണന  ഇടെടപടെൽ  ഫണ്ടായി  മോറ്റി
വച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇതിനുപുറമമേ 80.00  ലക്ഷം  രൂപ  അഗ്രികൾച്ചറൽ  ഹപ്രസസ്  മബാർഡിടന്റേ
പ്രവർത്തനത്തിനും വിപണി പഠനത്തിനുമോയി മോറ്റി ടവച്ചിട്ടുണ്ട്. 

തമദ്ദേശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുമോയി  മചെര്ന്ന്  ഗ്രാമേ  പഞ്ചായത്ത്  തലത്തിലുള്ള ആഴ്ച
വിപണികളക്ക്  സഹായം  നല്കുന്നതിന്  20.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.   നിലവിലുള്ള
തിരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട വിപണികളില് ഒരു യൂണിറ്റിന്  2.00  ലക്ഷത്തില് കൂടുതല് വിറ്റുവരവുള്ള   എ മഗ്രഡ്
മോര്ക്കറ്റുകളക്ക്  മോത്രമമേ സഹായം  ലഭിക്കുകയുള.   നഗര-  ഗ്രാമേീണ  പ്രമദശങ്ങളിലും  ടമോത്ത വ്യാപാര
വിപണികളക്കും ജില്ലാ  മശഖരണ മകന്ദ്രങ്ങളക്കുമുള്ള പ്രവര്ത്തന സഹായമോയി  150.00  ലക്ഷം രൂപയും,
അഗ്മാര്ക്ക് ടനറ്റ,്  മോര്ക്കറ്റ്  ഇന്റേല്ജന്സ് എന്നിവയ്ക്കായി  40.00  ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.
കാര്ഷിക ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ വിപണി ഏകീകരണത്തിന് സഹായമോയി ഇത്തരം വിപണികളുടടെ സ്ഥാപിക്കലും
പ്രവര്ത്തനവും ഇ-നാം മോര്ഗ്ഗമരഖ പ്രകാരമോയിരിക്കും.

മകരളത്തിടല വിപണി ശൃംഖലയുടടെ ശാക്തീകരണം എന്ന പദ്ധതിക്കായി ആര്.  ടക.  ഐയില്
12.12.2019 ടല സ.ഉ(ഹക)നം.34/2019/ ആ.സാ.വ പ്രകാരം അനുമേതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട.് വിപണി ശാക്തീകരണ
ഘടെകങ്ങളുടടെ നടെത്തിപ്പിന്  ഈ  തുക  വിനിമയാഗിക്കുന്നതാണ.്  അധികമുള്ള കാര്ഷിക  ഉല്പന്നങ്ങള
വിറ്റഴിക്കുന്നതിനായി  കര്ഷക  മേിത്രകള,  ടപാതുമോധ്യമേങ്ങള ഉളടപ്പടടെയുള്ളവയുടടെ സഹായമത്താടടെ
ഇടെടപടുന്നതാണ.് ഓമരാ കര്ഷക മേിത്രയും സംഭരിക്കുന്ന അളവനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടടെ ഇന്ടസന്റേീവ്
നിശ്ചയിക്കുക.  2020-21 ല് പുതിയ  കര്ഷക  മേിത്രങ്ങടള ആലപ്പുഴ ,  തൃശ്ശൂര് ജില്ലകളില് ഒഴിടക
ഏര്ടപ്പടുത്തുവാനായി   75.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  കര്ഷകര്ക്കും സംരംഭകര്ക്കും സംസ്ഥാനത്തും
മദശീയതലത്തിലും കാര്ഷിക മമേളകളില് പടങ്കടുക്കുന്നതിന്  20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഡബ്ല്യൂ.ടെി.ഒ
ടസല്ലിടന്റേ പ്രവര്ത്തന സഹായമോയി 5.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

കര്ഷകര്ക്ക്  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുള്ള വിപണി  കടണ്ടത്തുന്നതിനും  അവയ്ക്ക്  പരമോവധി  വില
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, പുത്തന് സാമങ്കതിക വിദ്യകളസ്വായത്തമോക്കുന്നതിനും എസ്.എഫ്.എ.സി യിടല മകാള
ടസന്റേറിലുള്ള ഇ  മപാര്ട്ടല് പ്രവര്ത്തനം  തുടെരുന്നതാണ്.  മകരള  സംസ്ഥാന  ടവയര് ടഹൗസിംഗ്
മകാര്പ്പമറഷന്  കമ്പ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണത്തിനായി  25.00  ലക്ഷം  രൂപയും  കാര്ഷിക  സംഭരണത്തിനായുള്ള
മഗാടഡൗണ് നിര്മ്മാണത്തിനായി  30.00  ലക്ഷം രൂപയും സഹായമോയി വകയിരുത്തുന..  ഘടെകങ്ങൾ
തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
തുക 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 കാര്ഷിക ടമോത്ത വ്യാപാര വിപണികളും ജില്ലാ സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങളും 150.00
2 അഗ്മാർക്ക് ടനറ്റിനും വിപണി വിവര മശഖരണത്തിനും 40.00

3
ഗ്രാമേപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ആഴ്ച വിപണികൾക്കുള്ള അധിക 
സഹായം

20.00

4 വി.എഫ്.പി.സി.ടക യുടടെ വിപണി വികസനത്തിന് 500.00
5 ഹപ്രസസ് മബാർഡ് 80.00
6 കർഷക മേിത്ര-പരിശീലനവും മപാർട്ടൽ അടെിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള മസവനവും 75.00
7 കാര്ഷികമമേളകളില് പങ്കാളിത്തം 20.00
8 WTO CELL- പ്രവർത്തന സഹായം 5.00
9 മഹാർട്ടിമകാർപ്പിനുള്ള ഓഹരി മൂലധനം 20.00
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ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
തുക 

(ലക്ഷം രൂപ)
10 വിലനിലവാരം സ്ഥിരടപ്പടുത്തുവാൻ വിപണിയിൽ ഇടെടപടുന്നതിന് 2000.00

11
മകരള സംസ്ഥാന ടവയര് ടഹൗസിംഗ് മകാര്പ്പമറഷന് 
കമ്പ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണത്തിനുള്ള സഹായം 

25.00

12
മകരള സംസ്ഥാന ടവയര് ടഹൗസിംഗ് മകാര്പ്പമറഷന് മഗാടഡൗണ് 
നിര്മ്മാണത്തിനുമുള്ള സഹായം

30.00

ആടക 2965.00

29) മൂല്യ വർദ്ധനവും വിളടവടുപ്പിന് 
മശഷമുള്ള പരിപാലനവും

ശീര്ഷകം : 2435-01-800-94 1275.00  ലക്ഷം രൂപ

മകരളത്തിടന്റേ സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥ ടമേച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനും കര്ഷകര്ക്ക് കാര്ഷിക മമേഖലയില്
നിനള്ള വരുമോനം  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  മൂല്യവര്ദ്ധനവ് /കാര്ഷിക  സംസ്ക്കരണ/വിളടവടുപ്പിന്
മശഷമുള്ള പരിപാലനം എന്നിവ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുനണ്ടു്. 

എസ്.എഫ്.എ.സി. ടചെറുകിടെ ഇടെത്തരം സംരംഭകർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതാണ്. ഇതിനായി
700.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന.  ടചെറുകിടെ  ഇടെത്തരം  കാര്ഷിക  സംസ്കരണ  യൂണിറ്റുകളക്കും
സ്വയംസഹായസംഘങ്ങള/വ്യക്തികളക്കുമോയി  സൂക്ഷ്മതല  യൂണിറ്റുകളക്കും   എസ്.എഫ്.എ.സി
സഹായം  നല്കുന്നതാണ്.  ഒരു യൂണിറ്റിന്  നൽകാവുന്ന പരമോവധി  സഹായം  50.00  ലക്ഷം
രൂപയാണ്.സാമ്പത്തിക  സ്ഥാപനത്തിൽ  നിനള്ള വായ്പ അനുവദിച്ച മശഷമോണ്  തുക
അനുവദിക്കുന്നത്.  ഹമേമക്രൊടലവൽ സംരംഭങ്ങളിൽ ടതാഴിൽ ലഭ്യതയും  ഉപജീവന മോർഗ്ഗവും  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതിനു മവണ്ട ഊന്നൽ നൽമകണ്ടതാണ്. മകരടഫഡിനു കീഴിലുള്ള പച്ചമത്തങ്ങ സംഭരിക്കുന്ന
ടസാഹസറ്റികളക്ക് ടകാപ്ര ഉണക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  സഹായം നല്കുന്നതാണ് .
എസ്.എഫ്.എ.സി  യിലൂടടെ സംരംഭകര്ക്ക്  സാമങ്കതിക  സഹായം  നല്കുന്നതിനായും  ഈ  തുക
വിനിമയാഗിക്കുന്നതാണ്.

 സര്ക്കാര്/ടപാതുമമേഖല/സഹകരണ മമേഖല/കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള/എഫ്.പി.ഒ കള എന്നിവ
മുമഖനയുള്ള വിപണനത്തിനും മൂല്യവര്ദ്ധനവിനും പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത സഹായമോയി 200.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന.  ഇതില് 50.00  ലക്ഷം രൂപ അരി ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ മൂല്യവര്ദ്ധനവിനുള്ള സഹായമോയി
മേയ്യില് ഹറസ്  പ്രഡ്യൂസര് കമ്പനിയ്ക്ക്  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന .  കണ്ണൂര് കൃഷി  വിജ്ഞാന
മകന്ദ്രത്തിലൂടടെയായിരിക്കും  ഈ  പരിപാടെി  നടെപ്പിലാക്കുക.  എസ്.എഫ്.എ.സി  യുടടെ പ്രവര്ത്തന
സഹായമോയി 50.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന.

മതനീച്ച വളർത്തലും  മതൻ  ഉല്പാദനവും  മകരളത്തിൽ  വളടരയധികം  സാദ്ധ്യതയുള്ള
മമേഖലയാണ്.  മതൻ  ഉത്പാദകർക്കുള്ള സഹായമോയും  മതനിടന്റേ മൂല്യവർദ്ധിത  ഉത്പന്നങ്ങൾ
സംസ്ഥാന  മഹാര്ട്ടീക്കളച്ചര് മേിഷന് മുമഖന  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും  തുടെരുന്നതാണ് .
ഇതിനായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

സംസ്ഥാന  നാളിമകര  വികസന  മകാര്പ്പമറഷന്  മൂല്യവര്ദ്ധിത  ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ
മപ്രാത്സാഹനത്തിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

കാര്ഷിക  മമേഖലയിടല അഗ്രി  സ്റ്റോര്ട്ടപ്പുകമളയും  സാമങ്കതിക  വിദ്യ അടെിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള
കണ്ടുപിടെിത്തങ്ങമളയും മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  200.00  ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടു്.  കാര്ഷിക മൂല്യ
ശൃംഖലയില് സാമങ്കതികമശഷി  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാന
പങ്കാളിയാകാന് വിഭാവനം ടചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോര്ട്ടപ് മേിഷടന്റേ മകരള അഗ്രിടടെക് ഇന്നമവഷന് മസാണ്
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(ടക.എ.ഐ.ഇസഡ്) വിളടവടുപ്പ്, സംഭരണം, മൂല്യവര്ദ്ധനവ്, വിപണനം, മലാജിസ്റ്റേിക്സ് എന്നിവയിലും
ശ്രദ്ധ മകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് .  വിവിധ  ടടെമക്നാളജി  ടഡാഹമേനുകളില് നിനള്ള വിദഗ്ദ്ധര് ,
ഹവവിദ്ധ്യമോര്ന്ന സ്റ്റോര്ട്ടപ്പുകള,  ഗമവഷണം,  മകാര്പ്പമററ്റുകള എന്നിവടയ ഇടന്നാമവഷന് മസാണ്
ഒരുമേിച്ച് ടകാണ്ടു് വരും. ടക.എ.ഐ.ഇസഡ് നായുള്ള മപ്രാഗ്രാം പ്ലാന്, വികസനം, നടെത്തിപ്പ് എന്നിവ
മകരള സ്റ്റോര്ട്ടപ്പ് മേിഷന് കൃഷി വകുപ്പ് വഴി നടെപ്പിലാക്കും.  കാര്ഷിക മമേഖലയില് നൂതന ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ
വികസനവും വാണിജ്യവല്ക്കരണവും,  കാര്ഷിക മൂല്യ ശൃംഖലയ്ക്കായി നൂതന സാമങ്കതിക വിദ്യകളുടടെ
വികസനവും പ്രധാന മമേഖലകളായിരിക്കും.   ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ മചെർക്കുന.

ക്രെമേ
നമ്പർ

ഘടെകങ്ങള
തുക 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 എസ്.എഫ്.എ.സി മുമഖന മൂല്യവർദ്ധനവ് യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള സഹായം

(എ) ടചെറുകിടെ ഇടെത്തരം കാർഷിക സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള 
സഹായം

400.00

(ബി) വ്യക്തിഗത/സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ അടെിസ്ഥാനമോക്കി 
ഗ്രാമേപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള മൂല്യവർദ്ധനവ് യൂണിറ്റുകൾ-
ഹമേമക്രൊടലവൽ യൂണിറ്റ്

300.00

2
സർക്കാർ/ടപാതുമമേഖല/സഹകരണ/കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്/എഫ്.പി.ഒ 
തലത്തില് വിപണികളക്കും മൂല്യവർദ്ധനവ് യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള സഹായം

200.00

3 മതൻ ഉല്പാദനത്തിനുള്ള സഹായം 25.00
4 എസ്.എഫ്.എ.സി യ്ക്കുള്ള പ്രവര്ത്തന സഹായം 50.00

5
സംസ്ഥാന നാളിമകര വികസന മകാര്പ്പമറഷന് മൂല്യവര്ദ്ധിത 
ഉല്പന്നങ്ങളക്കുമുള്ള സഹായം

100.00

6 അഗ്രി സ്റ്റോര്ട്ടപ്പിനുള്ള സഹായവും അഗ്രി ബിസിനസ് ഇന്ക്യുമബറ്ററും 200.00
ആടക 1275.00

30)
ബമയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകള 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
അധികസഹായം

ശീര്ഷകം : 2810-00-105-97 50.00  ലക്ഷം രൂപ

മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതിയായ  മദശീയ  ബമയാഗ്യാസ്  വികസന  പദ്ധതിയില് ബമയാഗ്യാസ്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി  ജനറല് വിഭാഗത്തിന്  12000  രൂപയും  പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്
13000  രൂപയുമോണ്  ഒരു പ്ലാന്റേിനുള്ള സഹായമോയി  ഉളടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത് .  സംസ്ഥാനത്ത്
ബമയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുടടെ നിര്മ്മാണ ടചെലവ്  30000  രൂപ മുതല് 100000  രൂപ വടര ആകാറുണ്ടു്.
കര്ഷക  സമൂഹത്തിന്  ഈ  പദ്ധതി  കൂടുതല് ആകര്ഷകമോക്കുന്നതിനായി  മകന്ദ്ര ഗവണ്ടമേന്റേില്
നിനള്ള തുകക്ക്  പുറടമേ തത്തുല്യമോയ  തുക  സംസ്ഥാന  ഗവണ്ടമേന്റേ്  അധികസഹായമോയി
വകയിരുത്തി ബമയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകള നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം യഥാക്രെമേം  8000  രൂപ, 9000
രൂപ  ആക്കി  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന .  ഇതിനായി  2020-21  ല് 50.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന. 

31)
ഗ്രാമേീണ അടെിസ്ഥാന സൗകര്യ 
വികസന നിധി 
(ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്)

ശീര്ഷകം : 4435-01-101-97 750.00  ലക്ഷം രൂപ

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-നു കീഴിൽ അംഗീകരിച്ച മപ്രാജക്ടുകൾ നടെപ്പിലാക്കുന്നതിന്  മവണ്ടിയാണ്
വിഹിതം.  2020-21  ല് ട്രൈാന്ടഷ XX-XXVI  വടരയുള്ള പുതിയതും  തുടെര്നടകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമോയ
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പദ്ധതികള കാര്ഷിക മമേഖലയിടല അടെിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി  ആർ .ഐ.ഡി.എഫ്
വിഹിതം  ഉപമയാഗിച്ച്  നടെപ്പിലാക്കും.  മകരള  മസ്റ്റേറ്റ്  ടവയർഹൗസിംഗ്  മകാർപ്പമറഷന്
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. മപ്രാജക്ടുകൾ നടെപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും ഇതില് ഉളടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.

മേറ്റു പരിപാടെികൾ

മേറ്റു കാർഷിക  പരിപാടെികളുടടെ കീഴിൽ  2020-21  വർഷത്തിൽ  താടഴ പറയുന്ന പദ്ധതി
ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

32) കര്ഷക മക്ഷമേ ഫണ്ട് മബാര്ഡ് ശീര്ഷകം : 2401-00-109-76 100.00  ലക്ഷം രൂപ

കാര്ഷിക  വികസന  കര്ഷക  മക്ഷമേ  വകുപ്പ്  വഴി  നിലവില് നടെപ്പിലാക്കുന്ന ടപന്ഷന്
പദ്ധതികളും  മക്ഷമേ  പദ്ധതികളും  മബാര്ഡ്  വഴി  ഏടറ്റടുക്കും.  ഇതിനായി  100.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.

33)
ഇന്റേർനാഷണൽ  റിസർച്ച്  ആന്റേ്
ടട്രൈയിനിംഗ്  ടസന്റേർ  മഫാർ  ബിമലാ
സീ ടലവൽ ഫാമേിംഗ് (IRTCBF)

ശീര്ഷകം : 2415-01-004-88 20.00  ലക്ഷം രൂപ

നൂതന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജനപ്രിയമോക്കുന്നതിനും ,  കുട്ടനാടെ്  മമേഖലയിടല ഫീല്ഡ് പ്രശ്നങ്ങള
പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രവര്ത്തന ചെിലവുകളക്കുമോയി 20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന.

34) മകരള സംസ്ഥാന ടവയർഹൗസിംഗ് 
മകാർപ്പമറഷൻ ഓഹരി മൂലധനം ശീര്ഷകം : 4408-02-190-99 25.00  ലക്ഷം രൂപ

മകന്ദ്ര ടവയർ  ഹൗസിംഗ്  മകാർപ്പമറഷൻ  നൽകുന്ന ഓഹരി  മൂലധനത്തിന്  തുല്യമോയ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിടന്റേ വിഹിതമോയി തുക വകടകാള്ളിച്ചിരിക്കുന. 2020-21 ല് ഇതിമലയ്ക്കായി 25.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

35) വയനാടെ് ജില്ലയുടടെ കാര്ഷിക 
മമേഖല പുനരുജ്ജീവനം ശീര്ഷകം : 2401-00-800-27 1335.00  ലക്ഷം രൂപ

വയനാടെ്  ജില്ലയുടടെ കാര്ഷിക  സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥ അപകടെകരമോയ  അവസ്ഥയിലാണ് .
വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യാപകമോയ  ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ  കാര്ഷിക  വരുമോനടത്ത വളടര വലിയ  മതാതിൽ
അസ്ഥിരടപ്പടുത്തുനണ്ട്. ദുരിത ബാധിതരായ ജനങ്ങളുടടെ ഉപജീവനം പുനരുദ്ധീകരിക്കാന് മകന്ദ്ര സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരുകൾ  വിവിധ  പാമക്കജുകൾ  ടകാണ്ടുവരുനണ്ട്.  2018,  2019  വര്ഷങ്ങളില് കാലവര്ഷംമൂലം
വിളകളക്കും ഭൂമേിയ്ക്കുമുണ്ടായ ഭീമേമോയ നഷ്ടങ്ങള ജില്ലടയ സാരമോയി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ജില്ലയുടടെ കാര്ഷിക സമ്പദ്
വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്  ഉണര്മവ്വകാന്,  സമുചെിതമോയ  മുന്-പിന് സംമയാജനമത്താടു കൂടെിയ  നിരവധി  മകന്ദ്രീകൃത
ഇടെടപടെലുകൾ നടെപ്പിൽ വരുത്തുവാന് നിര്മദ്ദേശിക്കടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
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കീടെമരാഗബാധ,  മുരുക്ക്  മേരങ്ങളുടടെ നഷ്ടം  എന്നിവ  നിമേിത്തം  ജില്ലയിടല കുരുമുളക്  കൃഷി
മശാഷിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  കുരുമുളകിടന്റേ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായുള്ള സമേഗ്ര മപ്രാജക്ടിന്
സഹായം  നല്കുന്നതാണ്.  വയനാടെ്  ജില്ലയിടല കുരുമുളക്  കൃഷിയുമടെയും  കാപ്പി  കൃഷിയുമടെയും
സാമങ്കതികാധിഷ്ഠിത  വികസനത്തിനായി  1000.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  പ്രാമദശിക സമേഗ്ര
കീടെ പരിപാലനം,  ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്,  ഓര്മത്താമട്രൈാപ്പിക്  ഷൂടെ്സിൽ നിനള്ള നടെീൽ വസ്തുക്കളുടടെ ഉല്പാദനം ,
നഴ്സറികൾ  സ്ഥാപിക്കൽ,  സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടടെ പ്രമയാഗം ,  മവരിടന്റേ വികസനത്തിനാവശ്യമോയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ മേറ്റ് അത്യാവശ്യ സഹായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി വിഹിതം ഉപമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

മുന് വര്ഷങ്ങളിൽ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നഴ്സറികളുടടെ സഹായമത്താടടെ നടെീൽ വസ്തുക്കളുടടെ
ഉല്പാദനത്തിനായി  സമേഗ്ര തന്ത്രം ആവിഷ്ക്കരിമക്കണ്ടതാണ് .  2018,  2019  വര്ഷങ്ങളിടല തുടെര്ച്ചയായ
ടവള്ളടപ്പാക്കത്തിലും മേണ്ണിടെിച്ചിലും സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളക്ക് പ്രമത്യകിച്ച് ജാതി മേരത്തിന് സാരമോയ
നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.  ജില്ലയിടല ജാതിക്ക വിള  പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന് 50.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന.   ഈ  തുകയില് നിനം  ഇഞ്ചി ,  മേഞ്ഞള എന്നീ  വിളകളുടടെ കൃഷിയും
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി 20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

ഈ  പദ്ധതിയിൽ  ലീഡ്സിടല ഫീല്ഡ്  അസിസ്റ്റേന്റേ്മോരുടടെ പ്രവര്ത്തനം
സംമയാജിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  ഘടെകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന

ക്രെമേ നമ്പർ ഘടെകങ്ങൾ
തുക 

(ലക്ഷം രൂപ)
1 സമേഗ്ര കുരുമുളക് കാപ്പി വികസനം 1000.00
2 ജാതികൃഷിയുടടെ വിസ്തൃതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് 50.00

3
ടവള്ളടപ്പാക്ക ദുരിതങ്ങള പരിഹരിക്കുന്നതിനും 
പുനരുദ്ധാരണത്തിനും

285.00

ആടക 1335.00

2018,  2019  വര്ഷങ്ങളിലുണ്ടായ  ടവള്ളടപ്പാക്കവും  ഉരുളടപാട്ടലും  ജില്ലടയ സാരമോയി
ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.  മേണപര്യമവഷണ  സംരക്ഷണ  വകുപ്പു മുമഖന  ടവള്ളടപ്പാക്ക ദുരിതങ്ങള
പരിഹരിക്കുന്നതിനും പുനരുദ്ധാരണത്തിനുമോയി 285.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

പുതിയ പദ്ധതികൾ 

36)
കൃഷി പാഠശാല- അമഗ്രാ 
എമക്കാളജിക്കല് യൂണിറ്റ് (എ.ഇ.യു)
അടെിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള കൃഷി 

ശീര്ഷകം : 2401-00-109-60 350.00  ലക്ഷം രൂപ

2020-21  വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില് കാര്ഷിക  ആവാസ  യൂണിറ്റടെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷിയ്ക്ക്
പ്രാധാന്യം  നല്കും.  കാര്ഷിക  ആവാസ  യൂണിറ്റടെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷി  എന്ന ആശയടത്ത
സംബന്ധിച്ച്  കര്ഷകര്ക്ക്  അവമബാധം  ഉണ്ടാക്കും.  കൂടൊടത ലാഭകരമോയി  കൃഷി
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ടചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമോയ  ശാസ്ത്രീയവും  സാമങ്കതികവുമോയ  വശങ്ങടള സംബന്ധിച്ചുള്ള സമേകാലിക
വിവരങ്ങള പ്രദാനം ടചെയ്യും. 

ഹനപുണ്യ വികസനത്തിനുള്ള മദശീയ  മോര്ഗ്ഗ നിര്മദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമോയി  200.00
മേണിക്കൂര് ഹദര്ഘ്യമുള്ള ഹനപുണ്യ പരിശീലന പരിപാടെിയാണ് കൃഷി ഭവനുകള വഴി നടെപ്പിലാക്കുക .
മകരള  കാര്ഷിക  സര്വ്വകലാശാലയിടല വിജ്ഞാന  വ്യാപന  ഡയറക്ടര് കൃഷി  വിജ്ഞാന  മകന്ദ്രം ,
ആത്മ തമദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള എന്നിവയുടടെ സഹായമത്താടടെ ഒരു ലക്ഷം കര്ഷകര്ക്കും
യുവാക്കളക്കും  പരിശീലനം  നല്കും.  ഈ  വിദഗ്ദ്ധ കര്ഷകര്ക്ക്  അംഗീകാരമോയി  പരിശീലന
പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കും.  മദശീയതലത്തിലുള്ള ഹനപുണ്യ വികസന ഏജന്സികളുമോയി
പദ്ധതി സംമയാജിപ്പിക്കും.

വിവിധ പദ്ധതികളക്കു കീഴില് നിര്മദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലന ,  മബാധവല്ക്കരണ പരിപാടെികള
സമമേതി ഏമകാപിപ്പിക്കുകയും നടെത്തുകയും ടചെയ്യും.

2020-21  വര്ഷടത്ത സമേഗ്ര പരിശീലന  മമോഡ്യൂളും  പരിശീലന  കലണ്ടറും  തയ്യാറാക്കുകയും
അതനുസരിച്ച് കൃഷി ഡയറക്ടറുടടെ അംഗീകാരമത്താടടെ പരിപാടെികള ആസൂത്രണം ടചെയ്യുന്നതുമോണ് .
ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക 350.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

37)
പുനര്ജ്ജനി  പ്രളയാനന്തര –
കാര്ഷികമമേഖലയുടടെ 
പുനസ്ഥാപനം

ശീര്ഷകം : 4401-00-800-94 224.00  ലക്ഷ രൂപ

2018,2019  വര്ഷങ്ങളിടല കനത്ത മേഴടയത്തുടെര്നണ്ടായ  പ്രളയവും  പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും
കാര്ഷിക  വിളകളക്കും  സംഭരിച്ച ഉല്പന്നങ്ങളക്കും  കനത്ത നഷ്ടമോണ്  ഉണ്ടാക്കിയത് .  കൂടൊടത
കര്ഷകരുടടെ പാടെങ്ങളിലും ഡിപ്പാര്ട്ടടമേന്റേ് ഫാമുകളിലും ഓഫീസ് ടകട്ടിടെങ്ങളിലും സംഭരിച്ചു വച്ചിരുന്ന
കാര്ഷിക  ഉല്പന്നങ്ങള,  യന്ത്രസാമേഗ്രികള,  അടെിസ്ഥാന  ടസൗകര്യങ്ങള എന്നിവയ്ക്കും  മകടുപാടുകള
സംഭവിച്ചു. അതുമപാടല കൃഷിഭൂമേിയ്ക്കുണ്ടായ  നഷ്ടങ്ങളും  നികമത്തണ്ടതുണ്ടു് .  2018  ലും  2019  ലുമോയി
സംഭവിച്ച പ്രളയത്തിമന്റേയും മേടണ്ണാലിപ്പിമന്റേയും ഫലമോയുണ്ടായ മകടുപാടുകള നികത്തുകയാണ് പദ്ധതി
ലക്ഷ്യമോക്കുന്നത്. ടതാഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വരുമോനദായകവുമോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കും കൂടുതല്
ശ്രദ്ധ നല്കുന്നതാണ്. 

മേടണ്ണാലിപ്പില് പൂര്ണ്ണനാശം  സംഭവിച്ച കൃഷിഭൂമേിയുടടെ പുനരുജ്ജീവനം ,  കാര്ഷിക വകുപ്പിന്
കീഴിലുള്ള ഫാമുകളുമടെയും ഓഫീസ്  ടകട്ടിടെങ്ങളുമടെയും മകടുപാടു തീര്ക്കല് ,  നഴ്സറികള,  കമമ്പാളങ്ങള
എന്നിവയുടടെ വികസനം ,  യന്ത്രവത്ക്കരണം,  മതാട്ടങ്ങളുമടെയും  പാടെമശഖരങ്ങളുമടെയും  അടെിസ്ഥാന
ടസൗകര്യ വികസനം, പ്രധാന വിളകളുടടെ കൃഷി വിസ്തൃതി വ്യാപനവും പുനസ്ഥാപിക്കലും എന്നിവയാണ്
പദ്ധതിയ്ക്കു കീഴിടല മേറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള. വരളച്ചടയ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനായി മേഴടവള്ളസംഭരണം,
മേണ്ണ് -ജല സംരക്ഷണം എന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഇതില് ഉളടപ്പടുന. 

പ്ലാന്റേ്  ടഹല്ത്ത്  ക്ലിനിക്കുകള,  കൃഷി  ഭവനുകള,  മബ്ലാക്ക്  തലത്തിലുള്ള എ .ഡി.എ
ഓഫീസുകള എന്നിവയുടടെ അടെിസ്ഥാന ടസൗകര്യ വികസനവും പദ്ധതിയിലുളടപ്പടുന . 2018  മലയും
2019  മലയും പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിലുണ്ടായ മകടുപാടുകള നികത്തുന്നതിനും തുക ഉപമയാഗിമക്കണ്ടതാണ് .
2018  ടല പ്രളയടത്തത്തുടെര്ന്ന്  പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിടല ടപരിങ്ങറ  കൃഷിഭവനുണ്ടായ  നാശനഷ്ടം
വളടര ഗുരുതരമോയിരുന .  ഈ കൃഷിഭവടന്റേ പുനര്നിര്മ്മാണത്തിനും  തുക  ഉപമയാഗിമക്കണ്ടതാണ് .
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പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിടല മുഖ്യകൃഷി ഓഫീസറുടടെ വിശദ മപ്രാജക്ട് നിര്മദ്ദേശത്തിടന്റേ അടെിസ്ഥാനത്തില്
തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  പുനരധിവാസ പാമക്കജ്  വിജയകരമോയി  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്  തടെസ്സം
നില്ക്കുന്ന നിര്ണ്ണായക വിടെവുകള നികത്തുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഹിതം വിനിമയാഗിമക്കണ്ടത്.

മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി – സംസ്ഥാന വിഹിതം

38)

സംമയാജിത പദ്ധതി  കൃഷി ഉന്നതി –
മയാജന ഉൾടപ്പടടെയുള്ള മേറ്റ് 
മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ - (40 
ശതമോനം സംസ്ഥാന വിഹിതം)

a
   സബ് മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൽച്ചർ 

 എകസൻഷൻ (എസ്.എം.എ.  ഇ ) - 
മകന്ദ്ര വിഹിതം   

2401-00-109-64 – ജനറൽ 890.00

2401-00-789-97 (01) – 
എസ്.സി.പി

100.00

2401-00-796-96 (01) – 
ടി.എസ്.പി

10.00

b  മറ CSS  (40% CSS)   മകന്ദ്ര വിഹിതം   

2401-00-109-65 – ജനറൽ 3490.00

2401-00-789-86 – 
എസ്.സി.പി

392.00

2401-00-796-87 – 
ടി.എസ്.പി

39.00

c
മഹാർട്ടികൾച്ചർ വികസനത്തിനായുള്ള 
മേിഷൻ (എം.ഐ.ഡി.എച്ച്)                    

2401-00-789-89 - 
എസ്.സി.പി

263.00

2401-00-796-90 - ടി.എസ്.പി 30.00

d

രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് മയാജന 
(ആർ.ടക.വി.ഹവ)
                                  

2401-109-61-01 - ജനറൽ 3582.00

2401-789-84-01 - 
എസ്.സി.പി

599.00

2401-796-85-01 - ടി.എസ്.പി 105.00

Total 9500.00

മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികൾ  പുന:സംഘടെിപ്പിച്ചതിടന്റേ ഭാഗമോയി  പദ്ധതികളുടടെ എണ്ണം
കുറയ്ക്കുകയും,  അനുമയാജ്യമോയ  പദ്ധതികൾ  കടണ്ടത്തുന്നതിനും  അവ  നടെപ്പിലാക്കുന്നതിനും  ഉപ
പദ്ധതികൾക്ക്  രൂപം  നൽകുന്നതിനും,  സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്  കൂടുതൽ  അധികാരം  നൽകിടക്കാണ്ട്
സംമയാജിത പദ്ധതി എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയത്തിന് രൂപം നൽകുകയുണ്ടായി .  മകന്ദ്രബഡ്ജറ്റിൽ
ഇതിനായുള്ള വിഹിതം സുതാര്യ മോനദണ്ഡ പ്രകാരം വകയിരുത്തുന്നതാണ്. പദ്ധതി നടെത്തിപ്പ് കൂടുതൽ
സുഗമേമോക്കുന്നതിനായി  കാർഷിക മമേഖലയിടല എല്ലാ മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും ഈ സംമയാജിത
പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ ഉൾടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന.  കൃഷി ഉന്നതി മയാജന എന്ന പദ്ധതിയാണ് കാർഷിക
മമേഖലയിൽ  ഏടറ്റടുത്തിട്ടുള്ള സംമയാജിത  പദ്ധതി .  ഈ  പദ്ധതിയുടടെ 60 ശതമോനം  തുക  മകന്ദ്ര
വിഹിതവും 40 ശതമോനം തുക സംസ്ഥാന വിഹിതവുമോണ്. തുടെർന്ന് നടെപ്പിലാക്കി വരുന്ന മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത
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പദ്ധതികളായ  മദശീയ  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ  മേിഷൻ  (എൻ.എഫ്.എസ്.എം),  മഹാർട്ടികൾച്ചർ
വികസനത്തിനായുള്ള മേിഷൻ  (എം.ഐ.ഡി.എച്ച്), മദശീയ  കാര്ഷിക  സുസ്ഥിര
പദ്ധതി(എന്.എം.എസ്.എ),എണ്ണപ്പന,  എണ്ണക്കുരു എന്നിവയ്ക്കുള്ള മദശീയ മേിഷൻ  (എൻ.എം.  ഒ.ഒ.പി),
കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനും സാമങ്കതിക വിദ്യക്കുമുള്ള മദശീയ പദ്ധതി  (എൻ.എം.എ.ഇ.റ്റി),
രാഷ്ട്രീയ  കൃഷി  വികാസ്  മയാജന  (ആർ.ടക.വി.ഹവ),  പരമ്പരാഗത  കൃഷി  വികാസ്  മയാജന
(പി.ടക.വി.ഹവ),  പ്രധാൻ  മേന്ത്രി  കൃഷി  സിജ്ഞയ്  മയാജന  (പി.എം.ടക.എസ്.ഹവ), അമഗ്രാ
മഫാറസ്ട്രേിക്കായുള്ള മദശീയ  പദ്ധതി ,  സസ്യമരാഗകീടെകളവ്യാപന  നിയന്ത്രണ  പരിമശാധനയ്ക്കായുള്ള
സബ്മേിഷന്,  വിവര  സമങ്കതിക  വിദ്യ,  കാര്ഷിക  വിപണത്തിനായുള്ള സംമയാജിത  പദ്ധതി ,  മകന്ദ്ര
സഹായമത്താടടെയുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എന്നീ പദ്ധതികൾ ഇതിൽ ഉൾടപ്പടുന. 2020-21
വർഷം  ഈ പദ്ധതിയുടടെ സംസ്ഥാന വിഹിതമോയി  9500.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.  ഇതിൽ
1000.00  ലക്ഷം  രൂപ  കാർഷിക  വിജ്ഞാന  വ്യാപനത്തിനും  സാമങ്കതിക  വിദ്യക്കുമുള്ള പദ്ധതിയുടടെ
ഉപപദ്ധതിയായ  കാർഷിക  വിജ്ഞാന  വ്യാപനത്തിനായി  (എസ്.എം.എ.ഇ)  നീക്കിവച്ചിരിക്കുന.
ആര്.ടക.വി.ഹവ യുടടെ സംസ്ഥാന വിഹിതമോയ 4286.00 ലക്ഷം രൂപയും,  മഹാര്ട്ടിക്കളച്ചര് മേിഷടന്റേ
സംസ്ഥാന വിഹിതമോയ  293.00  ലക്ഷം രൂപയും മേറ്റ്  സി.എസ്.എസ്  പദ്ധതികളുടടെ  സംസ്ഥാന
വിഹിതമോയ  3921.00  ലക്ഷം രൂപയും ഇതില് വകയിരുത്തുന.  ഇതിനു പുറടമേ 2020-21-ൽ പുതിയ
മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ ഏടതങ്കിലും അനുവദിക്കുകയാടണങ്കിൽ അവയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതവും
ഇതിൽനിനം  വഹിക്കാവുന്നതാണ്.  എൻ.എം.എ.ഇ.റ്റി.  ഒഴിടകയുള്ള എല്ലാ  പദ്ധതികൾക്കും  മകന്ദ്ര
ഗവൺടമേന്റേിൽ നിനം അനുമേതി ലഭിച്ച മശഷം ഭരണാനുമേതി നൽകാവുന്നതാണ്.  ആർ.ടക.വി.ഹവ-
ൽ കീഴിലുള്ള വിഹിതം  ടനല്കൃഷി  വികസനം ,  പച്ചക്കറി  വികസനം,  ഹജവ കൃഷി  മപ്രാത്സാഹനം,
ടമോത്ത വ്യാപാര വിപണികളുടടെ അടെിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ,  ജില്ലാ സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങള, നീര
സംസ്കരണ മപ്രാജക്ടുകളക്കുള്ള സഹായം എന്നിവയ്ക്കായി വിനിമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

മകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതികള 

മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി –  മകന്ദ്ര വിഹിതം

1)

സംമയാജിത പദ്ധതി  കൃഷി ഉന്നതി –
മയാജന ഉൾടപ്പടടെയുള്ള മേറ്റ് 
മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ - (60 
ശതമോനം മകന്ദ്ര വിഹിതം)

a
   സബ് മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൽച്ചർ 

 എകസൻഷൻ (എസ്.എം.എ.  ഇ ) - 
മകന്ദ്ര വിഹിതം   

2401-00-109-64 – ജനറൽ 1335.00

2401-00-789-97(01) – 
എസ്.സി.പി

150.00

2401-00-796-96(01) – 
ടി.എസ്.പി

15.00

b  മറ CSS  (60% CSS)   മകന്ദ്ര വിഹിതം
2401-00-109-65 – ജനറൽ 5235.00

2401-00-789-86 – എസ്.സി.പി 588.00

2401-00-796-87 – ടി.എസ്.പി 59.00
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c
മഹാർട്ടികൾച്ചർ വികസനത്തിനായുള്ള
മേിഷൻ (എം.ഐ.ഡി.എച്ച്)                 

2401-00-789-89 - എസ്.സി.പി 400.00

2401-00-796-90 - ടി.എസ്.പി 40.00

d

രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് മയാജന 
(ആർ.ടക.വി.ഹവ)
                                  

2401-109-61-01 - ജനറൽ 5372.00

2401-789-84-01 - എസ്.സി.പി 898.00

2401-796-85-01 - ടി.എസ്.പി 158.00

Total 14250.00

മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികൾ  പുന:സംഘടെിപ്പിച്ചതിടന്റേ ഭാഗമോയി  പദ്ധതികളുടടെ എണ്ണം
കുറയ്ക്കുകയും,  അനുമയാജ്യമോയ  പദ്ധതികൾ  കടണ്ടത്തുന്നതിനും  അവ  നടെപ്പിലാക്കുന്നതിനും  ഉപ
പദ്ധതികൾക്ക്  രൂപം  നൽകുന്നതിനും,  സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്  കൂടുതൽ  അധികാരം  നൽകിടക്കാണ്ട്
സംമയാജിത പദ്ധതി എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയത്തിന് രൂപം നൽകുകയുണ്ടായി .  മകന്ദ്രബഡ്ജറ്റിൽ
ഇതിനായുള്ള വിഹിതം സുതാര്യ മോനദണ്ഡ പ്രകാരം വകയിരുത്തുന്നതാണ്. പദ്ധതി നടെത്തിപ്പ് കൂടുതൽ
സുഗമേമോക്കുന്നതിനായി  കാർഷിക മമേഖലയിടല എല്ലാ മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും ഈ സംമയാജിത
പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ ഉൾടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന..

 കൃഷി  ഉന്നതി  മയാജന  എന്ന പദ്ധതിയാണ്  കാർഷിക  മമേഖലയിൽ  ഏടറ്റടുത്തിട്ടുള്ള
സംമയാജിത  പദ്ധതി.  ഈ  പദ്ധതിയുടടെ 60 ശതമോനം  തുക  മകന്ദ്ര വിഹിതവും  40 ശതമോനം  തുക
സംസ്ഥാന  വിഹിതവുമോണ്.  തുടെർന്ന്  നടെപ്പിലാക്കി  വരുന്ന മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികളായ  മദശീയ
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ  മേിഷൻ  (എൻ.എഫ്.എസ്.എം),  മഹാർട്ടികൾച്ചർ  വികസനത്തിനായുള്ള മേിഷൻ
(എം.ഐ.ഡി.എച്ച്), മദശീയ കാര്ഷിക സുസ്ഥിര പദ്ധതി(എന്.എം.എസ്.എ),എണ്ണപ്പന,  എണ്ണക്കുരു
എന്നിവയ്ക്കുള്ള മദശീയ മേിഷൻ  (എൻ.എം.  ഒ.ഒ.പി),  കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനും സാമങ്കതിക
വിദ്യക്കുമുള്ള മദശീയ പദ്ധതി (എൻ.എം.എ.ഇ.റ്റി), രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് മയാജന (ആർ.ടക.വി.ഹവ),
പരമ്പരാഗത കൃഷി  വികാസ്  മയാജന  (പി.ടക.വി.ഹവ),  പ്രധാൻ മേന്ത്രി  കൃഷി  സിജ്ഞയ്  മയാജന
(പി.എം.ടക.എസ്.ഹവ), അമഗ്രാ  മഫാറസ്ട്രേിക്കായുള്ള മദശീയ  പദ്ധതി ,  സസ്യമരാഗകീടെകളവ്യാപന
നിയന്ത്രണ പരിമശാധനയ്ക്കായുള്ള സബ്മേിഷന്,  വിവര സമങ്കതിക വിദ്യ,  കാര്ഷിക വിപണത്തിനായുള്ള
സംമയാജിത പദ്ധതി,  മകന്ദ്ര സഹായമത്താടടെയുള്ള വിള  ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി  എന്നീ പദ്ധതികൾ
ഇതിൽ ഉൾടപ്പടുന. 2020-21  വർഷം ഈ പദ്ധതിയുടടെ സംസ്ഥാന വിഹിതമോയി  14250.00  ലക്ഷം
രൂപ വകയിരുത്തുന. ഇതിൽ 1500.00 ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനും സാമങ്കതിക
വിദ്യക്കുമുള്ള പദ്ധതിയുടടെ ഉപപദ്ധതിയായ കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനായി  (എസ്.എം.എ.ഇ)
നീക്കിവച്ചിരിക്കുന.  ആര്.ടക.വി.ഹവ യുടടെ സംസ്ഥാന  വിഹിതമോയ  6428.00  ലക്ഷം  രൂപയും,
മഹാര്ട്ടിക്കളച്ചര് മേിഷടന്റേ സംസ്ഥാന  വിഹിതമോയ  440.00  ലക്ഷം  രൂപയും  മേറ്റ്  സി.എസ്.എസ്
പദ്ധതികളുടടെ  സംസ്ഥാന വിഹിതമോയ  5882.00 ലക്ഷം രൂപയും ഇതില് വകയിരുത്തുന.  ഇതിനു
പുറടമേ 2020-21-ൽ  പുതിയ  മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികൾ  ഏടതങ്കിലും  അനുവദിക്കുകയാടണങ്കിൽ
അവയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതവും ഇതിൽനിനം വഹിക്കാവുന്നതാണ്. എൻ.എം.എ.ഇ.റ്റി. ഒഴിടകയുള്ള
എല്ലാ  പദ്ധതികൾക്കും  മകന്ദ്ര ഗവൺടമേന്റേിൽ  നിനം  അനുമേതി  ലഭിച്ച മശഷം  ഭരണാനുമേതി
നൽകാവുന്നതാണ്.  ആർ.ടക.വി.ഹവ-ൽ  കീഴിലുള്ള വിഹിതം  ടനല്കൃഷി  വികസനം ,  പച്ചക്കറി
വികസനം,  ഹജവ  കൃഷി  മപ്രാത്സാഹനം,  ടമോത്ത വ്യാപാര  വിപണികളുടടെ അടെിസ്ഥാന  സൗകര്യ
വികസനം, ജില്ലാ സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങള, നീര സംസ്കരണ മപ്രാജക്ടുകളക്കുള്ള സഹായം എന്നിവയ്ക്കായി
വിനിമയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
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2) മദശീയ ബമയാഗ്യാസ് വികസന 
പരിപാടെി ശീര്ഷകം : 2810-00-105-99  400.00 ലക്ഷം രൂപ

ഈ  പദ്ധതി  പ്രകാരം  സാധാരണ  ബമയാഗ്യാസ്  പ്ലാന്റും  സാനിറ്ററി  മടൊയ് ലറ്റ്  പ്ലാന്റും
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും  നിര്മ്മാണ  പ്രവര്ത്തനത്തില് ഏര്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്നവര്ക്ക്  പരിശീലനവും ,
ഗുണമഭാക്താവിനും മേറ്റ്  മടെണ് കീ  ഏജന്റുമോര്ക്കും സാമ്പത്തിക സഹായവും ലക്ഷ്യമേിട്ടിരിക്കുന .  ഒരു
പ്ലാന്റേിടന്റേ സബ്സിഡി  നിരക്ക്  ജനറല് വിഭാഗത്തിന്  12000  രൂപയും  പട്ടിക  ജാതി  പട്ടിക  വര്ഗ്ഗ
വിഭാഗത്തിന്  13000  രൂപയുമോണ്.   ബമയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റേ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിടന്റേ ചെിലവ് ,  പരിശീലന
ചെിലവ്, മേറ്റു പ്രവര്ത്തന ചെിലവുകളക്കും നടെത്തിപ്പിനുമോയി വിഹിതം വകടകാള്ളിച്ചിരിക്കുന.  2019-20 ല്
മടൊക്കണ് വിഹിതമോയി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള 400.00 ലക്ഷം രൂപ മകന്ദ്ര സഹായമോയി പ്രതീക്ഷിക്കുന.
മകന്ദ്ര ഗവടണ്മെന്റേ്  മപ്രാജക്ട്  അംഗീകരിക്കുന്നതിടന്റേ അടെിസ്ഥാനത്തില് ആവശ്യമോയ  തുക
അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  
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