മമേഖലാ പരിപാടികൾ - സ്കീമുകളുടട വിശദാംശങ്ങൾ
കൃഷിയും അനുബന്ധ മമേഖലകളും
സംസ്ഥാന പദ്ധതി
വിള വികസനം
1) ഭക്ഷ്യ വിള ഉല്പാദനം
(വിഹിതം: 16725.00 ലക്ഷം രൂപ)
ഭക്ഷ്യവിള ഉലാദനതില് നാല് പദ്ധതികളാണ് ഉളടപടതിയിരികനത് – ടനല്
വികസനം, പ്രാമദശിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിളകളുടട വികസനം , പച്ചക്കറി വികസനം,
കിഴങ്ങ്/പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങളുടട വികസനം.
പതിമൂനാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയില് ഹരിത മകരളവുമോയി ബന്ധടപടതി അധിക
വിഭവം, പുതിയ ഘടകങ്ങള, സ്ഥാപന വികസനം എനിവ ഉളടപടതിടക്കാണ്ട് മകന്ദ്രീകൃത
സ്വഭാവമതാടട ഒരു പുനക്രമേീകരണം ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-20-ല് ഇതിനായി 167.25 മകാടി
രൂപ വകയിരുത്തുന. ഈ പദ്ധതിയുടട 33 ശതമോനം ഗുണമഭാക്താക്കള വനിതകളാ
യിരികം.

i)

ശീർഷകം : 2401-00-102-90

ടനല് വികസനം

വിഹിതം: 9085.00 ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാനത് 7 പ്രമത്യക കാര്ഷിക മമേഖലയില്ടപടന പ്രകൃത്യാ തടന
ടനല്കൃഷിക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമുള്ളതും ഉല്പാദന വര്ദ്ധനവിന് സാദ്ധ്യതയുള്ളതുമോയ
പ്രമദശങ്ങള മകന്ദ്രീകരിച്ച്
തരിശുനില
കൃഷികം
ഗ്രൂപ്
അടിസ്ഥാനതിലുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളകം
ഊനല് നല്കി
ടനല്ക്കൃഷി
വികസന
പരിപാടികള
നടപിലാകനതിന് പ്രധാന ഊനല് നല്കുന . ടനല്കൃഷിയുടട വിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപിച്ച് 3
ലക്ഷം ടഹക്ടര് ആകക എന ലക്ഷ്യം പതിമൂനാം പദ്ധതിയുടട അവസാനമതാടട
കകവരികനതിന് ലക്ഷ്യമേിടന. ഇതിമലയ്ക്കായി 2019-20-ല് 90.85 മകാടി രൂപ
വകയിരുത്തുന.
സുസ്ഥിര ടനല്കൃഷി വികസനതിന് ഉലാദമനാപാധികളകള്ള സഹായമോയി
നല്കുനതിന് 6500.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഇതില് 200.00 ലക്ഷം രൂപ തൃശ്ശൂര്
മകാള നിലങ്ങളക്ക് വകയിരുതിയിരികന . ഗുണമമേന്മയുള്ള വിത്തുകള , കജൈവ
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ഉലാദമനാപാധികള, സര്ട്ടിഫിമക്കഷന, കജൈവ നിയന്ത്രണകാരികള എനിവയ്ക്കുള്ള
സഹായമോയാണ് വകയിരുതിയിട്ടുള്ളത്. 400.00 ലക്ഷം രൂപ പാലക്കാട് ജൈിലയ്ക്കും 100.00
ലക്ഷം രൂപ ടപാക്കാളി കൃഷി മമേഖലയ്ക്കും ഉലാദമനാപാധികളകള്ള സഹായമോയി
വകയിരുതിയിരികന.
പാടമശഖര സമേിതികളുടട കൂട്ട് കൃഷി പ്രവര്തനങ്ങള മപ്രാത്സാഹിപികനതിന്
300.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിരികന. ഈ തുക കൂട്ട്കൃഷി മപ്രാത്സാഹിപികനതിനും
ഇ-മപടയ്മെന്റ് സമ്പ്രദായം നടപിലാകനത് സഹായികനതിനുമോയി ഒരു സുതാര്യ
മോനദണ്ഡതിടന്റ അടിസ്ഥാനതില് പാടമശഖര സമേിതികളക്ക് നല്കാവുനതാണ് .
പാടമശഖരങ്ങള പുനരുജ്ജീവിപിച്ച് അരിമേില്ലുകള സ്ഥാപികനതിന് മപ്രാത്സാഹനം
നല്കുനതാണ്. ഉതമേ കൃഷി മുറകളുടട സര്ട്ടിഫിമക്കഷന നടത്തുനതിനുള്ള സഹായവും
പാടമശഖരങ്ങളക്ക് നല്കുനതാണ്.
ടനല്കൃഷി വികസന ഏജൈനസികള്ള സഹായം മപ്രാജൈക്ട് അടിസ്ഥാനതില്
നല്കുനതാണ്. ഇതിനായി 150.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
തരിശുനില കൃഷിയ്ക്കുമവണ്ടി 2016-17 ല് മൂന് വര്ഷമതയ്ക്ക് അംഗീകരിച്ച സഹായം
ഈ വര്ഷവും തുടരുനതിനായി ഒരു സമേഗ്ര മകന്ദ്രീകൃത രീതി അവലംബികനതാണ് .
തരിശുനില കൃഷിക്കായി 1200.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. മേഹാത്മാ ഗാന്ധി
മദശീയ ഗ്രാമേീണ ടതാഴിലുറപ് പദ്ധതി, കുടംബശ്രീ, തമദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള
എനിവയുടട സജൈീവ പങ്കാളിതമതാടട ടനല്കൃഷിക്കനുമയാജൈ്യമോയ തരിശുനിലങ്ങള ഘട്ടം
ഘട്ടമോയി മപ്രാജൈക്ട് അടിസ്ഥാനതില് സുസ്ഥിര ടനല്കൃഷിക്കായി ഏടറ്റെടകനതാണ് .
കൃഷി ഓഫീസര്മോരുടട മനതൃത്വതില് ഉള്ള ഒരു സംഘം തമദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുമോയി
ചര്ച്ച ടചയ്ത് പഞ്ചായത് തലതില് തയ്യാറാകന ഗുണമഭാക്തൃ ലിസ്റ്റിടന്റ
അടിസ്ഥാനതിലായിരികം സഹായം അനുവദികനത്. ടമോതം ടനല്കൃഷി വിസ്തൃതി
വര്ദ്ധിപികനതിടന്റ ഭാഗമോയി ഒരുപൂ കൃഷിടയ ഇരുപൂ കൃഷിയാക്കിയും ഇരുപൂ കൃഷിടയ
മൂന്പൂ കൃഷിയുമോക്കി ഉയര്ത്തുനതിനുള്ള സാധ്യത കടണ്ടമതണ്ടതാണ്.
കര ടനല്കൃഷിയുടട സാധ്യത കണക്കിടലടത് ഇത് വികസിപികനതിനായി
375.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഇവിടടയും ആവശ്യമോയ പശ്ചാതല ടസൌകര്യങ്ങള
ഒരുകനതിനായി തമദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമടയും, ടതാഴിലുറപിമന്റയും പങ്കാളിതം
ഉറപാമക്കണ്ടതാണ്. കര ടനല്കൃഷികം തരിശുനില കൃഷികമുള്ള കര്ഷക ഗ്രൂപ്
രൂപീകരികനതിന് സഹായം നല്കുനതാണ്. ഓമരാ വര്ഷവും തരിശുനിലതില് കൃഷി
ടചയ്ത വിശദാംശങ്ങളുടട ഒരു ഡാറ്റൊ മബസ് ഓമരാ കൃഷി ഭവനിലും , പഞ്ചായതിലും
സൂക്ഷിമക്കണ്ടതാണ്. തരിശുനിലകൃഷിയുടട വിസ്തൃതി , പ്രവര്തനരീതികള, ഒരു ടഹക്ടറില്
നിനള്ള ഉലാദനം എനിവ ഡാറ്റൊ മബസില് ഉളടപടമതണ്ടതാണ്.
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ഓമരാ പ്രമദശതിനും അനുമയാജൈ്യമോയ സര്ട്ടികഫഡ് വിത്തുകള ലഭ്യമോകനത്
ഉറപാകനതിനായി രജൈിമസ്ട്രേഡ് സീഡ് മഗ്രാമവഴ്സ് മപ്രാഗ്രാം (ആര്.എസ്.ജൈി.പി) സീഡ്
വിമലജൈ് അടിസ്ഥാനതില് ഊനല് നല്കിടകാണ്ട് തുടരുനതാണ് . ഇതിനായി 125.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. രജൈിമസ്ട്രേഡ് സീഡ് മഗ്രാമവഴ്സിടന്റ പട്ടിക ഉളടപടന ഒരു
ഡാറ്റൊ മബസ് തയ്യാറാമക്കണ്ടതാണ്.
മേിനി കറസ് മേില്ലുകളും, പാര്മബായിലിംഗ് യൂണിറ്റുകളും, അരിയുടടയും, അരി
ടകാണ്ടുള്ള ഉലനങ്ങളുടടയും പ്രാമദശികസംസ്കരണതിനും , പായ്ക്കിംഗിനും ബ്രാന്റിംഗിനും
വിപണനതിനുമോയി സ്ഥാപികനതാണ്. കൂടാടത സവിമശഷ അരിയിനങ്ങളുടട
സംസ്ക്കരണതിനായി ടസ്പെഷ്യല് മേിനി കറസ് മേില്ലുകളും സ്ഥാപികനതാണ് . പാടമശഖര
സമേിതികള/ സഹകരണസംഘങ്ങള/ എന.ജൈി.ഒകള/ എഫ്.പി.ഒകള/കര്ഷകസംരംഭകര്
എനിവര് മുമഖന ആര് .ടക.വി.കവയില് നിനള്ള ധനസഹായമതാടട പദ്ധതി
നടപിലാക്കാന ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന .
സര്ട്ടിഫിമക്കഷനുള്ള സഹായവും
ഇതില്
ഉളടപടതിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനായി 70.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന.
ടവള്ളടപാക്കമതയും, വരളച്ചമയയും അതിജൈീവിക്കാന സാധികന വിവിധ ഇനം
ടനലിനങ്ങള വിവിധ ഗമവഷണങ്ങള മുമഖന വികസിപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . കുട്ടനാട് മപാടലയുള്ള
പ്രമദശങ്ങളില് ഇതരം ഇനങ്ങള കര്ഷകരുടട ഇടയില് പ്രചരിപിമക്കണ്ടത് ആവശ്യമോണ് .
ആയതിനാല്, കുട്ടനാട് ഉളടപടട ടനല്ക്കൃഷിയ്ക്ക് അനുമയാജൈ്യമോയ പ്രമദശങ്ങളില് ഇതരം
ഇനങ്ങള പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനതില് കൃഷി ടചയ്യുനതിനായി
25.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന.
പ്രവര്തന
സഹായതിനായി
20.00
ലക്ഷം
രൂപ
വകയിരുതിയിരികന.

ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6

വിഹിതം (ലക്ഷം രൂപ)
ഘടകങ്ങൾ

ആന്വൽ
പ്ലാൻ

സുസ്ഥിര ടനൽകൃഷി വികസനം
ടനൽകൃഷി വികസന ഏജൈൻസികൾ
സവിമശഷ അരി മപ്രാത്സാഹിപിക്കൽ (10000 രൂപ
/ ടഹക്ടര്)
ഗ്രൂപ്ഫാമേിംഗിനായി പാടമശഖര സമേിതികൾക്ക്
പ്രവർതന സഹായം
ടനൽവയൽ നികതൽ നിയമേം 2008
നടപിലാക്കൽ
കര ടനൽകൃഷി മപ്രാത്സാഹനം

6500.00
150.00

5800.00

120.00

120.00

300.00

300.00

50.00

50.00

375.00

375.00
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ഗ്രീൻ ബുക്ക്

7
8
9
10

11

12
13

ii)

തരിശുടനൽകൃഷി മപ്രാത്സാഹനം
ഒരുപൂ കൃഷി ഇരുപൂകൃഷിയാകനതിനുള്ള സഹായം
രജൈിമസ്ട്രേഡ് സീഡ് മഗ്രാമവഴ്സ് മപ്രാഗ്രാം/സീഡ്
വിമലജൈ് പരിപാടി
ടനല്കൃഷി വികസനതിനായി പാടമശഖരങ്ങളില്
പശ്ചാതല ടസൌകര്യങ്ങള ഒരുകനതിന്
പദ്ധതിയധിഷ്ടിത സഹായവും മബ്ലാക്ക് ടലവല്
കണ്മവര്ജൈനസും(പുതിയത്)
പ്രാമദശിക സംസ്കരണതിനുള്ള മേിനികറസ്
മേില്ലുകള, സവിമശഷ അരിയിനങ്ങള ഉളടപടട,
പാക്കിംഗിനുള്ള സഹായവും (പുതിയത്)
ടവള്ളടപാക്കവും വരളച്ചയും അതിജൈീവികന
ഇനങ്ങളുടട പരീക്ഷണ മപ്ലാട്ടുകള (പുതിയത്)
പ്രവർതന സഹായം
ആടക

1200.00
100.00

1200.00

125.00

125.00

50.00

70.00
25.00
20.00
9085.00

7970.00

ശീർഷകം : 2401-00-103-75

പ്രാമദശിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിളകളുടട
വികസനം

വിഹിതം: 350.00 ലക്ഷം രൂപ

റാഗി, തിന, മചാളം മുതലായ ടചറുധാന്യങ്ങളും എണ്ണകരുക്കളായ കപലണ്ടി, എള്ള്
എനിവയും കരിമ്പും സാധ്യതാ പ്രമദശങ്ങളില് കൃഷി ടചയ്യാന മപ്രാത്സാഹിപികനതിന്
ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന. ഗുണമമേന്മമയാടകൂടിയ വിത്തുകളകം ഭൂമേി ഒരുക്കല്, ജൈലമസചനം, മേറ്റെ് കൃഷി
ആവശ്യങ്ങള തുടങ്ങിയവയുടട ടചലവുകളകമോണ് സഹായം ഏര്ടപടതിയിട്ടുള്ളത്.
പട്ടികവര്ഗ്ഗ സമൂഹതിന് ആഹാരവും മപാഷക സുരക്ഷയും ഉറപാകനതിനായി അവരുടട
ഭൂമേിയില് വിള ഉലാദന പരിപാടികള മപ്രാത്സാഹിപികനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത
ഇനങ്ങളും കൃഷിരീതികളും സംരക്ഷികനതിനും ഈ പരിപാടിയിലൂടട ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന
. പട്ടികവര്ഗ്ഗ
വികസന വകുപ്പുമോയി സംയുക്തമോയി മപ്രാജൈക്ട് അടിസ്ഥാനതിലായിരികം ഇതിടന്റ
പ്രവര്തനങ്ങള ഏടറ്റെടകക. 2019-20 ല് കട്രൈബല് അഗ്രിക്കളച്ചറിനായി 105.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന. പാലക്കാട്, വയനാട് ജൈിലകളില് മേറ്റെ് പദ്ധതികളുടട സഹകരണമതാടട
പട്ടികവര്ഗ്ഗ പദ്ധതികള ഏടറ്റെടകനതിനായി 10.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന.
അട്ടപാടിക്ക് പരമ്പരാഗത വിളകള ഉളടപടടയുള്ള വിളകളക്കായി ഉലാദനം മുതല് വിപണനം
വടരയുള്ള പ്രമത്യക പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത സഹായം നല്കുനതാണ്. മേിലറ്റുകള മേറ്റെ് പ്രമദശങ്ങളില്
മപ്രാത്സാഹിപികനതിനും ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്
. കൂടാടത തിരുവിതാംകൂര് ശര്ക്കര , മേറയൂര് ശര്ക്കര
എനിവ മപ്രാത്സാഹിപികനതിനായി ആധുനിക ഉലാദന യൂണിറ്റുകള സ്ഥാപികനതിനും
സഹായം നല്കുനതാണ്. പ്രാമദശിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഇനങ്ങളക്ക് ടഭൌമേസൂചിക ലഭികനതിന്
വിഹിതം
വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
മൂല്യവര്ദ്ധനവ്
മപ്രാത്സാഹിപികനതിനായി
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കഹദ്രാബാദിടല ഇന്ത്യന ഇനസ്റ്റിറ്റെ്യൂട്ട് ഓഫ് മേിലറ്റെ് റിസര്ച്ച്/ഐ.സി.എ.ആര്/മേറ്റെ് പ്രസിദ്ധ
സ്ഥാപനങ്ങളുമോയി മചര്ന് ഇനകുമബഷന ടസന്ററുകളും മകാമേണ് ടഫസിലിറ്റെി ടസന്ററുകളും
സ്ഥാപികനതാണ്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 350.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1)

വിഹിതം
(ലക്ഷം രൂപ)

ഘടകങ്ങൾ
പ്രാമദശിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിളകളുടട വികസനം – മേിലറ്റുകൾ,
എണ്ണകരുക്കൾ, കരിമ്പ്
ആടക

350.00
350.00

ശീർഷകം : 2401-00-119-85
iii)

വിഹിതം: 6390.00 ലക്ഷം രൂപ

പച്ചക്കറി വികസനം

ശീർഷകം : 2401-00-119-81
വിഹിതം: 700.00 ലക്ഷം രൂപ

പച്ചക്കറി ഉലാദനതില് സംസ്ഥാനം സ്വയം പര്യാപ്തത കകവരികനതിനും ,
സുരക്ഷിത പച്ചക്കറി ഉലാദനം മപ്രാത്സാഹിപികനതിനും മവണ്ടി വിവിധ പ്രവര്തനങ്ങള
സര്ക്കാര്തലതില് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു് . വീട്ടുവളപിലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി , നഗര ക്ലസ്റ്ററുകള
മുമഖന മേട്ടുപാവിടല പച്ചക്കറി കൃഷിക്കായി മഗ്രാബാഗുകള , ക്ലസ്റ്റര് അടിസ്ഥാന വാണിജൈ്യ
കൃഷി, പച്ചക്കറി വിത്തുലാദനവും വിതരണവും, സ്ഥാപനങ്ങളിടല പച്ചക്കറി മതാട്ടങ്ങളുടട
മപ്രാത്സാഹനം,
ടറയിന ടഷല്റ്റെര് പച്ചക്കറി
കൃഷികള്ള മപ്രാത്സാഹനം
,
ബി.എല്.എഫ്.ഒ/എഫ്.പി.ഒ കളകള്ള സഹായം , മഗ്രഡ് ടചയ്ത ക്ലസ്റ്ററുകളകള്ള
വികസന സഹായം, വള പ്രമയാഗമതാടടയുള്ള സൂക്ഷ്മ ജൈലമസചനതിനുള്ള സഹായം ,
ഉലാദനക്ഷമേതാ വര്ദ്ധനവിനുള്ള പരിപാടികള , വിപണനം, കഹടടക് പച്ചക്കറി ഉലാദനം
എനിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടട പ്രധാന ഘടകങ്ങള. 2019-20-ല് ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 70.90
മകാടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 63.90 മകാടി രൂപയുടട വിഹിതം കൃഷി വകുപിലൂടടയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളക്കായി മോറ്റെി ടവച്ചിരികന.
ടതരടഞ്ഞെടത ജൈിലകളില് വി .എഫ്.പി.സി.ടക–യിലൂടടയുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി
മപ്രാത്സാഹനതിനായി 700.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. വി.എഫ്.പി.സി.ടകക്ക് വകയിരുതിയിട്ടുള്ള 700 ലക്ഷം രൂപയില് 400.00 ലക്ഷം രൂപ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടട
മപ്രാത്സാഹനതിനും, ഉത്പാദനം, ഉത്പാദനക്ഷമേത എനിവ ഉയര്ത്തുനതിനുമോയി
നീക്കിവച്ചിരികന. സബ്സിഡി അടിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി , വി.എഫ്.പി.സി.ടകയിലൂടട വിഭാവനം ടചയ്യുനില.
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നഗര ക്ലസ്റ്ററുകളക്കായി വകയിരുതിയിരികന 850.00 ലക്ഷം രൂപയില് 75.00
ലക്ഷം രൂപ മകാര്പമറഷന പ്രമദശടത പച്ചക്കറി ഉലാദനവുമോയി ബന്ധടപട്ട മോലിന്യ
നിര്മ്മാര്ജൈനതിനായും 150.00 ലക്ഷം രൂപ മുനപ് രൂപംടകാടതിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകളക്ക്
കതകളും കജൈവ നിയന്ത്രണകാരികളും സഹായമോയി നല്കുനതിനും നീക്കിവച്ചിരികന.
അമഗ്രാ സര്വ്വീസ് ടസന്ററുകളും കുടംബശ്രീയും മുമഖന തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മഗ്രാബാഗുകളക്ക്
സഹായം നല്കുനതാണ്. ഹരിത ഗ്രൂപ്പുകള രൂപീകരിച്ച് നഗരങ്ങളിടല പച്ചക്കറി കൃഷി
സ്ഥാപനവല്ക്കരികനതാണ്. നഗരങ്ങളില് പച്ചക്കറി കര്ഷകടര സ്ഥാപനവല്ക്കരിച്ച്
ഹരിത ഗ്രൂപ്പുകളില് രജൈിസ്റ്റര് ടചയ്ത് മവണ്ട സാമങ്കതിക സഹായവും , മകാര്പമറഷന
പ്രമദശടത റസിഡനസ് അമസാസിമയഷടന്റ കീഴിലുള്ള ഹരിതമേിത്ര മുമഖന
വിപണനതിനുള്ള ടസൌകര്യങ്ങളകമോയി
25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
വാര്ഡ്തലതില്
ടറസിഡനസ്
അമസാസ്സിമയഷനില്
നിനള്ള
ഹരിതഗ്രൂപ്പുകളക്കായിരികം ഹരിത ഫണ്ട് അനുവദികനത്. തമദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട
സജൈീവ പങ്കാളിതം ഈ പ്രവര്തനങ്ങളില് ഉണ്ടാകുനതാണ്.
മുനപ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകടള അവയുടട ഗ്രൂപ് പ്രവര്തനങ്ങള , ഉലാദനം,
ഉത്പാദനക്ഷമേത എനിവയിടല വര്ദ്ധനവ്, നവീനമോയ പ്രവര്തനങ്ങള, മനതൃത്വം, സാങ്കതിക
വിദ്യാ ഉപമയാഗം, ക്ലസ്റ്ററിടന്റ സജൈീവത തുടങ്ങിയ പ്രവര്തനങ്ങടള അടിസ്ഥാനമോക്കി വീണ്ടും
തരംതിരികനതാണ്. മേികച്ച ക്ലസ്റ്ററുകടള ‘എ’ മഗ്രഡ് ക്ലസ്റ്ററുകളായി തരംതിരിച്ച അവയ്ക്ക്
നഴ്സറികള, സംഭരണമകന്ദ്രങ്ങള, പ്രീ കൂളിംഗ് മകന്ദ്രങ്ങള, ഉലാദമനാപാധി മകന്ദ്രങ്ങള, മേറ്റെ്
പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത സഹായങ്ങള എനിവ അടങ്ങിയ പ്രമത്യക വികസന സഹായങ്ങള
നല്കുനതാണ്. മേികച്ച പ്രവര്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന 2 വര്ഷടത പ്രവര്തന പരിചയമുള്ള ‘എ’
മഗ്രഡ് ക്ലസ്റ്ററുകളക്ക് അധിക സഹായം നല്കുനതാണ്. ഇതിനായി അധികമോയി
വകയിരുതിയിട്ടുള്ള 30.00 ലക്ഷം രൂപ വിതരണം നടത്തുനതിനായി, മേികച്ച പ്രവര്തനം
കാഴ്ചവയ്ക്കുന ‘എ’ മഗ്രഡ് ക്ലമസ്റ്റഴ്സിടന്റ പ്രവര്തന മേികവ് കണക്കാകനതിന് പ്രമത്യക മോനദണ്ഡം
തയ്യാറാമക്കണ്ടതാണ്.
ക്ലസ്റ്റര് അടിസ്ഥാനതിലുള്ള വികസനമോണ് സംസ്ഥാനടത പച്ചക്കറി വികസന
പരിപാടിയുടട മുഖ്യഘടകം. ജൈിലകളിടല ക്ലസ്റ്റര് വികസനതിനായി 2440.00 ലക്ഷം രൂപയും
മഗ്രഡഡ് ക്ലസ്റ്ററുകളക്ക് സഹായമോയി 315.00 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തുന. മമോശം
പ്രവര്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന ക്ലസ്റ്ററുകടള സഹായം നല്കുനതില് നിനം ഒഴിവാക്കി പുതിയ
ക്ലസ്റ്ററുകടള ഉളടപടമതണ്ടതാണ്. ക്ലസ്റ്ററുകളുടട പ്രവര്തനം വിലയിരുത്തുനതിന് സുതാര്യ
മോനദണ്ഡം തയ്യാറാമക്കണ്ടതാണ്. ക്ലസ്റ്ററുകളകള്ള സഹായ തുക ടഹക്ടറിന്15000 രൂപ എന
നിരക്കില് പരിമേിതടപടത്തുനതാണ്. ക്ലസ്റ്ററുകളുടട 5 ടഹക്ടര് എന ഉയര്ന പരിധി ഇളവ് ടചയ്ത്,
അര്ഹമോയ സഹായം ക്ലസ്റ്ററുകള കൃഷി ടചയ്യുന വിസ്തൃതിയ്ക്കനുസരിച്ച് നല്കുനതാണ്
. സ്റ്റാമഗഡ്
ക്ലസ്റ്ററുകളകം സഹായം നല്കുനതാണ്. വനിതകള, യുവാക്കള, വിദ്യാര്ത്ഥികള ഇവരുടട
ക്ലസ്റ്ററുകളക്ക് മുനഗണന നല്കി മപ്രാത്സാഹിപികനതാണ്
. സാധ്യമോയ പ്രമദശങ്ങളില് ഓമരാ
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ക്ലസ്റ്ററുകളകം മപ്രാജൈക്ട് അധിഷ്ഠിത സഹായം നല്കുനതിനായി വിഹിതതിടന്റ ഒരു ഭാഗം
ഉപമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
ജൈിലകളിടല ക്ലസ്റ്റര് വികസനതിനായി വകയിരുതിയിട്ടുള്ള വിഹിതം പാരമ്പര്യ
വിതിനങ്ങളുടട ഉലാദനതിനും വിതരണതിനും, 25.00 ലക്ഷം രൂപ ദീര്ഘകാല പച്ചക്കറി
വിത്തുകളുടട (ടബ്രഡ് ഫ്രൂട്ട്, മുരിങ്ങ, കറിമവപില, അഗതി) വിതരണം നടതി
ന്യൂട്രൈീഷ്യണല് ഗാര്ഡന് മപ്രാത്സാഹനം നല്കുനതിനുമോയും വകയിരുത്തുന . പാരമ്പര്യ
വിതിനങ്ങളുടടയും ന്യൂട്രൈിഷ്യണല് ഗാര്ഡമന്റയും ഉലാദനവും വിതരണവും ടസ്പെഷ്യലയിസിഡ്
ക്ലസ്റ്ററുകടള ചുമേതലടപടമതണ്ടതാണ് .
നഴ്സറികളും ന്യൂട്രൈിഷ്യണല് ഗാര്ഡനുകളും
സ്ഥാപികനതിന് അമഗ്രാസര്വ്വീസ് ടസന്ററുകളുമടയും കാര്ഷിക കര്മ്മമസനയുമടയും
മസവനം
ഉപമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
തരിശുഭൂമേി
കൃഷിയും
ക്ലസ്റ്റര് തലതില്
മപ്രാത്സാഹിപിമക്കണ്ടതാണ്
ക്ലസ്റ്റര് വികസന പദ്ധതികളുടട പുമരാഗതി വിശകലനം ടചയ്യുവാനും , നല
പ്രവൃതികള മഡാക്യുടമേന്റ് ടചയ്യുവാനും പ്രശസ്തമോയ ഒരു സ്ഥാപനം മുഖാന്തിരം ഒരു പഠനം
2019-20
ല് ആരംഭിച്ച്
പൂര്തിയാമക്കണ്ടതുണ്ടു് .
മഡാക്യുടമേമന്റഷനു മവണ്ടി
വകയിരുതിയിരികന തുകയില് നിനം
10.00
ലക്ഷം
രൂപ
ഇതിനായി
ഉപമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
ഒരു ടഹക്ടറിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടമോതം സബ്സിഡിയില് 25 ശതമോനം സുരക്ഷിത
ഭക്ഷ്യ ഉലാദനതിനുള്ള ഉത്പാദന ഉപാധികളുടട മപ്രാത്സാഹനതിനും ഉതമേ
കൃഷിമുറകളുടട മപ്രാത്സാഹനതിനുമോയി നീക്കിവച്ചിരികന . കജൈവ നിയന്ത്രണകാരികള,
ടഫമറാമമോണ് ടകണികള , വിസ്തൃത സംമയാജൈിത കീടപരിപാലനം, ജൈീവാണുവളങ്ങള
എനിവയ്ക്കുള്ള സഹായം സബ്സിഡി ഘടകതിനു കീഴില് ഉളടപടന . ഇതുകൂടാടത കലം
പ്രമയാഗതിനായി കുറഞ്ഞെത് 15 ശതമോനം തുക നീക്കി വമയ്ക്കണ്ടതാണ്.
മബ്ലാക്ക് തലതിലുള്ള ടഫഡമററ്റെഡ് സംഘടനകളക്ക് അടിസ്ഥാന സൌകര്യ
വികസനതിനും, നടതിപ്പു സഹായതിനുമോയി റിമവാളവിംഗ് ഫണ്ട് ഉളടപടടയുള്ള
സഹായം നല്കുനതാണ്. ഇതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബി.എല്.എഫ്.ഒ-യില് പ്രവര്തികനവര്ക്ക് അക്കൌണ്ട് മോമനടജ്മെന്റ് , സ്ഥാപന
വികസനവുമോയി ബന്ധടപട്ട് മുഖ്യ മമേഖലകള എനിവയില് പരിശീലനം നല്കുനതിനും
പുതിയ
ടഫഡമററ്റെഡ്
സംഘടനകളക്ക്
രൂപംടകാടകനതിനും
വിഹിതം
ഉപമയാഗിക്കാവുനതാണ്. രജൈിമസ്ട്രേഡ് ഗ്രൂപ്പുകളക്കായിരികം റിമവാളവിംഗ് ഫണ്ടിടന്റ
ടമോതം ഉതരവാദിത്വവും. വകുപ് ഉമദ്യാഗസ്ഥര്ക്ക് റിമവാളവിംഗ് ഫണ്ടിന് മനതൃത്വം
നല്കുന ചുമേതല മോത്രമോണുള്ളത് . കൃഷി വകുപ് മുമഖനയുള്ള മബ്ലാകതല ടഫഡമററ്റെഡ്
ഓര്ഗകനമസഷനുകളും
വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖന
പഞ്ചായത്
തലതില്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള മോർക്കറ്റുകളും തമ്മിൽ ഇരട്ടിപ് ഉണ്ടാകരുത്.
അനുമയാജൈ്യമോയ
പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ രണ്ടു ഓർഗകനമസഷനുകൾകം മയാജൈിച്ച് പ്രവർതികവാൻ
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കഴിയണം. നല രീതിയിൽ പ്രവർതികന ഏകമദശം 10 മബ്ലാക്ക് തല ടഫഡമററ്റെഡ്
ഓർഗകനമസഷൻസിന് മപ്രാജൈക്ട് അടിസ്ഥാനതിൽ നിർദ്ദേിഷ്ട അടിസ്ഥാന സൌകര്യ
വികസന സഹായമോയി പരമോവധി 10.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുനതാണ്. ടചറുകിട,
നാമേമോത്ര, വൻകിട കർഷകർ ഉലാദിപികന പച്ചക്കറികളുടട വിപണനതിനായി എ മഗ്രഡ്
ക്ലമസ്റ്റഴ്സും
ബി.എൽ.എഫ്.ഒ-യുമോയി
ബന്ധടപടതിടക്കാണ്ട്
പച്ചക്കറി
ഉലാദന
പ്രമദശങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി ഉലാദക കമ്പനികൾ/എഫ്.പി.ഒ കള സ്ഥാപികനതിന്
ഉമദ്ദേശികന. ഇതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. മദശീയ അന്തര്മദശീയ
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിനള്ള വിദഗ്ധരുടട സഹായം കമ്പനികളുടട നടതിപിനായി
ഉപമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
അനുമയാജൈ്യമോയ
സംഘടനാ
പങ്കാളിതമതാടട
ബി.എല്.എഫ്.ഒ യും ക്ലസ്റ്ററുകളും കമ്പനികളുമോയി ബന്ധിപികനതായിരികം.
ടതരടഞ്ഞെടത മബ്ലാകകളിൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ മുമഖന നഴ്സറികൾ സ്ഥാപികനതാണ് .
നിലവിലുള്ള നഴ്സറികൾകള്ള റിമവാൾവിംഗ് ഫണ്ടും പുതിയ നഴ്സറികൾകള്ള സഹായവും
ഇതിൽ ഉൾടപടന. ഗ്രാമേപഞ്ചായത്തുകൾ, മകാർപമറഷനുകൾ, തിരടഞ്ഞെടത
മുനിസിപാലിറ്റെികൾ എനിവിടങ്ങളിൽ വിത്തുലാദനതിനും വിതരണതിനും ടചറിയ നഴ്സറികൾ
സ്ഥാപികനതിനുമോയി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. അടക്കള പച്ചക്കറി
മതാട്ടതിനായി മകരള കാർഷിക സർവ്വ കലാശാല വികസിപിടച്ചടത 10, 20 ച.മേീ.
വലിപമുള്ള മേിനി മപാളീഹൌസുകൾക്ക് മപ്രാത്സാഹനം നൽകുനതാണ് . കൃഷി വകുപിടല
ഉമദ്യാഗസ്ഥര് നല്കുന പ്രാമദശിക
അനുമയാജൈ്യത
/സാദ്ധ്യതാ
റിമപാര്ട്ടിടന
അടിസ്ഥാനമോക്കിയായിരികം ഇത് നടപിലാകനത്. പരിശീലനങ്ങള, മമേല്മനാട്ടം,
വിലയിരുതല്, മഡാക്യുടമേമന്റഷന എനിവ ഉളടപടതിയിട്ടുണ്ടു്.
പച്ചക്കറികളക്ക് വളപ്രമയാഗമതാടടയുള്ള സൂക്ഷ്മ ജൈലമസചനതിനായി
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം
ടകാടതിരികന
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7

200.00
താടഴ

വിഹിതം (ലക്ഷം രൂപ)

ഘടകങ്ങൾ

ആന്വൽ
പ്ലാൻ

വി.എഫ്.പി.സി. ടക-യ്ക്ക് സഹായം
പുരയിടങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി മപ്രാത്സാഹിപികക
(ഓണതിനുള്ള പച്ചക്കറി ഉലാദനം ഉളടപടട)
അർബൻ ക്ലസ്റ്ററുകളുടട മപ്രാത്സാഹനവും മോലിന്യ
നിർമോർജ്ജനവും
സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പച്ചക്കറി കൃഷി
പരിശീലനം, മബാധവത്ക്കരണം, പ്രചരണം
ജൈിലകളില് ക്ലസ്റ്റർ വികസനം
സാമങ്കതിക സഹായവും കരാർ നിയമേനവും
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ഗ്രീൻ ബുക്ക്

700.00
1000.00

1000.00

850.00
300.00
50.00
2440.00
100.00

300.00
50.00
2440.00
100.00

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

മഗ്രഡ് ടചയ്യടപട്ട ക്ലസ്റ്ററുകൾക്ക് വികസന
സഹായം
മഡാക്യുടമേമന്റഷൻ
മബ്ലാകതല ടഫഡമററ്റെഡ് സംഘടനകൾ (മബ്ലാക്ക്
സംഘ കമേത്രികൾ)
മനഴ്സറികൾ
മേഴ ടഷൽട്ടറുകൾ
ടഫർട്ടിമഗഷമനാടകൂടിയ സൂക്ഷ്മ ജൈലമസചനം
ടമേച്ചടപട്ട പ്രവർതനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന എ മഗ്രഡ്
ക്ലസ്റ്ററുകൾക്ക് അവരുടട ഉലാദനതിടന്റ
വ്യാപ്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള അവശ്യ സഹായം
വിളടവടത പച്ചക്കറികൾ സൂക്ഷികനതിനായി
സീമറാ എനർജൈി കൂൾ മചമ്പറുകളുടട മപ്രാത്സാഹനം
പച്ചക്കറി ഉലാദക കമ്പനികൾ
പ്രവർതന സഹായം
ആടക

315.00
25.00
100.00
100.00
600.00
200.00

100.00
600.00
200.00

30.00
100.00

100.00

100.00
80.00
7090.00

4890.00

പ്രവർതന ടചലവിനായി 80.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഇതിൽ ഒരു വിഹിതം
ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപികനതിനായി വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
ഭക്ഷ്യ വിള ഉലാദന പദ്ധതി ഹരിതമകരളം പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധടപടമതണ്ടതും
പഞ്ചായത്
തലതിൽ
വ്യക്തമോയി
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൌതീകലക്ഷ്യങ്ങൾ
ഉറപാമക്കണ്ടതുമോണ്. കൃഷി വകുപ് കർഷക ഗ്രൂപ്പുകളുടടയും പഞ്ചായത്തുകളുടടയും
സഹായമതാടട മബ്ലാക്ക് തലതിലും പഞ്ചായത് തലതിലും ടനൽ വികസന മപ്രാജൈക്ടിനും
പച്ചക്കറി വികസന മപ്രാജൈക്ടിനുമുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപിമക്കണ്ടതാണ്.
കിഴങ്ങ് / പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുടട വികസനം

iv)

ശീർഷകം : 2401-00-112-96
വിഹിതം: 200.00 ലക്ഷം രൂപ

പച്ചക്കറി മതാട്ടങ്ങളിലും, ടനല്പാടങ്ങളില് മൂനാം വിളയായും വിവിധ പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള
കൃഷി ടചയ്ത് അവയുടട വിസ്തൃതിയും ഉലാദനവും വര്ദ്ധിപികനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന .
കൂടാടത മകന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗമവഷണ മകന്ദ്രവുമോയി സംയുക്തമോയി കിഴങ്ങ് വര്ഗ്ഗങ്ങള
മപ്രാത്സാഹിപികനതാണ്. 2019-20 ല് ഇതിനായി 200.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതി
യിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1

ഘടകങ്ങൾ
കിഴങ്ങ് / പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുടട വികസനം
ആടക
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വിഹിതം
(ലക്ഷം രൂപ)
200.00
200.00

2)

ശീർഷകം : 2401-00-103-87

നാളിമകര വികസനം

വിഹിതം: 6900.00 ലക്ഷം രൂപ

ടതങ്ങിൻ മതാട്ടങ്ങളിൽ ടമേച്ചടപട്ട കാർഷിക പരിപാലനം , ഇടവിളക്കൃഷി, സമ്മിശ്ര
കൃഷി എനിവ നടതി യൂണിറ്റെ് വിസ്തീർണ്ണതിൽ നിനം പരമോവധി ആദായം വർദ്ധിപികക
എനതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടട ലക്ഷ്യമേിട്ടിരികനത് . നാളിമകരതിടന്റ ഉലാദനവും
ഉലാദനക്ഷമേതയും വര്ദ്ധിപികനതിനായി, ഉയര്ന ഉലാദനക്ഷമേതയുള്ള ഇനങ്ങള
നട്ടുപിടിപിമക്കണ്ടതും, ടമേച്ചടപട്ട പരിപാലന രീതികള നടപിലാമക്കണ്ടതും ആവശ്യമോണ് .
കൃത്യമോയ ലക്ഷ്യങ്ങള കകവരികനതിനായി സംസ്ഥാനത് നളിമകര വികസന
ടകൌണ്സില് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
നാളിമകര
വികസന
പരിപാടിയുടട കീഴില് മതങ്ങയുടട ഉൽപാദനവും
ഉൽപാദനക്ഷമേതയും വർദ്ധിപികനതിനായി മരാഗം ബാധിച്ചതും പ്രായം ടചനതുമോയ
ടതങ്ങുകള ടവട്ടി മോറ്റെി പുതിയ കതകള നടക , സംമയാജൈിത കീടമരാഗ നിയന്ത്രണം,
സംമയാജൈിത വളപ്രമയഗം, ഇടവിള കൃഷി മപ്രാൽസാഹിപിക്കൽ, ജൈലമസചന സൌകര്യങ്ങൾ,
മൂല്യ വർദ്ധിത ഉലനങ്ങളുടട മപ്രാൽസാഹനം . ഗുണമമേന്മയുള്ള കതകൾ ലഭ്യമോകക ,
ടതാഴിലവസരം ഉറപാകക മുതലായ പ്രവർതനങ്ങള ലക്ഷ്യമേിട്ടു ടകാണ്ട് തുടര്ച്ചയായ
പ്രമദശങ്ങളില് കുറഞ്ഞെത്
250 ടഹക്ടര് പ്രമദശത് മകരഗ്രാമേം എന മപരില്
പ്രവര്തനങ്ങള നടപിലാകനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന . കലം, സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ,
ടസക്കന്ററി മൂലകങ്ങൾ എനിവയുടട പ്രമയാഗം ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതാണ്.
2019-20-ൽ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 4300.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന. സംമയാജൈിത
വളപ്രമയാഗം, സംമയാജൈിത കീടമരാഗ നിയന്ത്രണം, കജൈവ വള പ്രമയാഗം, ടതങ്ങ് കയറ്റെ
യന്ത്രങ്ങളുടട വിതരണം , മനഴ്സറികൾ സ്ഥാപിക്കല്, ജൈലമസചന യൂണിറ്റുകള മുതലായ
പ്രവർതനങ്ങളാണ് ഉൾടപടതിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നടപിലാകനതിടന്റ ഭാഗമോയുള്ള
സമേിതിയുടട രജൈിമസ്ട്രേഷൻ , പരിശീലനപരിപാടികൾ, മയാഗങ്ങൾ എനിവയുൾടപടടയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളക്ക് കൃഷിഭവനുകൾകള്ള സഹായവും ഉളടപടതിയിട്ടുണ്ടു്. ടതരടഞ്ഞെടത
പഞ്ചായത്തുകളിലായിരികം പദ്ധതി നടപിലാകക. കൂടാടത നാളിമകര വികസന മബാർഡ്,
തമദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കൃഷിവകുപ് എനിവ വഴി നടപിലാകന പദ്ധതികൾ
പഞ്ചായത് തലതിൽ സംമയാജൈിപിച്ച് നടപിലാകനതിനുള്ള സ്ഥാപന സഹായം
അധികമോയി നൽകുനതാണ്. പഞ്ചായത്തുതല മകര അപക്സ് ടസാകസറ്റെികളുടട
പ്രവർതനം ശക്തിടപടത്തുനതിനായി 5.00 ലക്ഷം രൂപവീതം സഹായം നല്കുനതാണ്.
ഏറ്റെവും കുറഞ്ഞെത് 250 ടഹക്ടർ പ്രമദശടതങ്കിലും ടതങ്ങ് കൃഷിയുള്ള, പഞ്ചായത്
പ്രമദശടത ടസാകസറ്റെികൾക്കാണ് സഹായം ഉൾടപടതിയിട്ടുള്ളത് . മോതൃക ഫാം
പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി തമദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വിഹിതതിൽ നിനം അധിക
സഹായം ഉറപാക്കാവുനതാണ്.
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ഉൽപാദനക്ഷമേതയിലാതതും, പ്രായം ടചനതും മരാഗം ബാധിച്ചതുമോയ ടതങ്ങുകൾ
ടവട്ടിമോറ്റെി കരിക്കിനും ടകാപ്രയ്ക്കും അനുമയാജൈ്യമോയ കുറിയ ഇനവും,ടപാക്കം കുറഞ്ഞെ ഇനം
കതകളും അടതടത പ്രമദശത് ശാസ്ത്രീയമോയി കൃഷി ടചയ്യുനതിനുള്ള മപ്രാത്സാഹനം
നല്കുനതാണ്. ഉയർന ഉലാദനക്ഷമേതയുള്ള /കുറിയ ഇനങ്ങളുടട മോതൃകാ ഫാമുകൾ
സ്ഥാപികനതിന് വിഹിതം വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്. മോതൃകാ ഫാമേിന് കുറഞ്ഞെത് 0.20
ടഹക്ടർ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
നാളിമകര വികസനതിന് പദ്ധതിയധിഷ്ഠിത സഹായതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന. നാളിമകര ഉലാദനം വര്ദ്ധിപികനതിന് ലക്ഷ്യം വച്ചുടകാണ്ടു് പുതിയ
പരിസ്ഥിതിടസൌഹൃദ നൂതന ആശയങ്ങള വികസിപികനതിനുമവണ്ടിയാണ് ഇത് .
നാളിമകരതിമന്റയും ടവളിടച്ചണ്ണ ഉളടപടടയുള്ള ഉലനങ്ങളുമടയും ആമരാഗ്യ ഗുണങ്ങള
പ്രചരിപികനതിനും അവയുടട ഉപമയാഗം വര്ദ്ധിപികനതിനുമോയി മബ്ലാക തലതില്
ക്യാംടപയിനുകള സംഘടിപികനതാണ്.
മകന്ദ്ര മതാട്ടവിള ഗമവഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റെ്യൂട്ടിന് മപ്രാജൈക്ട് അധിഷ്ഠിത സഹായമോയി തുക
വകയിരുതിയിട്ടുണ്ടു്. നാളിമകര വികസനതിനായി സംമയാജൈിത കീടമരാഗ നിയന്ത്രണ
പരിപാടികള മപ്രാജൈക്ട് രീതിയിൽ ഏടറ്റെടത് പ്രധാനടപട്ട കീടങ്ങടളയും മരാഗങ്ങടളയും
നിയന്ത്രികനതിന് ക്യാമ്പയിൻ അടിസ്ഥാനതിൽ പരിപാടികള നടപിലാകനതാണ്.
നാളിമകര
മേിഷടന്റ ഭാഗമോയി ,
സംസ്ഥാനടത നാളിമകര
കൃഷി
പുനരുജ്ജീവിപികനതിനായി 1900.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. പുതിയ
കതകള നട്ടും , നിലവിലുള്ളവ പരിപാലിച്ചും നാളിമകര സമ്പത് വര്ദ്ധിപികക,
നാളിമകരതിടന്റ ഉലാദനക്ഷമേത വര്ദ്ധിപികക, കാര്ഷിക വ്യവസായവുമോയി ബന്ധിപികക
എനിവയാണ് ഉമദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള.
ടക.എ.യു, സി.ഡി.ബി, സി.പി.സി.ആര്.ഐ, എഫ്.പി.ഒ കള, തമദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള എനിവയുടട സഹായമതാടട മകരളതിടല ഓമരാ വാര്ഡിലും ഓമരാ
വര്ഷവും75 ടതങ്ങിന കതകള നട്ടുപിടിപിമക്കണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടു് . പുനരുജ്ജീവന
പദ്ധതിയുടട പ്രധാന ഘടകങ്ങള താടഴ പറയുനവയാണ്.
പ്രായം ടചനതം, ഉലാദനക്ഷമേതയിലാതതും, അസുഖം വനതുമോയ ടതങ്ങുകള
മുറിച്ചു മോറ്റുക ഉയര്ന ഉലാദനക്ഷമേതയുള്ളതും, ടപാക്കം കുറഞ്ഞെതും/കുറിയ ഇനം കതകളും
ടവച്ചു പിടിപികക സംമയാജൈിത പരിപാലന രീതികളിലൂടട നിലവിലുള്ള ടതങ്ങിനമതാപ്പുകള
പുനരുജ്ജീവിപികക നിലവിലുള്ള മതാട്ടങ്ങളില് മുന്തിയ ഇനം ടതങ്ങിന കതകള ടവച്ചു
പിടിപികക വിത് മതങ്ങകള ലഭികനതിനായി ടതങ്ങിന മതാപ്പുകള വികസിപികക
മുകളില് പറഞ്ഞെിരികന ഘടകങ്ങളക്കായി 1900.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന.
പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിയുടട ഭാഗമോയി നലയിനം വിത് മതങ്ങകള ലഭികന
ഫാമുകള വികസിപിമക്കണ്ടതുണ്ടു് . ടവസ്റ്റ് മകാസ്റ്റ് റ്റൊള, ലക്കടീവ് ഓര്ഡിനറി എനീ
ഇനങ്ങളില്ടപട്ട വിത് മതങ്ങകള വികസിപിടച്ചടകനതിനുള്ള സാധ്യത ആറളം
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ഫാമേിലുണ്ടു്. വിദഗ്ദ്ധ സമേിതിയുടട അഭിപ്രായമേനുസരിച്ച് ആറളം ഫാമേിടന വിത് മതങ്ങ
ഉലാദനതിനായി വികസിപിമക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇതിനായി ആടകയുള്ള പദ്ധതി വിഹിതമോയ
1900.00 ലക്ഷതില് നിനം 200.00 ലക്ഷം രൂപ ആറളം ഫാമേിടല/റ്റെി.ആര്.ഡി.എം
പ്രമദശടത ടതങ്ങിന മതാപ്പുകളുടട വികസനതിനും
പുനരുജ്ജീവനതിനുമോയി
വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്. വിത് മതങ്ങ ഉലാദിപികന മതാട്ടമോയി വികസിപികനത്
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപിടന്റ സഹകരണമതാടടയായിരിക്കണം നടപിലാമക്കണ്ടത് .
സംസ്ഥാനത് വിത് മതങ്ങ ഉലാദിപികന മേറ്റെ് ഫാമുകളുടട വികസനതിനായി 100.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ
ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2

3
4
5

6

3)

വിഹിതം (ലക്ഷം രൂപ)
ആന്വൽ പ്ലാൻ ഗ്രീൻ ബുക്ക്

ഘടകങ്ങൾ
മകരഗ്രാമേം
ഉയർന ഉലാദനക്ഷമേതയുള്ള കുറിയ/ടപാക്കം
കുറഞ്ഞെ മോതൃകാ നാളിമകര ഫാമുകളുടട
വികസനം
സി.പി.സി.ആർ.ഐ – യുമോയി
സംയുക്തമോയി നാളിമകര വികസനതിനുള്ള
മപ്രാജൈക്ട് അധിഷ്ഠിത സഹായം
ക്യാമ്പയിൻ അടിസ്ഥാനതിൽ ടതങ്ങിൻ
മതാട്ടങ്ങളിൽ കീടമരാഗ പരിപാലന പദ്ധതി
നാളിമകര വികസനതിനുള്ള പദ്ധതിയധിഷ്ടത
സഹായം
നാളിമകര മേിഷടന്റ ഭാഗമോയി സംസ്ഥാനടത
നാളിമകര കൃഷി പുനരുജ്ജീവിപികനതിനുള്ള
പദ്ധതി – നാളിമകര വികസന ടകൌണ്സില്
(പുതിയത്)
ആടക

4300.00

4300.00

300.00

50.00
250.00
100.00

1900.00

1900.00

6900.00

6200.00

ശീർഷകം : 2401-00-108-59

സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വികസനം

വിഹിതം: 1000.00 ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാനതിടന്റ കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വിളകൾക്ക്
മുൻനിര സ്ഥാനമോണുള്ളത്. വിമദശ നാണ്യം ഉണ്ടാക്കി തരുനതിനു പുറടമേ കജൈവ സുഗന്ധ
വിളകളും മൂല്യ വർദ്ധിത സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾകം മേികവുറ്റെ പ്രാധാന്യം സംസ്ഥാന കാർഷിക
സമ്പദ് വ്യസ്ഥയിൽ നിലവിലുണ്ട്. കുറഞ്ഞെ ഉലാദനക്ഷമേതയും , ഗുണനിലവാരതിലുള്ള
മപാരായ്മെയും, മരാഗങ്ങള, ക്ഷുദ്ര കീടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മൂലമുള്ള കൃഷി നഷ്ടവും, വിളടവടപിനു
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മശഷമുള്ള നഷ്ടവും, വിലയിലുള്ള ഏറ്റെകറച്ചിലുകളും മകരളതിടന്റ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട
ഉലാദനടതയും കൃഷിമയയും സാരമോയി ബാധികനണ്ട്. വിമദശനാണ്യ സമ്പാദനതിനും,
കർഷകരുടട ജൈീവിത നിലവാരം ടമേച്ചടപടത്തുനതിനും സുഗന്ധ വിളകളുടട ഉത്പാദനം
ഉയർമതണ്ടത് അത്യന്താമപക്ഷിതമോയി തീർനിരികകയാണ്.
കുരുമുളക് പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിയുടട ഭാഗമോയുള്ള വിമകന്ദ്രീകൃത കുരുമുളക്
നഴ്സറികൾ, പുതിയ കുരുമുളക് മതാട്ടങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള മതാട്ടങ്ങളുടട പുനരുജ്ജീവനം, ഇടക്കി
ജൈിലയിൽ സമേഗ്ര കുരുമുളക് വികസനം, കൂടതൽ പ്രമദശമതക്ക് കൃഷി വ്യാപിപികനതിനുള്ള
സഹായം, ടവസികലർ ആർബസ്കുലർ കമേമക്കാറിസ (വി.എ.എം) മപ്രാത്സാഹനം,
കർഷകർ വികസിപിടച്ചടത ഇനങ്ങൾ , ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ, മസായിൽ ടലസ്സ് നഴ്സറികൾ, സൂക്ഷ്മ
മൂലകങ്ങൾകം ടസക്കൻഡറി മൂലകങ്ങൾകമുള്ള സഹായം , മസായില് അമേിലിമയാറൻസ് ,
അമഗ്രാ സർവ്വീസ് ടസന്റർ മുമഖന ടപ്രാകഫലാക്ടിക് മസ്പ്രേയിംഗ്, കുരുമുളക് വികസന
സമേിതികളുടട പുനരുജ്ജീവനം എനീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾടപടതിയിട്ടുള്ളത് . ഇഞ്ചി,
മേഞ്ഞെൾ, ജൈാതി, ഗ്രാമ്പു എനീ വിളകളുടട ഇടവിള കൃഷിയും വിസ്തൃതി വർദ്ധിപികനതിനുള്ള
പരിപാടികളും ഇതിലൂടട ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യന ഇനസ്റ്റിറ്റെ്യൂട്ട് ഓഫ് കസ്പെസസ് റിസര്ച്ച് (ഐ.ഐ.എസ്.ആര്), മകരള
കാര്ഷിക സര്വ്വകലാശാല എനീ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സാമങ്കതിക സഹായമതാടട
കുരുമുളകിടന്റ നടീല് വസ്തുക്കള വികസിപിടച്ചടകനതിനായി നഴ്സറികള സ്ഥാപികനതിന്
മപ്രാജൈക്ട് അധിഷ്ടിത സഹായമോയി 15.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന.
വയനാട് പാമക്കജൈിൽ ഉൾടപടതിയിട്ടുള്ള തുകയും ഈ സമേഗ്ര പദ്ധതിയുമോയി
സംമയാജൈിപികനതാണ്. കുരുമുളക് കൃഷിയുള്ള പ്രമദശടത കാർഷിക മസവന
മകന്ദ്രങ്ങളുടട മസവനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുമോയി സംമയാജൈിപിക്കാവുനതാണ് . കുരുമുളക്
വികസന സമേിതി / കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രം/ടഫഡമററ്റെഡ് ഓർഗകനമസഷൻസ്/
കാർഷിക കർമ്മ മസന എനിവ മുമഖന ബമയാഫാർമേസികൾ സ്ഥാപികനതിന്
മപ്രാത്സാഹനം നൽകുനതാണ്. ഇടക്കി ജൈിലയിടല കുരുമുളക് വികസനതിനായി 500.00
ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന.

4)

ശീർഷകം : 2401-00-113-82

കഹടടക് അഗ്രിക്കൾച്ചർ

വിഹിതം: 55.00 ലക്ഷം രൂപ

സാമങ്കതിക പുമരാഗതിയിലൂടട കാര്ഷിക വളര്ച്ച മനടാനാകും . ഇതിലൂടട ഉലാദനം,
ഉലാദനക്ഷമേത, ആദായം, പരിസ്ഥിതി എനിവയില് ശ്രദ്ധിക്കടപടന മോറ്റെങ്ങള വരുത്തുവാന
സാധികം.
വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളുമോയി മയാജൈിച്ചുമപാകുന തരതിൽ
ഹരിത ഭവനതിടന്റ സാമങ്കതിക വിദ്യയും ഘടനയും രൂപകലന ടചയ്ത് പരിഷ്ക്കരിമക്കണ്ടതും ,
സസ്യ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പുതിയ വളർച്ചാ തലങ്ങള ക്രമേീകരിമക്കണ്ടതും ടചലവ് കുറഞ്ഞെ
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സാമങ്കതിക വിദ്യ ഉപമയാഗിച്ച് സുഷിരങ്ങളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മട്രൈകളിൽ വളർതിടയടകന
നടീൽ വസ്തുക്കളുടട വളർച്ച ത്വരിതടപടത്തുന നവീകരിച്ച സാമങ്കതിക വിദ്യയും ഇതിടനാപം
തടന നടപിൽ വരുമതണ്ടതാണ് . 2019-20-ൽ കൃഷിഭവൻ മുമഖന പുതിയ മപാളി
ഹൌസുകൾ സ്ഥാപികനതിനുള്ള സഹായം , ടറയിന ടഷല്റ്റെറുകള , ഹാര്ഡനിംഗ്
യൂണിറ്റുകള, പച്ചക്കറികള/പൂക്കള/വാഴ/മേറ്റെ് വിളകള എനിവയ്ക്കായി തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുള്ള
സൂക്ഷ്മ കൃഷി എനീ പരിപാടികള ഉൾടപടതിയിരികന . ഈ പദ്ധതിയുടട നടതിപ്പുമോയി
ബന്ധടപട്ട അംഗീകാരവും തിരടഞ്ഞെടപ്പും എലാം ജൈിലാതല ഉമദ്യാഗസ്ഥരിൽ നിക്ഷിപ്തമോണ്.
കര്ഷകര്ക്ക് പരിശീലനം, അവമബാധ ക്ലാസ്സുകള, ഫീല്ഡ് സന്ദര്ശനങ്ങള
എനിവയ്ക്കായി 20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന.
സംരംഭകടര സഹായികനതിനായി ജൈിലാ സംസ്ഥാന തലതിൽ സ്ഥാപന
സഹായമതാടട വിദഗദ്ധരുമടയും
സഹായ
ഗ്രൂപ്പുകളുമടയും
ഒരു ശൃംഖല
വികസിപിടച്ചടകവാൻ ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വി.എച്ച്.എസ്.ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവടരയും വിരമേിച്ച
ഉമദ്യാഗസ്ഥടരയും മേറ്റു വിദഗ്ധടരയും പരിശീലനം നൽകി മമേൽപറഞ്ഞെ സഹായഗ്രൂപില്
ഉൾടപടത്തുനതാണ്. കഹടടക് അഗ്രിക്കൾച്ചർ മപ്രാത്സാഹിപികനതിനുള്ള മോനവമശഷി
വികസന സഹായം ‘സമമേതി’ മുമഖന നൽകുനതാണ് . ഇതിനായി 10.00 ലക്ഷം
രൂപവകയിരുത്തുന. സമമേതിയിലുള്ള ടഡമമോൺമസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റെിടന്റ വികസനതിനായി
വിഹിതതിടന്റ ഒരു ഭാഗം വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ് . ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി
വിഹിതം താടഴ ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3

5)

ഘടന
സമമേതി മുമഖന സാമങ്കതിക സഹായതിനും കാര്യമശഷി
വർദ്ധിപകനതിനും മവണ്ടിയുള്ള മോനവ വിഭവ ഗ്രൂപ്
പുതിയ മപാളീഹൌസുകൾ സ്ഥാപികനതിനുള്ള
ധനസഹായവും/ കാര്യമശഷി വര്ദ്ധനവും സാമങ്കതിക
സഹായവും
മേറ്റെ് പ്രവര്തനങ്ങള
ആടക

തുക
(ലക്ഷം രൂപ)
10.00
25.00
20.00
55.00

പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പൂക്കൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ശീർഷകം : 2401-00-119-79
എനിവയുടട വികസനം
വിഹിതം: 1200.00 ലക്ഷം രൂപ

പഴവഗ്ഗങ്ങൾ, പൂക്കൾ, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എനിവയുടട വികസനതിനായി
1200.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന. ഈ പദ്ധതിയുടട 25 ശതമോനം ഗുണമഭാക്താക്കള
വനിതകളായിരികം.
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വാഴപഴം ഉൾടപയുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടട വികസനതിനായി കൃഷി വിസ്തൃതി
വർദ്ധിപികനതിമനാടടാപം നടീൽ വസ്തുക്കളുടട വിതരണവും ഉൾടപടന സമേഗ്ര
പദ്ധതിയ്ക്കായി 600.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന. ഈ പദ്ധതി കൃഷി വകുപ്പും
വി.എഫ്.പി.സി.ടക-യും സംയുക്തമോയി സംസ്ഥാനടതാട്ടാടക നടപിലാകനതാണ് .
കഹടഡനസിറ്റെി പ്ലാന്റിംഗ് ഉളടപടട വാഴകൃഷിക്കായി പ്രമത്യക ധനസഹായം /
ആനുകൂല്യങ്ങള എനിവയ്ക്കുള്ള തുകയും ഇതില് ഉളടപടതിയിട്ടുണ്ടു്.
മഫ്ലാറികൾച്ചർ തുടങ്ങുനതിനുള്ള സഹായവും ടിഷ്യൂകൾച്ചർ യൂണിറ്റുകൾ ഉൾടപടട
പുതിയ
മഫ്ലാറികൾച്ചർ
നഴ്സറികൾ,
മഗ്രഡിംഗ്/പായ്ക്കിംഗ്
ടസന്ററുകൾ
എനിവ
സ്ഥാപികനതിനുള്ള സഹായവും നൽകുനതാണ്. കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ബമയാടടമക്നാളജൈി ആന്റ്
മമോഡൽ മഫ്ലാറികൾച്ചർ ടസന്ററും, വിമകന്ദ്രീകൃത ടപ്രാഡക്ഷൻ/ ഹാർഡനിംഗ് ടസന്ററുകളും
ശക്തിടപടത്തുനതിനായി ഹബ് ആന്റ് മസ്പൊക്ക് രീതിയിൽ പ്രമത്യകം വകയിരുത്തുന ഫണ്ട്
ഉപമയാഗിച്ച് മപ്രാത്സാഹനം നൽകുനതാണ്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 500.00 ലക്ഷം
രൂപവകയിരുത്തുന. ആർ.ടക.വി.കവ, എസ്.എച്ച്.എം എനിവയിൽ നിനള്ള ഫണ്ടും ഈ
പദ്ധതിയിൽ സംമയാജൈിപികനതാണ്.
ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ മപ്രാത്സാഹിപികനതിനുള്ള പദ്ധതി തൃശ്ശൂർ, മേലപ്പുറം, വയനാട്,
ഇടക്കി, പാലക്കാട് ജൈിലകളിൽ നടപിലാകനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന. പരിശീലനം,
മബാധവത്ക്കരണം,
ക്ലസ്റ്ററുകൾ
മുമഖന
വിസ്തൃതി
വർദ്ധിപികക,
കളക്ഷൻ
ടസന്ററുകൾ/സസ്യ ആമരാഗ്യ പരിപാലന
യൂണിറ്റുകൾ
സ്ഥാപികക
,
ട്രൈാൻമസ്പൊർമട്ടഷന/വിപണനം എനിവയ്ക്കായി 100.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന. കൃഷി
വകുപ് മുമഖനയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപിലാകനത്. ഔഷധ സസ്യമബാർഡിടന്റ
സഹായമതാടട നടപിലാക്കിടക്കാണ്ടിരുന പദ്ധതി
ഈ
പദ്ധതിയുമോയി
സംമയാജൈിപിമക്കണ്ടതാണ്. വിപണനതിനായി ടകാരട്ടിയിലുള്ള CAREKERALAM, മേറ്റെ്
ആയൂർമവദ ഫാർമേസ്യൂട്ടിക്കലുകൾ എനിവയുമോയി ബന്ധടപടനതിനുള്ള നടപടികൾ
കകടക്കാമള്ളണ്ടതാണ്. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടതിരികന.
ക്രമേ നമ്പർ

തുക
(ലക്ഷം രൂപ)

പദ്ധതി

1

പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടട വികസനം

600.00

2

പൂക്കളുടട വികസനം

500.00

3

ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടട വികസനം

100.00

ആടക

1200.00
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6)

മേണ്ണിമന്റയും മവരിമന്റയും ആമരാഗ്യ പരിപാലനവും ശീർഷകം : 2401-00-800-28
ഉത്പാദനക്ഷമേത ഉയർതലും
വിഹിതം: 2933.00 ലക്ഷം രൂപ

മകരളതിടല മേണ്ണ് സമ്പതിലുണ്ടായ മപാഷക മൂലകങ്ങളുടട കുറവ് പരിഗണിച്ചു
ടകാണ്ട് കാർഷിക വിളകളുടട ഉലാദന ക്ഷമേത വർദ്ധിപികനതിന് , മേണ്ണിന്റ ആമരാഗ്യം
ഉയർമതണ്ടത് അത്യന്താമപക്ഷിതമോണ്. മേണ്ണ് പരിമശാധനാ ഫലങ്ങളുപമയാഗിച്ച്
വിളകളുടട ഉത്പാദന ക്ഷമേത ഉയർത്തുക എന ലക്ഷ്യം മുനിൽ കണ്ടുടകാണ്ട് മേണ്ണ്
പരിമശാധനാ മസവനടത അവമലാകനം നടമതണ്ടതായിട്ടുണ്ട് . സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടട
പ്രദർശനം ഉൾടപടട സമേഗ്ര മേണ്ണ് പരിമശാധന നടത്തുനതിന് പഞ്ചായത്തുകടള
ദടതടകന പ്രവർതനം കൂടതൽ പഞ്ചായത്തുകളിമലക്ക് വ്യാപിപിമക്കണ്ടതാണ് . ഈ
പഞ്ചായത്തുകളിൽ മേണ്ണ് പരിമശാധനയുടട അടിസ്ഥാനതിൽ വിജ്ഞാന വ്യാപനം
നടപിലാകനതാണ്. ടതരടഞ്ഞെടകന പഞ്ചായതിടല എലാ കർഷകർകം മേണ
പരിമപാഷണ കാർഡ് വിതരണം ടചയ്യുനതാണ്. പഞ്ചായത്/മബ്ലാക്ക്/ജൈിലാ/കാര്ഷിക
പാരിസ്ഥിതിക മമേഖല അടിസ്ഥാനതിൽ മപാഷണ മൂലക മോമനടജ്മെന്റ് പദ്ധതി
തയ്യാറാകനതായിരികം.
മേണ പരിമശാധന
അടിസ്ഥാനതിലുള്ള വിജ്ഞാന
വ്യാപനതിനായി ജൈിലാ മേണ്ണ് പരിമശാധനാ ലാബും ടമോകബല് മേണ്ണ് പരിമശാധനാ ലാബും
മുമഖന ഓമരാ ജൈിലയിലും മൂന് പഞ്ചായത്തുകൾ വീതം ടതരടഞ്ഞെടകനതായിരികം. ജൈിലാ
മേണ്ണ് പരിമശാധനാ ലാബ് മുമഖന നടപിലാകന പ്രദർശന ഘടകതിന് ഇനി സഹായം
നൽകുനതല. കരാറടിസ്ഥാനതിലുള്ള മോനവമശഷിയും ഉൾടപടതിയിട്ടില. തിരടഞ്ഞെടത
പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആത്മ, ജൈിലാ മേണ്ണ് പരിമശാധനാ ലാബ്, ടമോകബൽ മേണ്ണ് പരിമശാധന
ലാബുകൾ എനിവയുടട സഹായമതാടട മേണ്ണിടന്റ വിശകലനതിന് പ്രത്യക ഊനൽ
നൽകുനതാണ്. ആത്മ മോത്രമോയിരികം പ്രദർശന ഘടകം നടപിലാകനത്.
ജൈീവാണു വളങ്ങൾ, ജൈീവാണു കീടനാശിനികൾ ഉപമയാഗിച്ച് വിതിടന്റ പരിപാലനം ,
കട്രൈമക്കാടടർമേയുടട ഉപമയാഗം, ടവസികലർ ആർബസ്ക്കുലർ കമേമക്കാറിസ (വി.എ.എം),
മഫാമസ്ഫേറ്റെ് മസാലുബികലസിംഗ് ബാക്ടീരിയ (പി.എസ്.ബി), കജൈവവള പ്രമയാഗം,
വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമോയ കറമസാ ബാക്ടീരിയ (പി.ജൈി.ആർ) മുതലായവ ഉപമയാഗിച്ച് മവരിടന്റ
പരിപാലനതിനും വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമോയ കൃഷി രീതികൾ മപ്രാത്സാഹിപികനതാണ്.
മവരിടന്റ പരിപാലനതിനായുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകതിന് സഹായം നൽകുനതിടന്റ
ഭാഗമോയി തിരടഞ്ഞെടത കൃഷിഭവനുകളിൽ ടവസികലർ ആർബസ്ക്കുലർ കമേമക്കാറിസ
(വി.എ.എം)-ടന്റ ഓൺഫാം ടപ്രാഡക്ഷനും ഉപമയാഗവും നടത്തുനതിന് സഹായം
നൽകുനതാണ്. ഇതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപവകയിരുത്തുന. പ്ലാന്റ് ക്ലിനികകൾ മുമഖന
റൂട്ട് ടഹൽത് കാർഡ് നൽകുനതാണ്.
എലാ പഞ്ചായത്തുകളിടലയും കർഷകർക്ക് മേണ്ണ് പരിമശാധനാ മസവനം
ലഭ്യമോകനതാണ്. മസായില് ടഹല്ത് മോമനടജ്മെന്റ് , മസായിൽ ടഹൽത്
ഇനിമഷ്യറ്റെീവ്സ് എനീ പദ്ധതികളുമോയി സംമയാജൈിപിച്ച് ഈ പരിപാടി നടപിലാകനതാണ്.
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ടമോകബൽ പരിമശാധനാലാബും കാര്ഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളുടട കീഴിലുള്ള മേണ്
പരിമശാധനാ ലാബുകളും ഈ പദ്ധതിയുടട നടതിപിനായി സംമയാജൈിപിമക്കണ്ടതാണ്.
സംസ്ഥാനടത മേണ്ണ് പരിമശാധന , ക്യാമ്പയിൻ അടിസ്ഥാനതിൽ തമദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള, കര്ഷകര്, എഫ്.പി.ഒ കള, നബാര്ഡിടന്റ കര്ഷകക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയവരുടട
സഹായമതാടട ഏടറ്റെടകനതിന്
ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന .
വിളവിടന്റ ഉലാദനം
വർദ്ധിപികനതിനായി മേണ്ണിടന്റ പി .എച്ച് ശരിയായ അളവിലാകനതിന് ഗുണമമേന്മയുള്ള
ഉലാദമനാപാധികളും ടസക്കൻഡറി മൂലകങ്ങളും സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളും ലഭ്യമോകനതിന്
ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മേണ്ണിടന്റ അസിഡിറ്റെി ശരിയായ അളവിലാകനതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടടപടൽ
ആവശ്യമോണ്. 2019-20-ൽ 2491.00 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനായി ഉൾടപടതിയിരികന.
വിവിധ വിളകൾക്ക് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളും ടസക്കൻഡറി മൂലകങ്ങളും സബ്സിഡി നിരക്കില്
നൽകുനതിനായി 250.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. മേണ്ണിടന്റ വിശകലനം
അടിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള നിർമദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മസായിൽ അമേിലിമയാറൻസിടന്റ
പ്രമയാഗം ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ.ഐ.ഐ.റ്റെി.എം.ടക മുമഖനയുള്ള മസായിൽ ടഫർട്ടിലിറ്റെി
മപാര്ട്ടലിന് മപ്രാത്സാഹനം നൽകുനതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടട ലഭികന ഡാറ്റെ
ടക.എസ്.എല്.യു.ബി, മേണ്ണ്ജൈല സംരക്ഷണ വകുപ്, ടക.എ.യു എനീ സര്ക്കാര്
സ്ഥാപനങ്ങളുമോയി പങ്ക് വമയ്ക്കണ്ടതാണ്.
സാധ്യതാ പ്രമദശങ്ങളില് കലം ആപ്ലിമക്കഷൻ ഉൾടപടടയുള്ള മേണ്ണിടന്റ ആമരാഗ്യ
പരിപാലനതിനായും ഏതവാഴ, പച്ചക്കറികൾ എനിവയിൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളും
ടസക്കൻഡറി മൂലകങ്ങളുമടയും പ്രമയാഗതിനായും 52.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
അനുമയാജൈ്യമോയ ഉത്പാദമനാപാധികളുടട ഏജൈൻസികളുമോയി ബന്ധടപട്ട് മേണ്ണ്
പരിമശാധന അടിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള ആമരാഗ്യ പരിപാലന പദ്ധതി ഫലങ്ങൾ
പ്രചരിപിമക്കണ്ടതാണ്.
അച്ചടിമോധ്യമേതിലൂമടയും,
ദൃശ്യമോധ്യമേതിലൂമടയുമുള്ള
മബാധവൽക്കരണ പരിപാടികള തുടരുനതാണ് . ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം
താടഴ ടകാടതിരികന.

ക്രമേ
നമ്പർ
1
2

തുക (ലക്ഷം രൂപ)
ആന്വൽ
ഗ്രീൻ ബുക്ക്
പ്ലാൻ

ഘടകം
ടതരടഞ്ഞെടത ജൈിലകളിൽ മസായിൽ
അമേിലിമയാറൻസ്
മബാധവൽക്കരണ
പരിപാടികള/ടസമേിനാറുകള/ശിലശാലകൾ
55

2491.00
10.00

2491.00

3

4
5
6

7)

മസായിൽ ടഫർട്ടിലിറ്റെി മപാർട്ടൽ
നിലനിർത്തുനതിനും പഞ്ചായത്/ മബ്ലാക്ക്
തലതിൽ ന്യൂട്രൈിയന്റ് മോമനടജ്മെന്റ് പ്ലാനിടന്റ
പ്രിന്റിംഗിനും റിമപാർട്ടുകൾ എടകനതിനും
IIITMK-ക്ക് വിദഗ്ധ സഹായവും
വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖന സാധ്യതാ
പ്രമദശങ്ങളില് മേണ്ണിടന്റ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയ്ക്കുള്ള
പദ്ധതി
സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾകം ടസക്കൻഡറി
മൂലകങ്ങൾകമുള്ള സഹായം
റൂട്ട് ടഹൽത് മോമനടജ്മെന്റ് പരിപാടി
ആടക

30.00

52.00
250.00
100.00
2933.00

2491.00

ശീർഷകം : 2401-00-107-78

വിള ആമരാഗ്യ പരിപാലനം

വിഹിതം: 1163.00 ലക്ഷം രൂപ

സുസ്ഥിര കാർഷിക വികസനതിന് വിള ആമരാഗ്യപരിപാലനം ഒരു സുപ്രധാന
ഘകമോണ്. കീടമരാഗ പരിപാലന തന്ത്രങ്ങൾ വിളആമരാഗ്യ പരിപാലനതില് ഒരു പ്രധാന
പങ്ക് വഹികന. സംമയാജൈിത കീടമരാഗ പരിപാലനതിടന്റ ടമേച്ചടപടതൽ വിള ആമരാഗ്യ
പരിപാലനതിന് വഴിടതളിയികനതാണ്. വിള ആമരാഗ്യ പരിപാലനം എന സമേീപനം നല
സസ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർതനങ്ങളില്കൂടി സുസ്ഥിര കജൈവ വ്യവസ്ഥയും ജൈനങ്ങളുടട
ആമരാഗ്യവും സംരക്ഷികനതിന് ഉതകുനതാണ്.
കീടമരാഗ ഉപമദശക സംവിധാനതിലൂടട കർഷകർക്ക് കീട നിരീക്ഷണതിലും
മേറ്റുമുള്ള ഉപമദശങ്ങൾ കൃത്യമോയി ലഭ്യമോകനതാണ് . തിരടഞ്ഞെടത പഞ്ചായത്തുകളിടല
വിളടവടപ് രീതി പ്രകാരം നിരീക്ഷണ മപ്ലാട്ടുകളുടട എണ്ണം തീരുമോനിമക്കണ്ടതാണ് . പ്ലാന്റ്
ടഹൽത് മോമനടജ്മെന്റിൽ പി.ജൈി ഡിമപ്ലാമേ മകാഴ്സിനായി മചര്നിട്ടുള്ള ഉമദ്യാഗസ്ഥർ ആത്മ
ടീമുമോയി മചർന് കീടമരാഗ നിരീക്ഷണ പദ്ധതികളിലും പ്രതിമോസ സാമങ്കതിക ഉപമദശങ്ങൾ
തയ്യാറാകനതിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിമക്കണ്ടതാണ്.
കീട നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഉപമദശക സംവിധാനങ്ങളും അനുമയാജൈ്യമോയ
മബ്ലാകകളിൽ നടപിലാമക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി 117.75 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
മബ്ലാക്ക് തലതിൽ തീരുമോനിക്കാവുന തരതില് ഫിക്സ്ഡ് മപ്ലാട്ടുകളുടട എണ്ണം കുറച്ച്
ടകാണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് മപ്ലാട്ടുകളും, മറാവിംഗ് സർടവ്വയും പുനസംഘടിപിച്ച് ക്ലിനികകളിൽ
മോത്രമോയി ബന്ധടപടമതണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള 202 പ്ലാന്റ് ടഹൽത് ക്ലിനികകൾക്ക്
പുറടമേ പുതുതായി 50 കൃഷി ഭവനുകളിൽ പ്ലാന്റ് ടഹൽത് ക്ലിനികകൾ സ്ഥാപികനതാണ്.
വിള ആമരാഗ്യ ഉപമദശകങ്ങളും ബുള്ളറ്റെിനുകളും പ്രിന്റ് ടചയ്യുനതിനായി 202 ക്ലിനികകൾകം,
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മുൻവർഷങ്ങളിൽ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്
ടഹൽത്
ക്ലിനികകളുടട അവശ്യ
സഹായതിനുമോയി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. കീടമരാഗ നിരീക്ഷണവും മറാവിംഗ്
സര്മവ്വയും
വിശകലനം
നടതി
ജൈിലാതലതില് പ്രതിമോസ
റിമപാര്ട്ട്
പ്രസിദ്ധീകരികനതാണ്. മേറ്റെ് സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളകം ഈ ഡാറ്റെ നല്മകണ്ടതാണ് .
മബ്ലാകതല പ്ലാന്റ് ക്ലിനികകടള മബ്ലാക്കിടന്റ പ്ലാന്റ് ക്ലിനിക്കായി നിർമദ്ദേശിച്ചുടകാണ്ട് മേറ്റെ് കൃഷി
ഓഫീസർമോരുടടയും കൂടി മസവനം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉറപാമക്കണ്ടതാണ്.
അടിസ്ഥാന സൌകര്യതിനുള്ള സഹായം ഉൾടപടടയുള്ള അധിക സഹായം പ്ലാന്റ്
ക്ലിനികകൾക്ക് നൽകുനതാണ്. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ
ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ഘടകങ്ങൾ
ജൈി.പി.എസ്. ഉപമയാഗിച്ചുള്ള കീടമരാഗ നിരീക്ഷണം ഉൾപടട
കീടമരാഗ നിരീക്ഷണ ഉപമദശക സംവിധാനം
വികസിപിടച്ചടക്കൽ
മറാഡന്റ് കൺമട്രൈാൾ
പ്ലാന്റ് ടഹൽത് ക്ലിനികകൾ
കർഷകർക്ക് ഉലാദമനാപാധികൾ
വിള ആമരാഗ്യ ഉപമദശകങ്ങളും ബുള്ളറ്റെിനുകളും
പ്രസിദ്ധീകരികനതിന്
9 പാരകസറ്റെ് ബ്രീഡിംഗ് മസ്റ്റഷനുകളും പുതിയ ബമയാ
കൺമട്രൈാൾ ലാബുകളും
ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമോരുടട മഹാണമററിയം
ജൈിലാ തല പ്ലാന്റ് ടഹൽത് മോമനജൈർമോരുടട മഹാണമററിയം
കൃഷി സ്ഥലങ്ങളില് വന്യമൃഗങ്ങളുടട ആക്രമേണം
തടയുനതിനുള്ള സാമങ്കതിക സഹായം
ആടക

തുക
(ലക്ഷം രൂപ)
117.75
50.00
340.00
0.25
100.00
60.00
416.00
54.00
25.00
1163.00

കജൈവ നിയന്ത്രണകാരികൾ എലാ ജൈിലകളിലും മേതിയായ അളവിൽ ലഭ്യമേല.
നിലവിലുള്ള 9 പാരകസറ്റെ് ബ്രീഡിംഗ് മസ്റ്റഷനുകളും കജൈവ നിയന്ത്രണ ഘടകങ്ങൾ
മസ്റ്റാക്ക്
ടചയ്യുനതിനായി
വികസിപിടച്ചടത്
പാരകസറ്റെ്
ബ്രീഡിംഗ്
മപ്രാത്സാഹിപികനതാണ്. നിലവിലുള്ള 9 മസ്റ്റഷനുകൾ വികസിപികനതിനും പുതിയ
കജൈവ നിയന്ത്രണ ലാബുകൾ സ്ഥാപികനതിനുമോയി 60.00
ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന.
NIPHM-മോയി സഹകരിച്ച് വിള ആമരാഗ്യ പരിപാലനതിനായി ടടക്നിക്കൽ
ഉമദ്യാഗസ്ഥർക്ക് തുടർച്ചയായ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപികനതായിരികം. കൃഷി
വകുപിടല ഉമദ്യാഗസ്ഥർക്കായി സമമേതിയിലൂടട NIPHM കഹദരാബാദുമോയി മചർന്
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ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡിമപ്ലാമേ മകാഴ്സിന് സഹായം നൽകി ടസ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉമദ്യാഗസ്ഥരുടട ടീം
വികസിപിടച്ചടകനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന.
വയനാട് ആത്മയുടട സാമങ്കതിക സഹായമതാടട കാട്ടാനയുടട ആക്രമേണം
ഉണ്ടാമയക്കാവുന മതാട്ടങ്ങളിൽ
മതനീച്ചക്കൂടകൾ
സ്ഥാപിച്ചു ടകാണ്ടുള്ള മവലി
നിർമ്മികനതിനായി സഹായം നൽകുനതാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളുമടയും പക്ഷികളുമടയും
ആക്രമേണതില് നിനള്ള സംരക്ഷണതിനായി മേറ്റെ് വിജൈയപ്രദമോയ പ്രാമദശിക
സംവിധാനങ്ങളകം സഹായം നല്കുനതാണ്. ഇതരതിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുമടയും
പക്ഷികളുടടയും ആക്രമേണം നിയന്ത്രികനതിനുള്ള സാമങ്കതിക സഹായതിനായി 25.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
8)

കജൈവ കൃഷിയും ഉതമേ കൃഷി മുറകളും
(ജൈി.എ.പി)

ശീർഷകം : 2401-00-105-85
വിഹിതം: 538.00 ലക്ഷം രൂപ

കജൈവ കൃഷി രാജൈ്യത് സജൈീവമോയിടക്കാണ്ടിരികന ഒരു മമേഖലയാണ് . കജൈവ
ഉലനങ്ങളുടട കയറ്റുമേതി
സാധ്യതയും
വര്ദ്ധിച്ചു ടകാണ്ടിരികന
.
കജൈവ
സർട്ടിഫിമക്കഷനായുള്ള സഹായം , ക്ലസ്റ്ററുകളുടട ശക്തിടപടതൽ , ക്ലസ്റ്ററുകൾക്ക്
മപ്രാത്സാഹന സഹായം, പച്ചില വള പ്രമയാഗം, കജൈവ വളങ്ങൾ തയ്യാറാകന മോതൃകാ
യൂണിറ്റുകൾ, കൃഷിഭവനുകള, വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖന
പങ്കാളിത ഗ്യാരന്റി
സർട്ടിഫിമക്കഷൻ (പി.ജൈി.എസ്) ഉൾടപടടയുള്ള സുരക്ഷിതവും ഭക്ഷ്യമയാഗ്യവുമോയ ഭക്ഷ്യ
ഉത്പാദനം എനീ ഘടകങ്ങമളാടട കജൈവകൃഷിടയ മപ്രാത്സാഹിപികനതിന് 2019-20 ൽ
ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന. മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ പരമ്പരാഗത് കൃഷി വികാസ് മയാജൈന
(പി.ടക.വി.കവ) യിന കീഴിലും കജൈവകൃഷിക്ക് മവണ്ട സഹായം നല്കുനതാണ്.
സീടറാ ബജൈറ്റെ് നാച്ച്വറല് ഫാമേിംഗ് മപ്രാത്സാഹിപികനതിനായി 15.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന. പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളക്ക് പ്രചരണം നല്കുനതിനും പരിസ്ഥിതി
ടസൌഹൃദ കൃഷി രീതികളിലൂടട സുരക്ഷിതവും ഭക്ഷ്യമയാഗ്യവുമോയ ഭക്ഷ്യഉലാദനതിനും
ഊനല് നല്കുനതിനുമോയി സീടറാ ബഡ്ജൈറ്റെ് നാച്ച്വറല് ഫാമേിംഗിന് മപ്രാത്സാഹനം
നല്കുനതാണ്.
ഉതമേ കൃഷിമുറകൾക്കായി ക്ലമസ്റ്റഴ്സിനുളള സഹായം, പുതിയ ഇമക്കാമഷാപ്പുകൾകം
നിലവിലുള്ള ഇമക്കാമഷാപ്പുകൾകമുള്ള സഹായം , ടമേച്ചടപട്ട കൃഷി രീതികൾ സർട്ടികഫ
ടചയ്യുന ഉൽപനങ്ങളുടട മനരിട്ടുള്ള വിപണനം , ടമേച്ചടപട്ട പ്രവർതനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന തമദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾകള്ള അവാർഡ് എനിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടട ഘടകങ്ങൾ . ഈ
പദ്ധതിയുടട 10 ശതമോനം ഗുണമഭാക്താക്കള വനിതകളായിരികം. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള
പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടതിരികന.

58

ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7

തുക
(ലക്ഷം രൂപ)

ഘടകം
കൃഷി ഭവനുകളും വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖന പങ്കാളിത
ഗ്യാരന്റി സമ്പ്രദായതിൻ കീഴിലുള്ള കജൈവ കൃഷി
പുതിയ ക്ലമസ്റ്റഴ്സിടന്റ രൂപീകരണം.
നിലവിലുള്ള ഇമക്കാമഷാപ്പുകൾകള്ള സഹായവും ക്ലസ്റ്ററുകൾ
മുമഖന ആരംഭികന പുതിയ ഇമക്കാമഷാപ്പുകൾകള്ള
സഹായവും
സീമറാബഡ്ജൈറ്റെ് നാച്ച്വറല് ഫാമേിംഗ്
കാര്ഷിക ഉലനങ്ങളിടല കീടനാശിനി അവശിഷ്ടം വിശകലനം
ടചയ്യൽ
പദ്ധതി നടതിപിനുള്ള സഹായം
വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുഖാന്തിരം സ്വയംസഹായ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടട
പഴങ്ങളുമടയും പച്ചക്കറികളുമടയും കജൈവ ഉലാദനവും
സര്ട്ടിഫിമക്കഷനും
ആടക

25.00
150.00
33.00
15.00
50.00
115.00
150.00
538.00

ഉത്പാദമനാപാധികളും മസവന സംവിധാനവും
ശീർഷകം : 2401-00-104-91
9)

വിഹിതം: 1825.00 ലക്ഷം രൂപ

ഗുണമമേന്മയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളുടട
ഉത്പാദനവും വിതരണവും

ശീർഷകം : 4401-00-104-98
വിഹിതം: 675.00 ലക്ഷം രൂപ

ഗുണമമേന്മയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കൾ കൃഷി ഉത്പാദന രംഗടത ഏറ്റെവും
അത്യന്താമപക്ഷിതവും അടിസ്ഥാന പരവുമോയ ആവശ്യകതയാണ്. ഗുണ നിലവാരമുള്ള
നടീൽ വസ്തുക്കൾ, വിത്തുകൾ, ടജൈം പ്ലാസം തുടങ്ങിയവയുടട വിപണിയിലുള്ള അപര്യാപ്തത
ഉലാദനക്ഷമേതയ്ക്കു തടന ടവല്ലുവിളി ഉയർത്തുനണ്ട് . കൃഷിയുടട ഉൽപാദനക്ഷമേതയ്ക്കും
ടമോതതിലുള്ള കൃഷി ഉൽപാദനതിനും ഗുണനിലവാരമുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളുടട ലഭ്യത
വിപണിയിൽ ഉണ്ടായിരിമക്കണ്ടത് അത്യന്താമപക്ഷിതമോണ്.
കൃഷി ഫാമുകൾ നവീകരിച്ച് ഗുണമമേന്മയുള്ള വിത് ഉലാദന മകന്ദ്രങ്ങൾ എനതിലുപരി
കഹടടക് ഫാമേിംഗിനായുള്ള നൂതന കാർഷിക സാമങ്കതിക വിദ്യയുടട പ്രചരണ
മകന്ദ്രങ്ങളാക്കി മോമറ്റെണ്ടതാണ്. ഫാമുകളിൽ ഗ്രീൻ ഹൌസ്, ജൈലമസചന സൌകര്യങ്ങൾ,
ടിഷ്യൂകൾച്ചർ & ഹാർഡനിംഗ് ടസൌകര്യങ്ങള, വിത് സംസ്ക്കരണം/ മശഖരണം/സംഭരണം
തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ നടപാകനതിനാവശ്യമോയ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ എനിവ
ഏർടപടമതണ്ടതാണ്. ജൈിലാ ഫാമുകളുടടയും സീഡ് ഫാമുകളുടടയും കാര്യതിൽ വകുപ്പുതല
പരിപാടികൾ ഗ്യാപ് ഫിലിംഗിന് മോത്രമോയി പരിമേിതടപടതിയിട്ടുണ്ട്. എനാൽ 13 പ്രമത്യക
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ഫാമുകളുടട കാര്യതിൽ എലാം വകുപ്പുതലതിൽ നിർവ്വഹിമക്കണ്ടതും അവ വാണിജൈ്യപരമോയി
പ്രവർതികന എന് ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതുമോണ്. പുതിയ തരം ന്യൂക്ലിയസ് നടീൽ വസ്തുക്കൾ
വാങ്ങുനതിനായും പ്രജൈനന മതാട്ടങ്ങളുടട വിസ്തൃതി വർദ്ധിപികനതിനും നടീൽ വസ്തുക്കളുടട
ഉൽപാദനം, അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ശക്തിടപടത്തുക എനീ പരിപാടികൾക്കായി പദ്ധതി
വിഹിതം വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്. പിനീട് വിശകലനം ടചയ്യുനതായ ഒരംഗീകൃത
മപ്രാജൈക്ട് റിമപാർട്ടിടന്റ അടിസ്ഥാനതിലായിരികം ഓമരാ ഫാമുകൾകം വിഹിതം
നൽകുനത്. ഫാമുകളുടട പശ്ചാതല വികസനതിന് ആർ .ഐ.ഡി.എഫിടന്റ കീഴിൽ
പ്രമത്യക വിഹിതം വകയിരുതിയിട്ടുണ്ട്.
ഗുണമമേന്മയുള്ള ടതങ്ങിൻ കതകളുടട ഉൽപാദനതിനും വിതരണതിനുമോയി 450.00
ലക്ഷം രൂപ മകര സമൃദ്ധി പദ്ധതിയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കരവും കുറിയതുമോയ
ഇനതിൽടപട്ട ടതങ്ങിൻ കതകളുടട ഉൽപാദനതിനും വിഹിതം ഉപമയാഗികനതാണ് .
നാളിമകര വികസനതിലൂടട നടപിലാക്കാനുമദ്ദേശികന പദ്ധതികള /ഘടകങ്ങള എനിവയ്ക്കു
മവണ്ടിയാണ് അധിക തുക വകയിരുതിയിരികനത്.
150.00 ലക്ഷം രൂപ
വി.എഫ്.പി.സി.ടക വഴി പഴങ്ങളുടടയും പച്ചക്കറികളുടടയും ഗ്രാഫ്റ്റുകളും കതകളും
ഉൽപാദിപികനതിന് നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡിപാർട്ട്ടമേന്റ്
ഫാമുകളുടട കാർഷിക
യന്ത്രവൽക്കരണമുൾടപടടയുള്ള
ആധുനീകരണതിനായി അധിക സഹായം ഉൾടപടതിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണമമേന്മയുള്ള
ടിഷ്യൂകൾച്ചർ കതകളുടട ഉൽപാദനതിനായി BMFC കം, മേറ്റു രണ്ടു ഫാമുകളിൽ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂകൾച്ചർ ലാബുകൾകം അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന സഹായവും
മോനുഷിക വിഭവ സഹായവും നൽകുനതാണ്. ആവശ്യകതക്കനുസരിച്ച് ടതങ്ങിൻ കതകള
ഉൽപാദിപികനതിന് വകുപിടന്റ നിലവിലുള്ള പശ്ചാതല സൌകര്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമേല.
ഡിപാർട്ടുടമേന്റ് ഫാമുകളിൽ ടനല്, പച്ചക്കറി. കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എനിവയുടടയും
മേറ്റെ് വിളകളുടടയും പരമ്പരാഗത വിതിനങ്ങൾ സംരക്ഷികനതിന് മപ്രാത്സാഹനം
നൽകുനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാമുകളിൽ സംമയാജൈിത കൃഷി സമ്പ്രദായ യൂണിറ്റുകൾ
സ്ഥാപിച്ച് അതിലൂടട ഫാമുകളുടട വരുമോനം വർദ്ധിപികനതിനുള്ള ഘടകവും
തുടരുനതാണ്.
ഡിപാര്ട്ട്ടമേന്റ്
ഫാമുകള മോതൃകാ
ടഡമമോണ്മസ്ട്രേഷന ഫാമുകളായി
വികസിപിടച്ചടത്
കര്ഷകര്കം
ടപാതുജൈനങ്ങളകം
മവണ്ടി
ഫാം
സ്കൂളുകള
പ്രവര്തിപികനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന. ഇതിനായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
സംസ്ഥാന സീഡ് ഫാമുകളിടല വിത്തുലാദന പരിപാടികളക്കായി 200.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന.
സംസ്ഥാനത് കുരുമുളക് കൃഷി വികസിപികനതിന് നലയിനം കുരുമുളക് കതകള
അത്യന്താമപക്ഷിതമോണ്. മവര് പിടിപിച്ച കുരുമുളക് വള്ളികള ഉളടപടടയുള്ള നടീല്
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വസ്തുക്കളുടട ഉലാദനതിനായി 650.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. ഈ മമേഖലയില്
ടക.വി.ടക കണ്ണൂര് നടപിലാക്കിയ പങ്കാളിതരീതി അവലംബിമക്കണ്ടതാണ് . ടക.വി.ടക
കണ്ണൂരും, ടചറുതാഴം എഫ്.പി.ഒ യുമോയി സഹകരിച്ച് മവര് പിടിപിച്ച കുരുമുളക് വള്ളികള
ഉളടപടടയുള്ള നടീല് വസ്തുക്കള ഉലാദിപികനതിനായി മമേല്പറഞ്ഞെ വിഹിതതില് നിനം
50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. ഇതിലൂടട 2019-20 കാലയളവില് ടക.വി.ടക
കണ്ണൂര് 10 ലക്ഷം മവര് പിടിപിച്ച കുരുമുളക് വള്ളികള ഉലാദിപികനതാണ് . മമേല്പറഞ്ഞെ
വിഹിതമോയ 650.00 ലക്ഷം രൂപയില് നിനം 50.00 ലക്ഷം രൂപ വയനാടിന്
വകയിരുതിയിരികന. ടക.വി.ടക അംബലവയലുമോയി സഹകരിച്ച് കുരുമുളക് നടീല്
വസ്തുക്കള ഉലാദിപിമക്കണ്ടതാണ് .
ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ
ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1

2
3
4
5

6
7

8

പദ്ധതി
കഹടടക് ഫാമേിംഗിനായുള്ള
ടഡമമോൺമസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റുകളുടട
പ്രവർതന സഹായവും സാമങ്കതിക
സഹായവും
ടിഷ്യൂകൾച്ചർ ലാബുകളുടട മോനുഷിക
വിഭവ സഹായം
മകരസമൃദ്ധി
VFPCK മുമഖനയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളുടട
ഉൽപാദനം
ജൈിലാ കൃഷി ഫാമുകളിലും ടസ്പെഷ്യൽ
ഫാമുകളിലും ഉയർന ഉൽപാദന
ക്ഷമേതയുള്ള ടതങ്ങിൻ കതകളുടടയും
വിമദശീയമോയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടടയും
ടചടികളുടടയും മോതൃക പ്രദർശന
മതാട്ടങ്ങൾ
ഡിപാർട്ട്ടമേന്റ് ഫാമുകളിൽ സംമയാജൈിത
കൃഷി സമ്പ്രദായ മപ്രാത്സാഹനം
മവര് പിടിപിച്ച കുരുമുളക് വള്ളികൾ
ഉടപടടയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളുടട
ഉൽപാദനം-(ടക.വി.ടക കണ്ണൂര്,
എഫ്.പി.ഒ ടചറുതാഴം, ടക.വി.ടക
അമ്പലവയല് എനിവയുടട
സഹായമതാടടയുള്ള പദ്ധതികള
ഉളടപടട)
സംസ്ഥാന സീഡ് ഫാമുകളുടട വിത്
ഉൽപാദന പരിപാടി
61

തുക
(ലക്ഷം രൂപ)

ശീർഷകം

25.00

2401-00-104-91

15.00

2401-00-104-91

450.00

2401-00-104-91

150.00

2401-00-104-91

50.00

2401-00-104-91

200.00

2401-00-104-91

650.00

2401-00-104-91

200.00

2401-00-104-91

9

10

10)

പുതിയ മപ്രാജൈനനി മതാട്ടങ്ങൾ
സ്ഥാപികനതിനും നിലവിലുള്ളവയുടട
പരിപാലനവും
ടസ്പെഷ്യൽ ഫാമുകളിൽ
യന്ത്രവൽക്കരണവും അടിസ്ഥാന
സൌകര്യ വികസനവും
ആടക

85.00

2401-00-104-91

15.00

4401-00-104-98

660.00

4401-00-104-98

2500.00
ശീർഷകം : 2401-00-105-86

ലമബാറട്ടറികളുടട ആധുനീകരണം

വിഹിതം: 800.00 ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക സമൂഹതിനുമവണ്ടി കൃഷി വകുപ് നൽകി വരുന പ്രധാന മസവനങ്ങള
ഫലഭൂയിഷ്ടിത കണക്കാകനതിനായുള്ള മേണ്ണ് പരിമശാധന , വളങ്ങളുടട പരിമശാധന
(കജൈവ വളങ്ങളും ജൈീവാണു വളങ്ങളും ഉൾടപടട ) കീടനാശിനി പരിമശാധന,
ഉലാദമനാപാധികളുടട ഗുണമമേന്മ പരിമശാധികനതിനായി
വിത്
പരിമശാധന
എനിവയാണ്. ഉൽപാദനടതയും ഉൽപാദനക്ഷമേതടയയും വളടരയധികം ബാധികന
പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണിവ. ശാസ്ത്രീയമോയ രീതിയിൽ ഉലാദമനാപാധികളുടട ഗുണനിലവാരം
ഉറപ്പുവരുമതണ്ടതാണ്.
മേണ്ണ്, വളം, കീടനാശിനി, വിത് എനിവയുടട സാമ്പിളുകൾ വിശകലനം ടചയ്യുന
ഇമപാഴടത ലാബുകൾ വർഷങ്ങൾകമുമ്പ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് . ഈ ലാബുകളിൽ ലഭ്യമോയ
മേിക്ക സാമേഗ്രികളും വളടര പഴയതും കാലപഴക്കം ടചനവയുമോണ് . ഇവ മവഗതമയാടം
കൃത്യവുമോയ പരിമശാധനാ ഫലങ്ങൾ നൽകുവാൻ പര്യാപ്തമേല. BMFC – യുടട
ശക്തിടപടതൽ, കരാർ അടിസ്ഥാനതിലുള്ള നിയമേനം, രാസവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും
വാങ്ങുനതിനും വാഹന ടചലവും ഉൾടപടടയുള്ള പ്രവർതന ടചലവ് എനിവയാണ്
ആധുനിക വൽക്കരണതിടന്റ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ . 15 ലക്ഷം ടിഷ്യൂകൾച്ചർ സസ്യങ്ങൾ
ഉൽപാദിപികന തരതില്
BMFC-ടയ ശക്തിടപടതി ഘട്ടംഘട്ടമോയി ഇത്
വികസിപികവാൻ ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന. ഇതിടന്റ പ്രവർതനതിനായി റിമവാൾവിംഗ് ഫണ്ടായി
തുക വകയിരുത്തുന.
സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾടപടട സമേഗ്ര മേണ പരിമശാധന നടത്തുനതിന് ഓമരാ
ജൈിലയില് നിനം ഓമരാ പഞ്ചായതിടന തിരടഞ്ഞെടമക്കണ്ടതാണ് . ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ
മേണ പരിമശാധനയുടട അടിസ്ഥാനതിൽ വിജ്ഞാനവ്യാപനം നടപിലാകനതാണ് . ഈ
പഞ്ചായതിടല എലാ കർഷകർകം മേണ്ണ് പരിമപാഷണ കാർഡ് വിതരണം ടചയ്യുനതാണ്.
സംസ്ഥാന ബമയാകൺമട്രൈാൾ ലാബിടന ശക്തിടപടത്തുനതിനായി 125.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന. BMFC-യ്ക്കായി മവണ്ടി വരുന അധിക തുക ഗുണമമേന്മയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളുടട
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ഉത്പാദനവും വിതരണവും എന പദ്ധതിയിൽ നിനം വഹിക്കാവുനതാണ്. കൃഷി വകുപില്
ഗുണനിലവാര പരിമശാധനയ്ക്കായി ഒരു ക്വാളിറ്റെി കണ്മട്രൈാള എനമഫാഴ്സ്ടമേന്റ് വിഭാഗം
പ്രവര്തികനതിനായി
75.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. സമേഗ്ര വള പരിമശാധന
ലാബിമന്റയും, സമേഗ്ര കീടനാശിനി പരിമശാധനാ ലാബിടന്റയും പ്രവൃതികള തുടരുനതിനായി
160.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. വകുപിന് നിലവില് ടകട്ടിടമുടണ്ടങ്കില് അത്
പരിഗണിമക്കണ്ടതാണ്. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7

11)

ഘടകം
കഴക്കൂട്ടം BMFC ശക്തിടപടത്തുനതിന്
സംസ്ഥാന ബമയാകൺമട്രൈാൾ ലാബിടന്റ ശാക്തീകരണം
ലാബുകളുടട ശക്തിടപടതൽ
പ്രവർതന സഹായവും കരാർ അടിസ്ഥാനതിലുള്ള
നിയമേനവും
സമേഗ്ര വളപരിമശാധനാ ലാബ്/സമേഗ്ര കീടനാശിനി
പരിമശാധനാ ലാബ് സ്ഥാപിക്കല്
ക്വാളിറ്റെി കണ്മട്രൈാള എനമഫാഴ്സ്ടമേന്റ് വിഭാഗം
ലാബുകളുടട അക്രഡിമറ്റെഷന (പുതിയത്)
ആടക

തുക
(ലക്ഷം രൂപ)
125.00
125.00
250.00
40.00
160.00
75.00
25.00
800.00

ശീർഷകം : 2401-00-109-80

കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം
ശക്തിടപടതൽ

വിഹിതം: 4545.00 ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക വികസനം ഫലപ്രദമോകുനത് കർഷകർ സ്വീകരികന ശാസ്ത്ര സാമങ്കതിക
വിദ്യകടള ആശ്രയിച്ചായിരികം .
കർഷകരുടട വരുമോനം വർദ്ധിപികനതിനായി
സംസ്ഥാനത് കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശികനതിന് ഊനൽ നൽകിടക്കാണ്ടുള്ള ഒരു
കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന സമ്പ്രദായം അത്യന്താമപക്ഷിതമോണ്. മമേൽതട്ടിലുള്ള
ശരിയായ ഏമകാപനവും ഉൽപാദന മമേഖലയിൽ കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള വകുപ്പുകളുടട സംമയാജൈനവും
വഴി ഇടക്കാലത് നടപാക്കിയ ആത്മ (ATMA) മോതൃകയിലുള്ള കൃഷി വിജ്ഞാന വ്യാപനം
ആവശ്യമോയ മഭദഗതികമളാടട ആത്മ പ്ലസ് മോതൃകയായി സംമയാജൈിപിച്ച് പ്രചരിപിച്ചിട്ടുണ്ട് .
മേണ്ണ് പരിമശാധന, വിള ആമരാഗ്യ പരിപാലനം, കാർഷിക മസവനങ്ങൾ, പരാദപ്രജൈനനം,
നടപിലാക്കി വരുന എലാ പദ്ധതികളുടടയും വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർതനങ്ങൾ
ഏമകാപിപിച്ചു ടകാണ്ട് കൃഷി വകുപിൽ വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ പദ്ധതിക്കായി 2019-20-ൽ വകയിരുതിയിട്ടുള്ളത് 4545.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
സമമേതിടയ ശക്തിടപടത്തുനതിനും , അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനതിനും , പ്രവർതന
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ടചലവുകൾകം, ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുനതിനും, 5 വിദഗദ്ധർ, BTM, IT ടസ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ
എനിവർകള്ള മഹാണമററിയം എനിവയ്ക്കായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിട്ടുണ്ട്.
മപാസ്റ്റ് ഗ്രാജുമവറ്റെ് ഡിഗ്രിയും പി.എച്ച്.ഡിയുമുള്ള 5 വിദഗ്ധടര സമമേതിയിൽ
നിയമേികനതാണ്.
എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ
അടലങ്കിൽ
മസാമഷ്യാളജൈി
ടസ്പെഷ്യകലമസഷമനാടകൂടി മസാഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മമേഖലയിൽടപട്ട ഒരാളും മേറ്റുള്ളവർ
കാർഷിക
വിജ്ഞാനതിൽ
പി.എച്ച്.ഡിമയാടകൂടി
നൂതന
കണ്ടുപിടിതങ്ങളിലും
കമ്മ്യൂണിമക്കഷനിലും വിദഗ്ധരുമോയിരിക്കണം. രാജൈ്യടത പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങള മുമഖനയുള്ള
കാര്യമശഷി വർദ്ധനവ് പരിപാടി ശക്തിടപടതണം. ആത്മ പരിപാടികൾകള്ള സംസ്ഥാന
വിഹിതം കൃഷി ഉനതി മയാജൈന എന സംമയാജൈിത പദ്ധതിയിൽ ഉൾടപടതിയിരികന.
ആത്മ, ആത്മ പ്ലസ്, സമൂഹമോധ്യമേങ്ങളുടട സാധ്യതകള, കര്ഷകരുടട പ്രാമയാഗിക
അനുഭവങ്ങളും കണ്ടുപിടിതങ്ങളും, ലീഡ്സ് എനീ ഘടകങ്ങള സംമയാജൈിപിച്ചു ടകാണ്ടുള്ള
ഒരു പദ്ധതിയാണ് മകരള അഗ്രിക്കളച്ചറല് ഇടനാമവഷന എക്സ്റ്റെനഷന മപ്രാജൈക്ട്
(ടക.എ.ഐ.ഇ.പി). ഇതിനായി 1820.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന. ഈ
പദ്ധതിയിലൂടട
941
പഞ്ചായത്തുകളില്കൂടി
ലീഡ്സ്
വ്യാപിപികനതായിരികം.
പഞ്ചായത്തുകളില് രൂപീകരികന ടടമക്നാളജൈി മോര്ക്കറ്റെ് യൂണിറ്റുകള മുമഖനയാണ് പദ്ധതി
നടപിലാക്കാനുമദ്ദേശികനത്. പ്രാരംഭപദ്ധതിയായി ഇടക്കിയിലും വയനാട്ടിലുമോയി രണ്ട്
ഡിസ്ട്രേിക്ട്
ഫാര്മമേഴ്സ്
ടപ്രാഡ്യൂസര് ആന്റ്
മോര്ക്കറ്റെിംഗ്
ഓര്ഗകനമസഷന
(ഡി.എഫ്.പി.എം.ഒ) സ്ഥാപികനതായിരികം. വിപണിയിടല വിവരങ്ങള മശഖരിച്ചും ,
സാമങ്കതിക സഹായമതാടകൂടിയും, മേറ്റെ് സ്ഥാപനങ്ങളുമോയി സഹകരിച്ചും, ഉലനങ്ങളുടട
വിപണനതിന് സഹായകമോകുനതിനും മവണ്ടിയാണിത്. ഓമരാ മബ്ലാക്കിലും അധികമോയ
ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ടടമക്നാളജൈി മോമനജൈടറ (നിലവില് ലീഡ്സ് പഞ്ചായതിലുള്ള ഫീല്ഡ്
അസിസ്റ്റന്റ് മോതൃകയില്) നല്കുനതായിരികം. ഇതിലൂടട, നിലവില് ലീഡ്സ് ഉള്ള
ജൈിലകളായ വയനാട്, കണ്ണൂര്, പാലക്കാട്, ടകാലം എനിവയ്ക്കു പുറമമേ സംസ്ഥാനം മുഴുവനും
ലീഡ്സ്
പ്രവര്തനങ്ങള വ്യാപിപികവാനും ,
പ്രവര്തനങ്ങള കൂടതല്
കാര്യക്ഷമേമോകനതിനും സഹായികം. ലീഡ്സ്, ആത്മ പ്ലസ് , പ്രതിമോസ സാമങ്കതിക
ഉപമദശങ്ങള തയ്യാറാക്കല്, പഞ്ചായത് റിമസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്, പഞ്ചായത് ഫാം പ്ലാന്റ്, മബ്ലാക്ക്
തലതില് ഫാം മമോഡലുകള സ്ഥാപികക , റിസര്ച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടട മമോഡല്
ഫാമുകളിമലയ്ക്ക് വിദഗ്ദ്ധര്/ഉമദ്യാഗസ്ഥര്, കര്ഷകര് എനിവരുടട സന്ദര്ശനം എനീ
ഘടകങ്ങളും പദ്ധതിയില് ഉളടപടതിയിരികന. തുറന മലലതിലൂടട (ഓപണ് ബിഡ്ഡിംഗ്)
തിരടഞ്ഞെടകന സ്ഥാപനമോയിരികം ഇതിടന്റ മമേല്മനാട്ടം നടത്തുക.
ആർ.എ.റ്റെി.റ്റെി.സികടള 2019-20-ൽ ശക്തിടപടതി സമമേതിയുടട സാറ്റെകലറ്റെ്
ടസന്ററാകനതിനുള്ള പ്രവൃതികള പൂർതീകരികനതിനുമവണ്ടി 400.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതി യിരികന. അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ, വാടകയ്ക്കായുള്ള വിഹിതം , കരാർ
അടിസ്ഥാനതിലുള്ള നിയമേനം ഇവ ഉൾടക്കാള്ളിച്ചുടകാണ്ട് ആത്മ മപ്രാജൈക്ട് ഡയറക്ടമററ്റെ്
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ശക്തിടപടത്തുനതാണ്. ഇതിനായി 65.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിരികന. ഓമരാ മപ്രാജൈക്ട്
ഡയറക്ടമററ്റെിനും കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷറീസ് മമേഖലകളുമോയി ബന്ധടപടന ജൈിലാ
ടടമക്നാളജൈി മോമനജൈർമോര് തുടരുനതിനുള്ള മോനവ വിഭവ സഹായമോയി 200.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന. ജൈിലാതലതിൽ നിലവിലുള്ള ജൈിലാ ടടമക്നാളജൈി മോമനജൈർമോരുടട
മഹാണമററിയം 30000 രൂപയാണ്. യാത്രാടചലവ് ഒഴിടകയാണിത്. മകാഴിമക്കാടം
പന്തളത്തുമുള്ള കർഷക മകന്ദ്ര (എഫ്.റ്റെി.സി)ങ്ങളിൽ ഓമരാ കൃഷി ഓഫീസർമോടര
കരാറടിസ്ഥാനതിൽ നിയമേികനതിനുള്ള സഹായം ഉൾടപടതിയിട്ടുണ്ട്.
ഫലപ്രദമോയ
വിജ്ഞാന
വ്യാപന
മസവനതിനായി
എലാ
മപ്രാജൈക്ട്
ഡയറക്ടമററ്റുകളകം പ്രവര്തന ടചലവിനും വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടകന ടചലവിനുമോയ
100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
ആത്മയിലൂടട നടപിലാകന സംമയാജൈിത കാർഷിക സമ്പ്രദായ മോതൃകകളുടട
നിലവിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൂടതൽ സംരംഭങ്ങമളാടം സാമങ്കതിക സഹായമതാടം കൂടി
ശക്തിടപടതി പുന:സംഘടിപികനതാണ്.
മേീറ്റെിംഗുകള, അവമലാകനമയാഗങ്ങള, അവാര്ഡുമജൈതാക്കളായ കര്ഷകരുടട
ഫീല്ഡ് സന്ദര്ശനം, കര്ഷകസഭ, ഞാറ്റുമവല ചന്തകള എനിവയ്ക്കായി 775.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന. ഇതില് 500.00 ലക്ഷം രൂപ താടഴ പറയുനവയ്ക്കു മവണ്ടിയാണ്.
‘കവഗ’ സംഘടിപികനതിനായി മോര്ക്കറ്റെിംഗിനു കീടഴ എസ് .എഫ്.എ.സി ക്ക്
നല്കിയിരികന വിഹിതതിനു പുറമമേയുള്ള അധിക വിഹിതം – 100.00 ലക്ഷം രൂപ
സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം/കജൈവകര്ഷകരുടട ഉലനങ്ങളുമടയും സാമങ്കതിക വിദ്യയുമടയും
അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദര്ശനതിനും, ബാലശാസ്ത്ര കാര്ഷിക മകാണ്ഗ്രസ്സിനും – 250.00 ലക്ഷം രൂപ
നിയുക്ത ഏജൈനസികള മുമഖന അമഗ്രാ കക്ലമോറ്റെിക് പ്രമദശങ്ങള തിരിച്ചുള്ള കാര്ഷിക
ഉത്സവങ്ങള - 100.00 ലക്ഷം രൂപ കാര്ഷിക കലണ്ടര് ആധാരമോക്കിയുള്ള ഉല്സവങ്ങളും
കര്ഷക കൂട്ടായ്മെയും – 50.00 ലക്ഷം രൂപ ടനല് വികസനം, പച്ചക്കറി വികസനം, കജൈവകൃഷി,
കാര്ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം ശക്തിടപടതല് എനീ പദ്ധതികളില് ഉളടപടതിയിരുന
അവാര്ഡിനുള്ള ഘടകങ്ങള എലാം സംമയാജൈിപിച്ച് ‘മേികച്ച പ്രകടനതിനുള്ള അവാര്ഡ് ’
എനതില് ഉളടപടതിയിരികന .
325.00
ലക്ഷം
രൂപയാണ്
ഇതിനായി
വകയിരുതിയിരികനത്.
തുടര്നടകാണ്ടിരികന ഘടകമോയ സംമയാജൈിത മോതൃകാ കൃഷി യൂണിറ്റുകള കൂടതല്
സാമങ്കതിക
സഹായമതാട കൂടി
ശക്തിടപടത്തുകയും ,
പുനസംഘടിപികകയും
ടചയ്യുനതായിരികം. കാര്ഷിക നാശനഷ്ടതിനു പുറമമേ , കനകാലികള നഷ്ടടപട്ടതു മൂലം
യൂണിറ്റുകളകണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള കൂടി പരിഗണികന തരതില് വിശദമോയ ഒരു പദ്ധതി
തയ്യാറാകനതാണ്. സംമയാജൈിത മോതൃകാ കൃഷി യൂണിറ്റുകളക്ക് 2019-20 ല് 750.00 ലക്ഷം
രൂപ വകയിരുതിയിരികന.
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വകുപില് മസാഷ്യല് ആഡിറ്റെ് നടപാകനതിനുള്ള പ്രവര്തന ടചലവിനായി75.00 ലക്ഷം
രൂപ വകയിരുത്തുന. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

തുക
(ലക്ഷം രൂപ)

ഘടകം
ആർ.എ.റ്റെി.റ്റെി.സി കളം എഫ്.റ്റെി.സികളും
ശക്തിടപടത്തുനതിന്
മകരള അഗ്രിക്കളച്ച്വറല് ഇടനാമവഷന എക്സ്റ്റെനഷന
മപ്രാജൈക്ട് (ടക.എ.ഐ.ഇ.പി)
സമമേതികള്ള സഹായം
ആത്മ മപ്രാജൈക്ട് ഡയറക്ടമററ്റെ് ശക്തിടപടതൽ
മേികച്ച പ്രകടനതിനുള്ള അവാര്ഡുകള
മപ്രാജൈക്ട് ഡയക്ടമററ്റെിനും എക്സ്റ്റെൻഷൻ വിഭാഗതിനുള്ള
മോനവ വിഭവ സഹായം
ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമോർ, മബ്ലാക്ക് ടടമക്നാളജൈി മോമനജൈർമോർ
ഇവർക്കായി തുടർച്ചയായുള്ള പരിശീലനം
ആത്മയ്ക്കായി വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് ടകാടകനതിനും
പ്രവർതന സഹായതിനും
ടപാതുജൈന പങ്കാളിതം
സംമയാജൈിത കൃഷി സമ്പ്രദായ മമോഡലുകൾ/പദ്ധതികള
മസാഷ്യല് ആഡിറ്റെ് നടപിലാകനതിനുള്ള പ്രവര്തന ചിലവ്
ആടക

400.00
1820.00
25.00
65.00
325.00
200.00
10.00
100.00
775.00
750.00
75.00
4545.00

കാര്ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനതിടന്റ കീഴില് മനരടത ഉണ്ടായിരുന ഘടകങ്ങളായ
ആത്മ, ആത്മപ്ലസ്, ലീഡ്സ് മുതലായവ ടക.എ.ഐ.ഇ.പി എന സംമയാജൈിത
പദ്ധതിയില് ഉളടപടതിയിരികന.

12)

ശീർഷകം : 2401-00-109-84

കാർഷിക വിവരവും വിനിമേയവും

വിഹിതം: 500.00 ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക വികസനതിനുമവണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാനവും വിനിമേയ സഹായവും ഫാം
ഇൻഫർമേമഷൻ ബ്യൂമറാവഴി നടപിലാക്കി വരുന. വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവര്തനങ്ങളില് പ്രിന്റ്
ഇലമക്ട്രാണിക് മേീഡിയയുടട സഹായമതാടട സാമങ്കതിക വിദ്യ കകമോറ്റെവികസനമോണ് ഈ
പദ്ധതിയിലൂടട ഉമദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫാം ഇൻഫർമമേഷൻ ബ്യൂമറായുടട സംസ്ഥാന യൂണിറ്റെ്
തിരുവനന്തപുരത്തും മമേഖലാ യൂണിറ്റുകൾ എറണാകുളത്തും മകാഴിമക്കാട്ടും പ്രവർതിച്ചുവരുന
.
കാർഷിക വിവര മസവനവും അതുമോയി ബന്ധടപട്ട പരിപാടികളും വിപുലീകരികനതിനായി
ഉമദ്ദേശികന. കസബർ വിജ്ഞാന വ്യാപനതിമലക്ക് നയികന കദനംദിന വിവരങ്ങൾ
കൃത്യമോയി അറിയികനതിനും എതിച്ചു ടകാടകനതിനും പര്യാപ്തമോയ എലാവിധ നവീന
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സൌകര്യങ്ങമളാടകൂടി ഒരു ടസന്റർ സംസ്ഥാനത് സ്ഥാപികനതിനാണ് ഉമദ്ദേശികനത്.
‘കിസ്സാന മപ്രാജൈക്ട്’ ഫാം ഇനഫര്മമേഷന ബ്യൂടറാ വഴി നടപിലാകനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന .
കിസ്സാന മപ്രാജൈക്ടിടന്റ പദ്ധതി അധിഷ്ടിത സഹായമോയി 60.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി നിഹിതം താടഴ ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5

13)

വിഹിതം
(ലക്ഷം രൂപ)

ഘടകം
മകരള കര്ഷകനും, എഫ്.ഐ.ബിയിടല മേറ്റു
ഡിവിഷനുകളും
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
മോധ്യമേ സഹകരണം
മറഡിമയാ ഉൾടപടടയുള്ള മേറ്റെ് വിനിമേയ പ്രവർതനങ്ങൾ
കിസ്സാന മപ്രാജൈക്ട്
ആടക

270.00
40.00
80.00
50.00
60.00
500.00

ശീർഷകം : 2415-01-277-98

മോനവമശഷി വികസനം

വിഹിതം: 275.00 ലക്ഷം രൂപ

2012-13 മുതൽ വിജ്ഞാന വ്യാപന പദ്ധതി നടപിലാകവാൻ സഹായികന
തരതിൽ കാര്ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം, അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എക്കമണാമേിക്സ്, എന്റമമോളജൈി,
പ്ലാന്റ് പാമതാളജൈി, അമഗ്രാണമേി, മസായിൽ സയൻസ് എനീ ആറ് വകുപ്പുകളിൽ കൃഷി
വകുപിടല സാമങ്കതിക ഉമദ്യാഗസ്ഥർക്ക് ബിരുദാനന്തര മകാഴ്സുകൾ പഠികനതിനുള്ള
പരിപാടി നടപിലാകനണ്ട്. 2019-20-ലും ഇത് തുടമരണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക
സർവ്വകലാശാല ഈ 6 മകാഴ്സുകൾകം പ്രമത്യകം സീറ്റെ് നീക്കിടവയ്ക്കുനതാണ്. മദശീയ
തലതിൽ നടകന ടസമേിനാറിലും ശിൽപശാലകളിലും കൃഷി വകുപിടല സീനിയർ
ഉമദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്ക് പടങ്കടകനതിനു മവണ്ടി വരുന ടചലവും വിഹിതതിൽ
ഉൾടപടതിയിരികന. ജൈിലാ തലതിൽ ഈ പദ്ധതി ആത്മ മപ്രാജൈക്ട് ഡയറക്ടർ
ഏമകാപിപികനതാണ്. കൃഷി വകുപിടല സാമങ്കതിക ഉമദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്ക് അവരുടട കഴിവ്
ടമേച്ചടപടത്തുനതിനു മവണ്ടി
രാജൈ്യടത പ്രമുഖ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ഹ്രസ്വകാല
പരിശീലനങ്ങൾക്ക് പടങ്കടകനതിനു മവണ്ടിവരുന ടചലവും ഈ വിഹിതതിൽ
ഉൾടപടതിയിരികന.
വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗതിമലയും പരിശീലന മകന്ദ്രങ്ങളിമലയും ഉമദ്യാഗസ്ഥർക്ക്
മദശീയ തലതിടല സ്ഥാപനങ്ങളില് നിനള്ള വിദഗ്ധരിൽ നിനം കാര്യമശഷി
വർദ്ധനവിനായുള്ള പരിശീലനതിനും സമമേതിയിലൂടടയുള്ള മോമനടജ്മെന്റ് ടഡവലപ്ടമേന്റ്
പരിപാടികമോയി 75.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
എന.ഐ.പി.എച്ച്.എംമുമോയി സഹകരിച്ച് വിള ആമരാഗ്യ പരിപാലന പദ്ധതിയിലുള്ള
കാര്യമശഷി വര്ദ്ധനവിനുള്ള പരിപാടികള തുടരുനതാണ് . എന.ഐ.പി.എച്ച്.എം
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കഹദരാബാദുമോയി സഹകരിച്ച് കൃഷി വകുപിടല ഉമദ്യാഗസ്ഥര്ക്കായി സമമേതിയില്
നടപിലാക്കി വരുന പ്ലാന്റ് ടഹല്ത് മോമനടജ്മെന്റില് പി .ജൈി, ഡിമപ്ലാമേ മകാഴ്സിനും സഹായം
നല്കുനതാണ്. കാര്യമശഷി വര്ദ്ധനവിന് വകയിരുതിയ 50.00 ലക്ഷം രൂപയില് നിനം
പി.ജൈി.ഡി. എച്ച്.എം മകാഴ്സിന് മചര്ന ഉമദ്യാഗസ്ഥര് ഏടറ്റെടകന പദ്ധതികളകം
വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്. ഘടകങ്ങൾ
തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി
വിഹിതം
താടഴ
ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2

3

ഘടകം
മോനവ മശഷി വികസന പ്രവർതനങ്ങൾ
മദശീയതലതിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടട കാര്യമശഷി
വർദ്ധനവും സമമേതിയിലൂടടയുള്ള മോമനടജ്മെന്റ് ടഡപലപടമേന്റ്
പരിപാടിയും
എന.ഐ.പി.എച്ച്.എം മുമോയി സഹകരിച്ചു ടകാണ്ട്
കാര്യമശഷി വര്ദ്ധനവും പ്ലാന്റ് ടഹല്ത മോമനടജ്മെന്റില് പി.ജൈി
ഡിമപ്ലാമേയും
ആടക

വിഹിതം
(ലക്ഷം രൂപ)
150.00
75.00

50.00
275.00

ശീർഷകം : 2401-00-113-83
14)

കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളും, മസവന
സംവിധാനവും

വിഹിതം: 1810.00 ലക്ഷം രൂപ
ശീർഷകം : 4401-00-113-98
വിഹിതം: 670.00 ലക്ഷം രൂപ

യന്ത്രവത്ക്കരണം, ആത്മ അടിസ്ഥാനതിൽ വിജ്ഞാന വ്യാപനം, വായ്പാസഹായം,
കാലാവസ്ഥാ ഉപമദശ മസവനം, മേണപരിമശാധന സഹായം, മേറ്റു സാമങ്കതിക സഹായം
നൽകുനതടക്കമുള്ള മസവനങ്ങള സംമയാജൈിപിച്ച് നൽകുനതിനുമവണ്ടിയാണ് മബ്ലാക്ക്
തലതിൽ കാർഷിക മസവനമകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരികനത്. കർഷകർക്ക് ആവശ്യമോയ
എലാ മസവനങ്ങളും ഒമര മകന്ദ്രതിൽ നിനം നൽകുനതിമലക്കായി അവരുടട വിവധ
ആവശ്യങ്ങൾ പ്രധാനമോയും കാർഷിക ഉത്പാദമനാപാധികൾ, വിപണനം, വായ്പാ
വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒരു ടപാതുമസവന മകന്ദ്രതിൻ കീഴിൽ ടകാണ്ടുവമരണ്ടതാണ്. ഈ
ലക്ഷ്യം മുനിൽ കണ്ടുടകാണ്ടാണ് കാർഷിക മസവനമകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സാമങ്കതിക വിദ്യ കകമോറ്റെതിനും മസവന സംവിധാനതിനും , മവണ്ട സഹായം
ഒനാംഘട്ടതിൽ മബ്ലാക്ക് തലതിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങൾ
നൽകുനതായിരികം. തമദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയ്ക്കാവശ്യമോയ തുടർ
അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ നൽകുടമേന് പ്രതീക്ഷികന. സ്ഥല സന്ദർശനം അടക്കമുള്ളവ
മപ്രാത്സാഹിപിച്ചുടകാണ്ടുള്ള സാമങ്കതിക വിവര വിതരണ മകന്ദ്രങ്ങളുമോയി ബന്ധടപട്ടുള്ള
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സ്ഥാപനങ്ങളായി ഇവ പ്രവർതികനതായിരികം. കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിടല പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരികനതിനായി
ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ സംവിധാനങ്ങമളാടകൂടി
ഓൺ
കലൻ
സഹായമതാടടയുള്ള സഞ്ചരികന ഒരു ഫാം ക്ലിനിക്ക് മബ്ലാക്ക് തലതിൽ
സ്ഥാപികനതായിരികം.
ആത്മയുടട
പ്രവർതനങ്ങളും
അമതാടടാപം
യന്ത്രവൽക്കരണതിന് മവണ്ട സഹായവും ഈ കാർഷിക മസവനമകന്ദ്രങ്ങൾ
നൽകുനതായിരികം. സഹകരണ വകുപിടന്റ കീഴിൽ മബ്ലാകതലതിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള
കർഷക മസവനമകന്ദ്രങ്ങൾ, കാർഷിക മസവനമകന്ദ്രങ്ങളുമോയി ബന്ധടപടതിടക്കാണ്ട്
ഉത്പാദമനാപാധികളുടട വിതരണതിനായി പ്രവർതികനതായിരികം . 2019-20 ൽ 20
പുതിയ ടസന്ററുകൾ സ്ഥാപികവാൻ ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന.
ഭരണതലതിലുള്ള മജൈാലിബാഹുല്യവും കുറയ്ക്കുനതിമലക്കായി കൃഷിഭവനുകൾ മുതൽ
ഡയറക്ടമററ്റെ് വടരയുള്ള പ്രവർതനടത നിരീക്ഷികന തരതിലുള്ള ഒരു സമേഗ്ര മസാഫ്റ്റ്
ടവയറും, കമ്പ്യൂട്ടർവത്ക്കരണവും ഇന്റർടനറ്റെ് കണക്ഷനും, വാഹനസൌകര്യങ്ങളും 2012-13ൽ ഏർടപടതിയിട്ടുണ്ട്. 2012-13 മുതൽ കർഷകർകള്ള എലാ സബ്സിഡികളും ബാങ്ക്
അക്കൌണ്ട് വഴി വിതരണം നടത്തുനണ്ട്. മസാഫ്റ്റ് ടവയർ വികസനവും ഡാറ്റൊ എൻട്രൈി
ഉൾടപടടയുള്ള ഇ -മപടയ്മെന്റ് സമ്പ്രദായതിനുള്ള സഹായവും ഇതിൽ നിനം
വഹിക്കാവുനതാണ്.
ഇ-മപടയ്മെന്റ്
സമ്പ്രദായതിടന്റ നടതിപിനായി
കരാർ
അടിസ്ഥാനതിൽ മബ്ലാക്ക് തലതിൽ എൻ.ഇ.ജൈി.പി-യിലൂടട നിയമേിച്ചിട്ടുള്ള ജൈീവനക്കാടര
പരമോവധി ഒരു വർഷമതക്ക് നിയമേികനതിനായി 425.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
തിരടഞ്ഞെടത കാര്ഷിക മകന്ദ്രങ്ങൾ മുമഖന മേണ്ണ് പരിമശാധന ലാബുകൾ
സ്ഥാപികനതിനായി 10.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. അംഗികരിച്ച മോനദണ്ഡപ്രകാരം
ആയിരികം ഇവ സ്ഥാപികനത്.
മകന്ദ്രങ്ങളുടട മേറ്റു പ്രവർതനങ്ങൾ ശക്തിടപടത്തുനതിടന്റ ഭാഗമോയി320.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന. ടസന്ററുകള സ്വയംപര്യാപ്തത കകവരികനതിനായി ഒരു വര്ഷം കൂടി
പ്രവര്തന സഹായം നല്കുനതാണ്. ബമയാഫാർമേസികൾ, നഴ്സറികൾ എനിവ എലാ കൃഷി
മസവന മകന്ദ്രങ്ങളിലും സ്ഥാപികനതിനും മേറ്റു മസവനങ്ങൾ ലഭ്യമോകനതിനും മവണ്ട നടപടി
സ്വീകരിമക്കണ്ടതാണ്.
മസവനങ്ങൾ
കഴിയുനത്ര കാർഷിക
കർമ്മ മസനയുടട
പ്രവർതനങ്ങളുമോയി സംമയാജൈിപിക്കണം.
തിരടഞ്ഞെടത കാർഷിക കർമ്മ മസനയുടട സഹായതിനായും പുതിയ കർമ്മമസന
രൂപീകരികനതിനുമോയി
200.00
ലക്ഷം
രൂപ
വകയിരുത്തുന.
ധനസഹായം
നൽകുനതിനുമുമ്പായി എലാ കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളുടടയും കാർഷിക കർമ്മ
മസനകളുടടയും പ്രവർതനം വിലയിരുമതണ്ടതാണ്.
കാര്ഷിക കര്മ്മമസനയുമടയും കാര്ഷിക മസവന മകന്ദ്രതിമലയും രജൈിസ്റ്റര് ടചയ്തിട്ടുള്ള
കര്ഷകര്കം അംഗങ്ങളകം അപകട ഇനഷ്വറനസ് പരിരക്ഷ നല്കുനതിനായി ഗുണമഭാക്തൃ
വിഹിതം ഉളടപടതിടക്കാണ്ടു് ഇനഷ്വറനസ് കമ്പനിയുമോയി മചര്ന് ഗ്രൂപ് ഇനഷ്വറനസ് പദ്ധതി
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ആരംഭികനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന. ഇതിനുള്ള പ്രീമേിയം തുക ഒടകനതിനായി 20.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന.
കാർഷിക
മസവന
മകന്ദ്രങ്ങളുടടയും
കാർഷിക
കർമ്മ മസനയുടടയും
പ്രവർതനങ്ങൾക്ക് മോർഗ്ഗ നിർമദ്ദേശം നൽകുനതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള അടപക്സ് മബാഡി
കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളും കാർഷിക കർമ്മ മസനയും തമ്മിൽ മയാജൈിച്ച്
പ്രവര്തികനതിനുള്ള ഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അമഗ്രാ ടമേഷീനറി സർവ്വീസ് ടസന്ററുകൾ
ജൈില/റീജൈിയണൽ തലതിൽ സ്ഥാപിച്ച് ഇതിടന്റ പ്രവർതനങ്ങൾ കൃഷി വകുപിടല
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിഭാഗതിടന്റ സഹായമതാടട അടപക്സ്
മബാഡി
ഏമകാപിപികനതാണ്. ടമേഷീനറികളുടട അറ്റെകുറ്റെപണികൾക്കായി അമഗ്രാ സർവ്വീസ്
ടസന്ററുകളിൽ ഐ.റ്റെി.ഐ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടട മസവനം ലഭ്യമോടണങ്കില്
ഉപമയാഗടപടതാവുനതാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടട 15 ശതമോനം ഗുണമഭാക്താക്കള
വനിതകളായിരികം. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടതിരികന.
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3

ഘടകം
പുതിയ കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങൾ
സ്ഥാപികനതിന്
പ്രവർതന ടചലവുകൾക്ക് (ടമോകബൽ
ക്ലിനികകളുടട മവതനം ഉൾടപടട)
മബ്ലാകതല ആഫീസുകൾകം പ്ലാന്റ്
ക്ലിനികകൾകം ആധുനീകരണതിനായി
അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം

വിഹിതം
(ലക്ഷം രൂപ)

ശീർഷകം

640.00

4401-00-113-98

190.00

2401-00-113-83

30.00

4401-00-113-98

170.00

2401-00-113-83

4

കാർഷിക കർമ്മമസനയ്ക്കുള്ള സഹായം

200.00

2401-00-113-83

5

ടതരടഞ്ഞെടത കാർഷിക മസവന
മകന്ദ്രങ്ങളിൽ മേണപരിമശാധനാ ലാബുകൾ

10.00

2401-00-113-83

6

കൃഷി ഭവനുകളിടല വാഹനങ്ങൾകള്ള
പ്രവർതന സഹായം

50.00

2401-00-113-83

320

2401-00-113-83

8

കാര്ഷിക കര്മ്മമസനയിമലയും കാര്ഷിക
മസവന മകന്ദ്രതിമലയും കര്ഷകര്കം
അംഗങ്ങളകമുള്ള ഗ്രൂപ് ഇനഷ്വറനസ്
പദ്ധതി

20.00

2401-00-113-83

9

NeGP – മഡറ്റൊ എൻട്രൈികള്ള വിഹിതം

425.00

2401-00-113-83

7

നിലവിലുള്ള കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങൾ
ശക്തിടപടത്തുനതിന്
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10

കാർഷിക മസവന മകന്ദ്രങ്ങളുടട ഫലപ്രദമോയ
ഏമകാപനതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള
അടപക്സ് മബാഡിയുടട പ്രവര്തന
ടചലവുംമമേൽമനാട്ടതിനായി മസാഫ്റ്റ് ടവയർ
വികസിപി ടച്ചടകനതിനും കാർഷിക മസവന
മകന്ദ്രങ്ങളുമടയും കാർഷിക
കർമ്മമസനയുടടയും കനപുണ്യ വികസനം
ഉൾടപടടയുള്ള കാര്യമശഷി വികസനം,
അമഗ്രാ ടമേഷിനറി സർവ്വീസ് ടസന്ററുകൾ
ആടക

425.00

2401-00-113-83

2480.00

]

റിസ്ക് മോമനടജ്മെന്റ്
15)

സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി

ശീർഷകം : 2401-00-110-82
വിഹിതം: 2000.00 ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാനത് 25 പ്രധാനടപട്ട വിളകടള ഉൾടപടതിടക്കാണ്ടു് 1995 മുതൽ
നിലവിലുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 2016-17 ല് വിള നഷ്ടപരിഹാര തുകയില് കാര്യമോയ
വര്ദ്ധനവ് വരുതിടക്കാണ്ടു് പുനസംഘടിപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ അംഗങ്ങളായ കർഷകരിൽ
നിനം പ്രീമേിയം, രജൈിമസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, സർക്കാരിൽ നിനള്ള സംഭാവന എനിവ
സ്വരൂപിച്ചാണ് വിള ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് രൂപീകരികനത്. നിലവിലുള്ള വിളകളക്ക് കൂടാടത
മേിലറ്റുകളകം ഇനഷ്വറനസ് പരിരക്ഷ നല്കുനതായിരികം . ഈ പദ്ധതിക്കായി 2000.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന.
16)

പ്രകൃതിമക്ഷാഭങ്ങൾ അഭിമുഖീകരികനതിനും ശീർഷകം : 2401-00-800-91
കീടമരാഗ ബാധനിയന്ത്രണതിനുമുള്ള
വിഹിതം: 750.00 ലക്ഷം രൂപ
അടിയന്തിര പരിപാടി

അവിചാരിതമോയ കാരണങ്ങളാൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകർക്ക് അതരം
സന്ദർഭങ്ങൾ മനരിടനതിനായി ടനൽവിതിടന്റയും മേറ്റു കാർഷിക വിളകളുടടയും ഒരു
കരുതൽ മശഖരം ഉണ്ടാകനതിനാണ് തുക വകടകാള്ളിച്ചിരികനത്. ടവള്ളടപാക്കം
തടയാനായി ബണ്ട് ശക്തിടപടത്തുനതിനും മോലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ടചയ്യുനതിനും
അവശ്യാധിഷ്ഠിത
സഹായം
നൽകുനതാണ്.
2019-20-ൽ
ഈ
പദ്ധതി
നടപിലാകനതിനായി 750.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന.
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കജൈവകവവിധ്യ സംരക്ഷണവും കാർഷിക കവവിധ്യവത്ക്കരണവും
17)

നാടൻ വിതിനങ്ങളുടട കജൈവകവവിധ്യ
സംരക്ഷണവും മപ്രാത്സാഹനവും

ശീർഷകം : 2401-00-103-77
വിഹിതം: 50.00 ലക്ഷം രൂപ

ടനല്, മേിലറ്റുകൾ ഉൾടപടട വിവിധ വിളകളുടട പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളും നാടൻ
ഇനങ്ങളും പ്രമത്യകിച്ചും പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രമദശങ്ങളിലുള്ളത് സംരക്ഷികനതിനായി ഇതരം
ഇനങ്ങളുടട വിത്തുകൾ കൃഷി ടചയ്യുനതിനും വിത്തുൽപാദനം വർദ്ധിപികനതിനുമോയി പട്ടിക
വർഗ്ഗക്കാർ, കർഷക ക്ലസ്റ്ററുകൾ, എൻ.ജൈി.ഒ-കൾ മേറ്റെ് സംഘടനകൾ എനിവയ്ക്ക് സഹായം
നൽകുനതിന് ഉമദ്ദേശിച്ചിരികന. മേറ്റെ് പ്രമദശങ്ങളിലും ഈ തരതിലുള്ള കൃഷി
മപ്രാത്സാഹിപികനതിനായി പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളുടട വിത്തുകള സംഭരികനതിനും
വിതരണം നടത്തുനതിനും വിഹിതം ഉപമയാഗിക്കാവുനതാണ്. വിവിധ വിളകളുടട
പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളും മേറ്റെ് ഇനങ്ങളും സംരക്ഷികനതിനായി ആധുനിക സീഡ് ബാങ്ക്
സ്ഥാപികനതാണ്. ഇതിനായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
പുതിയ പദ്ധതികള
18)

കുട്ടനാട് മമേഖലയിടല കാര്ഷിക
വികസനതിനുള്ള പദ്ധതി (പുതിയ പദ്ധതി)

ശീർഷകം : 2401-00-119-78
വിഹിതം: 2000.00 ലക്ഷം രൂപ

കുട്ടനാട് മമേഖലയിടല കാര്ഷിക വികസനതിനായി 2000.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന. ആവശ്യതിനുള്ള പശ്ചാതല ടസൌകര്യങ്ങള ഒരുകനതിനും ,
നഷ്ടങ്ങള നികത്തുനതിനുമോണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമേിടനത് . ആടകയുള്ള പദ്ധതി
വിഹിതതില് നിനം 1500.00 ലക്ഷം രൂപ കുട്ടനാട് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടട (കുട്ടനാട്
ടവറ്റെ്ലാന്റ് ഇമക്കാസിസ്റ്റം) പ്രശ്നങ്ങള പരിഹരികനതിനുള്ള ‘റിസ്ക് മോമനടജ്മെന്റ പാമക്കജൈിനായി’
വകയിരുതിയിരികന. ഈ പ്രമദശടത കൃഷി രീതികളില് വരുന വ്യത്യാസങ്ങള/മോറ്റെങ്ങള
മൂലം ഉണ്ടാകാവുന നഷ്ടങ്ങള നികത്തുനതിനുമവണ്ടിയാണിത്.
പരമ്പരാഗത ടപട്ടി, പറ സമ്പ്രദായം മോറ്റെി പകരം ടവര്ട്ടിക്കല് ആക്സിയല് മഫ്ലാ
പമ്പ്/സമബ്മേഴ്സിബിള പമ്പ്ടസറ്റുകള (10-50 എച്ച്.പി) എനിവ സ്ഥാപികനതിനും, ഇവ
സ്ഥാപികനതിനുള്ള ഉയര്ന തിട്ടകള പണിയുനതിനുമോയി
500.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന
19)

കവുങ്ങ് കൃഷിയ്ക്കുള്ള പ്രമത്യക പദ്ധതി (പുതിയ
പദ്ധതി)

ശീർഷകം : 2401-00-108-56
വിഹിതം: 200.00 ലക്ഷം രൂപ

നമ്മുടട സംസ്ഥാനടത , പ്രമത്യകിച്ച് വടക്കന ജൈിലകളിടല ഒരു പ്രധാന
മതാട്ടവിളയാണ് കവുങ്ങ്. കവുങ്ങ് കൃഷി ടചയ്യുന പ്രമദശതിടന്റ വിസ്തൃതിയും ഉലാദനവും
കുറഞ്ഞുവരുനതായിട്ടാണ് കണകകള സൂചിപികനത് . കവുങ്ങിടന ബാധികന മേഹാളി
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എന മരാഗമോണ് ഇതിടന്റ പ്രധാന കാരണം . ഇതുമൂലം കൃഷി സംരക്ഷണതിന് ഉയര്ന
ഉലാദനടചലവ് മവണ്ടി വരുന. നലയിനം നടീല് വസ്തുക്കള ലഭിക്കാതതിനാലും , കൃഷി
ടചയ്യുനതിന് ആവശ്യമോയ സഹായം കിട്ടാതതിനാലും, ടമേച്ചടപട്ട സാമങ്കതിക കൃഷി
രീതികള സ്വീകരികവാന കവുങ്ങ് കര്ഷകര് വിമുഖത കാണികന . ആയതിനാല്, കവുങ്ങ്
കൃഷിയുടട വിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപികനതിനും , കൃഷി സംരക്ഷണതിനും പരിപാലനതിനുമോയി
200.00 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമോയി, 2019-20 വാര്ഷികപദ്ധതിയില്
വകയിരുതിയിരികന.
20)

ഓഫീസ് ആമട്ടാമമേഷനും ഐ.റ്റെി സാമങ്കതിക
വിദ്യയും (പുതിയ പദ്ധതി)

ശീർഷകം : 2401-00-001-86
വിഹിതം: 430.00 ലക്ഷം രൂപ

കൃഷി വകുപില് ഇ-ഓഫീസ് നടപിലാകക എനതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടട ലക്ഷ്യം. ഇഓഫീസ് നടപിലാകനത് വഴി, സ്ഥാപനതിടന്റ ഉലാദനക്ഷമേത വര്ദ്ധികകയും ,
ടമേച്ചടപട്ടവിഭവപരിപാലനം സാധ്യമോകുകയും തനമൂലം പ്രവര്തനങ്ങളില് കൂടതല്
സുതാര്യതയും, സമേയലാഭവും കകവരിക്കാനും സഹായികന. ടമേച്ചടപട്ട ഐ .റ്റെി
സാമങ്കതിക വിദ്യകളായ ടവര്ച്ച്വല് ക്ലാസ്സ് റൂം ടഫസിലിറ്റെി, മേിനി കംമ്പ്യൂട്ടര് ലാബുകള എനിവ
കൃഷി വകുപ് ഡയറക്ടമററ്റെിലും, 14 ജൈിലാ ഓഫീസുകളിലും, സമമേതി, എസ്.എഫ്.എ.സി
മകാള ടസന്റര്, ആര്.എ.റ്റെി.റ്റെി.സി കള, എഫ്.റ്റെി.സി കള, ടക.എ.യു ഉളടപടടയുള്ള മേറ്റെ്
ടട്രൈയിനിംഗ് ടസന്ററുകള എനിവയിലും നടപിലാക്കാന ഉമദ്ദേശികന . ഐ.റ്റെി സാമങ്കതിക
വിദ്യകള ശക്തിടപടത്തുനതിടന്റ ഭാഗമോയി ഹാര്ഡ് ടവയര് , മസാഫ്റ്റ് ടവയര് എനിവ
വാങ്ങുനതിനും, ഐ.റ്റെി ഇ-ഗമവര്ണനസ് ശക്തിടപടത്തുനതിനും മവണ്ട പശ്ചാതല
ടസൌകര്യങ്ങള ഒരുകനതിനും തുക വകയിരുതാവുനതാണ് . ഇതിനായി 430.00 ലക്ഷം
രൂപ 2019-20 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് വകയിരുതിയിരികന.
മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി – സംസ്ഥാന വിഹിതം
21) സംമയാജൈിത പദ്ധതി – കൃഷി ഉനതി മയാജൈന ഉൾടപടടയുള്ള മേറ്റെ് മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത
പദ്ധതികൾ - (40 ശതമോനം സംസ്ഥാന വിഹിതം)
a. സബ് മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൽച്ചർ
എകസൻഷൻ (എസ്.എം.എ.ഇ )
ജനറൽ ശീർഷകം : 2401-00-109-64
വിഹിതം : 1780.00 ലകം രപ
എസ്.സി.പി ശീർഷകം : 2401-00-789-97 (01)
വിഹിതം : 200.00 ലകം രപ
ടി.എസ്.പി ശീർഷകം : 2401-00-796-96 (01)
വിഹിതം : 20.00 ലകം രപ
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b. മാറ CSS (40% CSS)

ജനറൽ ശീർഷകം : 2401-00-109-65
വിഹിതം : 14982.00 ലകം രപ
എസ്.സി.പി ശീർഷകം : 2401-00-789-86
വിഹിതം : 1683.00 ലകം രപ
ടി.എസ്.പി ശീർഷകം : 2401-00-796-87
വിഹിതം : 168.00 ലകം രപ

മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ പുന:സംഘടിപിച്ചതിടന്റ ഭാഗമോയി പദ്ധതികളുടട എണ്ണം
കുറയ്ക്കുകയും, അനുമയാജൈ്യമോയ പദ്ധതികൾ കടണ്ടത്തുനതിനും അവ നടപിലാകനതിനും ഉപ
പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുനതിനും, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടതൽ അധികാരം
നൽകിടക്കാണ്ട് സംമയാജൈിത പദ്ധതി എന ഒരു പുതിയ ആശയതിന് രൂപം
നൽകുകയുണ്ടായി. മകന്ദ്രബഡ്ജൈറ്റെിൽ ഇതിനായുള്ള വിഹിതം സുതാര്യ മോനദണ്ഡ പ്രകാരം
വകയിരുത്തുനതാണ്. പദ്ധതി നടതിപ് കൂടതൽ സുഗമേമോകനതിനായി കാർഷിക
മമേഖലയിടല എലാ മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും ഈ സംമയാജൈിത പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ
ഉൾടപടതിയിരികന.
കൃഷി ഉനതി മയാജൈന എന പദ്ധതിയാണ് കാർഷിക മമേഖലയിൽ ഏടറ്റെടതിട്ടുള്ള
സംമയാജൈിത പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടട 60 ശതമോനം തുക മകന്ദ്ര വിഹിതവും 40 ശതമോനം
തുക സംസ്ഥാന വിഹിതവുമോണ്. തുടർന് നടപിലാക്കി വരുന മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളായ
മദശീയ
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ
മേിഷൻ
(എൻ.എഫ്.എസ്.എം),
മഹാർട്ടികൾച്ചർ
വികസനതിനായുള്ള മേിഷൻ
(എം.ഐ.ഡി.എച്ച്), മദശീയ കാര്ഷിക സുസ്ഥിര
പദ്ധതി(എന.എം.എസ്.എ),എണ്ണപന, എണ്ണകരു എനിവയ്ക്കുള്ള മദശീയ മേിഷൻ (എൻ.എം.
ഒ.ഒ.പി), കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനതിനും സാമങ്കതിക വിദ്യകമുള്ള മദശീയ പദ്ധതി
(എൻ.എം.എ.ഇ.റ്റെി), രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് മയാജൈന (ആർ.ടക.വി.കവ), പരമ്പരാഗത
കൃഷി വികാസ് മയാജൈന (പി.ടക.വി.കവ), പ്രധാൻ മേന്ത്രി കൃഷി സിജ്ഞയ് മയാജൈന
(പി.എം.ടക.എസ്.കവ),
അമഗ്രാ
മഫാറസ്ട്രേിക്കായുള്ള മദശീയ
പദ്ധതി ,
സസ്യമരാഗകീടകളവ്യാപന നിയന്ത്രണ പരിമശാധനയ്ക്കായുള്ള സബ്മേിഷന, വിവര സമങ്കതിക
വിദ്യ, കാര്ഷിക വിപണതിനായുള്ള സംമയാജൈിത പദ്ധതി , മകന്ദ്ര സഹായമതാടടയുള്ള
വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എനീ പദ്ധതികൾ ഇതിൽ ഉൾടപടന. 2019-20 വർഷം ഈ
പദ്ധതിയുടട സംസ്ഥാന വിഹിതമോയി 18833.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഇതിൽ
2000.00 ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനതിനും സാമങ്കതിക വിദ്യകമുള്ള
പദ്ധതിയുടട ഉപപദ്ധതിയായ കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനതിനായി (എസ്.എം.എ.ഇ)
നീക്കിവച്ചിരികന. ഇതിനു പുറടമേ 2019-20-ൽ പുതിയ മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ
ഏടതങ്കിലും അനുവദികകയാടണങ്കിൽ അവയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതവും ഇതിൽനിനം
വഹിക്കാവുനതാണ്. എൻ.എം.എ.ഇ.റ്റെി. ഒഴിടകയുള്ള എലാ പദ്ധതികൾകം മകന്ദ്ര
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ഗവൺടമേന്റിൽ നിനം അനുമേതി ലഭിച്ച മശഷം ഭരണാനുമേതി നൽകാവുനതാണ് .
ആർ.ടക.വി.കവ-യുടട കീഴിലുള്ള വിഹിതം ടനല്കൃഷി വികസനം , പച്ചക്കറി വികസനം,
കജൈവ കൃഷി മപ്രാത്സാഹനം, ടമോത വ്യാപാര വിപണികളുടട അടിസ്ഥാന സൌകര്യ
വികസനം, ജൈിലാ സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങള, നീര സംസ്കരണ മപ്രാജൈക്ടുകളകള്ള സഹായം
എനിവയ്ക്കായി വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
വിപണനം, സംഭരണം, സൂക്ഷിക്കലും വിതരണവും
2019-20
വാർഷിക
പദ്ധതിയിൽ
കാർഷിക
വിപണനം,
സംഭരണം,
ടവയര്ടഹൌസിംഗ്, മേറ്റെ് കാര്ഷിക പരിപാടികള എനിവയ്ക്കായി 73.65 മകാടി രൂപ
വകയിരുതിയിരികന.
കാർഷിക വിപണനവും വിളടവടപിനു മശഷമുള്ള പരിപാലനവും
2019-20 ല് 72.45 മകാടി രൂപ വിപണനവും
പദ്ധതികളക്ക് വകയിരുതിയിരികന.

ഗുണനിലവാരതിനുമോയുള്ള

വിഹിതം : 4235.00 ലക്ഷം രൂപ

22) കാര്ഷിക വിപണി ശക്തിടപടതല്

ശീർഷകം : 2435-01-800-99

i.

മാർകറ് വികസനം

ii.

വില സിരതയ് വവണി വിപണിയിൽ
ഇടപപടൽ

iii.

വഹാർടിവകാർപിനള ഓഹരി മലധനം

iv.

സംസാന പവയർപഹൌസിംഗ് വകാർപവറഷന് ശീർഷകം : 4408-02-101-98
വഗാപഡൌണകളവടയം കാർഷിക
സമചയതിപനയം നിർമാണതിന് നൽകന വിഹിതം : 150.00 ലകം രപ
സഹായം (പതിയ പദതി )

v

സംസാന പവയർപഹൌസിംഗ്
ശീർഷകം : 2408-02-190-98
വകാർപവറഷനിപല കമ്യടർവതകരണ
പ്രവർതനങളകള ധനസഹായം (പതിയ വിഹിതം : 75.00 ലകം രപ
പദതി )

വിഹിതം : 1985.00 ലകം രപ
ശീർഷകം : 2435-01-101-85
വിഹിതം : 2000.00 ലകം രപ
ശീർഷകം : 4401-00-190-97
വിഹിതം : 25.00 ലകം രപ

സംസ്ഥാനത് ഉൽപാദകരും കച്ചവടക്കാരും തമ്മിൽ ശക്തമോയ ബന്ധം നിലവിലില.
വിപണിയിടല അടിസ്ഥാന
സൌകര്യതിടന്റയും ,
മോർക്കറ്റെ്
ഇന്റലിജൈൻസിമന്റയും
സ്ഥാപനവത്ക്കരണ സഹായവും ടമേച്ചടപടമതണ്ടതുണ്ട്. വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖനയുള്ള
പഴം-പച്ചക്കറി വിപണി മപ്രാത്സാഹിപികക, വിപണന ഇടടപടൽ ഫണ്ട് എനിവയ്ക്കുള്ള
വിഹിതമോയി 2019-20-ൽ 4235.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതിയിരികന.
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തിരഞ്ഞെടത കാർഷിക
ഉൽപനങ്ങളുടട വിലസ്ഥിരത
ഉണ്ടാകനതിനും
കർഷകർക്ക് മേികച്ച വരുമോനം ലഭ്യമോകക എന ലക്ഷ്യം നിറമവറ്റുനതിനും മവണ്ടി വിളടവടപ്പു
കാലങ്ങളിൽ നിയുക്ത ഏജൈൻസികൾ വഴി സംഭരണ നടപടികളിലൂടട വിപണിയിൽ
ഇടടപടൽ
നടത്തുനതിനായാണ്
വിലസ്ഥിരതാ
ഫണ്ട്
വകയിരുതിയിട്ടുള്ളത്.
ഗവൺടമേന്റിടന്റ നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമോയി സംഭരണം നടത്തുനതിനും അതിടന്റ
ടചലവുകൾകം മവണ്ടി സംഭരണ ഏജൈൻസികൾക്ക് ഇനടസന്റീവ് നൽകുനതിന് ഈ തുക
വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്. ഉത്സവ കാലങ്ങളിൽ പച്ചക്കറികൾ സംഭരികനതിനും
പച്ചമതങ്ങ സംഭരണതിനും തുക വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്. 2019-20 ല് ഉലന വിപണന
രംഗമതകള്ള ശക്തമോയ ഇടടപടലിനായി വകയിരുത്തുന തുക ഉമതജൈകമോയി
വർതികനതാണ്. വകയിരുതിയിട്ടുള്ള 4235.00 ലക്ഷം രൂപയിൽ 2000.00 ലക്ഷം
രൂപയാണ് വിപണന ഇടടപടൽ ഫണ്ടായി മോറ്റെി വച്ചിരികനത്. ഇതിനുപുറമമേ 80.00 ലക്ഷം
രൂപ അഗ്രികൾച്ചറൽ കപ്രസസ് മബാർഡിടന്റ പ്രവർതനതിനും മോറ്റെി ടവച്ചിട്ടുണ്ട് .
വി.എഫ്.പി.സി.ടക മുമഖനയുള്ള പഴം പച്ചക്കറി വിപണി മപ്രാത്സാഹിപികനതിനായി
700.00 ലക്ഷം രൂപയും തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കാസര്മഗാഡ് എനിവിടങ്ങളിടല
കൃഷി ബിസിനസ്സ് മകന്ദ്രങ്ങള അറിവിടന്റ മകന്ദ്രങ്ങളാക്കി മോറ്റുനതിനായി 100.00 ലക്ഷം
രൂപയും നീക്കി വച്ചിരികന. വിപണിയില് കാര്യമോയ വിലവ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമമ്പാൾ
പച്ചക്കറി വികസന പരിപാടിയിൻ കീഴിൽ മപ്രാത്സാഹനം നൽകുന ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ നിനം
ഉലനങ്ങള സംഭരികനതിന് മോത്രമോയിട്ടാണ് വിപണിയിൽ ഇടടപടനതിനുള്ള സഹായം
മഹാർട്ടിമകാർപിന്
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അംഗീകരിച്ച മപ്രാജൈക്ട്
റിമപാർട്ടിടന്റ
അടിസ്ഥാനതിലായിരിക്കണം. തുക അനുവദികനത്.
തമദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമോയി മചര്ന് ഗ്രാമേ പഞ്ചായത് തലതിലുള്ള ആഴ്ച
വിപണികളക്ക്
സഹായം
നല്കുനതാണ്.
അധികമുള്ള കാര്ഷിക
ഉലനങ്ങള
വിറ്റെഴികനതിനായി
കര്ഷക
മേിത്രകള,
ടപാതുമോധ്യമേങ്ങള ഉളടപടടയുള്ളവയുടട
സഹായമതാടട വിപണിയില് ഇടടപടനതാണ്. 2019-20 ല് ആലപ്പുഴ ജൈിലയില് 25 പുതിയ
കര്ഷക മേിത്രങ്ങളുടട മസവനങ്ങള ഉപമയാഗടപടത്തുവാന ലക്ഷ്യമേിടന
.
കര്ഷകര്ക്ക് ഉലനങ്ങളകള്ള വിപണി കടണ്ടത്തുനതിനും അവയ്ക്ക് പരമോവധി വില
ഉറപാകനതിനും, പുതന സാമങ്കതിക വിദ്യകള സ്വായതമോകനതിനും എസ്.എഫ്.എ.സി
യിടല മകാള ടസന്ററില് ഒരു ഇ മപാര്ട്ടല് പ്രവര്തികനണ്ടു്. ഇ-മപാര്ട്ടലിടന്റ ടസൌകര്യങ്ങള
ശക്തിടപടത്തുനതിനും ഉതമേകാര്ഷിക മുറകള പിന്തുടരുന കര്ഷക കൂട്ടായ്മെയുടട സംസ്ഥാന
ശൃംഖലയുടട മസാഫ്റ്റ് ടവയര് വികസനതിനുമോയി 63.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. മകരള
സംസ്ഥാന ടവയര് ടഹൌസിംഗ് മകാര്പമറഷന് കമ്പ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണതിനായി 75.00 ലക്ഷം
രൂപയും കാര്ഷിക സംഭരണതിനായുള്ള മഗാടഡൌണ് നിര്മ്മാണതിനായി 150.00 ലക്ഷം
രൂപയും ഒറ്റെതവണ സഹായമോയി വകയിരുത്തുന. . ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം
താടഴ ടകാടതിരികന.
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ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

14

ഘടകം
കാര്ഷിക ടമോത വ്യാപാര
വിപണികളും ജൈിലാ സംഭരണ
മകന്ദ്രങ്ങളും
വി.എഫ്.പി.സി.ടക യുടട വിപണി
വികസനതിന്
കൃഷി ബിസിനസ്സ് മകന്ദ്രങ്ങള
അറിവിടന്റ മകന്ദ്രങ്ങളാകനതിന്
അഗ്മാർക്ക് ടനറ്റെിനും വിപണി വിവര
മശഖരണതിനും
വിലനിലവാരം സ്ഥിരടപടത്തുവാൻ
വിപണിയിൽ ഇടടപടനതിന്
കപ്രസസ് മബാർഡ്
മഹാർട്ടിമകാർപിനുള്ള ഓഹരി
മൂലധനം
ഗ്രാമേപഞ്ചായത് തലതിലുള്ള ആഴ്ച
വിപണികൾകള്ള അധിക സഹായം
ഇ-മപാര്ട്ടലും ഉതമേ കൃഷി മുറകൾ
പിൻതുടരുന കർഷക ഗ്രൂപ്പുകളുടട
സംസ്ഥാനതലതിലുള്ള ശൃംഖലമസാഫ്റ്റ് ടവയർ വികസനവും ടനറ്റെ്
വർക്കിംഗും
കർഷക മേിത്ര-പരിശീലനവും
മപാർട്ടൽ അടിസ്ഥാനമോക്കിയുള്ള
മസവനവും
WTO CELL- പ്രവർതന സഹായം
അമഗ്രാ സൂപര്ബസാര്
മകരള സംസ്ഥാന ടവയര്
ടഹൌസിംഗ് മകാര്പമറഷന്
കമ്പ്യൂട്ടര്വത്ക്കരണതിനുള്ള
സഹായം
മകരള സംസ്ഥാന ടവയര്
ടഹൌസിംഗ് മകാര്പമറഷന്
മഗാടഡൌണ് നിര്മ്മാണതിനുമുള്ള
സഹായം
ആടക
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തുക
(ലക്ഷം രൂപ)

ശീർഷകം

477.00

2435-01-800-99

700.00

2435-01-800-99

100.00

2435-01-800-99

50.00

2435-01-800-99

2000.00

2435-01-101-85

80.00

2435-01-800-99

25.00

4401-00-190-97

50.00

2435-01-800-99

63.00

2435-01-800-99

210.00

2435-01-800-99

5.00
250.00

2435-01-800-99
2435-01-800-99

75.00

2408-02-190-98

150.00

4408-02-101-98

4235.00

23)

മൂല്യ വർദ്ധനവും വിളടവടപിന് മശഷമുള്ള
പരിപാലനവും

ശീർഷകം : 2435-01-800-94
വിഹിതം: 1910.00 ലക്ഷം രൂപ

മകരളതിടന്റ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ടമേച്ചടപടത്തുനതിനും കര്ഷകര്ക്ക് കാര്ഷിക
മമേഖലയില് നിനള്ള വരുമോനം
വര്ദ്ധിപികനതിനും
മൂല്യവര്ദ്ധനവ് /കാര്ഷിക
സംസ്ക്കരണ/വിളടവടപിന് മശഷമുള്ള പരിപാലനം എനിവ പ്രധാന പങ്ക് വഹികനണ്ടു്.
എസ്.എഫ്.എ.സി. ടചറുകിട ഇടതരം സംരംഭകർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രേീസ് വകുപിൽ
നടപിലാക്കി വരുന മോനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള സഹായം നൽകുനതാണ് . ഇതിനായി
800.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഒരു യൂണിറ്റെിന് നൽകാവുന പരമോവധി സഹായം50.00
ലക്ഷം രൂപയാണ്. സാമ്പതിക സ്ഥാപനതിൽ നിനള്ള വായ്പ അനുവദിച്ച മശഷമോണ്
തുക അനുവദികനത്. സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾകം വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകൾകം
മപ്രാജൈക്ടുകൾ നടപിലാകനതിനായി 400.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. സ്വയം സഹായ
സംഘങ്ങൾകം വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകൾകം സഹായം അനുവദികനതിന് കമേമക്രാടലവൽ
യൂണിറ്റുകൾ
അടിസ്ഥാനമോക്കി
പ്രമത്യക
മോനദണ്ഡങ്ങൾ
തയ്യാറാമക്കണ്ടതാണ്.
കമേമക്രാടലവൽ സംരംഭങ്ങളിൽ ടതാഴിൽ ലഭ്യതയും ഉപജൈീവന മോർഗ്ഗവും ഉറപ്പു
വരുത്തുനതിനു മവണ്ട ഊനൽ നൽമകണ്ടതാണ് . സര്ക്കാര്/ടപാതുമമേഖല/സഹകരണ
മമേഖല/കുടംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള എനിവ മുമഖനയുള്ള വിപണനതിനും മൂല്യവര്ദ്ധനവിനും
പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത സഹായമോയി 200.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. എസ്.എഫ്.എ.സി
മുമഖന സംരംഭകര്ക്ക് സാമങ്കതിക സഹായം നല്കുനതിനായി 325.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന. പരിശീലനങ്ങള, ടസമേിനാറുകള, ശിലശാലകള, കണ്സല്ട്ടനസി
എനിവയ്ക്ക് തുക വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്. ഈ തുകയില് നിനം 100.00 ലക്ഷം രൂപ
കവഗ 2019 ടന്റ നടതിപിനായി വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
മതനീച്ച വളർതലും മതൻ ഉലാദനവും മകരളതിൽ വളടരയധികം സാദ്ധ്യതയുള്ള
മമേഖലയാണ്. മതൻ ഉത്പാദകർകള്ള സഹായമോയും മതനിടന്റ മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പനങ്ങൾ
സംസ്ഥാന മഹാര്ട്ടീക്കളച്ചര് മേിഷന മുമഖന ഉലാദിപികനതിനുള്ള സഹായവും
തുടരുനതാണ്. ഇതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
മകരള
അമഗ്രാ
ബിസിനസ്
കമ്പനി
(KABCO)
അമഗ്രാപാര്കകള
സ്ഥാപികനതിനും, കർഷകർക്ക് വിപണിയുമോയി ബന്ധടപടനതിനും, കൃഷിയിൽ നിനം
കാർഷിക വ്യവസായതിമലകള്ള മോറ്റെതിന് സഹായികനതിനും മൂല്യവർദ്ധനവ്
മപ്രാത്സാഹിപികനതിനും മേറ്റുമോയി പ്രവർതികനതാണ്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനി നിയമേ പ്രകാരം
രജൈിസ്റ്റർ ടചയ്തിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനി സ്വതന്ത്രവും , ടതാഴിൽപരമോയ മമേൽമനാട്ടം
വഹികനതിനുമുള്ള ടസ്പെഷ്യൽ പർപസ് ടവഹിക്കിൾ ആയി പ്രവൃതിച്ച് മകരളതിടല
കാർഷിക സംസ്ക്കരണ മമേഖലയ്ക്ക് ഒരു പുതൻ ഉണർവ് നൽകുനതാണ്. അമഗ്രാ പാർകകൾ
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സ്ഥാപികനതിനും അമഗ്രാമോളുകൾ, അമഗ്രാബസാറുകള എനിവ സ്ഥാപികനതിനും ,
പച്ചക്കറിയുമോയി ബന്ധടപട്ട വ്യവസായങ്ങളുടട വികസനം , പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, നാണ്യവിളകൾ
മുതലായവയുടട ഗാർഹികവും
അന്തർമദശീയവുമോയ
വിപണിടയയും
(KABCO)
സഹായികനതാണ്. സർടവ്വകളും സാധ്യതാ പഠനങ്ങളും KABCO ഏടറ്റെടകനതാണ്.
കൂടാടത പുതിയ വിപണികൾ കടണ്ടത്തുനതിനും വിവര സാമങ്കതിക വിദ്യ മപാർട്ടമലാടകൂടി
നടപിലാകകയും, ഇ-ടകാമമേഴ്സ്, ഐ.വി.ആർ സിസ്റ്റം മുതലായവയിലും ഏർടപടനതാണ്.
അമഗ്രാ പാര്കകള സ്ഥാപികനതുമോയി ബന്ധടപട്ട പ്രവര്തന ടചലവുകളകം KABCO
യുടട പ്രവര്തനങ്ങളകമോയി 40.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
കാര്ഷിക ഉലനങ്ങളുടട കയറ്റുമേതിയ്ക്കും മൂല്യവര്ദ്ധനവിനും ശീതീകരിച്ച വിതരണശൃംഖലാ
സംവിധാനങ്ങള ആവശ്യമോണ് . സംസ്ഥാനത് ശീതീകരിച്ച ശൃംഖലാ സംവിധാനങ്ങള
നടപിലാകനതുമോയി ബന്ധടപട്ട് ഒരു പഠനം നടത്തുവാനായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന. കാര്ഷിക മമേഖലയില് പുതിയ സംരംഭങ്ങള
(സ്റ്റാര്ട്ടപ്സ്)
ആരംഭികനതിനും, അഗ്രി ബിസിനസ്സ് ഇനകുമബമറ്റെഴ്സിനുമോയി
20.00 ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുതിയിരികന. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ മചർകന.
തുക
ക്രമേ
ഘടകം
നമ്പർ
(ലക്ഷം രൂപ)
എസ്.എഫ്.എ.സി മുമഖന മൂല്യവർദ്ധനവ് യൂണിറ്റുകൾകള്ള
1
സഹായം
ടചറുകിട ഇടതരം കാർഷിക സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റുകൾകള്ള
എ) സഹായം
800.00
വ്യക്തിഗത/സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമോക്കി
ബി) ഗ്രാമേപഞ്ചായത് തലതിലുള്ള മൂല്യവർദ്ധനവ് യൂണിറ്റുകൾ400.00
കമേമക്രാടലവൽ യൂണിറ്റെ്
സർക്കാർ/ടപാതുമമേഖല/സഹകരണ/കുടംബശ്രീ യൂണിറ്റെ് തല
തില് വിപണികളകം മൂല്യവർദ്ധനവ് യൂണിറ്റുകൾകള്ള
2
200.00
സഹായം
ടട്രൈയിനിംഗുകള, ടസമേിനാര്, വര്ക്ക്മഷാപ്,
കണ്സളട്ടനസി, എസ്.എ.സി യ്ക്കുള്ള പ്രവര്തന
3
325.00
സഹായവും
മതൻ ഉലാദനതിനുള്ള സഹായം
4
100.00
അമഗ്രാബിസിനസ് കമ്പനി (KABCO ആന്റ്
5
40.00
അമഗ്രാപാര്ക്കിനുള്ള പ്രവര്തന സഹായം)
ശീതീകരിച്ച വിതരണ ശൃംഖലാ സംവിധാനങ്ങളുടട പഠനം
6
25.00
അഗ്രി സ്റ്റാര്ട്ടപിനുള്ള സഹായവും അഗ്രി ബിസിനസ്
7
20.00
ഇനകുമബറ്റെറും
ആടക
1910.00
79

24)

ബമയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകള സ്ഥാപികനതിനുള്ള
അധികസഹായം

ശീർഷകം : 2810-01-105-97
വിഹിതം: 100.00 ലക്ഷം രൂപ

മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ പുതിയ മദശീയ ബമയാഗ്യാസ് വികസന പദ്ധതിയില്
ബമയാഗ്യാസ് സ്ഥാപികനതിനായി ജൈനറല് വിഭാഗതിന് 12000 രൂപയും പട്ടികജൈാതി/
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗതിന് 13000
രൂപയുമോണ് ഒരു പ്ലാന്റിനുള്ള സഹായമോയി
ഉളടപടതിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത് ബമയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുടട നിര്മ്മാണ ടചലവ്
30000 രൂപ മുതല് 100000 രൂപ വടര ആകാറുണ്ടു് . കര്ഷക സമൂഹതിന് ഈ പദ്ധതി
കൂടതല് ആകര്ഷകമോകനതിനായി മകന്ദ്ര ഗവണ്ടമേന്റില് നിനള്ള തുകക്ക് പുറടമേ അധിക
തുക സംസ്ഥാന ഗവണ്ടമേന്റ് അധികസഹായമോയി വകയിരുതിയിരികന. ജൈനറൽ
വിഭാഗതിന് ഒരു പ്ലാന്റിന് 8000 രൂപയും, പട്ടികജൈാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗതിന് 9000
രൂപയുമോണ്. ഇതിനായി 2019-20 ല് 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.

25)

ഗ്രാമേീണ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന നിധി
(ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്)

ശീർഷകം : 4435-01-101-97
വിഹിതം: 1000.00 ലക്ഷം രൂപ

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-നു കീഴിൽ അംഗീകരിച്ച മപ്രാജൈക്ടുകൾ നടപിലാകനതിന്
മവണ്ടിയാണ് വിഹിതം. വിപണിയുടട അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനതിനായി 2019-20
വർഷം നബാർഡിൽ നിനള്ള ആർ .ഐ.ഡി.എഫ് വിഹിതം ഉപമയാഗിക്കാവുനതാണ്.
മകരള മസ്റ്ററ്റെ് ടവയർഹൌസിംഗ് മകാർപമറഷന് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. മപ്രാജൈക്ടുകൾ
നടപിലാകനതിനുള്ള സഹായവും ഇതില് ഉളടപടതിയിരികന.
മേറ്റു പരിപാടികൾ
മേറ്റു കാർഷിക പരിപാടികളുടട കീഴിൽ 2019-20 വർഷതിൽ താടഴ പറയുന പദ്ധതി
ഉൾടപടതിയിട്ടുണ്ട്.

26)

ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ആന്റ് ടട്രൈയിനിംഗ്
ടസന്റർ മഫാർ ബിമലാ സീ ടലവൽ ഫാമേിംഗ്
(IRTCBF)

ശീർഷകം : 2415-01-004-88
വിഹിതം: 70.00 ലക്ഷം രൂപ

[

ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ആന്റ് ടട്രൈയിനിംഗ് ടസന്റർ മഫാർ ബിമലാ സീ ടലവൽ
ഫാമേിംഗ് കുട്ടനാട്ടിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. നൂതന പ്രവർതനങ്ങൾ പ്രചരിപികനതിനും,
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ഫീല്ഡ് തലതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള പരിഹരികനതിനും , മേലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച മഡറ്റൊ
മബയ്സ് തയ്യാറാകനതിനും, കാര്യമശഷി വർദ്ധനവ് പരിപാടികൾകമോയി വിഹിതം
വകയിരുത്തുന.
സംഭരണവും സൂക്ഷിക്കലും
27)

മകരള സംസ്ഥാന ടവയർടഹൌസിംഗ്
മകാർപമറഷൻ ഓഹരി മൂലധനം

ശീർഷകം : 4408-02-190-99
വിഹിതം: 50.00 ലക്ഷം രൂപ

മകന്ദ്ര ടവയർ ഹൌസിംഗ് മകാർപമറഷൻ നൽകുന ഓഹരി മൂലധനതിന് തുല്യമോയ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിടന്റ വിഹിതമോയി തുക വകടകാള്ളിച്ചിരികന . 2019-20 ല്
ഇതിമലയ്ക്കായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന.
പ്രാമദശിക വികസനതിനുള്ള പ്രമത്യക പരിപാടി
28)

ശീർഷകം : 2401-00-800-27

വയനാട് പാമക്കജൈ്

വിഹിതം: 1700.00 ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാനടത ഏറ്റെവും പിമനാക്കാവസ്ഥയിലുള്ളതും, ദുരിതാവസ്ഥയിലുള്ളതുമോയ
ജൈിലയാണ് വയനാട്. വളടരയധികം പദ്ധതികൾ ഈ ജൈിലയിൽ നടപിൽ വരുതിയിട്ടുടണ്ടങ്കിലും,
അടിസ്ഥാനപരമോയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമപാഴും ഈ ജൈിലയുടട വികസനടത ബാധികന. അടത
കാലതായി, ജൈിലയുടട കാര്ഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അപകടകരമോയ അവസ്ഥയിലാണ് .
വിലയിലുണ്ടാകുന വ്യാപകമോയ ഏറ്റെകറച്ചിലുകൾ കാര്ഷിക വരുമോനടത വളടര വലിയ
മതാതിൽ
അസ്ഥിരടപടത്തുനണ്ട്.
ദുരിത
ബാധിതരായ
ജൈനങ്ങളുടട ഉപജൈീവനം
പുനരുദ്ധീകരിക്കാന മകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകൾ വിവിധ പാമക്കജുകൾ ടകാണ്ടുവരുനണ്ട്
.
വളടരക്കാലമോയുള്ള സുസ്ഥിരമേലാത ഭൂവിനിമയാഗ സമ്പ്രദായം ടകാണ്ടും, കാപി, കുരുമുളക്
എനിവയുടട വിലയിടിവ് കാരണം സാമ്പതികമോയും, പരിസ്ഥിതിമക്കലിച്ച ആഘാതങ്ങളും
വയനാട് ജൈിലടയ മക്ലശതിലാക്കി . കീടബാധ ടകാണ്ടുണ്ടാകുന ഉത്പാദനകറവ് ,
നിലവാരതകര്ച്ച, കൃമേികീടങ്ങൾ, മരാഗബാധകൾ എനിങ്ങടനയുള്ള കാരണങ്ങൾ ടകാണ്ടും
കുരുമുളക് തകര്ച്ചയുടട ഘട്ടതിലാണ്. ജൈിലയുടട കാര്ഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണര്മവ്വകാന,
സമുചിതമോയ മുന-പിന സംമയാജൈനമതാട കൂടിയ നിരവധി മകന്ദ്രീകൃത ഇടടപടലുകൾ നടപിൽ
വരുത്തുവാന നിര്മദ്ദേശിക്കടപട്ടിട്ടുണ്ട്
.
കുരുമുളകിടന്റ പുനരുജ്ജീവനതിനായുള്ള സമേഗ്ര മപ്രാജൈക്ടിന്
സഹായം
നല്കുനതാണ്.
കുരുമുളക്
സമേിതികളുടട പ്രവര്തനം
ഏമകാപിപികനതിന്
പഞ്ചായത്തുതല അപക്സ് സമേിതികൾ രൂപീകരികനതാണ്. പ്രാമദശിക സമേഗ്ര കീട
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പരിപാലനം, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്, ഓര്മതാമട്രൈാപിക് ഷൂട്സിൽ നിനള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളുടട
ഉലാദനം, നഴ്സറികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടട പ്രമയാഗം , മവരിടന്റ
വികസനതിനാവശ്യമോയ പ്രവര്തനങ്ങൾ മേറ്റെ് അത്യാവശ്യ സഹായങ്ങൾ എനിവയ്ക്കായി
വിഹിതം ഉപമയാഗിക്കാവുനതാണ്. വയനാട് ജൈിലയുടട കുരുമുളകു് വികസനതിനായി
1000.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഇതിൽ 25.00 ലക്ഷം രൂപ ബാഹ്യകണ്സളട്ടനസി
ഏജൈനസി കൃത്യമോയ ഫീല്ഡ് സന്ദര്ശനം നടതി നിര്ദ്ദേിഷ്ഠ ഉപമദശം നല്കുനതിനും
ലഘുമലഖകളും റഫറനസ് ടമേറ്റെീരിയല്സും പ്രസിദ്ധീകരികനതിനും വകയിരുത്തുന.
കുരുമുളക് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മഡാളകമേറ്റെ് പ്രമയാഗതിനായി 175.00 ലക്ഷം രൂപ
നീക്കിടവച്ചിരികന. ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടഴ ടകാടതിരികന .
ക്രമേ
നമ്പർ
1
2
3
4

തുക
(ലക്ഷം രൂപ)

ഘടകങ്ങൾ
സമേഗ്ര കുരുമുളക് വികസനം
പദ്ധതി നടപാക്കൽ യൂണിറ്റെ്
ജൈാതികൃഷിയുടട വിസ്തൃതി വ്യാപിപികനതിന്
ടവള്ളടപാക്ക ദുരിതങ്ങള പരിഹരികനതിനും
പുനരുദ്ധാരണതിനും
ആടക

1000.00
30.00
50.00
620.00
1700.00

മുന വര്ഷങ്ങളിൽ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നഴ്സറികളുടട സഹായമതാടട നടീൽ
വസ്തുക്കളുടട ഉലാദനതിനായി സമേഗ്ര തന്ത്രം ആവിഷ്ക്കരിമക്കണ്ടതാണ് . ഈ പദ്ധതിയിൽ
ലീഡ്സിടല ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റന്റ്മോരുടട സന്ദര്ശനം പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ യൂണിറ്റുമോയി
സംമയാജൈിപികനതാണ്.

മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള
1)

സംമയാജൈിത പദ്ധതി - കൃഷി ഉനതി മയാജൈന ഉളപടടയുള്ള മേറ്റെ് മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത
പദ്ധതികള - (60 ശതമോനം മകന്ദ്ര വിഹിതം)
a. സബ് മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൽച്ചർ
എകസൻഷൻ (എസ്.എം.എ.ഇ ) - മകന്ദ്ര
വിഹിതം
ജനറൽ ശീർഷകം : 2401-00-109-64
വിഹിതം : 2670.00 ലകം രപ
എസ്.സി.പി ശീർഷകം : 2401-00-789-97 (01)
വിഹിതം : 300.00 ലകം രപ
ടി.എസ്.പി ശീർഷകം : 2401-00-796-96 (01)
വിഹിതം : 30.00 ലകം രപ
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b. മാറ CSS (40% CSS) മകന്ദ്ര വിഹിതം
ജനറൽ ശീർഷകം : 2401-00-109-65
വിഹിതം : 22472.00 ലകം രപ
എസ്.സി.പി ശീർഷകം : 2401-00-789-86
വിഹിതം : 2525.00 ലകം രപ
ടി.എസ്.പി ശീർഷകം : 2401-00-796-87
വിഹിതം : 252.00 ലകം രപ
മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ പുന:സംഘടിപിച്ചതിടന്റ ഭാഗമോയി പദ്ധതികളുടട എണ്ണം
കുറയ്ക്കുകയും, അനുമയാജൈ്യമോയ പദ്ധതികൾ കടണ്ടത്തുനതിനും അവ നടപിലാകനതിനും ഉപ
പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുനതിനും, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടതൽ അധികാരം
നൽകിടക്കാണ്ട് സംമയാജൈിത പദ്ധതി എന ഒരു പുതിയ ആശയതിന് രൂപം
നൽകുകയുണ്ടായി. മകന്ദ്രബഡ്ജൈറ്റെിൽ ഇതിനായുള്ള വിഹിതം സുതാര്യ മോനദണ്ഡ പ്രകാരം
വകയിരുത്തുനതാണ്. പദ്ധതി നടതിപ് കൂടതൽ സുഗമേമോകനതിനായി കാർഷിക
മമേഖലയിടല എലാ മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും ഈ സംമയാജൈിത പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ
ഉൾടപടതിയിരികന.
കൃഷി ഉനതി മയാജൈന എന പദ്ധതിയാണ് കാർഷിക മമേഖലയിൽ ഏടറ്റെടതിട്ടുള്ള
സംമയാജൈിത പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടട 60 ശതമോനം തുക മകന്ദ്ര വിഹിതവും 40 ശതമോനം
തുക സംസ്ഥാന വിഹിതവുമോണ്. തുടർന് നടപിലാക്കി വരുന മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളായ
മദശീയ
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ
മേിഷൻ
(എൻ.എഫ്.എസ്.എം),
മഹാർട്ടികൾച്ചർ
വികസനതിനായുള്ള മേിഷൻ
(എം.ഐ.ഡി.എച്ച്), മദശീയ കാര്ഷിക സുസ്ഥിര
പദ്ധതി(എന.എം.എസ്.എ),എണ്ണപന, എണ്ണകരു എനിവയ്ക്കുള്ള മദശീയ മേിഷൻ (എൻ.എം.
ഒ.ഒ.പി), കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനതിനും സാമങ്കതിക വിദ്യകമുള്ള മദശീയ പദ്ധതി
(എൻ.എം.എ.ഇ.റ്റെി), രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് മയാജൈന (ആർ.ടക.വി.കവ), പരമ്പരാഗത
കൃഷി വികാസ് മയാജൈന (പി.ടക.വി.കവ), പ്രധാൻ മേന്ത്രി കൃഷി സിജ്ഞയ് മയാജൈന
(പി.എം.ടക.എസ്.കവ),
അമഗ്രാ
മഫാറസ്ട്രേിക്കായുള്ള മദശീയ
പദ്ധതി ,
സസ്യമരാഗകീടകളവ്യാപന നിയന്ത്രണ പരിമശാധനയ്ക്കായുള്ള സബ്മേിഷന, വിവര സമങ്കതിക
വിദ്യ, കാര്ഷിക വിപണതിനായുള്ള സംമയാജൈിത പദ്ധതി , മകന്ദ്ര സഹായമതാടടയുള്ള
വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എനീ പദ്ധതികൾ ഇതിൽ ഉൾടപടന. 2019-20 വർഷം ഈ
പദ്ധതിയുടട സംസ്ഥാന വിഹിതമോയി 28249.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന. ഇതിൽ
3000.00 ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനതിനും സാമങ്കതിക വിദ്യകമുള്ള
പദ്ധതിയുടട ഉപപദ്ധതിയായ കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനതിനായി (എസ്.എം.എ.ഇ)
നീക്കിവച്ചിരികന. ഇതിനു പുറടമേ 2019-20-ൽ പുതിയ മകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ
ഏടതങ്കിലും അനുവദികകയാടണങ്കിൽ അവയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതവും ഇതിൽനിനം
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വഹിക്കാവുനതാണ്. എൻ.എം.എ.ഇ.റ്റെി. ഒഴിടകയുള്ള എലാ പദ്ധതികൾകം മകന്ദ്ര
ഗവൺടമേന്റിൽ നിനം അനുമേതി ലഭിച്ച മശഷം ഭരണാനുമേതി നൽകാവുനതാണ് .
ആർ.ടക.വി.കവ-യുടട കീഴിലുള്ള വിഹിതം ടനല്കൃഷി വികസനം , പച്ചക്കറി വികസനം,
കജൈവ കൃഷി മപ്രാത്സാഹനം, ടമോത വ്യാപാര വിപണികളുടട അടിസ്ഥാന സൌകര്യ
വികസനം, ജൈിലാ സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങള, നീര സംസ്കരണ മപ്രാജൈക്ടുകളകള്ള സഹായം
എനിവയ്ക്കായി വിനിമയാഗിക്കാവുനതാണ്.

31)

മദശീയ ബമയാഗ്യാസ് വികസന പരിപാടി

ശീർഷകം : 2810-00-105-99
വിഹിതം: 1.00 ലക്ഷം രൂപ

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സാധാരണ ബമയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റും സാനിറ്റെറി മടായ്ലറ്റെ് പ്ലാന്റും
സ്ഥാപികനതിനും നിര്മ്മാണ പ്രവര്തനതില് ഏര്ടപട്ടിരികനവര്ക്ക് പരിശീലനവും ,
ഗുണമഭാക്താവിനും മേറ്റെ് മടണ് കീ ഏജൈന്റുമോര്കം സാമ്പതിക സഹായവും ലക്ഷ്യമേിട്ടിരികന.
ഒരു പ്ലാന്റിടന്റ സബ്സിഡി നിരക്ക് ജൈനറല് വിഭാഗതിന് 12000 രൂപയും പട്ടിക ജൈാതി പട്ടിക
വര്ഗ്ഗ വിഭാഗതിന് 13000 രൂപയുമോണ്. ബമയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപികനതിടന്റ ചിലവ്,
പരിശീലന ചിലവ്, മേറ്റു പ്രവര്തന ചിലവുകളകം നടതിപിനുമോയി വിഹിതം
വകടകാള്ളിച്ചിരികന. 2019-20 ല് മടാക്കണ് വിഹിതമോയി വകയിരുതിയിട്ടുള്ള 1.00 ലക്ഷം
രൂപ മകന്ദ്ര സഹായമോയി പ്രതീക്ഷികന. മകന്ദ്ര ഗവടണ്മെന്റ് മപ്രാജൈക്ട് അംഗീകരികനതിടന്റ
അടിസ്ഥാനതില് ആവശ്യമോയ തുക അനുവദികനതാണ്.
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