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The world as a whole is reeling under the effects of the COVID-19 pandemic. The pandemic 
has affected all strata of society and the farming community in particular. Small and marginal 
farmers were severely affected by the pandemic due to inability to market their produce. Re-

inforcing the importance of the agriculture sector as one of the key sectors during these trying times 
has been one of the main thrust areas of the State Government during the last financial year. The need 
to create self sufficiency was realized and as a result the Subhiksha Keralam programme comprising 
homestead and fallow land cultivation, crop improvement of existing crop, improved market facilities 
and interventions in post harvest management were initiated during the last year and a major role was 
played by the Agriculture Development and Farmers’ Welfare Department. 

The allocation for the year 2021-22 focuses on food crop production for attaining self sufficiency 
in rice, vegetables, pulses, tubers and location specific crops like millets, sugarcane and sesamum as 
in the previous year. The Subhiksha Keralam programme will be continued during 2021-22 with in-
tegration of stakeholder departments. The outlay provided for the state plan schemes is 516.17 crores 
for schemes proposed for implementation during 2021-22. Out of this an amount of Rs.196.25 crore 
is provided for food crop production schemes. To provide greater reach and resources to the pro-
grammes, schemes will be implemented in coordination with LSGDs/ proper functioning of Primary 
Agricultural Credit Societies with experience and FPOs. Programmes for development of other major 
crops namely coconut, spices, flowers, fruits and medicinal plants and interventions to revive soil and 
crop health, production and distribution of good quality planting materials, promotion of good agri-
cultural practices for production of safe-to-eat food and Hi-Tech agriculture, marketing of produce 
and value addition are other major thrust areas of development during the current financial year. 



Kerala Farm Fresh Pazham Pachakkari – Base price scheme, a new scheme for providing finan-
cial support to farmers for 16 items of vegetables and fruits in the event of decline in prices will be 
continued in the year 2021-22. The Krishi Padasala scheme and the Punarjani scheme intended for 
restoration of agriculture sector in post flood scenario will also be continued. 

The schemes in the agriculture sector will be further allocated, planned and implemented based 
on the concept of the 5 Agro Ecological Zones and 23 Agro Ecological Units across the State. 

It is expected that the agricultural sector will flourish and provide added income to the farming 
community and help to create self sufficiency in the currently prevailing pandemic scenario in the 
State. Let us work hand in hand to efficiently utilize the budget allocation envisaged in the Annual 
Plan 2021-22 and materialize the goals set by us. 

Dr. K. Vasuki IAS
Director of Agriculture
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ANNUAL PLAN – 2021-22

WRITE UP OF PLAN PROGRAMME 

A) STATE PLAN SCHEME
 
Crop Development

The  allocation  for  the  year  2021-22  focuses  on  food  crop  production  for
attaining  self-sufficiency  in  vegetable  production  including  development  of  rice,
pulses, tubers and location specific crops like millets, sugarcane and sesamum. The
implementation  strategy  of  agricultural  projects  seeks  the  active  involvement  of
cooperative structure especially PACS. The outlay provided under Crop Husbandry
sector  is  553.25  crore  for  the  schemes  suggested  for  implementation  during₹
2021-22.  Programmes for  development  of  other  major  crops  viz.  coconut,  spices,
flowers,  fruits  and medicinal  plants  and interventions  to  revive  the  soil  and crop
health, production and distribution of good quality planting materials, promotion of
good agricultural practices for Safe to eat food and Hi-tech agriculture are the other
major thrust areas for crop development during the year.

Subhiksha  Keralam  Programme  (SKP)  launched  in  2020-21  following  the
COVID-19 pandemic for attaining self sufficiency in food production, especially rice,
vegetables, banana, tubers and pulses has been able to generate gainful employment
opportunities and also helped in enhancing area, production and productivity on a
sustainable  basis.  This  will  be  continued  in  integration  with  the  stakeholder
departments  and  co-operative  structure.  Fallow  land  cultivation,  cropping  system
management  in  the  homestead  for  better  income  generation  and  promotion  of
Integrated Farming System are the components included under the programme.  The
Farmer Producer Companies will be actively involved in the SKP.

Kerala Farm- Fresh Base price for fruits and vegetables (Kerala Farm - Fresh
Pazham-Pachakkari  Base  price),  a  new  scheme  to  provide  financial  support  to
farmers for 16 items of vegetables and fruits in the event of decline in prices will be
introduced  in  the  year  2021-22.  In  the  event  of  fall  in  market  price  below  the
benchmark price fixed for each item, the difference in price will be compensated as
agriculture incentive price to the farmers.

It  has been the state’s experience that there are a number of agencies in the
government  and  cooperative  sector  and  also  registered  farmers  collective  which
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provides services and take up activities with a view to enhancing the effectiveness of
scheme implementation and also augment the resources available for plan schemes.
During times of  resource crunch,  bundling  the  services  and resources  of  Primary
Agricultural Cooperative Societies (PACS) which are in profit for the last three years
and having adequate experience in implementing primary sector schemes including
processing,  Farmers’  Cooperative  Societies  and  Farmer  Producer  Organizations
(FPO) set up by NABARD and CDB which are graded in A and B category (as per
NABARD’s grading chart) will help in enhancing the productivity and profitability of
farms and farmer households. During the year 2021-22 the schemes of the department
will be opened to these agencies which submit quality projects. The projects of the
FPOs and good working PACS will be submitted to the Directorate directly (and will
be placed in the working group). Such projects will be closely monitored by a team
consisting of Planning Board and Department and the results will be documented. An
amount of 20.00 lakh is set apart for monitoring and documentation, which will be₹
met from the component ‘public participation’, under ‘Strengthening of Agricultural
Extension’.  A suitable  rating  chart  preferably  NABARD rating  of  FPOs  may  be
adopted. Only good performing PACS which are in profit for the last three years will
be  identified  for  implementation.  The  technical  expertise  to  PACS/FPOs  will  be
provided by the Krishi Bhavan.

The schemes in the  agriculture  sector  will  be further  allocated,  planned and
implemented based on the concept of 5 Agroecological zones and 23 Agroecological
units across the state. More focus will be given to the corresponding AEU’s while
implementing the various schemes. The specific allocation under each scheme to the
AEUs will be prepared by the Department and approved by working group.

SCHEME FOR 2021-22

Crop Development

Food Crop Production Outlay: Rs.19625.00 lakh

The food crop production project includes four schemes, viz, Rice Development,
Development and promotion of Location specific crops, Vegetable Development and
Development of Pulses and Tubers. In order to provide greater reach and resources to
the  programmes/projects,  the  scheme  will  be  implemented  in  coordination  with
LSGD/good working PACS with experience and FPOs. As far as possible integration
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with Subhiksha Keralam Project and KCC scheme implemented through PACS/RRBs
may be ensured.

 An amount of 19625.00 lakh is provided for the food crop production schemes₹
during 2021-22.  It is envisaged that at least 33 percent of beneficiaries of the project
will be women.

Considering the relevance of food security and the need to attain self-sufficiency
in food production especially during the lockdown consequent to  Covid-19 pandemic
an integrated project  of  Subhiksha Keralam was launched in the  state  facilitating
farming  of  food  crops  like  rice,  vegetables,  tubers  and  banana  in  2020-21.  This
programme will be continued in 2021-22 in integration with stakeholder departments.
Fallow land cultivation will be promoted for paddy, vegetables, banana, pulses and
tuber  crops.  Establishment  of  Integrated  Farming  System  Units  will  also  be
supported. 

1) Rice Development H/A : 2401-00-102-90 Rs.11614.00 lakh

The scheme on rice development thrusts upon promotion of paddy cultivation
in the state through group farming and area expansion programmes like fallow land
cultivation, single crop to double crop and upland rice cultivation concentrating on
the seven rice growing agro ecological units with natural endowments for augmenting
rice productivity.

An outlay of 11614.00 lakh is provided for rice development during 2021-22.₹
An amount of 300.00 lakh is earmarked for cultivation of paddy in the fallow lands₹
under Subhiksha Keralam. Rice fallows will be brought under sustainable cultivation
with the active involvement and convergence of  Mahatma Gandhi National Rural
Employment  Guarantee  Scheme (MNREGS),  Kudumbasree,  PACS, FPOs and the
LSGD institutions. The implementation will be as per the guidelines issued as part of
the Subhiksha Keralam programme.

Under group farming an amount of 6473.00 lakh is provided. An amount of₹
6073.00 lakh is set apart for input assistance under sustainable rice development₹

component @ 5500/- ha for covering 110418 ha. The support for input assistance₹
will be in the form of quality seeds, inputs (based on AEU based recommendations
from Krishi Bhavan), and certification and biocontrol agents only.
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An amount of 300.00 lakh is set apart for promoting group farming activities₹
of the  active  padasekhara  samithies.  The amount  will  be  released to  padasekhara
samithies  based  on  a  transparent  criterion  for  promoting  group  farming  and
facilitating e-payment system. An amount of 70.00 lakh is set apart for project based₹
support  for  infrastructure  development   in  padasekharams  including   block  level
convergence  and  establishment  of  rice  mills  and  parboiling   units.  The  projects
prepared  should  be  identified  and  approved  by  the  Director  of  Agriculture.
Convergence  with  activities  under  RKVY,  RIDF,  Other  CSS and LSGD schemes
should be ensured in undertaking infrastructural development. The scheme will be
implemented in integration with good working PACS in the area. 

An amount of 30.00 lakh is set apart to provide operational support to paddy₹
development agencies in a project based manner. 

For  bringing  additional  area  under  paddy cultivation,  raising  double  crop in
single cropped areas, upland paddy and specialty rice cultivation will be supported
with an allocation of 155.00 lakh.  The assistance to farmers will  be based on a₹
panchayat level list of beneficiaries prepared under the supervision of a team headed
by Agricultural  Officers,  in consultation with LSGD institutions,  PACS and FPOs
wherever necessary.

Upland cultivation will be expanded in locations based on suitability as per the
report  of  AEUs,  for  which an amount  of  55.00 lakh is  set  apart.  Here  also for₹
necessary  infrastructure  creation,  hand  holding  of  LSGD  institutions,  PACS  and
MNREGS will be ensured. An year wise database of fallow land cultivated including
area  under  cultivation,  management  practices  followed,  yield  per  hectare,  will  be
maintained at each Krishibhavan and Panchayat.

An amount of 50.00 lakh for raising double crop in single cropped paddy land₹
and 50.00 lakh for promotion of specialty rice is provided. Out of this 20.00 lakh₹ ₹
is for promotion of specialty rice in Wayanad district.

In  order  to  ensure  the  availability  of  certified  seeds  suitable  to  the  locality,
Registered Seed Growers Programme (RSGP)/ Seed Village Programme (SVP) will
be continued. An amount of 250.00 lakh is provided for this purpose. This includes₹
assistance to RSGP farmers for certified seed production and state seed farms for
multiplication  of  foundation  seeds,  and  grant  for  KSSDA  (Kerala  State  Seed
Development  Authority)  @  2000  per  tonne  of  certified  seeds  procured.  The₹
assistance will be available only for transplanted crop. A list of RSGs along with the
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output will be maintained as a database by the department.  Inorder to ensure timely
supply of quality certified seeds, the options for online certification mechanism for
seeds shall be explored.  

Considering  the  pivotal  role  of  paddy  land  conservation  in  environment
protection, an amount of 4000.00 lakh is set apart  for Royalty to the owners of₹
cultivable paddy land @ 2000/ ha for conserving the cultivable paddy lands. An₹
owner will be eligible to avail this incentive only once and no repeated distribution of
incentive is allowed. 

An  amount  of  200.00  lakh  is  earmarked  for  ‘Operation  Double  Kole’ a₹
component  to  encourage  double  cropping  in  Kole  areas.  The  assistance  will  be
provided for  inputs  and infrastructure  development  based  on the  project  proposal
from the  special  officer  of  the  programme.  The  convergence  of  schemes  RKVY,
RIDF and Kerala Agricultural University will be ensured.

Special  Assistance for  136.00 lakh is  provided for  traditional  rice  growing₹
tracts of Pokkali, Kari lands and Kaippad. The assistance will be provided based on
separate  project  proposal  covering  production  and  field  level  infrastructure
component and for development of customized harvesting machines. An amount of

50.00 lakh is set apart for operationalization of paddy and wetland Act 2008.₹

An amount of 50.00 lakh is set apart for carrying out immediate works, repair₹
of machinery and such other requirements in the context of a natural calamity.  

The component wise breakup of the scheme is shown below:

Sl.
No

Components
Amount

(Rs. in lakh)
1 Group farming 6473.00
2 Area expansion 155.00
3 Registered Seed Growers Programme/Seed village 250.00
4 Royalty to owners of cultivable  paddy land 4000.00
5 Operation Double Kole 200.00
6 Special assistance for Pokkali, Kari, Kaippad cultivation 136.00
7 Operationalisation of Paddy and Wetland Act 2008 50.00

8
Assistance for immediate repair and maintenance of damaged 
bunds – de-silting, repair of machineries etc during  
contingencies

50.00

9 Subhiksha Keralam- Additional allocation 300.00
Total 11614.00
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2)
Development and promotion of
Location specific crops   

H/A : 2401-00-103-75 Rs.323.00 lakh

In  order  to  promote  the  cultivation  of  minor  millets,  oil  seed  crops  like
groundnut and sesamum and sugarcane in specific AEUs, assistance is provided for
procurement  of  quality  seeds,  land  preparation,  irrigation  and  other  cultivation
requirements. Promotion of crop production activities in tribal lands so as to ensure
food  and  nutritional  security  to  tribal  population  focusing  on  activities  including
conservation of traditional varieties and traditional practices with proven scientific
basis is also included. Activities will be taken up on a project mode in coordination
with ST department.

An  amount  of  25.00  lakh  is  earmarked  for  Attappady  Tribal  Village₹
programme to support traditional crops from production to marketing. For cultivation
of  traditional  millets  in  Idukki  district  an  amount  of   6.00  lakh  is  provided.₹
Promotion of the traditional practice of simultaneous raising of millets and pulses is
also included. To support cultivation of vegetables, tubers etc. carried out by tribal
population of Athirappally, an amount of  25.00 lakh is set apart as project based₹
assistance for Athirappally Tribal Valley Agriculture Project.

An  amount  of  170.00  lakh  is  set  apart  for  area  expansion  of  sugarcane,₹
sesamum and groundnut. A new component for area expansion of Tirur betel-vine,
vettiver and garlic is included for which an amount of 40.00 lakh is set apart.  A₹
special  programme for  Marayur sugarcane on-farm processing and value addition
with special emphasis to GI product ‘Marayursarkara’ for an amount of 7.00 lakh is₹
also included. 

 An amount of 50.00 lakh is earmarked for Subhiksha Keralam programme for₹
area expansion of millets through fallow land cultivation.  An amount of 323.00₹
lakh is  set  apart  for  the scheme.  The component wise breakup of the scheme is
shown below:

Sl.
No

Components
Amount

( in lakh)₹
1 Attappady Tribal Village Programme 25.00
2 Assistance for cultivation of traditional millets in Idukki 6.00
3 Athirappally Tribal Valley Agriculture Project 25.00
4 Area expansion 
a Sugarcane 70.00
b Sesamum 60.00
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c Groundnut 40.00

d
Tirur betel-vine, Vettiver  in Malappuram district and 
garlic in Kanthalloor and Vattavada of Idukki district

40.00

5
Special programme for Marayoor sugarcane-on farm 
processing and value addition with special emphasis to GI 
products

7.00

Subhiksha Keralam- Additional Allocation 50.00
Total 323.00

3) Vegetable Development  
H/A : 2401-00-119-85 Rs.6720.00 lakh

H/A : 2401-00-119-81  Rs.725.00 lakh

During 2021-22, the Vegetable Development Programme will be implemented
in the state as part of Subhiksha Keralam Programme, with the objective to promote
vegetable production in the state in a safe-to-eat manner and to attain self-sufficiency
in the sector. The scheme will be implemented in a Mission Mode involving all the
stake holders  in  this  sector  such as  Agriculture  Development  & Farmers  Welfare
Department,  PACS,  FPOs,  Kerala  Agricultural  University,  LSGDs,  VFPCK,
Horticorp and SHM. Co-ordination of all PSUs, ATMA, Organic Farming (GAP, PGS
System), Marketing, infrastructure programmes shall be ensured for the success of
the programme. Homestead cultivation will be promoted in all the households in the
State for producing Safe to Eat vegetables throughout the state.

The Vegetable Mission activities under the scheme will be streamlined in the
following lines as to improve efficiency at various levels.

• Production,  procurement  and  marketing.  Vegetable  produced  under

commercial cultivation and homesteads of Kerala will be collected from the
surplus areas and supplied to deficit areas thereby fetching premium price to
the farmers as well as reasonable price for good quality produce.

• Promoting  homestead  cultivation  for  producing  Safe  to  Eat  vegetables

throughout  the  state  which  includes  Onathinu  Oru  Muram Pachakkari  and
cultivation of vegetables giving thrust to cool season vegetables.

• Integrating various components of Vegetable Development Programme (VDP)

of  the  Department  and  VFPCK  such  as  Vegetable  cultivation  through
institutions,  Development  of  district  clusters,  Establishment  of  nurseries,
Promotion  of  Rainshelters,  Promotion  of  zero  energy  cool  chamber,
Community Drip Irrigation and Promotion of Urban Clusters for promoting
commercial cultivation of vegetables. 
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• Co-ordination of all PSU’s, and ATMA, Organic Farming (GAP, PGS System)

and  Marketing  programmes  in  activities  related  to  vegetable  development.
Online marketing shall be promoted in coordination with Cooperative system
and  Farmer  Producer  Companies.  The  model  of  e-NAM  portal  shall  be
introduced. 

• Massive publicity and campaign at Panchayat, block and district level with the

participation of LSGDs, PACS and FPOs.

The vegetable  production scheme will  be  implemented in  close  coordination
with Haritha Keralam Mission and clearly defined physical targets at AEU, Panchayat
level and other deliverables will be included in the project. Department of Agriculture
will organize campaigns for Vegetable Development Programmes at block level and
at panchayat level with the support  of PACS, FPOs and other  farmer groups and
panchayats.

There will be convergence of vegetable development activities carried out by
LSGD,  VFPCK,  SHM,  KAU  and  Horticorp  under  the  mission.  The  Director  of
Agriculture shall draft terms of reference with the agencies specifying the roles and
responsibilities  of  each  agency.  The  targets  to  be  achieved  with  respect  to  each
activity  right  from  production  to  marketing,  processing,  risk  management,  price
stabilization  shall  be  specified  and  monitored.  There  will  not  be  duplication  of
beneficiaries among the various agencies. A database of the beneficiaries of various
agencies  receiving  benefits  for  vegetable  development  will  be  prepared  and
maintained. The details of beneficiaries with respect to nature of cultivation as to
homestead/commercial/urban/rural/terrace/protected/open, seasons cultivated, type of
vegetables  cultivated,  nature  of  ownership  as  to  own  land/leased  land,  private/
government institutions, harvested yield, marketed yield, marketable surplus will be
documented  which  will  be   periodically  updated  and  maintained.  The  marketing
mechanism adopted by beneficiary/cluster will also be recorded.

Duplication  of  activities  by  these  agencies  in  an  area  will  be  avoided.  The
activities  will  be  carried  out  integrating  the  funds  allocated  to  the  agencies  for
vegetable development. Insurance, credit facilities and risk fund to vegetable growers
shall be coordinated by a single agency. The SHG’s, SKS under VFPCK, clusters,
BLFO’s under VDP, will function in an integrated manner under the coordination of
VFPCK. The period of assistance to the same beneficiary will be fixed unless there is
crop loss due to unforeseen catastrophe like flood/drought and the like. A mechanism
to maintain reserve fund to sustain the cultivation will be worked out. Department of
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Agriculture  will  be  the  Nodal  agency  for  Vegetable  Mission  co-ordinating  the
vegetable development activities in respective areas.

The  components  include  promotion  of  homestead  vegetable  cultivation  and
cultivation  through  institutions,  development  of  clusters,  support  to  block  level
federated organizations  and A graded clusters, establishment of nurseries, rain shelter
cultivation, promotion of urban clusters, development support to graded clusters and
community drip irrigation. 

During  2021-22,  an  amount  of   7445.00  lakh  is  set  apart  for  vegetable₹
development.   Out  of  this  an  amount  of  500.00  lakh  is  earmarked  for₹
implementation of cold chain supported vegetable development programmes under
Subhiksha Keralam as per the existing guidelines with the convergence of all stake
holder departments and agencies. 

An amount of 725.00 lakh will be for the promotion of vegetable cultivation₹
through  VFPCK  excluding  crop  insurance,  natural  calamity  and  infrastructural
components. VFPCK in addition to carrying out the general functions will carry out
specific roles on project basis for which funds are allocated. The activities include
support  to  vegetable  cultivation  including  export  quality  vegetable  cultivation
through farmer Interest Groups, Farmer Producer Organisations and Clusters under
GAP/PGS and other vegetable production activities including cool season vegetables.
Out of this an amount of 15.00 lakh is set apart to soil fertility improvement through₹
VFPCK. Duplication of same activities in various schemes implemented by VFPCK
will  be  avoided.  A comprehensive  proposal  for  vegetable  and  fruit  development
covering  production,  processing  and  marketing  within  the  fund  allocated  under
various schemes to VFPCK shall be prepared and submitted for approval. 

Out of 1800.00 lakh earmarked for homestead cultivation 1100.00 lakh is for₹ ₹
“Onathinu  oru  muram  pachakkari”  programme  towards  supply  of  seedkits  and

700.00 lakh  for supply of seedlings to homesteads and farmers. The seedling will₹
be produced and supplied by the panchayat level nurseries/block level nurseries under
Vegetable development programme/Department farms/VFPCK/Agro Service Centres
and approved agencies  and certified by district level VDP implementing Committee
based on Seed Act to ensure quality of seeds and seedlings. Cool season vegetables
will be given thrust.

Out of 200.00 lakh set apart for vegetable cultivation through institutions, an₹
amount of 100.00 lakh is for vegetable cultivation in schools and other educational₹
institutions.  For  project  based  cultivation  including  innovative  technologies  in
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institutions like PACS and government office premises an amount of 100.00 lakh is₹
set apart.

The  cluster  based  development  is  the  key  component  in  the  vegetable
development  initiative  of  the  state.  An amount  of  2725.00 lakh is  set  apart  for₹
cluster  development  in  districts  out  of  which  1350.00  lakh  is  as  assistance  to₹
existing clusters and 1100.00 lakh is for assistance to staggered clusters. An amount₹
of 100.00 lakh is for pumpsets and 30.00 lakh for plant protection equipments.₹ ₹
Amount of 100.00 lakh is earmarked as special assistance for cool season vegetable₹
cultivation in Idukki district. Out of the amount earmarked for cluster development in
districts  45.00  lakh  will  be  utilized  for  production  and  distribution  of  seeds  of₹
traditional  varieties  and  for  promotion  of  nutritional  garden  for  the  supply  of
perennial  vegetable  seedling kits  (bread fruit,  muringa,  curry  leaves,  agathy etc.).
Specialized clusters will be entrusted for production and distribution of traditional
varieties and nutritional garden. Services of agro service centres and Karshika Karma
Senas  will  be  utilised  for  the  establishment  of  nurseries  and  nutritional  garden.
Fallow land cultivation will be supported at cluster level. 

The  vegetable  clusters  established  will  be  further  graded  based  on  the
performance  covering  group  activities,  increase  in  production  and  productivity,
innovative activities, technology application and cluster dynamics. The best clusters
will be graded as A grade clusters and special development support will be for those
clusters covering support  for establishing nurseries,  collection centres,  pre cooling
centres,  input  centres  and other  need based project  based  support.  An amount  of

20.00 lakh is earmarked for the support of graded clusters. Poor performing clusters₹
will be delinked from support and new clusters will be formed. Transparent criteria
will be developed for evaluating performance of clusters. Clusters of women, youth
and  students  will  be  promoted  giving  priority.  A portion  of  outlay  under  cluster
development will be utilized for project based assistance of each cluster in potential
areas.

Best  performing A grade cluster  with two years experience,  good volume of
business, nurseries, markets etc and with a minimum turnover of 5.00 lakh will be₹
selected as super clusters and assistance will be provided on project mode. An amount
of 5.00 lakh is earmarked for such clusters. A separate performance criterion for₹
best performing A grade clusters will be developed.

Out of total subsidy per hectare 25 percent is earmarked for the promotion of
inputs  for  safe  food  production  and  for  promoting  good  agricultural  practices.
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Biocontrol  agents,  pheromone  traps,  area  wide  IPM  and  bio  fertilizers  will  be
included in the 25 percent  earmarked amount of the subsidy component.  Another
minimum 15 percent will be insisted for lime application. 

An amount of 850.00 lakh is earmarked for promotion of urban clusters. This₹
includes  assistance for  vegetable  cultivation in  urban areas  in  terraces  as  well  as
homesteads  including  wick  irrigation.  Grow  bags  produced  through  agro  service
centres and Kudumbasree will also be supported. Urban vegetable cultivation will be
institutionalized by the formation of Haritha groups. Under this an amount of 5.00₹
lakh is set apart  for institutionalization of urban vegetable growers into registered
‘Haritha Groups’. The local government will be actively brought into this activity.

Need  based  support  for  good  and  well  performing  Block  Level  Federated
Organizations  (BLFO)  for  specific  infrastructure  support  viz.  ecoshop,  on-farm
production  of  pseudomonas,  trichoderma  etc  limited  to  maximum  of

10.00lakh/BLFO as one time assistance will be provided on project mode. Expenses₹
towards honorarium/remuneration/wages other than field labour charges will not be
met from this.  An amount of 10.00 lakh is set apart for this during 2021-22. There₹
should  not  be  any  duplication  of  Block  level  federated  organizations  of  the
department and markets established by VFPCK at ward level in panchayats. 

Nurseries will be established in identified blocks through clusters. An amount of
5.00  lakh  is  set  apart  for  establishing  small  nurseries  in  gramapanchayats/₹

corporation/ selected municipalities for the production of sufficient quality seedlings.
Certification of these nurseries by an approved agency should be assured to ensure
quality of seeds and seedlings produced.

Community  drip  irrigation  system  will  be  promoted  through  Agro  Service
Centres  and  Karshika  Karma  Senas  of  urban  areas  for  effective  utilization  of
irrigation water. An amount of   19.00 lakh is earmarked for this.₹

Rain shelters for year-round cultivation will  be supported for which 500.00₹
lakh is set apart for setting up of rain shelter of 100 sq.m.

An amount  of  25.00  lakh is  allocated  for  the  conduct  of  pesticide  residue₹
analysis  in  vegetables  provided by the  Department  of  Agriculture  through Kerala
Agricultural  University,  Vellayani.  The  projects  for  which  funds  have  not  been
provided under the allocation for the University (Research and Extension) only will
qualify for this.
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Vegetable  cultivation  will  be  extended  to  fallow  lands  available  under  the
ownership  of  department  farms  and  PSUs  also  by  involving  farmer  clusters  and
women groups.An amount of 50.00 lakh is set apart for technical and contractual₹
appointments.

The  activities  related  to  planting  material  production,  organic  farming,  soil
health management and marketing under the Vegetable Mission will be undertaken
under the respective schemes.  

The component wise breakup of the scheme is shown below:

Sl.
No

Components
Amount

( in lakh)₹

1
Homestead vegetable cultivation including Onam vegetable 
cultivation (Onathinu oru muram Pachakkari)

1800.00

2 Vegetable cultivation through institutions 200.00
3 Development of District Clusters 2725.00
4 Block level federated organizations (Block Sangamaithries) 10.00
5 Additional Support to best performing ‘A’ Graded Clusters 5.00
6 Development support to graded clusters 20.00
7 Technical support and contractual appointments 50.00
8 Establishment of nurseries 5.00
9 Rain shelter cultivation 500.00
10 Promotion of zero energy cool chamber 0.90
11 Community drip irrigation 19.00
12 Promotion of urban clusters, marketing and input centres 850.00
13 Digital documentation 9.0
14 Operational support 1.10
15 Pesticide Residue Analysis in Vegetables 25.00
16. Support to VFPCK 725.00
17 Subhiksha Keralam- Additional Allocation 500.00

Total 7445.00

4) Promotion of Pulses & Tubers  H/A : 2401-00-112-96 Rs.243.00 lakh

In  order  to  augment  the  area  and production  under various  pulse  crops  viz.
cowpea, green gram, black gram, red gram, soya bean and others in the garden lands
as well as in 3rd crop rice padasekharams an amount of  60.00 lakh is provided.₹
Focus will be given to Onattukara region. An amount of 90.00 lakh is set apart for₹
development of tuber crops, which includes production and supply of source planting
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materials and seed multiplication through seed villages. Out of this 10.00 lakh is for₹
seed  multiplication  in  tribal  areas.   Promotion  of  tubers  will  be  with  technical
collaboration of  Central  Tuber Crops Research Institute and KAU. An amount  of

243.00 lakh is earmarked for this scheme. Out of this 93.00 lakh is set apart for₹ ₹
promotion  of  tubers  and  pulses  under  Subhikisha  Keralam  programme.   The
component wise breakup of the scheme is shown below:

Sl.
No

Components
Amount

( in lakh)₹

1 Promotion of tubers / pulses 243

 Total 243

5) Coconut Development    H/A : 2401-00-103-87 Rs.7547.00 lakh

The strategy proposed for coconut development is integrated development of
holdings  aimed  at  maximising  income  from  unit  area  through  better  agro
management practices and promotion of multi species cropping and farming systems.
Further, there is an emerging need to enhance the production and productivity through
replanting with new and high yielding palms and follow better management practices.
A coconut council has been formed in the state with specific objectives to achieve this
target.

The coconut development programme will be implemented in contiguous areas
called  Keragramam  covering  a  minimum  area  of  250  ha,  with  the  objective  of
increasing  production  and  productivity  through  the  activities  such  as  replanting,
integrated pests and disease management, integrated nutrient management, promotion
of  inter  cultivation,  improving  irrigation  facilities,  promotion  of  value  addition,
ensuring  availability  of  quality  planting  materials  and  employment  generation.
Application  of  lime,  micro  and  secondary  nutrients  will  be  ensured  for  effective
nutrient  uptake.   During  2021-22, an  amount  of  4856.00  lakh  is  provided  for₹
undertaking  activities  like  cultural  operations  including  Integrated  Nutrient
Management & Integrated Pest Management (INM & IPM), application of organic
manure,  distribution  of  climbing  device,  establishment  of  coconut  nurseries  and
irrigation units. New Keragramams will be selected. Assistance per Keragramam will
be continued for three years for sustaining activities initiated during 1 st year. The rate
of assistance will  be reduced to selected components during 2nd and 3rd year.  The
scheme will be implemented in selected panchayats. The institutional development at
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Panchayat  level  for  convergence  of  various  scheme  implemented  by  Coconut
Development  Board  (CDB),  Local  Self  Government  Institutions  (LSGI),  and  the
Department of Agriculture will be supported. Model farm plans will be prepared and
additional assistance will be ensured from the plan of LSGIs. 

It is proposed to promote scientific cultivation of high yielding dwarf and semi-
tall  varieties  suited  for  tender  coconut,  culinary  coconut  and  copra,  replacing
unproductive, senile and diseased palms in contiguous areas. The provision under the
component will be utilized for establishing model farms of high yielding dwarf as
well as hybrid coconut varieties. A model farm should have a minimum size of 0.20
ha. An amount of 50.00 lakh is set apart for this component. ₹

Integrated pest and disease management in coconut palms on project mode to
control pest and diseases including rhinoceros beetle, red palm weevil, bud rot etc.
will  be  carried  out  on  a  campaign basis  for  which  an  amount  of  50.00  lakh is₹
earmarked.

In order to continue with the activities of Coconut Mission, for Rehabilitation
and rejuvenation of coconut palms in Kerala an amount of 2591.00 lakh is provided.₹
The  main  objectives  of  the  Mission  are  to  revive  the  coconut  wealth  of  Kerala
through  a  campaign  of  replanting  and  maintenance;  to  enhance  productivity  of
coconut; and to ensure forward linkages with agro-industry. It  is targeted to bring
additional 1.44 lakh ha. under coconut cultivation and 3 lakh ha. under replanting.
There is a need for replanting at least 75 coconut seedlings per ward every year in the
state with the support of KAU, CDB, CPCRI, Farmer Producer Organisations, PACS
and local governments.

The main components of the rejuvenation programme include:
1. Cut and removal of old, senile, unproductive and disease advanced palms.
2. Replanting with high yielding semi tall and dwarf varieties
3. Rejuvenation  of  existing  gardens  by  adopting  integrated  management

practices.
4. Assistance for replanting
5. Under planting in old plantations with good quality planting materials.
6. Development of existing coconut farms for effective supply of seeds nuts

The activities envisaged by the coconut mission including seed nut procurement,
nursery charges and production of coconut seedlings will be carried out.

Annual Plan 2021-22 Page - 14



The Kerasamrudhi project for the production and distribution of quality coconut
seedlings  will  be  converged  with  the  production  of  coconut  seedlings  under  the
Coconut  Mission.  This  will  be  implemented  with  the  support  of  FPOs  and
experienced PACS, KAU, CPCRI and CDB.

The second year grant for Rehabilitation and Rejuvenation of Coconut palms in
the Aralam Farm and converting it into a coconut seed farm is also included under
Coconut Mission.   The component wise break up is given below.

Sl. 
No.

Components
Amount

( in lakh)₹
1 Keragramam 4856.00

2
Development of Model HYV Dwarf/ Semi-Tall Coconut
Farms 

50.00

3
Pest & disease management in coconut gardens on a 
campaign basis

50.00

4
Rehabilitation and rejuvenation of coconut palms in 
Kerala as part of Coconut Mission- Coconut Council (3rd

year activities)
2591.00

Total 7547.00

6) Development of Spices H/A : 2401-00-108-59 Rs.1010.00 lakh

   The  major  components  included  under  the  scheme  are  establishment  of
decentralised pepper nurseries, revitalization of existing pepper gardens, assistance
for  area  expansion  of  ginger,  turmeric,  nutmeg  and  clove  and  integrated  pepper
development in Idukki. 

The  component  for  Rehabilitation  of  nutmeg in  flood affected  areas  will  be
continued for which  an amount of 100.00 lakh is set apart for providing assistance₹
for land preparation, planting materials,  other inputs and irrigation. Out of this an
amount of 25.00 lakh is allocated for rehabilitation and development of nutmeg in₹
Idukki district.  Area expansion of ginger, turmeric, pure/ inter cropping of nutmeg
and clove is included under the programme for which an amount of 54.00 lakh is set₹
apart. Out of this an amount of 10.00 lakh will be for area expansion of ginger,₹
turmeric, nutmeg and clove in Idukki district. 
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Project  based support  for establishment of nurseries through FPOs and other
stakeholders is also included for an amount of 50.00 lakh. The establishment of₹
nurseries by selected FPOs will be through the KVKs of the area.

A separate component for Integrated pepper development in Idukki is included
for  popularization  of  farmer  developed  varieties,  soil  less  nursery,  support  to
secondary and micro nutrients, soil ameliorants, prophylactic spraying through agro
service  centres,  promotion  of  Vesicular  Arbuscular  Mycorrhiza  (VAM)  and
revitalization of pepper samithies, for which an amount of 500.00 lakh is set apart. ₹

The component wise break up is given below:

Sl. 
No.

Components
Amount

(  in lakh)₹
1 Area expansion of pepper 100.00

2
Area expansion of other spices (ginger, turmeric, nutmeg, 
clove)

54.00

3 Establishment of decentralized nurseries 6.00
4 Revitalization of pepper gardens 200.00
5 Rehabilitation programme of nutmeg in flood affected areas 100.00

6
Project based support for establishment  of nurseries through
FPOs 

50.00

7 Integrated pepper development in Idukki 500.00
Total 1010.00

7) Hi - Tech Agriculture H/A : 2401-00-113-82 Rs. 200.00 lakh

During the year 2021-22, an amount of 190.00 lakh is earmarked as support₹
for  establishment  of  Micro  Irrigation/  Fertigation/  Open  precision  Farming  as
additional subsidy to top up Centrally Sponsored scheme of PMKSY on the concept
of Per Drop More Crop.  25 percent assistance will be provided from state plan fund. 

In order to support the entrepreneurs, it is proposed to develop a network of
experts and support groups at state and district level in association with an institution.
The support group covering VHSE people, retired or other professionals could be
trained  for  the  purpose.  The  support  for  human  resource  development  is  for
promoting Hi-tech agriculture through State Agricultural Management and Extension
Training  Institute  (SAMETI).  An  amount  of  10.00  lakh  is  set  apart  for  the₹
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component.  A  portion  of  the  outlay  will  be  utilized  for  the  development  of
demonstration unit at SAMETI.

The components of the scheme are shown below:

Sl.
No.

Component
Amount

(  in lakh)₹

1
Micro Irrigation/Fertigation/Open Precision Farming- 
Additional Subsidy 

    190.00

2
Human resource group for technology support and capacity
building through SAMETI 

10.00

Total 200.00

8)
Development of Fruits,
Flowers and Medicinal plants  

H/A : 2401-00-119-79 Rs. 2515.00 lakh

                        
   For  the  development  of  fruits,  flowers  and  medicinal  plants,  an  amount  of

2515.00  lakh  is  set  apart  during  2021-22.   It  is  envisaged  that  25  percent  of₹
beneficiaries of the project will be women.

A massive programme for fruit development introduced in 2020-21 in the state
with  the  objective  of  popularizing  cultivation  of  fruit  crops  will  be  continued.
Production  and  supply  of  planting  material,  area  expansion  programmes,
management,  harvesting,  cold  storage,  processing,  value  addition  and  marketing,
supply  chain  development  and  all  programmes  for  holistic  fruit  promotion  and
enhancement of farmers income will be supported through this scheme. Thrust will be
given for promotion of exotic fruits like litchi, rambutan, avocado, mangosteen etc. in
addition to indigenous fruits. Homestead and commercial cultivation of fruits will be
promoted.  The  project  will  be  implemented  by  the  Department  of  Agriculture
Development  and  Farmers  Welfare  with  the  support  of  Kerala  Agricultural
University, VFPCK and Horticorp. The fruit development programme will be phased
out for a period of 10 years. 

During 2021-22 an amount of 2190.00 lakh is earmarked for fruit development₹
in the state, for progeny orchards, propagation, and production enhancement through
area  expansion,  irrigation  support,  hardening  units,  popularizing  fruit  plants  for
homesteads  as  well  as  commercial  cultivation  giving  thrust  to  exotic  fruits.
Development of indigenous fruits like banana, pineapple etc. are also included in the
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programme.  The facilities available with the Departmental Farms /nurseries shall
also be utilized for development of orchards. The implementation shall be based on
the Detailed Project Report for comprehensive development of fruits submitted by the
Department  of  Agriculture  Development  and  Farmers  Welfare.  VFPCK,  KAU,
KVKs, PACS, FPOs shall be integrated into the programme specifying the roles and
targets.   The MIDH and PMKSY schemes (CSS) will  be integrated with the fruit
development programme to provide maximum assistance to the farmers to take up
cultivation of exotic fruits. No separate manpower and vehicle will be provided under
the programme.  An amount of  500.00 lakh is set apart for cold chain development₹
in banana and other tropical fruits. An amount of 2.00 lakh is set apart for DPR₹
preparation by an approved agency. 

The project will be implemented in all districts by the department of Agriculture
in coordination with VFPCK, FPOs, LSGDs and good working PACS. Fruit village in
Wayanad and Muthalamada in Palakkad district will form part of this programme. 

An amount of 200.00 lakh is earmarked for area expansion of indigenous and₹
exotic fruits through accredited and experienced Farmer Producer Companies. 

Registration of beneficiary farmers and geotagging of demonstration plots shall
be ensured. Markets for selling the produce shall be identified in advance to assure
reasonable price to farmers. Value addition and establishment of supply chain will
also be promoted.

An amount of 500.00 lakh each is allocated for fruit development in Idukki₹
and Wayanad districts giving thrust to development of exotic fruits.

An amount of 100.00 lakh is set apart for fallow land cultivation of banana₹
under Subhiksha Keralam programme. 

Assistance  will  be  provided  for  the  establishment  of  floriculture  units,
establishment  of  new  floriculture  nurseries  including  tissue  culture  units,
establishment  of  grading,  packing  centres  and  market  intelligence  support.  Flori
villages will be established and suitable markets identified for marketing of flowers.
Flowering plants will be selected based on the site suitability and marketing potential.
An amount of 100.00 lakh is earmarked for this programme, out of which 10.00₹ ₹
lakh is for floriculture development in Idukki District. The funds from RKVY and
SHM will be integrated with the project.
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The project for promotion of medicinal plants will be implemented in the state.
An amount of 50.00 lakh is earmarked for area expansion through clusters, setting₹
up of collection centres, Plant Health Management units and for transportation and
marketing facilities. The scheme will be implemented in selected districts through the
Department of Agriculture and arrangements for market tie  up will  be made with
Ayurvedic  pharmaceuticals  in  the  government/private  sector.  The  scheme
implemented with the support of Medicinal Plants Board will be integrated with the
project.

Procurement, trading and processing of jackfruit through VFPCK is included for
which an amount of 75.00 lakh is set apart. Out of this an amount of 25.00 lakh₹ ₹
each  is  allocated  to  Idukki  and  Wayanad  districts  for  procurement,  trading  and
processing of jackfruit.  The breakup of the scheme is shown below:

Sl.
No.

Scheme
Amount

(  in lakh)₹
1 Development of Fruits 2190.00
2 Development of Flowers 100.00
3 Development of Medicinal plants 50.00

4
Procurement , trading and processing of jackfruit
through VFPCK 

75.00

5 Subhiksha Keralam 100.00
Total 2515.00

9) Arecanut Package    H/A : 2401-00-108-56 Rs.100.00 lakh

 
Arecanut is one of the major plantation crops of Kerala, especially in northern

districts. Arecanut sector is showing a declining trend, both in terms of area and
production. This is mainly due to incidence of diseases like Mahali (fruit rot) which
needs  high  cost  for  plant  protection  measures,  non availability  of  good quality
planting materials and also lack of institutional support which has led to disinterest
among arecanut  farmers  in  adopting  scientific  cultivation  practices.  Hence  it  is
proposed  to  provide  assistance  for  area  expansion,  plant  protection  and  other
management practices. Marketing network for arecanut and value added products
will be established. An amount of 100.00 lakhs is provided for this purpose for the₹
northern  districts  of  the  state.  Funds  for  Kasargod district  can  be  located  from
Kasargod Package implemented through the District Collector.
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Out  of  this  an  amount  of  5.00  lakh  and  20.00  lakh  respectively  are₹ ₹
earmarked for  development of arecanut in Idukki and Wayanad districts.

10)
Soil and Root Health 
Management & Productivity
Improvement 

H/A : 2401-00-800-28 Rs.3050.00 lakh

The improvement of soil health is essential for augmenting crop productivity
considering the depleted nutrient status of the soil resource of the state. Based on soil
testing, service would be rendered with more focus on application of soil test results
for improving the productivity of crops. 

Quality inputs for correcting the soil pH and also for providing secondary and
micro  nutrients  to  supplement  crop  production  will  be  provided  based  on  soil
analysis.  The  input  supply  will  be  soil  test  based  and  the  quantity  of  input
requirement  will  be  as  per  the  KAU  recommendation.  A major  intervention  in
management of soil acidity is required to improve crop productivity. An amount of

3000.00 lakh is set apart for supply of soil ameliorants to all districts. Supply of₹
secondary and micro nutrient based on soil test data and inputs for green manure
application will be supported for which 25.00 lakh is set apart.₹

Cultural practices to support root development and growth like seed treatment
using bio fertilizers and bio pesticides, application of trichoderma,  use of Vesicular
Arbuscular  Mycorrhiza  (VAM),  application  of  Phosphate  Solubilizing  Bacteria
(PSB), Organic manure application,  Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR)
etc. will be promoted. Support for on farm production and application of VAM in
selected Krishibhavans will also be provided. An amount of 25.00 lakh is earmarked₹
for this purpose.

The components of the scheme are shown below:

Sl.
No.

Component
Amount

( in lakh)₹
1 Soil ameliorants in selected districts 3000.00

2
Support for secondary and micro nutrients  and green
manure 

25.00

3 Root health management 25.00
Total 3050.00
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11) Crop Health Management H/A : 2401-00-107-78 Rs 770.00 lakh

Crop  health  is  an  important  element  of  sustainable  agriculture  and  hence
strategies for pest management has to be identified scientifically. Strategies need to
recognize  that  crop  health  is  an  essential  element  of  sustainable  agriculture.
Improvements  in  integrated  pest  management  can  lead  to  sound  crop  health
management.  The  approach  of  crop  health  management  will  bring  together
management towards sustainable ecosystems and people's health through Good Plant
Protection Practices (GPPP).

Systematic surveillance and advisories will be provided to the farmers through
advisories. The number of surveillance plot will be decided based on cropping pattern
of the selected panchayats. 

An  amount  of  150.00  lakh  is  earmarked  for  Pest  forecasting  &  advisory₹
services. This includes Pest Surveillance systems and advisories in potential blocks
for  which an amount  of 100.00 lakh is  provided.  Establishment  of 5  new Plant₹
Health Clinics  with an outlay of  25.00 lakh and strengthening of existing Plant₹
Health  Clinics  for  25.00  lakh  are  other  activities  included.  The  fixed  plot  and₹
rowing survey component is proposed to be restructured linked to the clinics alone,
with reduced number of fixed plots with flexibility at block level. The surveillance
and  rowing  survey  will  be  analysed  and  monthly  report  at  district  level  will  be
published. The data will be shared with other government departments. The block
level plant clinics will be designated as the plant clinic of the block where support of
other Agriculture officers will be ensured by the Assistant Director of Agriculture.
The officers enrolled for Post Graduate Diploma in Plant health Management course
will  take  a  lead  role  in  pest  surveillance  project  and  monthly  technology  advice
preparation with the ATMA team.

An amount of 25.00 lakh is set apart for rodent control and 50.00 lakh for₹ ₹
management of wild life attack through technology support. Other successful local
systems and practices prevalent for protection against wild animals and birds would
also be assisted. 

Bio control agents are not available in adequate quantities in all the districts. It is
proposed to develop all the 9 parasite breeding stations as stocking centres for bio
control agents as well as to promote parasite breeding. An amount of 25.00 lakh is₹
set apart for development of these nine stations and setting up of new biocontrol labs.
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An amount of 5.00 lakh is set apart for operational expenses of KCPM. This₹
includes amount for training in existing and new plant health clinics. The database on
clinics  as  well  as  surveillance  data  of  KCPM  will  be  linked  with  the  farmer
registration portal.

ICT based  pest  surveillance  system  through  IIITMK will  be  carried  out  in
coordination with KCPM for which 15.00 lakh is set apart. The pest surveillance₹
report and action taken for effective pest control will be recorded and updated by
KCPM.  The components of the scheme are shown below.

Sl. 
No.

Component
Amount 

(  in lakh)₹
1 Pest forecasting and advisory services 150.00
2 Rodent control and management of wild animal attack 75.00
3 Operational expenses of KCPM and parasite breeding station 5.00

4
Development of nine parasite breeding stations and new bio
control labs

25.00

5 ICT based  pest surveillance system through IIITMK 15.00
6 Honorarium to Field Assistants (FAs and DPHMs) 500.00

Total 770.00

12)
Organic Farming and Good  
Agricultural Practices

H/A : 2401-00-105-85 Rs.240.00 lakh

         
During 2021-22, it is proposed to assist organic farming and the components of

the  scheme  include  assistance  for  certification,  empowerment  of  GAP  clusters,
promotional assistance for GAP clusters,  green manuring, model units for organic
manure  preparation  and  Safe  to  Eat  food  production  including  Participatory
Guarantee  System  (PGS)  certification  through  VFPCK,  Krishibhavans  and  other
stake holders like FPOs. 

Organic farming of fruits and vegetables through VFPCK and Krishibhavans
will  be  promoted.  The  assistance  from centrally  sponsored  scheme  Paramparagat
Krishi Vikas Yojana (PKVY) will also be utilized for supporting organic farming for
developing organic farming clusters and providing financial assistance. 

An amount of 50.00 lakh is set apart for assistance to formation of organic₹
clusters under proper registration and certification.

Annual Plan 2021-22 Page - 22



Project based assistance will be provided for on farm production of bioinputs for
which an amount of 50.00 lakh is set apart. Certification of the bioinputs produced₹
will be ensured for quality control. 

For  marketing  of  organic  farming  products  produced  in  clusters  and  GAP
certified produce an amount of 25.00 lakh is set apart as assistance for ecoshops for₹
marketing  which  include  establishment  of  15  new  ecoshops  including  grading,
packing and labeling of organic and safe to eat products and strengthening of existing
ecoshops. Barcoding of safe to eat products produced through these clusters will be
taken up to ensure traceability of the products.

Mechanism  for  certification  of  GAP  vegetables  and  fruit  products  and  its
branding will be established. Direct marketing and market network of GAP products
will be developed by VFPCK. An amount of 75.00 lakh is set apart for organic₹
farming of fruits  and vegetables through SHGs and certification through VFPCK.
From this, an amount of 10.00 lakh will be utilized for organic farming promotion₹
in Idukki District.  It is envisaged that 10 percent of beneficiaries of the project will
be women. 

An amount of 40.00 lakh is earmarked for undertaking activities supporting₹
organic farming for safe to eat food production in the state.  The components of the
scheme are shown below.

Sl.
No.

Items
Amount 

(  in lakh)₹
1 Formation of New organic farming clusters 50.00
2 On farm production of bio-inputs 50.00
3 Assistance for ecoshops for marketing 25.00

4
Organic farming of fruits and vegetables through 
SHGs and certification – VFPCK 

75.00

5 Support for implementation 40.00
 Total 240.00

13)
Production and Distribution of
Quality Planting Materials     

H/A : 2401-00-104-91  Rs.1095.00 lakh

H/A : 4401-00-104-98 Rs.200.00 lakh
                              

Planting  material  is  a  basic  and  critical  input  for  agricultural  production.
Inadequate availability of quality seeds, planting materials and germ plasm are major
constraints  limiting  productivity.  In  order  to  meet  the  demand of  quality  planting
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materials  it  is  necessary  to  upscale  the  production of  planting materials  from the
departmental farms ensuring quality of the seeds/planting materials. 

The  Departmental  Farms  are  to  be  modernised  to  function  not  only  as
production centres of quality planting materials but also as centres of demonstration
of advanced agricultural technology for Hi-Tech farming. The farms have to be with
basic as well as sophisticated infrastructural  facilities  like green houses,  irrigation
support, tissue culture and hardening facilities, seed processing and storage facilities.
In the case of District farms and Seed farms, the departmental programmes will be
restricted  to  filling  the  gaps.  But  in  the  case  of  thirteen  specialised  farms,  the
Department will cater to all the requirements and make them commercially viable.
Cheengeri extension scheme of Wayanad also included for implementing activities.

The outlay of 1295.00 lakh will be utilized for the purchase of newly evolved₹
nucleus  planting  materials,  maintenance  of  existing  and  establishment  of  new
progeny orchards, production of planting materials and infrastructure works.

An amount of 1030.00 lakh is set apart for production of planting materials,₹
out  of  which  650.00  lakh  is  for  routine  planting  material  production  including₹
rooted pepper cutting. Out of this 100.00 lakh each will  be utilized for planting₹
material production in Idukki & Wayanad District.  An amount of 200.00 lakh is set₹
apart  for  seed  production  programme  in  department  farms  and  80.00  lakh  for₹
purchase of newly evolved nucleus planting materials and maintenance of existing
and establishment of new progeny orchards. Department farm will develop a business
plan  and  also  barcoding  of  planting  material  for  traceability.  Branding  of  farm
products  will  also  be  undertaken.  This  will  be  followed  by  VFPCK  also.  Seed
production of indigenous varieties of different crops will be undertaken in the farms.
The Kerasamrudhi activities will be integrated with the Coconut Mission activities.

An  amount  of  100.00  lakh  is  set  apart  for  the  production  of  fruits  and₹
vegetables grafts and seedlings through VFPCK.  The Director of Agriculture will
sign  an  MOU with  VFPCK with  respect  to  the  quantity  and  quality  of  planting
material  to  be  produced by VFPCK specifying the timeline of implementation of
activities before release of funds. There will be State Level Co-ordinating Committee
at the level of Krishi Director & District Level Co-ordinating Committee at the level
of  Principal  Agriculture  Officer  for  Co-ordinating the  activities  & monitoring  the
scheme.
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Model demonstration farms will be developed in departmental farms to function
as farm schools for farmers and general public. Establishment of demonstration units
for HTF and Integrated farming system models are envisaged. An amount of 50.00₹
lakh  is  set  apart  for  the  establishment  of  demonstration  units/models  including
integrated farming system models. The models developed will be documented.

An amount of 200.00 lakh is set apart for mechanization and infrastructure₹
development in farms.

Separate  outlay  is  earmarked  for  taking  infrastructure  projects  of  the  farms
under RIDF.

An amount of 15.00 lakh is earmarked towards temporary man power support₹
to  Biotechnology  and  Model  Floriculture  Centre  and  tissue  culture  laboratories
established at other two farms, for the production of quality tissue culture plants.

The component wise breakup of the scheme is shown below.

Sl.
No.

Components
Amount

(  in lakh)₹

1
Routine Planting material production including rooted pepper 
cuttings

650.00

2
Maintenance of progeny orchards & establishing new progeny 
orchards

80.00

3
Production of planting material of fruits and vegetables through 
VFPCK

100.00

4 Seed production programme in Department Farms 200.00

5
Operation and technology support to demonstration units for 
HTF units and Integrated Farming System in Department farms

50.00

6 Manpower support to the TC labs 15.00
7 Mechanisation & infrastructure development of farms 200.00

Total 1295.00

14)
Modernisation of 
Departmental Laboratories 

 H/A : 2401-00-105-86  Rs.420.00 lakh

              
   The  major  services  offered  by  the  Department  of  Agriculture  to  farming
community include Soil Testing for soil fertility assessment and analysis of major
inputs like fertilizers including organic,  inorganic and biofertilizers,  pesticides and
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seeds for quality control of these inputs. These are critical production components
which significantly affect the production and productivity of crops. 

The  existing  laboratories  of  the  departments  which  analyze  samples  of  soil,
fertilizers, pesticides, seeds etc. were established years back. Most of the equipments
available in these labs purchased are old and obsolete and are not suited to provide
quick and accurate results of data analysis. 

The soil testing service would be made accessible to farmers in every panchayat
with the support of local governments. The implementation of the programme would
be integrated with the soil health management and soil health initiative. The mobile
soil testing and stationary soil testing labs, those under agro service centres will be
converged in the project implementation.

Soil analysis will be done and Soil Health Cards will be distributed to farmers
under the scheme. The existing soil fertility portal shall be updated and maintained by
the department and the benefits of the portal shall be made available to the farmers.
Convergence  of  soil  testing  activities  by  the  Department  of  Soil  Survey  & Soil
Conservation, VFPCK and Kerala Agricultural University will be ensured.

The  input  supply  to  farmers  will  be  based  on  the  analytical  results  of  soil
samples collected from farmers field.

The outlay of 420.00 lakh will be utilized for strengthening of laboratories,₹
functioning of Quality Control Enforcement Wing and Accreditation of laboratories
and CIB and RC registration of biocontrol agents produced at SBCL Mannuthy. 

An amount of 270.00 lakh is earmarked for strengthening of laboratories. This₹
includes 100.00 lakh set apart for soil analysis, purchase of chemicals, glasswares₹
and  equipments  and  maintenance  of  the  laboratories.  For  strengthening  of
Biotechnology and Model Floriculture Centre (BMFC) an amount of 75.00 lakh is₹
set apart. The BMFC will be strengthened for the production of 15 lakh tissue culture
plants and the scope for further expansion will be explored in a phased manner. The
revolving fund will be made operational. An amount of 75.00 lakh is set apart for₹
strengthening State Bio Control Laboratory, Mannuthy, Thrissur. Out of this 10.00₹
lakh is for functioning of Biofertiliser and Organic Manure Quality Control Lab at
Pattambi. An amount of 20.00 lakh is set apart for operational expenses. Hiring of₹
vehicles wherever necessary will be provided. However no purchase of vehicle will
be allowed. 
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An amount  of  75.00  lakh  will  be  set  apart  for  the  functioning  of  Quality₹
Control Enforcement Wing of the department.

For obtaining NABL accreditation to the quality control laboratories functioning
under the department an amount of 25.00 lakh is earmarked.₹

For meeting expenses connected with CIB and RC registration of biocontrol
agents produced at SBCL Mannuthy, an amount of 50.00 lakh is set apart. ₹

The component wise breakup of the scheme is as follows

Sl.
No.

Component
Amount

( in lakh)₹
1 Strengthening of laboratories 270.00
2 Quality Control Enforcement Wing 75.00
3 Accreditation of labs 25.00
4 CIB and RC registration - NEW 50.00

Total 420.00

15)
Punarjani - Restoration of  
Agricultural Sector in Post        
Flood Scenario 

H/A : 4401-00-800-94    Rs.185.00 lakh

      
Heavy flood and other natural calamities which occurred during 2018 & 2019

has caused heavy loss to standing crops as well as stored products, machinery, storage
structures,  infrastructure  facilities  etc.  in  farmers  fields  as  well  as  in  department
farms,  office  buildings  etc. Moreover  loss  to  agricultural  land  needs  to  be
compensated.  The  scheme envisages  to  revive  the  damages  caused in  floods  and
landslides of 2018 and 2019. Employment and income generation activities will be
given more thrust.

Rejuvenation and area expansion of major crops, rejuvenation of infrastructure
development  of  padasekharams  and  gardenlands,  mechanization,  development  of
markets,  nurseries,  office  buildings  and  farms  under  department  of  agriculture,
rejuvenation  of  agricultural land damaged completely by landslide/landslip will be
undertaken. This also includes drought mitigation activities like water harvesting and
soil  and water  conservation.   An amount  of  ₹185.00 lakh is  set  apart  under  the
scheme.  Out of this 20.00 lakh will be utilized for rejuvenation works in Idukki₹
District. 
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16)
Strengthening Agricultural  
Extension

H/A : 2401-00-109-80 Rs.1170.00 lakh

The success of all agricultural development strategies depends on the adoption
of scientific technology by the farmers. In order to improve income of the farmers, a
field visit oriented extension system is essential in the state. The ATMA model of
Agricultural extension with suitable modification integrated as ATMA plus could be
popularized with appropriate convergence at the higher level with co-ordination at the
lower level among the departments in the productive sector.

The outlay earmarked for the scheme for 2021-22 is 1170.00 lakh. An amount₹
of 130.00 lakh is set apart for strengthening of institutions involved in agricultural₹
extension  activities.  It  is  proposed  to  complete  the  work  of  upgradation  of  the
Regional Agricultural Technology Training Centres (RATTCs) and Farmer Training
Centres (FTCs) as satellite centres of SAMETI. An amount of 100.00 lakh is set₹
apart  for this.  An amount of 30.00 lakh is set apart for strengthening of Project₹
directorate of ATMA with additional infrastructure including provision for rent.

An  amount  of  150.00  lakh  is  earmarked  for  awards  for  best  performers₹
consisting of farmers and extension officials.

Under the component, “Activities under ATMA” an amount of 430.00 lakh is₹
set apart. The subcomponents under this include HR support to Project Directorate,
ATMA and  Extension  Wing  for  which  180.00  lakh  is  set  apart.  The  District₹
Technology Managers engaged in Animal Husbandry, Agriculture and Fisheries at the
Project  Directorate  and one contract  Agricultural  Officer  each at  Farmer Training
Centre,  Kozhikode  and  Pandalam will  be  supported.   The  state  share  of  ATMA
programmes is included under the umbrella scheme Krishi Unnathi Yojana.

LEADS project will be continued for which 150.00 lakh is earmarked. The₹
scheme is proposed to be implemented through Technology and Market Unit to be
constituted in the panchayats. Additional one Assistant Technology Managers (like
Field Assistant of the present LEADS Panchayat) for every block will be provided to
streamline the activities and to expand the LEADS activities to the whole of the state
apart from the four LEADS districts viz. Wayanad, Kannur, Palakkad and Kollam.
Components like LEADS, ATMA plus, MTA preparation, Panchayat Resource Group
and Panchayat Farm Plan, visit of experts/officials progressive farmers to research
institute, model farms are included in the project. An amount of 50 lakh is provided₹
for  establishment  of  Integrated  Farming  System farm  models  at  block  level.  An
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amount of 50.00 lakh is earmarked for providing operational support and hiring of₹
vehicles for all project directorates for effective extension delivery.

Under the component “Public Participation” out of the total outlay of 300.00₹
lakh an  amount  of   230.00  lakh  is  set  apart  for  conduct  of  Karshika  Vikasana₹
Samithies, seminars, farmers day, review meetings assistance for farm melas, farmer
meets and agro festivals including those organized by FPOs/PACS will be provided.
For Karshaka Sabha and njattuvela chanthas an amount of 50.00 lakh is provided.₹
An amount  of  20.00 lakh is  set  apart  for  monitoring  and documentation  of  the₹
project implementation through PACS and FPO’s.  

The ‘Karshaka Information Systems Services and Network (KISSAN) Kerala’
project initiated by Department of Agriculture in association with IIITMK will be
continued.  An  amount  of  60.00  lakh  is  earmarked  for  providing  project  based₹
assistance for KISSAN Project. The contents of the programme will be decided by
the technical  committee consisting of  KAU extension,  department  officials  (FIB),
VFPCK and IIITMK. 

An amount of 100.00 lakh is earmarked for conduct of VAIGA 2021-22.  The₹
component wise breakup of the scheme is shown below.

Sl.
No.

Component
Amount

( in lakh)₹
1 Strengthening institutions  130.00
2 Award for best performers 150.00
3 Activities under ATMA state supporting scheme 430.00
4 Public participation 300.00
5 KISSAN Project 60.00
6 VAIGA 2021-22 100.00

Total 1170.00

17)
Farm information and 
Communication

H/A : 2401-00-109-84 Rs.300.00 lakh

        
        

The Farm Information Service provides information and communication support
for agricultural development.  The scheme aims at the development of information
dissemination through the use of mass and electronic media including web based
services. Expansion of information services and supporting activities are included. A
full-fledged information cum data centre at the headquarters with appropriate system
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for regular reporting and delivery of information with the modern communication
systems leading to cyber extension would be aimed.

The component wise breakup of the scheme is shown below.

Sl.
No.

Component
Amount

(  in lakh)₹
1 Kerala Karshakan and Other activities 250.00
2 Publications 30.00
3 Media Liaison & Other communication initiatives 20.00

Total 300.00

18) Human Resource Development H/A : 2415-01-277-98 Rs.242.00 lakh

During the year 2012-13, it was initiated to depute senior technical officers for
post  graduate  courses  in  Agricultural  Extension,  Agricultural  Economics,
Entomology, Plant Pathology, Agronomy and Soil Science in KAU for facilitating the
implementation  of  extension  schemes.   KAU  will  reserve  separate  seats  for  the
deputed candidates for the 6 courses. The scheme will continue during 2021-22 also.
It  is  necessary  to  depute  the  senior  officers  to  attend  workshops,  seminars  and
conferences at state and national level. Another important purpose of the outlay is to
depute  technical  officers  of  the  Department  to  short  term  training  in  eminent
institutions  of  the  country  and  other  institutions  to  upgrade  the  technical  and
managerial competence. The HRD scheme also will be coordinated by the Project
Director, ATMA for convergence at district level. An amount of 150.00 lakh is set₹
apart for this component.

Capacity building programme on crop health management will be continued for
the technical officers in association with NIPHM. The PG diploma course in Plant
Health Management  launched for  the  officers  of  the  department  of  Agriculture  at
SAMETI in collaboration with NIPHM, Hyderabad, will be supported additionally to
develop a specialist  team of officers  on plant health management.  The amount of

20.00 lakh set apart for capacity building will also be utilised for projects taken up₹
by the officers enrolled for the PGDPHM course.

With the twin objective of providing opportunity for educated youth as well as
availing service at the grassroot level for better execution of government programmes
a new component offering internship at Krishi bhavans is included for the year 2021-
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22. Final year VHSE students and VHSE certificate holders in agriculture/organic
farming will be engaged for a period of six months with an incentive of 1000.00 per₹
month.  

The component wise breakup of the scheme is shown below:

Sl. 
No.

Component
Amount

( in lakh)₹
1 HRD initiatives 150.00

2
Capacity building in association with NIPHM including
PG Diploma in Plant Health management

20.00

3 Internship at Krishi Bhavans (New) 72.00
Total 242.00

19)
Agro Service Centres and  
Service Delivery

H/A : 2401-00-113-83    Rs.650.00 lakh

H/A : 4401-00-113-98       Rs.200.00 lakh
                                                            

Agro  Service  Centres  (ASC)  are  established  at  block  level  to  facilitate
integration of services like mechanisation,  ATMA based extension,  credit  support,
weather advisory services, soil testing support and other technology based services.
In order to provide full-fledged service to the farmers at a single point, it is necessary
that the various requirements of farmers such as agricultural  inputs,  farms related
information like credit, marketing etc. are brought under a common service centre.
The Agro Service Centres support transfer of technology and service delivery. The
Panchayat Raj institutions are expected to provide additional infrastructure support to
the  Agro  Service  Centres.  These  centres  act  as  technology  and  information
disseminating centres with facilitating role in field visits. A mobile farm clinic is also
established at the block level to provide solution to the field problems equipped with
audiovisual and online support. The Agro Service Centres work to support the ATMA
activities as well as mechanization. The farmers service centers proposed at the block
level under the Cooperation Department will be linked with the Agro Service Centres
for input delivery.

Agro Service Centres and Karshika Karma Senas constitute skilled labour force
at block and panchayat level respectively providing required farm operations at the
doorstep of farmers at affordable rates. Custom Hiring Centres functioning under the
department also support these activities through repair and maintenance of equipment
and machinery.  In order to facilitate a single window service delivery to farmers,

Annual Plan 2021-22 Page - 31



convergence of these three institutions as sustainable Self Help Groups in the farm
sector viz. “Krishisree” will be worked out. 

It  is  proposed  to  establish  new Krishisree  centres  during  2021-22  including
Corporation and Municipality areas for which an amount of 250.00 lakh is set apart.₹

A business  plan  will  be  developed  for  each  Agro  Service  Centre,  Karshika
Karma Sena, Custom Hiring Centre and Krishisree as the case may be for its efficient
and profitable   functioning and self-sustainability in the coming years. A single unit
shall have a business plan earning an income of 5.00 lakh/unit.  The centres will set₹
up nurseries  and other  services  in  all  the  centres.  The  services  will  be  linked to
Karshika Karma Sena wherever possible.

In  order  to  strengthen  the  activities  of  the  existing  Agro  Service
Centres/Krishisree Centres based on a business plan an amount of 50.00 lakh is set₹
apart. The operational support will be for one more year to make the centres self-
sustainable. 

An amount  of  60.00 lakh is  set  apart  for  the  support  of  selected Karshika₹
Karma  Senas.  Agro  Service  Centres  and  Karshika  Karma  Senas  will  develop  a
business plan and the amount earmarked will be utilized accordingly. A performance
analysis of all Agro Service Centres and Karshika Karma Sena will be undertaken
before providing assistance.

In order to provide accident insurance to members of Karshika Karma Sena and
Agro Service Centres and the newly proposed Krishisree units,  a group insurance
programme in association with insurance companies  with beneficiary contribution
will be constituted. An amount of 20.00 lakh is earmarked for remitting insurance₹
premium.

For meeting the  operational expenses  including wages of  mobile  clinics  and
repair of vehicles in Krishibhavans, an amount of 110.00 lakh is set apart.₹

An  amount  of  210.00  lakh  is  set  apart  towards  honorarium  to  data  entry₹
operators engaged as part of National e-Governance Programme (NeGP). 

The Kerala State Agricultural Mechanisation Mission (KSAMM), the apex body
for the guidance of Agro Service Centres and Karshika Karma Sena will develop an
organizational structure for linking Karshika Karma Sena, Agro Service Centres and
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Custom Hiring Centres and coordinate the functioning of these three agencies as a
single unit based on the business plan. An amount of 200.00 lakh is set apart for₹
functional expenses of KSAMM out which an amount of 50.00 lakh is for repair₹
and  maintenance  of  farm machinery.  The  activities  include  organizing  panchayat
level  and  block  level  awareness  programmes,  repair  and  maintenance  of  farm
machinery  on  campaign  basis,  data  collection,  consolidation  and  reporting  and
collection of required spare parts.

Agro  machinery  service  centres/Regional  Farm  Facilitation  Centres
established at Alappuzha, Thrissur and Kozhikode will be coordinated by the apex
body with the support of engineering wing of the department. The ITI trained people
engaged at Agro Service Centres if available will also be used for the repair services.
It is envisaged that 15 percent of beneficiaries of the project will be women.

The component wise breakup of the outlay is shown below.

Sl.
No.

Components
Amount

(  in lakh)₹
1 Establishment of new Krishisree centres 250.00

2 Strengthening of existing Karshika Karma Sena 60.00

3
Strengthening existing Agro-Service Centres/ Krishisree 
Centres based on business plan

50.00

4
Group insurance scheme to members of karshika karma sena
and Agro service centres and newly formed Krishisree centres

20.00

5 Operational expense including wages to mobile clinics 110.00

6 Functional expenses of KSAMM 200.00

7 Honorarium to data entry operators of NeGP 210.00

Total 900.00

20)
Office Automation and IT 
Infrastructure  

H/A : 2401-00-001-86 Rs.250.00 lakh

    This  scheme  aims  to  implement  ‘e-Office’  in  Agriculture  Department.   It
envisions  to  develop IT and communication  infrastructure  like  Virtual  Classroom
Facility  in  various  locations/offices  and  Mini  Computer  Labs  at  Directorate,
SAMETI,  Office  of  the  Agricultural  Production  Commissioner,  14  Principal
Agricultural Offices, SFAC Call Center, RATTCs, FTCs and other training centres.
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To  strengthen  the  IT  and  e-Governance  initiatives,  procurement  of  latest
hardware,  computing  and  networking  devices,  software,  procurement  for
development of other IT and e-Governance infrastructure and their maintenance and
high speed connectivity  are essential and to be met from this scheme.

Local Self-government support shall be integrated into this programme.  The
components for the scheme are.

Sl.
No.

Components
Amount

( in lakh)₹
1 e-office 80.00

2
Establishment  of  Virtual  Classroom   and  computer
training and Facilitation Centres

30.00

3 Cyber Extension 10.00
4 Connectivity to various offices 100.00

5
Procurement of computers, accessories, networking and
site preparation

10.00

6
Development  of  Management  Information system and
Direct Benefit Transfer 

20.00

Total 250.00

21)
Krishi Padasala - Approach to 
AEU based cultivation

H/A : 2401-00-109-60 Rs.50.00 lakh

      
The farmers have to be made aware of the concept of AEU based cultivation as

well as updated on scientific and technological aspects at field level for profitable
cultivation. With the objective of imparting knowledge to farmers on these aspects, an
amount of 50.00 lakh is earmarked.₹

The training and awareness programmes proposed under various schemes will
be coordinated and conducted by SAMETI. A comprehensive training module and
training calendar for the year 2021-22 will be prepared and programmes scheduled
accordingly with the approval of Director of Agriculture.

Block  Level  Agriculture  Knowledge  Centers  functioning  in  Blocks,  with
scientist of Kerala Agriculture University as a nodal officer will serve as an advisory
body  in  providing  technical  guidance  to  field  level  offices  and  farmers  in  the
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successful  implementation  of  programmes  implemented  through  Krishi  Bhavans.
Expenses towards remuneration/honorarium is not included. 

22)
Development of Agriculture 
Sector in Kuttanad

 H/A : 2401-00-119-78  Rs.1350.00 lakh

An amount of 1350.00 lakh is earmarked for the development of agricultural₹
sector  in  Kuttanad  as  part  of  Kuttanad  Package.  The  amount  is  set  apart  for
infrastructure development works of various padasekharams of Kuttanad region and
supply and installation of vertical axial flow pumps. 

Out  of  the  total  outlay,  an  amount  of  1150.00  lakh  is  earmarked  for₹
infrastructure development of various padasekharams in Kuttanad region. An amount
of  200.00  lakh  is  earmarked  for  establishment  of  Vertical  Axial  Flow₹
pump/submersible  pumpsets  10-50  HP replacing  the  conventional  Petti  &  Para,
including construction of raised platforms for installation.

Convergence  of  infrastructure  development  works  of  various  padasekharams
undertaken under RKVY, RIDF, Punarjani will be ensured. The infrastructure works
carried out by KLDC shall also be integrated into this.

 The components for the scheme are :

Sl.
No.

Components
Amount

( in lakh)₹

1
Infrastructure  development  works  of  various
padasekharams of Kuttanad region

1150.00

2 Supply and installation of vertical axial flow pumps 200.00
Total 1350.00

23) State Crop Insurance scheme  H/A : 2401-00-110-82  Rs.2000.00 lakh
      

The crop insurance scheme was in operation covering 25 major crops grown in
the  State  since  1995  was  restructured  in  2016-17  by  bringing  considerable
enhancement in the crop loss compensation. The Crop Insurance Fund is operated
with  contributions  from the  participating  farmers  by  way  of  registration  fee  and
premium and Government contribution. In addition to the existing crops, minor fruits
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apiculture and floriculture will  also be included under the scheme. An amount of
2000.00 lakh is earmarked for the scheme during 2021-22.₹

24)
Contingency Programme to 
meet Natural Calamities and 
Pests and Disease   Endemic

H/A : 2401-00-800-91   Rs.750.00 lakh

          
The scheme is intended for creating a buffer stock of seeds of paddy and other

annual crops for distribution to affected farmers in the event of natural calamities and
resultant crop damages. Assistance for strengthening of bunds to prevent breaches
during floods and for removal of debris will be in a need-based manner. An amount of

750.00 lakh is provided for the scheme during 2021-22. ₹

25)
Bio diversity and local germ      
plasm conservation and    
promotion

 H/A : 2401-00-103-77 Rs.25.00 lakh

It is proposed to conserve the traditional and indigenous varieties available in
different crops, including paddy and millets, especially in tribal habitats by providing
assistance for cultivation and multiplication of seeds of these varieties by tribals, local
farmer  clusters,  and  other  organizations.  Provision  under  the  scheme  would  be
utilized for procurement and distribution of seeds of these traditional varieties for
promotion of cultivation in other areas and districts. The organic farming cell at the
Directorate of Agriculture will maintain a registry of the indigenous varieties of all
crops. An amount of 25.00 lakh is earmarked for the scheme.  Out of this 5.00 lakh₹ ₹
will be for conservation of traditional varieties of different crops in Wayanad District.

 MARKETING, STORAGE & WAREHOUSING

The  total  outlay  provided  during  2021-22  under  Marketing,  Storage
&Warehousing including other Agricultural Programmes is 5285.00 lakh.₹

AGRICULTURE MARKETING AND POST HARVEST MANAGEMENT

An amount of  5040.00 lakh is set apart for implementing schemes under this. ₹
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 Strengthening Agriculture Marketing

26) Market Development H/A : 2435-01-800-99 Rs.970.00 lakhs

27) Market  intervention  support
for price stabilisation

H/A : 2435-01-101-85 Rs.2000.00 lakhs

28) Share capital to Horticorp H/A : 4401-00-190-97 Rs.20.00 lakhs

29) Assistance  to  Kerala  State
Ware housing Corporation for
construction  of  Godown  cum
Agriculture complex 

H/A : 4408-02-101-98 Rs.30.00 lakhs

30) Assistance  to  Kerala  State
Ware Housing corporation for
Computerization

H/A : 2408-02-190-98 Rs.10.00 lakhs

Total Rs.3030.00 lakhs

Appropriate and effective linkages between the producers and sellers continue to
be  weak  in  the  state.  Market  infrastructure,  market  intelligence  and  institutional
support are to be improved.

The total amount of 3030.00 lakh earmarked during 2021-22 is for marketing₹
activities,  market  intervention  support,  assistance  to  Kerala  State  Warehousing
Corporation and share capital contribution to Horticorp. This also includes 500.00₹
lakh set apart for marketing development activities of VFPCK. Market development
activities by VFPCK will be in convergence with the similar activities carried out by
the Department of Agriculture. Technology dissemination, trainings and campaigns
shall be organised jointly with the Department of Agriculture. Mechanism for PGS
Certification  and  traceability  of  products  should  be  implemented  jointly  by  the
Department of Agriculture and VFPCK.  

Existing  Grama panchayat  level  weekly  markets  will  be  supported  and new
weekly markets will be established with the support of LSGIs for which an amount of

50.00 lakh is set apart. Support will be provided only to selected existing markets₹
having high turn over( 2.00 lakh/market)  within A grade markets.  An amount  of₹

150.00 lakh is  earmarked for operational expenses of urban and rural  wholesale₹
markets and district procurement centres and 40.00 lakh for Agmarknet and market₹
intelligence.  The  establishment  and  functioning  of  these  markets  will  be  in
accordance  with  the  e-NAM  guidelines  so  as  to  facilitate  unified  market  for
agricultural commodities. 
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Karshaka  mitras  will  be  engaged  for  effective  coordination  of  marketing  of
surplus  farm  produce  including  the  use  of  social  media  for  marketing.  Graded
incentive structure to karshakamitras based on quantity procured by each Karshaka
mitra  will  be  followed.  An  amount  of  75.00  lakh  is  earmarked  for  engaging₹
Karshaka mitras. Participation in interstate and national level agri fairs helps to gain
more exposure to farmers and entrepreneurs for which       20.00 lakh is set apart.₹
An amount  of  5.00 lakh is  set  apart  for  operational  expenses  of  WTO cell.  An₹
amount of 80.00 lakh is set apart for the functioning of Agricultural Prices Board₹
and conducting market study by Board. An amount of 50.00 lakh is earmarked for₹
developing online market platform.  

The  objective  of  the  component  on  market  intervention  support  for  price
stabilisation  is  to  launch  procurement  operations  through  designated  agencies  on
selected agricultural commodities during harvesting season with a view to guarantee
remunerative prices to the growers. The outlay is meant for providing incentives to
the procuring agencies based on the terms and conditions prescribed by Government
as part of each operation and expenses connected with vegetable procurement during
festival season and also as incentive to societies for procurement of green coconut
and further processing. Out of the amount of   3030.00 lakh, an amount of 2000.00₹ ₹
lakh is earmarked for market intervention support. An amount of 20.00 lakh is set₹
apart as share capital to Horti Corp. Share capital will reflect in the balance sheet of
Horticorp.

The e-vipani portal functioning in the call centre at Small Farmers Agribusiness
Consortium  (SFAC)  will  continue  with  the  activities  of  tapping  the  market
opportunities for ensuring maximum price for the farmers produce and linking farmer
collectives with states following GAP through software development & networking
will be encouraged.

An  amount  of   30.00  lakh  is  set  apart  for  Kerala  State  Ware  Housing₹
Corporation  for  the  construction  of  Godown  cum  Agriculture  Complex  and  an
amount  of   10.00  lakh  for  computerization  of  Kerala  State  Ware  Housing₹
Corporation  for  connecting  the  sub  offices  through  a  web  based  software.   The
component wise breakup of the scheme is shown below.

Sl.
 No.

Component
Amount
(  lakh)₹

1
Operational  expense  of  wholesale  markets  and  district
procurement centres

150.00

2 Agmarknet & Market Intelligence 40.00
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3 Additional support to Weekly Markets 50.00
4 Market development activities  of VFPCK 500.00
5 Prices Board 80.00

6
Engaging Karshaka mitras and training and portal based 
service

75.00

7 Participation in Agri fair 20.00
8 WTO Cell - Operational expenses 5.00
9 Online market platform (NEW) 50.00

10 Share capital to Horticorp 20.00
11 Market intervention support for price stabilisation 2000.00

12
Assistance to Kerala State Ware Housing corporation for 
Computerization

10.00

13
Assistance to Kerala State Ware housing Corporation for 
construction of Godown cum Agriculture complex 

30.00

Total 3030.00₹

31)
Post-harvest management & 
Value addition

H/A : 2435-01-800-94  Rs.1210.00 lakh

Post-harvest management and value addition/agro processing have a very crucial
role in improving the Kerala economy and the income of the farmer from agriculture
sector. 

 The Small Farmers Agri Business Consortium (SFAC) will provide support to
small and medium agro processing units, for which an amount of 400.00 lakh is set₹
apart.  Out  of  this  50.00  lakh  each  is  allocated  for  assistance  to  cool  season₹
vegetables and fruit processing units in Idukki & Wayanad Districts. An amount of

300.00 lakh is earmarked for supporting individual / SHG based micro level value₹
addition units. The maximum support for an individual unit will be limited to 50.00₹
lakh after approving the credit by the financial institution. Employment generation
and livelihood security will be given emphasis in micro level enterprises. Assistance
will  be  provided  for  establishing  copra  dryer  units  for  societies  under  Kerafed
implementing  green  coconut  procurement  programme.  This  amount  will  also  be
utilized for providing technology support to entrepreneurs through SFAC.

An amount of 200.00 lakh will be provided for supporting value addition units₹
and marketing under Govt. sector/ PSUs/Co-operatives/ Kudumbasree units/ FPOs in
a project based manner. Out of this an amount of 10.00 lakh is provided for creation₹
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and  nurturing  of  a  honey  processing  FPO  in  Kurumathur  Panchayat  in  Kannur
District with end to end linkages. 

An amount of 100.00 lakh is earmarked as support to Kerala State Coconut₹
Development Corporation for value addition promotion.

An amount of 75.00 lakh is set apart for operational expenses of SFAC.₹

Apiculture and production of honey and its value added products have immense
potential in Kerala State. The support for apiculture and honey production will be
continued for  the  benefit  of  honey growers  and promotion  of  value added honey
products  through  State  Horticulture  Mission  with  the  involvement  of  FPOs.  An
amount of 25.00 lakh is set apart for this component.₹

For  encouraging  FPOs  engaged  in  innovative  activities/Agri  startups  and
technology-based innovations  in  agriculture  sector  an  amount  of  100.00 lakh is₹
earmarked. 

To coordinate all activities of FPOs in the state an amount of 10.00 lakh is₹
earmarked  for  FPO  portal  development  and  maintenance.   The  component  wise
breakup of the scheme is shown below.

Sl
No

Component
Amount

(  in lakh)₹
1 Support to value addition through SFAC

a Assistance to small and medium agro processing units 400.00

b
Assistance to individual or SHG based value addition 
units at micro level

300.00

2
Support for value addition units and marketing in 
Govt.sector/ PSUs/ Co-operatives/ Kudumbasree 
units/FPOs

200.00

3
Promotion of apiculture and production of honey and its
value added products through FPOs

25.00

4 Operational support to SFAC 75.00

5
Assistance  to  Kerala  State  Coconut  Development
Corporation for value added products

100.00

6 Support to Agristart up and agri business incubators 100.00
7 FPO portal development and maintenance- NEW 10.00

Total 1210
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32)
Additional assistance for 
construction of Biogas Plants 

H/A : 2810-00-105-97 Rs.50.00 lakh

Under  the  CSS,  New  National  Biogas  Development  Project,  assistance  @
12000/-  plant  is  provided  for  general  category  and  13000/plant  for  SC/ST₹ ₹

category/or as per the guidelines of the scheme. The cost of construction of biogas
plants in the State varies from 30,000/- to 1,00,000/- per plant. In order to make₹ ₹
the  scheme  attractive  to  the  farming  community  an  amount  of  50.00  lakh  is₹
earmarked  from  state  plan  funds  as  additional  assistance  for  the  construction  of
biogas  plant  @ 8000/plant  and  9000/-  plant  for  General  and  SC/ST categories₹ ₹
respectively over and above the central assistance. 

33)
Rural Infrastructure      
Development Fund (RIDF)  

 H/A : 4435-01-101-97 Rs.750.00 lakh

 The outlay is for the implementation of projects approved under RIDF. The new
and ongoing projects under tranche XX-XXV will be taken up during 2021-22. It is
for the development of infrastructure works in agriculture sector under the funding
support from RIDF of NABARD during 2021-22.

The support to Kerala State Warehousing Corporation for the implementation of
RIDF projects will also be provided from the outlay.

OTHER PROGRAMMES 

During  the  year  2021-22,  following  schemes  are  included  under  other
programmes. 

34) Farmer Welfare Fund Board H/A : 2401-00-109-76 Rs.200.00 lakh

The pension schemes and welfare programmes implemented at present through
Agriculture Development & Farmers Welfare Department will be taken up through
the Farmer Welfare Fund Board. An amount of 200.00 lakh is earmarked under this₹
programme for operational expenses of the Board.
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35)
International Research and  
Training Centre for Below Sea 
level Farming, Kuttanad

 H/A : 2415-01-004-88 Rs.20.00 lakh

The outlay  is  provided for  popularizing  innovative  activities,  resolving  field
problems of Kuttanad region and for operational expenses. 

36)
Kerala State Warehousing        
Corporation – Share  
participation

H/A : 4408-02-190-99 Rs. 25.00 lakh

      State  Government  has  to  provide  share  participation  to  the  Kerala  State
Warehousing Corporation to match the flow of funds from the Central Warehousing
Corporation. An amount of  25.00 lakh is provided for this purpose during 2021-22.₹

37)
Revitalisation of Agriculture 
Sector in Wayanad

H/A : 2401-00-800-27  Rs.1335.00 lakh

 The agrarian economy of Wayanad district has been under distress in recent
years.  Wide fluctuation in prices has brought in high degree of instability in farm
incomes.   The  State  and  Central  Government  have  come  out  with  intervention
packages for the revival of the livelihood of the affected population. Natural calamity
during the monsoons has caused huge crop loss and destruction of land. In order to
revive the agrarian economy of the district, it is proposed to implement a cafeteria of
focused intervention, with appropriate backward and forward integration. 

Integrated Pepper and Coffee  Development  Programme will  be  promoted for
which  an  amount  of  ₹1000.00  lakh  is  set  apart.  Assistance  for  planting  new
standards,  area  expansion  of  pepper,  whole  farm  development,  integrated
management  of  quick  wilt,  pepper  rehabilitation  programme,  establishment  of
nurseries,   production of planting materials from orthotropic shoots,  micronutrient
application, dolomite application to correct acidity, root development activities and
other need based support are the activities supported under this component. Out of
this  an amount  of  ₹500.00 lakh is  for  area expansion and rejuvenation of  coffee
plantations and support for drip irrigation in coffee plantations. 
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A comprehensive planting material production strategy will be evolved with
the support of nurseries supported in previous years.

Area expansion of nutmeg, introduced in 2019-20 will be continued in 2021-22
for which an amount of ₹75.00 lakh is set apart. Cultivation of other spice crops like
ginger and turmeric will also be rejuvenated for which an amount of ₹50.00 lakh is
set apart.

The project implementation will carried out in integration with the LEADS. An
amount of ₹210.00 lakh is set apart for restoration and flood mitigation programmes
in Wayanad district through the Department of Soil Survey & Soil Conservation.  The
component wise break up is shown below:

Sl.
No.

Component
Amount
(  lakh)₹

1 Integrated Pepper and Coffee  Development 1000.00

2 Area expansion of nutmeg,ginger and turmeric 125.00
3 Restoration and flood mitigation 210.00

Total 1335.00

NEW SCHEME

38)
Kerala Farm- Fresh Pazham 
Pachakkari base price (New)

H/A : 2401-00-119-77  Rs.1000.00 lakh

The  scheme  aims  to  provide  financial  support  to  farmers  for  16  items  of
vegetables and fruits in the event of decline in prices. The difference in price from the
bench mark price fixed for each item will be provided as agriculture incentive price to
farmers. An amount of 1000.00 lakh is set apart for this scheme. ₹

CENTRALLY SPONSORED SCHEME  – 40% STATE SHARE

39)
Umbrella Scheme on Krishi Unnathi Yojana and other
CSS (40% State Share)

Rs. 10331.00 lakh

As part of rationalisation of CSS, the number of schemes was reduced and a new
concept of umbrella schemes was introduced incorporating the schemes suitable to
the state and having the flexibility to implement and design sub-schemes. The central
budget will provide allocation under each umbrella scheme based on a transparent
criterion.  In  order  to  facilitate  scheme  implementation,  all  the  other  CSS  on
Agriculture are also included in the umbrella scheme.
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Krishi  Unnathi  Yojana  is  the  umbrella  scheme  under  Agriculture  with  60%
central share and 40% state share. The state share of ongoing centrally sponsored
schemes  viz.  National  Food  Security  Mission  (NFSM),  Mission  on  Integrated
Development of Horticulture (MIDH), National Mission for Sustainable Agriculture
(NMSA), National Mission on Oil seeds and Oil palm (NMOOP), National Mission
on Agriculture Extension and Technology Management (NMAET), Rashtriya Krishi
Vikas Yojana (RKVY), Paramparagath Krishi Vikas Yojana (PKVY), Pradhan Mantri
Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), National project on Agro Forestry, Sub Mission
on Plant Protection and Plant Quarantine, Information Technology, Integrated scheme
on Agriculture Marketing and GOI supported Crop Insurance scheme are included
under the scheme.  An amount of 10331.00 lakh is provided as state share of the₹
scheme  of  which  an  amount  of  1000.00  lakh  is  provided  as  state  share  of  the₹
scheme-Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) under National Mission on
Agriculture  Extension  and  Technology  Management  (NMAET).  An  amount  of

3552.00 lakh as state share of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), 1000.00₹ ₹
lakh as state share of Mission on Integrated Development of Horticulture (MIDH),

858.00  lakh  as  state  share  of  Sub  Mission  on  Agricultural  Mechanisation  and₹
3921.00 lakh is provided as state share under  any other new centrally sponsored₹

schemes approved during 2021-22.   Administrative sanction will be issued for all
schemes after getting sanction from GOI except NMAET. The outlay under RKVY
will be used for infrastructure development activities for rice development, vegetable
development, promotion of organic farming, strengthening of market infrastructure in
wholesale markets, district procurement centres, support to neera processing projects
etc.

B)  CENTRALLY SPONSORED SCHEME 

1)
Umbrella Scheme on Krishi Unnathi Yojana and other
CSS (60% State Share)

Rs. 15497.00 lakh

As part of rationalisation of CSS, the number of schemes was reduced and a new
concept of umbrella schemes was introduced incorporating the schemes suitable to
the state and having the flexibility to implement and design sub-schemes. The central
budget will provide allocation under each umbrella scheme based on a transparent
criterion.  In  order  to  facilitate  scheme  implementation,  all  the  other  CSS  on
Agriculture are also included in the umbrella scheme.

Krishi  Unnathi  Yojana  is  the  umbrella  scheme  under  Agriculture  with  60%
central share and 40% state share. The central share of ongoing centrally sponsored
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schemes  viz.  National  Food  Security  Mission  (NFSM),  Mission  on  Integrated
Development of Horticulture (MIDH), National Mission for Sustainable Agriculture
(NMSA), National Mission on Oil seeds and Oil palm (NMOOP), National Mission
on Agriculture Extension and Technology Management (NMAET), Rashtriya Krishi
Vikas Yojana (RKVY), Paramparagath Krishi Vikas Yojana (PKVY), Pradhan Mantri

Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY),  Sub Mission on Agricultural Mechanization
(SMAM),  National project on Agro Forestry, Sub Mission on Plant Protection and
Plant  Quarantine,  Information  Technology,  Integrated  scheme  on  Agriculture
Marketing and GOI supported Crop Insurance scheme are included under the scheme.
An amount of 15497.00 lakh is provided as anticipated central share of the scheme₹
of which an amount of 1500.00 lakh is provided as central share of the scheme-Sub₹
Mission on Agriculture Extension (SMAE) under National Mission on Agriculture
Extension and Technology Management (NMAET). An amount of 5328.00 lakh as₹
central share of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), 1287.00 lakh as central₹
share of Sub Mission on Agricultural mechanization (SMAM) Rs.1500.00 lakhs
as  central  share  for  Mission  on Integrated  Development  of  Horticulture  (MIDH),

5882.00 lakh as central share for other CSS.  The  central share for any other new₹
centrally  sponsored schemes approved during  2021-22 will  also be  met  from the
outlay.    The  outlay  under  RKVY will  be  used  for  infrastructure  development
activities  for  rice  development,  vegetable  development,  promotion  of  organic
farming,  strengthening  of  market  infrastructure  in  wholesale  markets,  district
procurement centres etc.   

2)
National Biogas Development 
Project – 100% CSS

H/A : 2810-00-105-99 Rs.200.00 lakh

Under the scheme, assistance will be provided for setting up of biogas plants of
the normal type as well as sanitary toilet linked plants and for conduct of various
training courses for masons, beneficiaries and other turnkey agents.  The subsidy rate
is 12000/- plant for general category and 13000/plant for SC/ST category.  The₹ ₹
outlay is for construction of biogas plants, cost of training and for other operational
costs.  The required amount will be provided based on the approval of the project by
Government of India.  An amount of  200.00 lakh is provided as token provision for₹
the anticipated central assistance during 2021 22.
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വവാർഷഷിക പദ്ധതഷി - 2021- 22

എ)   സസസസന പദതത

വഷിള പരഷിപവാലനന

സനസവാന  ബജററ്റ്  2021-22  ഭകക്ഷ്യവഷിള  ഉലവാദനതഷിനറ്റ്  ഊന്നല്  നല്കുന.
പച്ചക്കറഷി ഉലവാദനതഷില് സസ്വയനപരക്ഷ്യവാപ്തത ലകക്ഷ്യമഷിട്ടു കകവാണറ്റ്  കനലറ്റ് ,  കചെറുധവാനക്ഷ്യങ്ങള,
എളറ്റ് , നഷിലക്കടല, കരഷിമറ്റ് , പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള, കഷിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള എന്നഷിവയുകട ഉലവാദനന
വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള   സമഗ്രഭകക്ഷ്യവഷിള   ഉലവാദന  പദ്ധതഷി   തുടരുന്നതവായഷിരഷിക്കുന.
കവാര്ഷഷിക  പദ്ധതഷികള  നടപവാക്കുന്നതഷില്  സഹകരണ  മമഖലയുകട  പ്രമതക്ഷ്യകഷിചന
പ്രവാഥമഷിക കര്ഷക സനഘങ്ങളുകട സകഷിയമവായ പങവാളഷിതന മതടന.  2021-22  വര്ഷന
553.25  മകവാടഷി  രൂപയുകട വഷിവഷിധ പദ്ധതഷികളവാണറ്റ്  നടപഷിലവാക്കവാന് നഷിര്മദ്ദേശഷിച്ചഷിട്ടുളതറ്റ് .
കതങ്ങറ്റ് ,  സുഗന്ധവക്ഷ്യഞ്ജനന,  പുഷ്പകൃഷഷി,  പഴകൃഷഷി,  ഔഷധസസക്ഷ്യങ്ങള  എന്നഷിവയുകട
വഷികസനവന,  മണ-വഷിള  ആമരവാഗക്ഷ്യപരഷിപവാലനന,  ഗുണമമന്മയുള  നടടീല്വസ്തൂക്കളുകട
ഉലവാദനവന  വഷിതരണവന,  സുരകഷിത  ഭകണതഷിനവായഷി  ഉതമകൃഷഷിമുറകളുകട
മപ്രവാതവാഹനന,  ഹഹകടകറ്റ്  കൃഷഷി  രടീതഷികളക്കുള  സഹവായന  എന്നടീ  പരഷിപവാടഷികള
ഉളകപടതഷികക്കവാണറ്റ്  വഷികസനന ലകക്ഷ്യമഷിടന. 

മകവാവഷിഡറ്റ്  19  മഹവാമവാരഷികയത്തുടര്ന്നറ്റ്  2020-21  ല്  ആരനഭഷിച്ച  പദ്ധതഷിയവാണറ്റ് 
സുഭഷിക മകരളന.  ഭമകക്ഷ്യവാല്പവാദനതഷില് പ്രമതക്ഷ്യകഷിചന കനലറ്റ് ,  പച്ചക്കറഷികള,  വവാഴപഴന,
കഷിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള എന്നഷിവയുകട  ഉല്പവാദനതഷില്  സസ്വയനപരക്ഷ്യവാപ്തത  ഹകവരഷിക്കവാനുന
കതവാഴഷിലവസരങ്ങള  സൃഷഷിക്കവാനുന,  കൃഷഷി  വഷിസ്തൃതഷി,  ഉല്പവാദനന,  ഉല്പവാദനകമത
എന്നഷിവ  സുസഷിരമവായ  രടീതഷിയഷില്  ഉയര്തവാനുന  പദ്ധതഷി  ലകക്ഷ്യമഷിടന.  സഹകരണ
മമഖലയുകടയുന മററ്റ്  മസ്റ്റേകറ്റ്മഹവാളഡര് വകുപ്പുകളുകട സഹകരണമതവാകടയുന    2021-
22 ല് പരഷിപവാടഷി തുടരുന. തരഷിശുനഷിലകൃഷഷി, കമച്ചകപട്ട വരുമവാനതഷിനവായഷി പുരയഷിടങ്ങളഷില്
വഷിള  സമ്പ്രദവായന  കമടീകരഷിക്കുക,  സനമയവാജഷിത  കവാര്ഷഷിക  സമ്പ്രദവായന
മപ്രവാല്സവാഹഷിപഷിക്കുക എന്നഷിവയവാണറ്റ്  പരഷിപവാടഷിയഷില് ഉളകപടതഷിയഷിട്ടുള ഘടകങ്ങള.
കര്ഷക   ഉല്പവാദക   കമനഷികളുകട   സജടീവ  പങവാളഷിതന  സുഭഷിക  മകരളന
പദ്ധതഷിയഷിലുണവാകുന.  

2021-22 ല് ആരനഭഷിക്കുന്ന മകരള ഫവാന ഫ്രഷറ്റ് -പഴന പച്ചക്കറഷി തറവഷില എന്ന പുതഷിയ
പദ്ധതഷി,  വഷിലയഷിടഷിവണവാകുന്ന  സവാഹചെരക്ഷ്യതഷില്  16  ഇനന  പച്ചക്കറഷികളക്കുന
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുന  സവാമതഷികസഹവായന  നല്കഷി  കര്ഷകകര  സഹവായഷിക്കുന്നതഷിനു
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ലകക്ഷ്യമഷിടന.  ഓമരവാ ഇനതഷിനുന നഷിജകപടതഷിയ  വഷിലയഷില്  തവാകഴ  വഷിപണഷി വഷില
മപവായവാല്, വഷിലയഷിലുള വക്ഷ്യതക്ഷ്യവാസന കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  ഇന്കസനടീവവായഷി നല്കുന്നതവാണറ്റ് .

പദ്ധതഷി  നഷിർവഹണന  ഫലപ്രദമവാക്കുന്നതഷിനുന,  വഷിഭവമശഷഷി  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന
ആവശക്ഷ്യമവായ  പ്രവര്തനങ്ങളുന   മസവനങ്ങളുന  ലഭക്ഷ്യമവാക്കുന്ന  രജഷിമസ്റ്റേര്ഡറ്റ്  കര്ഷക
കൂട്ടവായ്മകളുന,  സര്ക്കവാര്  -  സഹകരണ   മമഖലകളഷില്  വഷിവഷിധ  ഏജന്സഷികളുന
സനസവാനതറ്റ്  ധവാരവാളമവായഷി പ്രവര്തഷിക്കുനണറ്റ് .  വഷിഭവമശഷഷി കുറവറ്റ്  അനുഭവകപടന്ന
അവസരങ്ങളഷില്  പ്രവാഥമഷിക   മമഖലകളഷില്   പദ്ധതഷി   നടപഷിലവാക്കഷി  പരഷിചെയമുളതുന
കഴഷിഞ്ഞ മൂന്നറ്റ്  വര്ഷങ്ങളവായഷി  ലവാഭതഷില് പ്രവര്തഷിക്കുന്നതുമവായ പ്രവാഥമഷിക കര്ഷക
സഹകരണ സനഘങ്ങള,  നബവാര്ഡഷിമനയുന  സഷി.ഡഷി.ബഷി  യുമടയുന  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള
(നബവാര്ഡറ്റ്  പട്ടഷികയഷില്  എ,  ബഷി  നഷിലവവാരമുളവ),  കര്ഷക  സഹകരണ
കസവാഹസറഷികള   എന്നടീ  ഏജന്സഷികളുകട   വഷിഭവങ്ങളുന  മസവനങ്ങളുന
സനമയവാജഷിപഷിക്കുക  വഴഷി  കര്ഷകരുകട  ഉലവാദനകമതയുന  ലവാഭവന  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കവാന്
കഴഷിയുന.  2021-22  വര്ഷതഷില്,  വകുപഷികന  പദ്ധതഷി  നടതഷിപഷില്,  നഷിലവവാരമുള
പദ്ധതഷികള  സമര്പഷിക്കുന്ന   മമല്പറഞ്ഞ   ഏജന്സഷികളുന  പങവാളഷികളവായഷിരഷിക്കുന.
പദ്ധതഷികള  കൃഷഷി  ഡയറക്ടര്  മുമഖന  വര്ക്കഷിനഗറ്റ്  ഗ്രൂപഷില്    സമര്പഷിമക്കണതവാണറ്റ് .
ഇതരതഷില് നടപഷിലവാക്കുന്ന പദ്ധതഷികള കൃഷഷി വകുപ്പുന ആസുത്രണമബവാര്ഡന മചെര്ന്നറ്റ് 
പരഷിമശവാധഷിച്ചറ്റ്  വഷിവരങ്ങള  മഡവാകക്യുകമനറ്റ്  കചെയ്യുന്നതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി
കവാര്ഷഷികവക്ഷ്യവാപനന ശകഷികപടതല്  എന്ന പദ്ധതഷിയഷികല കപവാതുപങവാളഷിതന  എന്ന“ ” “ ”

ഘടകതഷില് 20.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  അനുമയവാജക്ഷ്യമവായ മററഷിനഗറ്റ്  ചെവാര്ട്ടഷികന
അടഷിസവാനതഷിലവായഷിരഷിക്കണന എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കകള കതരകഞ്ഞടമക്കണതറ്റ് . നബവാര്ഡഷികന
മററഷിനഗറ്റ്  ചെവാര്ട്ടറ്റ്  സസ്വടീകരഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .  കഴഷിഞ്ഞ  മൂന്നറ്റ്  വര്ഷങ്ങളവായഷി  ലവാഭതഷില്
പ്രവര്തഷിക്കുന്നതുന  മഷികച്ച  പ്രകടനന   കവാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതുമവായ   പ്രവാഥമഷിക   കവാര്ഷഷിക
സഹകരണ   സനഘങ്ങകള  പദ്ധതഷി  നടതഷിപഷിനറ്റ്   കതരകഞ്ഞടക്കുന്നതവാണറ്റ് . പ്രവാഥമഷിക
കവാര്ഷഷിക   സഹകരണ   സനഘങ്ങള/എഫറ്റ് .പഷി.ഒ കള   എന്നഷിവയ്ക്കുള   സവാമങതഷിക
സഹവായന  കൃഷഷിഭവന് മുമഖന നല്കുന.  

സനസവാനകത  23  കവാര്ഷഷിക  ആവവാസയുണഷിറ്റുകളുകടയുന  (എ.ഇ.യു)  അഞറ്റ് 
കവാര്ഷഷിക   ആവവാസ   മസവാണുകളുകടയുന   അടഷിസവാനതഷിലവായഷിരഷിക്കുന  കവാര്ഷഷിക
വഷികസന    പദ്ധതഷികളുകട    വഷിഹഷിതനഷിര്ണ്ണയവന   ആസൂത്രണവന    നഷിര്വ്വഹണവന
നടത്തുന്നതറ്റ് .   വഷിവഷിധ  പദ്ധതഷികള  നടപഷിലവാക്കുമമവാള  അനുബന്ധ എ.ഇ.യുകളഷില്
കൂടതല് ശ്രദ്ധ മകനടീകരഷിക്കുന.  ഓമരവാ പദ്ധതഷിയഷിലുന  എ.ഇ.യു.  അടഷിസവാനതഷിലുളള
നഷിര്ദ്ദേഷിഷ വഷിഹഷിതന വകുപറ്റ്  തലതഷില് നഷിര്മദ്ദേശഷിക്കുകയുന വര്ക്കഷിനഗറ്റ്  ഗ്രൂപഷികന അനുമതഷി
മനടകയുന മവണന.
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2021-22   കല  പദ്ധതഷികളുകട  വഷിശദവാനശന  

വഷിള വഷികസനന

ഭകക്ഷ്യ വഷിള ഉല്പവാദനന  വഷിഹഷിതന: 19625.00 ലകന രൂപ

ഭകക്ഷ്യവഷിള ഉലവാദനതഷില് നവാലറ്റ് പദ്ധതഷികളവാണറ്റ്  ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ്  - കനലറ്റ് 
വഷികസനന,  പ്രവാമദശഷിക  പ്രവാധവാനക്ഷ്യമുള  വഷിളകളുകട  വഷികസനന,  പച്ചക്കറഷി  വഷികസനന,
കഷിഴങ്ങറ്റ് /പയര്  വര്ഗ്ഗങ്ങളുകട  വഷികസനന.  തമദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സവാപനങ്ങള,
ലവാഭതഷില്  പ്രവര്തഷിക്കുന്നതുന  പരഷിചെയസമന്നവമവായ  പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷിക
സഹകരണസനഘങ്ങള,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള  എന്നഷിവയുകട  ഏമകവാപനമതവാട
കൂടഷിയവായഷിരഷിക്കുന  ഈ  പദ്ധതഷികള  നടപഷിലവാക്കുന്നതറ്റ് .  കഴഷിയുന്നതുന  സുഭഷിക  മകരളന
പദ്ധതഷിയുമവായുന  പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷികസഹകരണസനഘന/മമഖലവാ  ഗ്രവാമടീണ  ബവാങറ്റ് 
മുമഖന  നടപഷിലവാക്കുന്ന  നബവാര്ഡഷികന  കഷിസവാന്  കകഡഷിററ്റ്  കവാര്ഡറ്റ്  പദ്ധതഷി
എന്നഷിവയുമവായുന സനമയവാജനന ഉറപവാമക്കണതവാണറ്റ് .

2021-22-ല്  ഈ  പദ്ധതഷിക്കവായഷി  19625.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  ഈ
പദ്ധതഷിയുകട 33 ശതമവാനന ഗുണമഭവാകവാക്കള വനഷിതകളവായഷിരഷിക്കുന.

മകവാവഷിഡറ്റ് -19  മഹവാമവാരഷികയത്തുടര്ന്നറ്റ്  ഏര്കപടതഷിയ  മലവാക്കറ്റ്കഡഡൌണ
കവാലയളവഷിലവാണറ്റ്  ഭകക്ഷ്യസുരകയുകട  പ്രസകഷിയുന  ഭമകക്ഷ്യവാല്പവാദനതഷില്
സസ്വയനപരക്ഷ്യവാപ്തത  ഹകവരഷിമക്കണതഷികന  പ്രവാധവാനക്ഷ്യവന  നവാന  തഷിരഷിച്ചറഷിഞ്ഞതറ്റ് .  ഇതഷികന
ഭവാഗമവായഷി  ഭകക്ഷ്യവഷിള  കൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായുള  സുഭഷിക  മകരളന  എന്ന
പദ്ധതഷി  2020-21  ല് ആരനഭഷിച.  കനലറ്റ് ,  പച്ചക്കറഷികള,  കഷിഴങ്ങുവര്ഗന,  വവാഴപഴന എന്നടീ
വഷിളകളവാണറ്റ്  ഇതഷില്  പ്രധവാനമവായുന  ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ് .  2021-22  ല്  വഷിവഷിധ
മസ്റ്റേകറ്റ്മഹവാളഡര്  ഡഷിപവാര്ട്ടുകമന്റുകളുകട  സഹകരണമതവാകട  ഈ  പദ്ധതഷി  തുടരുന.
കനലറ്റ് ,  പച്ചക്കറഷികള,  വവാഴപഴന,  പയറുവര്ഗന,  കഷിഴങ്ങുവര്ഗന  എന്നഷിവയവായഷി  തരഷിശു
ഭൂമഷിയഷികല കൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന.  സനമയവാജഷിത കവാര്ഷഷിക സമ്പ്രദവായ യൂണഷിറ്റുകള
സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുന പഷിന്തുണ നല്കുന.

1) കനലറ്റ്  വഷികസനന ശടീർഷകന : 2401-00-102-90 11614.00 ലകന രൂപ

പ്രകൃതക്ഷ്യവാ  തകന്ന  കനല്കൃഷഷിക്കറ്റ്  അനുകൂല  സവാഹചെരക്ഷ്യമുളതുന  ഉല്പവാദന
വര്ദ്ധനവഷിനറ്റ്  സവാധക്ഷ്യതയുളതുമവായ ഏഴു കവാര്ഷഷിക ആവവാസമമഖലകള മകനടീകരഷിച്ചറ്റ് 
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ഗ്രൂപറ്റ്  അടഷിസവാനതഷിലുളതുന കൃഷഷി വഷിസ്തൃതഷി വക്ഷ്യവാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുമവായുള പദ്ധതഷികളവായ
തരഷിശുനഷില  കൃഷഷി,  കരകനല്കൃഷഷി,  രണവാനവഷിള  കൃഷഷി  എന്നഷിങ്ങകനയുള  കനല്കൃഷഷി
വഷികസന പരഷിപവാടഷികള നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനുന പ്രധവാന ഊന്നല് നല്കുന.

2021-22  ല്  കനല്കൃഷഷി  വഷികസനതഷിനവായഷി  11614.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.   സുഭഷികമകരളന   പദ്ധതഷിക്കു   കടീഴഷില്    തരഷിശുഭൂമഷിയഷികല
കനല്കൃഷഷിക്കവായഷി  300.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  മഹവാതവാഗവാന്ധഷി  മദശടീയ
ഗ്രവാമടീണ  കതവാഴഷിലുറപറ്റ്  പദ്ധതഷി,  കുടനബശ്രടീ,  പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷിക  സഹകരണ
സനഘങ്ങള,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള,  തമദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സവാപനങ്ങള  എന്നഷിവയുകട
സഹകരണമതവാകട തരഷിശുനഷിലന  സുസഷിര കൃഷഷിക്കു വഷിമധയമവാക്കുന.  സുഭഷികമകരളന
പദ്ധതഷിയുകട മവാര്ഗനഷിര്മദ്ദേശങ്ങള അനുസരഷിച്ചവായഷിരഷിക്കുന പദ്ധതഷി നഷിര്വ്വഹണന.

കൂട്ടുകൃഷഷി  സമ്പ്രദവായതഷിലുള  കനല്കൃഷഷിയവായഷി  6473.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  സുസഷിര  കനല്കൃഷഷി  വഷികസനതഷിനറ്റ്  ഉലവാദമനവാപവാധഷികളക്കുള
സഹവായന നല്കുന്നതഷിനറ്റ്  6073.00  ലകന രൂപ കഹക്ടറഷിനറ്റ്  5500.00  രൂപ  (ആകക
10,418  കഹക്ടര്)  എന്ന നഷിരക്കഷില് വകയഷിരുത്തുന.  ഗുണമമന്മയുള വഷിത്തുകള,  ഹജവ
ഉലവാദമനവാപവാധഷികള (കവാര്ഷഷിക ആവവാസമമഖല ശുപവാര്ശ പ്രകവാരന) സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷന്,
ഹജവ നഷിയന്ത്രണകവാരഷികള എന്നഷിവയ്ക്കുള സഹവായമവായവാണറ്റ്  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുളതറ്റ് .

പവാടമശഖര  സമഷിതഷികളുകട  കൂട്ടുകൃഷഷി  പ്രവര്തനങ്ങള  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ് 
30000  ലകന രൂപ നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.  കൂട്ടുകൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന  സുതവാരക്ഷ്യ
മവാനദണ്ഡപ്രകവാരന ഇ-മപയറ്റ് കമനറ്റ്  സമ്പ്രദവായതഷിലൂകട പവാടമശഖര സമഷിതഷികളക്കറ്റ്  തുക
നല്കവാവന്നതവാണറ്റ് .  മബവാക്കറ്റ്തല  സനമയവാജനമതവാകട  മപ്രവാജക്ടറ്റ്  അടഷിസവാനതഷില്
പവാടമശഖരങ്ങളുകട  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യവഷികസനതഷിനുന  അരഷിമഷില്ലുകള,
പവാര്മബവായഷിലഷിനഗറ്റ്  യൂണഷിറ്റുകള  എന്നഷിവ  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുമവായഷി  70.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  മപ്രവാജക്ടുകള  കതരകഞ്ഞടക്കുന്നതുന  അനുമതഷി  നല്കുന്നതുന  കൃഷഷി
ഡയറക്ടറവായഷിരഷിക്കുന.  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനന  നടപവാക്കുന്നതഷിനറ്റ് 
ആര്.കക.വഷി.ഹവ,  ആര്.ഐ.ഡഷി.എഫറ്റ് ,  മററ്റ്  മകനവാവഷിഷത  പദ്ധതഷികള,  തമദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണ സവാപനങ്ങളുകട പദ്ധതഷികള എന്നഷിവയുകട സനമയവാജനന ആവശക്ഷ്യമവാണറ്റ് .
പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷിക  സഹകരണ  സനഘങ്ങകള  പദ്ധതഷി  നഷിര്വഹണതഷില്
സനമയവാജഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .

കനല്കൃഷഷി  വഷികസന  ഏജന്സഷിക്കുള  സഹവായന  മപ്രവാജക്ടറ്റ്  അടഷിസവാനതഷില്
നല്കുന്നതവാണറ്റ് . ഇതഷിനവായഷി 30.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
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കനല്കൃഷഷി  വഷിസ്തൃതഷി  വഷികസഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന  ഒരുപൂകൃഷഷികയ  ഇരുപൂകൃഷഷിയഷിമലക്കറ്റ് 
മവാറ്റുന്നതഷിനുന  കരകനല്കൃഷഷി,  സവഷിമശഷ  കനലഷിനങ്ങളുകട  കൃഷഷി  എന്നഷിവകയ
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുമവായഷി  155.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  കൃഷഷി
ഓഫടീസര്മവാരുകട    മനതൃതസ്വതഷില്   ഉള   ഒരു   സനഘന    തമദ്ദേശസസ്വയനഭരണ
സവാപനങ്ങള,  പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷിക  സഹകരണ  സനഘങ്ങള,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള
എന്നഷിവയുമവായഷി  ചെര്ച്ച  കചെയറ്റ്  പഞവായതറ്റ്  തലതഷില്  തയവാറവാക്കുന്ന  ഗുണമഭവാകറ്റ് തൃ
ലഷിസ്റ്റേഷികന അടഷിസവാനതഷിലവായഷിരഷിക്കുന സഹവായന അനുവദഷിക്കുന്നതറ്റ് .

കരകനല്കൃഷഷിയുകട  സവാധക്ഷ്യതയുന  അനുമയവാജക്ഷ്യതയുന  കണക്കഷികലടതറ്റ്  എ.ഇ.യു
റഷിമപവാര്ട്ടഷികന  അടഷിസവാനതഷില്  കരകനല്കൃഷഷി  വഷികസഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  55.00
ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  ഇവഷികടയുന ആവശക്ഷ്യമവായ പശവാതല കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതഷിനവായഷി തമദ്ദേശഭരണ സവാപനങ്ങളുമടയുന, പ്രവാഥമഷിക കവാര്ഷഷിക സഹകരണ
സനഘങ്ങളുകടയുന  കതവാഴഷിലുറപ്പുപദ്ധതഷിയുകടയുന  പങവാളഷിതന  ഉറപവാമക്കണതവാണറ്റ് .
തരഷിശുനഷിലകൃഷഷിയുകട  വഷിശദവാനശങ്ങള  അടങ്ങുന്ന  വവാര്ഷഷിക  ഡവാറവാ  മബസറ്റ്  ഓമരവാ
കൃഷഷി  ഭവനഷിലുന,  പഞവായതഷിലുന  സൂകഷിമക്കണതവാണറ്റ് .  തരഷിശുനഷിലകൃഷഷിയുകട വഷിസ്തൃതഷി,
പ്രവര്തനരടീതഷികള,  ഒരു കഹക്ടറഷില് നഷിനള ഉലവാദനന  എന്നഷിവ ഡവാറവാ  മബസഷില്
ഉളകപടമതണതവാണറ്റ് .

കമവാതന  കനല്കൃഷഷി  വഷിസ്തൃതഷി  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷികന  ഭവാഗമവായഷി  ഒരുപൂകൃഷഷികയ
ഇരുപൂ  കൃഷഷിയവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്  50.00  ലകന  രൂപയുന  സവഷിമശഷ  കനല്കൃഷഷി
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  50.00 ലകന രൂപയുന വകയഷിരുത്തുന. ഇതഷില് 20.00 ലകന
രൂപ  വയനവാടറ്റ്  ജഷിലയഷില്  സവഷിമശഷ  കനല്കൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.

ഓമരവാ പ്രമദശതഷിനുന അനുമയവാജക്ഷ്യമവായ സര്ട്ടഷിഹഫഡറ്റ്  വഷിത്തുകള ലഭക്ഷ്യമവാക്കുന്നതറ്റ് 
ഉറപവാക്കുന്നതഷിനവായഷി  രജഷിമസ്ട്രേഡറ്റ്  സടീഡറ്റ്  മഗ്രവാമവഴറ്റ്  മപ്രവാഗ്രവാന  (ആര്.  എസറ്റ് .  ജഷി.പഷി)/
സടീഡറ്റ്  വഷിമലജറ്റ്  മപ്രവാഗ്രവാന  തുടരുന്നതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി  250.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  സര്ട്ടഷിഹഫഡറ്റ്  വഷിത്തുല്പവാദനതഷിനു  ആര്.എസറ്റ് .ജഷി.പഷി
കര്ഷകര്ക്കുന  കഫഡൌമണഷന്  വഷിത്തുകള  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  സനസവാന  വഷിത്തു
ഫവാമുകളക്കുമുള ധന സഹവായവന ഇതഷിലുളകപടന.  കൂടവാകത ടണ്ണഷിനറ്റ്  2000 രൂപകയന്ന
നഷിരക്കഷില്  സര്ട്ടഷിഹഫഡറ്റ്  വഷിത്തുകള  സനഭരഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  മകരള  സനസവാന
വഷിത്തുവഷികസന  അമതവാറഷിറഷിക്കുള  ഗ്രവാന്റുന  ഇതഷിലുളകപടന.  പറഷിചനട്ട  വഷിളയ്ക്കു
മവാത്രമവായഷിരഷിക്കുന  ധനസഹവായന  ലഭഷിക്കുക.  രജഷിമസ്ട്രേഡറ്റ്  സടീഡറ്റ്  മഗ്രവാമവഴഷികന  പട്ടഷിക
ഉളകപടന്ന  ഒരു  ഡവാറവാമബസറ്റ്  കൃഷഷി  വകുപറ്റ്  തയവാറവാമക്കണതവാണറ്റ് .  ഗുണമമന്മയുള
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വഷിത്തുകളുകട ലഭക്ഷ്യത യഥവാസമയന ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതഷിനറ്റ്  വഷിത്തുകളുകട സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷന്
ഓണഹലനവായഷി നടത്തുന്നതഷിനുള സവാധക്ഷ്യതകള മതമടണതവാണറ്റ് .

പരഷിസഷിതഷി  സനരകണതഷില്  കനല്വയലുകളുകട  പ്രവാധവാനക്ഷ്യന  കണക്കഷികലടതറ്റ് ,
കൃഷഷി  കചെയവാവന്ന  കനല്വയല്  ഉടമസര്ക്കറ്റ്   കനല്വയല്  സനരകണതഷിനറ്റ് 
കഹക്ടറഷിനറ്റ്  2000.00  രൂപ നഷിരക്കഷില് മറവായല്റഷി  നല്കുന്നതഷിനവായഷി  4000.00  ലകന
രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  കനല്വയല് ഉടമസനറ്റ് ഒരു തവണ മവാത്രമവാണറ്റ്  ഈ
സഹവായന ലഭക്ഷ്യമവാവക.  ഈ ധനസഹവായതഷിനു കനല്വയല് ഉടമയറ്റ്  ഒരു തവണമയ
അര്ഹതയുള. ആവര്തഷിചള ധനസഹവായന അനുവദഷിക്കുന്നതല.

മകവാളനഷിലങ്ങളഷില്  ഇരുപൂകൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി   ഓപമറഷന്“
ഡബഷിള  മകവാള  എന്ന  ഘടകതഷിനവായഷി  ” 200.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.
ഉലവാദമനവാപവാധഷികളക്കുന,  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യവഷികസനതഷിനുമവായഷി  ഉപമയവാഗഷി
ക്കവാവന്ന  തുക കസ്പെഷക്ഷ്യല് ഓഫടീസര് സമര്പഷിക്കുന്ന പദ്ധതഷി നഷിര്മദ്ദേശപ്രകവാരമവായഷിരഷിക്കുന.
ആര്.കക.വഷി.ഹവ,  ആര്.ഐ.ഡഷി.എഫറ്റ് ,  മകരള  കവാര്ഷഷിക  സര്വ്വകലവാശവാല
പദ്ധതഷികളുമവായഷി സനമയവാജനതഷിലവായഷിരഷിക്കുന പദ്ധതഷി നടപഷിലവാക്കുക.

പരമരവാഗത  കനല്കൃഷഷി  മമഖലകളവായ  കപവാക്കവാളഷി,  കരഷി,  ഹകപവാടറ്റ്  കൃഷഷിക്കറ്റ് 
136.00  ലകന രൂപ മവാറഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.  പ്രമതക്ഷ്യക പദ്ധതഷി നഷിര്മദ്ദേശന അടഷിസവാനമവാക്കഷി
ഫടീല്ഡറ്റ്  തല  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനന,  ഉല്പവാദന  സഹവായന,  പ്രമതക്ഷ്യക
കകവായറ്റ്  യന്ത്രവഷികസനന  എന്നഷിവയ്ക്കു  സഹവായന   നല്കുന്നതഷിനവായഷി   തുക
വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  കനല്വയല്--തണ്ണടീര്തട  സനരകണ  ആക്ടറ്റ്  2008
പ്രവര്തനകമമവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്  50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.

പ്രകൃതഷിമകവാഭങ്ങളുകട  പശവാതലതഷില്  അടഷിയനഷിര  മജവാലഷികള
നഷിര്വ്വഹഷിക്കുന്നതഷിനുന  യന്ത്രസവാമഗ്രഷികളുകട  മകടപവാട  തടീര്ക്കുന്നതഷിനുന  അതരന
മറവാവശക്ഷ്യങ്ങളക്കുമവായഷി  50.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.   ഘടകങ്ങള
മവര്തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന :  

കമ
നന.

ഘടകന
വഷിഹഷിതന 

(ലകന രൂപ)

1 ഗ്രൂപറ്റ് ഫവാമഷിനഗറ്റ്/കൂട്ടുകൃഷഷി 6473

2 കനൽകൃഷഷി വഷിസ്തൃതഷി വര്ദ്ധനവറ്റ് 155

3
രജഷിമസ്ട്രേഡറ്റ് സടീഡറ്റ് മഗ്രവാമവഴറ്റ് മപ്രവാഗ്രവാന/സടീഡറ്റ് വഷിമലജറ്റ് 
പരഷിപവാടഷി

250
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4
കൃഷഷി കചെയവാവന്ന കനല്വയല് ഉടമസര്ക്കറ്റ് 
മറവായല്റഷി(പുതഷിയതറ്റ്)

4000

5 ഓപമറഷന് ഡബഷിളമകവാള 200

6 കപവാക്കവാളഷികൃഷഷിക്കവായഷി പ്രമതക്ഷ്യക സഹവായന 136

7 കനൽവയൽ തണ്ണടീര്തട നഷിയമന 2008 നടപഷിലവാക്കൽ 50

8
നവാശനഷന സനഭവഷിച്ച ബണ്ടുകളുകട സനരകണന, കചെളഷി 
നടീക്കന കചെയല്, യന്ത്രങ്ങളുകട നവടീകരണന എന്നഷിവയ്ക്കുള 
സഹവായന 50.00 പുതഷിയതറ്റ്  )

50

9 സുഭഷിക മകരളന - അധഷിക ധനസഹവായന 300

ആകക 11614

2)

പ്രവാമദശഷിക 
പ്രവാധവാനക്ഷ്യമുള  
വഷിളകളുകട വഷികസനന  

ശടീർഷകന : 2401-00-103-75 323.00 ലകന രൂപ

      കചെറുധവാനക്ഷ്യങ്ങളുന  എണ്ണക്കുരുക്കളവായ  കപലണഷി,  എളറ്റ്  എന്നഷിവയുന  കരഷിമന
നഷിശഷിത  കവാര്ഷഷിക  ആവവാസമമഖലവാ  അനുമയവാജക്ഷ്യ  പ്രമദശങ്ങളഷില്  കൃഷഷി  കചെയവാന്
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.  ഗുണമമന്മമയവാടകൂടഷിയ വഷിത്തുകളക്കുന,  ഭൂമഷി
ഒരുക്കല്, ജലമസചെനന, മററ്റ്  കൃഷഷി ആവശക്ഷ്യങ്ങള, തുടങ്ങഷിയവയുകട കചെലവകളക്കുമവാണറ്റ് 
സഹവായന  ഏര്കപടതഷിയഷിട്ടുളതറ്റ് .   പട്ടഷികവര്ഗ്ഗസമൂഹതഷിനറ്റ്  ആഹവാരവന  മപവാഷക
സുരകയുന  ഉറപവാക്കുന്നതഷിനവായഷി  അവരുകട  ഭൂമഷിയഷില്  വഷിള  ഉലവാദന  പരഷിപവാടഷികള
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  ശവാസടീയ  അടഷിതറയുള  പരമരവാഗത
ഇനങ്ങളുന കൃഷഷിരടീതഷികളുന സനരകഷിക്കുന്നതഷിനുന ഈ പരഷിപവാടഷിയഷിലൂകട ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.
പട്ടഷികവര്ഗ്ഗ  വഷികസന  വകുപ്പുമവായഷി  മയവാജഷിച്ചറ്റ്  മപ്രവാജക്ടറ്റ്  അടഷിസവാനതഷിലവായഷിരഷിക്കുന
ഇതഷികന പ്രവര്തനങ്ങള ഏകറടക്കുക.

പരമരവാഗത വഷിളകളുകട ഉല്പവാദനന മുതല്  വഷിപണനന  വകര  സഹവായഷിക്കുന്ന
തഷിനവായഷി  അട്ടപവാടഷി  ഹട്രൈബല്  വഷിമലജറ്റ്  മപ്രവാഗ്രവാമഷിനവായഷി  25.00  ലകന  രൂപ
നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.  ഇടക്കഷി  ജഷിലയഷില് പരമരവാഗത കചെറുധവാനക്ഷ്യങ്ങള കൃഷഷി  കചെയ്യുന്ന
തഷിനവായഷി  6.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  കചെറുധവാനക്ഷ്യങ്ങളുന  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങളുന
ഒമരസമയന  വളര്ത്തുന്ന  പരമരവാഗത  രടീതഷിയുകട  പ്രചെവാരണവന  ഉളകപടതഷിയഷിട്ടുണറ്റ് .
ആതഷിരപളഷിയഷികല  പട്ടഷികവര്ഗ  ജനങ്ങളുകട  ഇടയഷില്  പച്ചക്കറഷി,  കഷിഴങ്ങുവര്ഗ  കൃഷഷി
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മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന ആതഷിരപളഷി ഹട്രൈബല് വവാലഷി അഗ്രഷികളച്ചറല് മപ്രവാജക്ടഷിനറ്റ് 
പദ്ധതഷി അധഷിഷഷിത സഹവായമവായഷി 25 .00 ലകന രൂപ നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.

കരഷിമറ്റ് ,  എളറ്റ് ,  നഷിലക്കടല  എന്നഷിവയുകട  വഷികസനതഷിനവായഷി  17000  ലകന
രൂപയുന  വകയഷിരുത്തുന.  തഷിരൂര്കവറഷില,  രവാമച്ചന,  കവളുത്തുളഷി  എന്നഷിവയുകട
കൃഷഷിവഷിസ്തൃതഷി  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  40.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  മറയൂര്
ശര്ക്കരയ്ക്കു  ലഭഷിച്ച  കഭഡൌമസൂചെഷിക  പദവഷിക്കറ്റ്  ഊന്നല്  നല്കഷി  കവാര്ഷഷിക
സനസ്ക്കരണതഷിനുന  മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധനവഷിനുമവായഷി  മറയൂര്  കരഷിമഷിനവായുള  ഒരു  പ്രമതക്ഷ്യക
പരഷിപവാടഷിക്കറ്റ്  7.00  ലകന  രൂപ  നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.  സുഭഷികമകരളന  പദ്ധതഷിയഷില്
ഉളകപടതഷി  തരഷിശു  ഭൂമഷിയഷില്  കചെറുധവാനക്ഷ്യങ്ങളുകട  കൃഷഷിയവായഷി  50.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന. ഈ പദ്ധതഷിക്കവായഷി 323.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  ഘടകങ്ങള
മവര്തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന  :  

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങൾ
വഷിഹഷിതന 

(രൂപ ലകതഷില്)
1 അട്ടപവാടഷി ഹട്രൈബല് വഷിമലജറ്റ് മപ്രവാഗ്രവാന 25
2 ഇടക്കഷിയഷില് പരമരവാഗത കചെറുധവാനക്ഷ്യകൃഷഷി 6
3 ആതഷിരപളഷി ഹട്രൈബല്വവാലഷി അഗ്രഷികളച്ചറല് മപ്രവാജക്ടറ്റ് 25
4 കൃഷഷി വഷിസ്തൃതഷി വര്ദ്ധനവറ്റ്    
a) കരഷിമറ്റ്  കൃഷഷി 70
b) എളറ്റ്  കൃഷഷി 60
c) നഷിലക്കടല കൃഷഷി 40

d)
മലപ്പുറന ജഷിലയഷികല തടീരൂര് കവറഷില, രവാമച്ചന, ഇടക്കഷിയഷികല വട്ടവട
 – കവാനല്ലൂരഷികല കവളുത്തുളഷി വഷിസ്തൃതഷി വര്ദ്ധനവറ്റ് 

40

5 മറയൂര് ശര്ക്കര  സനസ്ക്കരണന– , മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധനവറ്റ് 7
6 സുഭഷിക മകരളന - അധഷിക ധനസഹവായന 50

ആകക 323
 

3)  പച്ചക്കറഷി വഷികസനന 
ശടീർഷകന : 2401-00-119-85 6720.00 ലകന രൂപ

ശടീർഷകന  : 2401-00-119-81  725.00   ലകന രൂപ

സനസവാനതറ്റ്  പച്ചക്കറഷി  വഷികസനപദ്ധതഷി  2021-22  ല്  സുഭഷികമകരളന
പദ്ധതഷിയുകട  ഭവാഗമവായഷി  നടപഷിലവാക്കുന.  പച്ചക്കറഷി  ഉലവാദനതഷില്  സസ്വയന  പരക്ഷ്യവാപ്തത
ഹകവരഷിക്കുക,  സുരകഷിത പച്ചക്കറഷി ഉലവാദനന മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുക,  പച്ചക്കറഷി വഷികസന
പരഷിപവാടഷികള  നടപഷിലവാക്കുക  എന്നഷിവയവാണറ്റ്  പദ്ധതഷിയുകട  ലകക്ഷ്യങ്ങള.  പച്ചക്കറഷി
വഷികസന  പദ്ധതഷി,  മഷിഷന്  അടഷിസവാനതഷില്  കൃഷഷിവകുപറ്റ് ,  പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷിക
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സഹകരണ  സനഘങ്ങള,  തമദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സവാപനങ്ങള,  മകരള  കവാര്ഷഷിക
സര്വ്വകലവാശവാല,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള,  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക,  മഹവാര്ട്ടഷിമകവാര്പറ്റ് ,  സനസവാന
മഹവാര്ട്ടഷികളച്ചര് മഷിഷന്,  തുടങ്ങഷി എലവാ ഏജന്സഷികകളയുന ഉളകപടതഷി ആയഷിരഷിക്കുന
നടപഷിലവാക്കുക.  പരഷിപവാടഷിയുകട വഷിജയതഷിനവായഷി  എലവാ കപവാതുമമഖലവാ  സവാപനങ്ങള,
ആത,  ഹജവകൃഷഷി  (നല  മുറകൃഷഷി,  പഷി.ജഷി.എസറ്റ്  )  വഷിപണനന,  അടഷിസവാന
കസഡൌകരക്ഷ്യവഷികസനന  എന്നഷിവയുകട  ഏമകവാപനന  ഉറപവാക്കുന.  സനസവാനകത  എലവാ
വടീടകളഷിലുന സുരകഷിത പച്ചക്കറഷികൃഷഷി മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .

പച്ചക്കറഷി മഷിഷന് പ്രവര്തനങ്ങള തവാകഴപറയുന്ന രടീതഷിയഷില് കവാരക്ഷ്യകമമവാക്കുന.

• ഉല്പവാദനന,  സനഭരണന,  വഷിപണനന  വടീട്ടുവളപഷിലുന  വവാണഷിജക്ഷ്യവാടഷിസവാനതഷിലുന
ഉലവാദഷിപഷിക്കുന്ന  പച്ചക്കറഷികള  മഷിച്ചന  വരുന്ന  പ്രമദശങ്ങളഷില്നഷിന്നറ്റ്  മശഖരഷിച്ചറ്റ് 
കുറവള പ്രമദശങ്ങളഷിമലക്കറ്റ്  വഷിതരണന കചെയ്യുക വഴഷി കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  മഷികച്ചവഷിലയുന
ഗുണനഷിലവവാരമുള ഉല്പന്നങ്ങളക്കറ്റ്  നക്ഷ്യവായമവായ വഷിലയുന ലഭഷിക്കുന.

• സനസവാനത്തുടനടീളന സുരകഷിത പച്ചക്കറഷി ഉലവാദനന മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷികന
ഭവാഗമവായഷി ഓണതഷിനറ്റ്  ഒരു മുറന പച്ചക്കറഷി, ശടീതകവാല പച്ചക്കറഷി കൃഷഷി എന്നഷിവയറ്റ് 
ഊന്നല്.

• കൃഷഷിവകുപ്പുന,  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കകയുന  നടപഷിലവാക്കുന്ന  പച്ചക്കറഷി  വഷികസന
പരഷിപവാടഷിയുകട ഘടകങ്ങളവായ ജഷിലവാ  ക്ലസ്റ്റേറുകളുകട വഷികസനന,  നഴറ്റ് സറഷികളുകട
സവാപനന,  വഷിവഷിധ  സവാപനങ്ങളഷില്  നടത്തുന്ന  പച്ചക്കറഷികൃഷഷി,  മഴമറകളുകട
മപ്രവാതവാഹനന,  ശടീതടീകരണ യൂണഷിറ്റുകളുകട മപ്രവാതവാഹനന,  സവാമൂഹഷിക കണഷിക
ജലമസചെനന,  നഗരങ്ങളഷികല  വവാണഷിജക്ഷ്യകൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
നഗരങ്ങളഷില് പച്ചക്കറഷി ക്ലസ്റ്റേറുകള എന്നടീ ഉപഘടകങ്ങളുകട സനമയവാജനന.

• കപവാതുമമഖലവാ  സവാപനങ്ങള  ആത,  ഹജവകൃഷഷി  (ഉതമ  മുറ  കൃഷഷി,
പഷി.ജഷി.എസറ്റ് ),  മററ്റ്  പച്ചക്കറഷി  വഷിപണന  പ്രവര്തനങ്ങളുകട  ഏമകവാപനന.
സഹകരണ മമഖലയുമടയുന,  കര്ഷക ഉല്പവാദന കമനഷികളുകടയുന ഏമകവാപന
മതവാകട ഓണഹലന് വഷിപണനന മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  ഇ-നവാന
(6-11014) മപവാര്ട്ടല് മവാതൃക കകവാണ്ടു വരുന്നതവാണറ്റ് .

• പഞവായതറ്റ് , മബവാക്കറ്റ് , ജഷിലവാതലങ്ങളഷില്, തമദ്ദേശസസ്വയനഭരണ സവാപനങ്ങള,
പ്രവാഥമഷിക കവാര്ഷഷിക സഹകരണ സനഘങ്ങള, എഫറ്റ് .പഷി.ഒ. കള എന്നഷിവരുകട
പങവാളഷിതമതവാകട പ്രചെവാരണ പരഷിപവാടഷികള.

ഹരഷിതമകരളന  മഷിഷനുമവായഷി  മയവാജഷിച്ചറ്റ്  പച്ചക്കറഷി  ഉലവാദന  പരഷിപവാടഷികള
നടപഷിലവാക്കുകയുന,  ഓമരവാ കവാര്ഷഷിക ആവവാസമമഖലയ്ക്കുന പഞവായതഷിനുന വക്ഷ്യകമവായഷി
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നഷിര്വചെഷിക്കപട്ട കഭഡൌതഷിക ലകക്ഷ്യങ്ങള പദ്ധതഷിയഷില് ഉളകപടത്തുകയുന കചെയ്യുന. പ്രവാഥമഷിക
കവാര്ഷഷിക  സഹകരണസനഘങ്ങള,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള  മററ്റ്  കര്ഷക  ഗ്രൂപ്പുകള,
പഞവായത്തുകള എന്നഷിവയുകട പഷിന്തുണമയവാകട കൃഷഷിവകപറ്റ്  മബവാക്കറ്റ്  തലതഷിലുന ഗ്രവാമ
പഞവായത്തുതലതഷിലുന പച്ചക്കറഷി വഷികസന പ്രചെവാരണ പരഷിപവാടഷികള സനഘടഷിപഷിക്കുന.

തമദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സവാപനങ്ങള,  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക,  സനസവാന
മഹവാര്ട്ടഷികളച്ചര്  മഷിഷന്,  കവാര്ഷഷിക  സര്വ്വകലവാശവാല,  മഹവാര്ട്ടഷിമകവാര്പറ്റ്  എന്നടീ
സവാപനങ്ങകള ഏമകവാപഷിപഷിചകകവാണവായഷിരഷിക്കുന മഷിഷന് രടീതഷിയഷില് പച്ചക്കറഷി വഷികസന
പരഷിപവാടഷികള നടപഷിലവാക്കുന്നതറ്റ് . ഓമരവാ ഏജന്സഷികളുകടയുന ഉതരവവാദഷിതങ്ങളുന പങന
വക്ഷ്യകമവാക്കുന്ന രടീതഷിയഷില് കൃഷഷി ഡയറക്ടര്  നഷിബന്ധനകള തയവാറവാക്കുകയുന ഉലവാദനന
മുതല്  വഷിപണനന,  സനസ്ക്കരണന,  വഷിലസഷിരത,  റഷിസറ്റ്  മവാമനജറ്റ് കമനറ്റ്  എന്നടീ
പ്രവര്തഷികളക്കറ്റ്  ഹകവരഷിമക്കണ   ലകക്ഷ്യങ്ങള  വക്ഷ്യകമവാക്കുകയുന  നഷിരടീകഷിക്കുകയുന
കചെമയണതവാണറ്റ് .  ഒരു  ഏജന്സഷിയഷികല   ഗുണമഭവാകവാവറ്റ്  മററ്റ്  ഏജന്സഷികളഷില്
ഉളകപടവാന്  പവാടഷില.  പച്ചക്കറഷി  വഷികസനതഷിനറ്റ്   ആനുകൂലക്ഷ്യങ്ങള  ലഭഷിക്കുന്ന  വഷിവഷിധ
ഏജന്സഷികളുകട ഗുണമഭവാകവാക്കളുകട ഒരു ഡവാറവാ  മബസറ്റ്   തയവാറവാക്കഷി  പരഷിപവാലഷിക്കുന.
കൃഷഷിരടീതഷി   വവാണഷിജക്ഷ്യന– /നഗരന/ഗ്രവാമടീണന/കടറസറ്റ് /സനരകഷിത;  തുറന്ന,  കൃഷഷി  കചെയ്യുന്ന
സടീസണുകള,  കൃഷഷി കചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറഷികള,  ഭൂമഷി  ഉടമസവാവകവാശതഷികന സസ്വഭവാവന,
സസ്വനന/  പവാട്ടഭൂമഷി,  സസ്വകവാരക്ഷ്യ  സര്ക്കവാര്  സവാപനങ്ങള,  വഷിളവറ്റ് ,  വഷിപണനരടീതഷി,
വഷിപണനന  കചെയവാവന്ന  മഷിച്ചന  എന്നഷിവ  ഓമരവാ  ഗുണമഭവാകവാവഷികനയുന  സനബന്ധഷിച്ചറ്റ് 
മരഖകപടമതണതവാണറ്റ് .  ഇതറ്റ്  കവാലവാകവാലങ്ങളഷില്  പുതുക്കഷി  പരഷിപവാലഷിമക്കണതവാണറ്റ് .
ക്ലസ്റ്റേര്/ ഗുണമഭവാകവാവറ്റ്  സസ്വടീകരഷിക്കുന്ന വഷിപണന സനവഷിധവാനവന മരഖകപടതണന.

ഒമര പ്രമദശതറ്റ്  വഷിവഷിധ ഏജന്സഷികളുകട പ്രവര്തനങ്ങള ഒഴഷിവവാമക്കണതവാണറ്റ് .
പച്ചക്കറഷി  വഷികസനതഷിനവായഷി  ഏജന്സഷികളക്കറ്റ്  അനുവദഷിച്ച  തുക  സനമയവാജഷിപഷിച്ചറ്റ് 
പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുന.  പച്ചക്കറഷി  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ് ,  വവായവാ
കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള,  റഷിസറ്റ്  ഫണറ്റ്  എന്നഷിവ  ഒറ  ഏജന്സഷി  വഴഷി  ഏമകവാപഷിപഷിക്കുന.
വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക. യറ്റ് കടീഴഷിലുള സസ്വവാശ്രയസനഘങ്ങള, ക്ലസ്റ്റേറുകള, കൃഷഷി വകുപഷിനറ്റ് 
കടീഴഷിലുള  ബഷി.എല്.എഫറ്റ് .ഒ  എന്നഷിവ  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക യുകട     ഏമകവാപനതഷില്
സനമയവാജഷിത  രടീതഷിയഷില്  പ്രവര്തഷിക്കുന.  ഗുണമഭവാകവാവഷിനുള  സഹവായ  കവാലയളവറ്റ് 
നഷിശയഷിമക്കണതവാണറ്റ് .  കവളകപവാക്കന,  വരളച്ച തുടങ്ങഷിയ അപ്രതടീകഷിത ദുരനന മൂലന
വഷിളനവാശന  ഉണവായവാല്  മവാത്രന  സഹവായകവാലയളവഷില്  ഇളവറ്റ്  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .
പച്ചക്കറഷികൃഷഷി നഷിലനഷിര്ത്തുന്നതഷിനറ്റ്  റഷിസര്വറ്റ്  ഫണറ്റ്  സസ്വരൂപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി സനവഷിധവാനന
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തയവാറവാക്കുന.  പച്ചക്കറഷി  മഷിഷന്  നടപഷിലവാക്കുന്നതഷികന  മനവാഡല്  ഏജന്സഷി  കവാര്ഷഷിക
വഷികസന കര്ഷക മകമ വകുപവായഷിരഷിക്കുന.

വടീട്ടുവളപഷിലുള  പച്ചക്കറഷി  കൃഷഷി,  സവാപനങ്ങളഷികല  പച്ചക്കറഷി  മതവാട്ടങ്ങളുകട
മപ്രവാതവാഹനന,  ബഷി.എല്.എഫറ്റ് .ഒ/എ  മഗ്രഡറ്റ്  ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കുള  സഹവായന,  നഗര
ക്ലസ്റ്റേറുകളുകട വഷികസനന,  മഴമറ  പച്ചക്കറഷി  കൃഷഷിക്കുള മപ്രവാതവാഹനന,  മഗ്രഡറ്റ്  കചെയ
ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കുള  വഷികസന  സഹവായന,  നഴറ്റ് സറഷികളുകട  സവാപനന,  സൂക
ജലമസചെനതഷിനുള സഹവായന എന്നഷിവയവാണറ്റ്  ഈ പദ്ധതഷിയുകട പ്രധവാന ഘടകങ്ങള.

2021-22-ല് പച്ചക്കറഷി വഷികസനതഷിനവായഷി  7445.00  ലകന രൂപ നടീക്കഷിവച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .
ഇതഷില്  50000  ലകന  രൂപ  സുഭഷിക  മകരളതഷിനു  കടീഴഷില്  ശടീതടീകരണ
ശനഖലമയവാടകൂടഷിയ  പച്ചക്കറഷി  വഷികസന  പദ്ധതഷികള  നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനവായഷി
വകയഷിരുത്തുന.  എലവാ  മസ്റ്റേക്കറ്റ്മഹവാളഡര്  വകുപ്പുകളുകടയുന  സനമയവാജനമതവാകട
സുഭഷികമകരളന  പദ്ധതഷിയുകട  മവാര്ഗ്ഗനഷിര്മദ്ദേശങ്ങളക്കറ്റ്  അനുസൃതമവായഷിട്ടവായഷിരഷിക്കുന
പദ്ധതഷി നടപഷിലവാക്കുക.

വഷിള  ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ് ,  പ്രകൃതഷിമകവാഭങ്ങള,  അടഷിസവാനകസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനന
തുടങ്ങഷിയ  ഘടകങ്ങളക്കറ്റ്  ഒഴഷികക  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  വഴഷി  പച്ചക്കറഷി  കൃഷഷി
മപ്രവാല്സവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനു  725.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  കപവാതുവവായ
പ്രവര്തനങ്ങള കൂടവാകത വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക പദ്ധതഷിയധഷിഷഷിത പ്രവര്തനങ്ങള കൂടഷി
നടപഷിലവാക്കുന്നതവാണറ്റ് .  കര്ഷക  തവാല്പരക്ഷ്യ  കൂട്ടവായ്മകള,  കര്ഷക  ഉല്പവാദന
സനഘങ്ങള,  ജഷി.എ.പഷി/പഷി.ജഷി.എസറ്റ്  നു കടീഴഷിലുള ക്ലസ്റ്റേറുകള എന്നഷിവ വഴഷി  ശടീതകവാല
പച്ചക്കറഷികൃഷഷി  ഉളകപകടയുള  പച്ചക്കറഷികൃഷഷിക്കുന  കയറമതഷിക്കനുമയവാജക്ഷ്യമവായ
ഗുണനഷിലവവാരമുള  പച്ചക്കറഷികൃഷഷിക്കുമുള  സഹവായന,  പച്ചക്കറഷി  ഉല്പവാദനന  എന്നടീ
പ്രവര്തനങ്ങള  ഇതഷില് ഉളകപടന.  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  -  ക്കറ്റ്  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള
725.00  ലകന  രൂപയഷില്  15.00  ലകന  രൂപ  മണ്ണഷികന  ഫലഭൂയഷിഷത
കമച്ചകപടത്തുന്നതഷിനവായഷിട്ടുള  പ്രവര്തനങ്ങളക്കവാണറ്റ് .  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക
നടപഷിലവാക്കുന്ന വഷിവഷിധ പദ്ധതഷികളഷില് സമവാനഘടകങ്ങള, പ്രവര്തനങ്ങള ഒഴഷിവവാക്കുന.
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന്ന  തുകയഷില്  പഴന-പച്ചക്കറഷി  വഷികസനതഷിനറ്റ്  ഉല്പവാദനന,
സനസരണന,  വഷിപണനന  അനുബന്ധ  പ്രവര്തനങ്ങള  എന്നഷിവ  ഉളകപടതഷി
സമഗ്രമവായ കപ്രവാമപവാസല് തയവാറവാക്കഷി അനുമതഷിക്കവായഷി സമര്പഷിമക്കണതവാണറ്റ് .

വടീട്ടുവളപഷികല പച്ചക്കറഷികൃഷഷിയറ്റ്  വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന്ന 1800.00  ലകന രൂപയഷില്
1100.00  ലകന  രൂപ ഓണതഷിനറ്റ്  ഒരു മുറന  പച്ചക്കറഷി“ "  പരഷിപവാടഷിയുകട  ഭവാഗമവായുള
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വഷിതറ്റ്  കഷിറ്റുകളുകട  വഷിതരണതഷിനുന  700.00  ലകന  രൂപ  വടീട്ടുവളപഷികല  കൃഷഷിക്കറ്റ് 
ഹതകളുകട  വഷിതരണതഷിനുന  ആണറ്റ് .  പഞവായതറ്റ്  /മബവാക്കറ്റ്  നഴറഷികള  വകുപഷികന
ഫവാമുകള/  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക/അമഗ്രവാ  സര്വ്വടീസറ്റ്  കസനറുകള  മററ്റ്  അനഗടീകൃത
ഏജന്സഷികള  മുമഖന  ആയഷിരഷിക്കുന  ഹതകളുകട  ഉല്പവാദനന.  ജഷിലവാതല  പച്ചക്കറഷി
വഷികസന കമഷിറഷി വഷിത്തുനഷിയമകത അടഷിസവാനമവാക്കഷി വഷിത്തുകളുകടയുന ഹതകളുകടയുന
ഗുണനഷിലവവാരന  ഉറപ  വരുമതണതവാണറ്റ് .  ശടീതകവാല  പച്ചക്കറഷികളക്കറ്റ്  ഊന്നല്
നല്മകണതവാണറ്റ് .

സവാപനങ്ങള മുമഖനയുള പച്ചക്കറഷി കൃഷഷി വഷികസനതഷിനവായഷി നടീക്കഷി വച്ചഷിരഷിക്കുന്ന
200.00   ലകന    രൂപയഷില്  സ്കൂളുകളക്കുന  മറ്റു  വഷിദക്ഷ്യവാഭക്ഷ്യവാസ  സവാപനങ്ങളക്കുമവായഷി
100.00  ലകന രൂപയുന,  സര്ക്കവാര് സവാപനങ്ങള,  പ്രവാഥമഷിക കവാര്ഷഷിക സഹകരണ
സനഘങ്ങള  മുതലവായവയറ്റ്  പദ്ധതഷി  അധഷിഷഷിത  കൃഷഷിക്കവായഷി  100.00  ലകന  രൂപയുന
വകയഷിരുത്തുന.

  ക്ലസ്റ്റേര് അടഷിസവാനതഷിലുള വഷികസനമവാണറ്റ്  സനസവാനകത പച്ചക്കറഷി വഷികസന
പരഷിപവാടഷിയുകട  മുഖക്ഷ്യഘടകന.  ജഷിലകളഷില്  ക്ലസ്റ്റേര്  വഷികസനതഷിനവായഷി  2725.00  ലകന
രൂപ നടീക്കഷികവച്ചഷിരഷിക്കുന്നതഷില് 1350.00 ലകന രൂപ നഷിലവഷിലുള ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കുന, 100.00
ലകന രൂപ സ്റ്റേവാമഗഡറ്റ്  ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കുന 100.00 ലകന രൂപ പമറ്റ് കസററ്റ്  വഷിതരണതഷിനുന
30.00  ലകന രൂപ സസക്ഷ്യസനരകണ ഉപകരണങ്ങളക്കുന നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.  ഇടക്കഷി
ജഷിലയഷികല  ശടീതകവാല  പച്ചക്കറഷി  കൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹനതഷിനവായഷി  100.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  ജഷിലകളഷികല  ക്ലസ്റ്റേര്  വഷികസനതഷിനവായഷി  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള
വഷിഹഷിതതഷില്നഷിന്നറ്റ്  45.00 ലകന രൂപ പരമരവാഗത വഷിതഷിനങ്ങളുകട ഉലവാദനതഷിനുന
വഷിതരണതഷിനുന,  ദടീര്ഘകവാല  വഷിളകളുകട  ഹതകള  (ശടീമച്ചക്ക,  മുരഷിങ്ങ,  കറഷിമവപഷില,
അഗതഷി)  വഷിതരണന  നടതഷി  മപവാഷകമതവാട്ടങ്ങളക്കറ്റ്  മപ്രവാതവാഹനന
നല്കുന്നതഷിനുമവായുന  വകയഷിരുത്തുന.  പവാരമരക്ഷ്യ  വഷിതഷിനങ്ങളുകടയുന  നന്യൂട്രൈടീഷക്ഷ്യണല്
ഗവാര്ഡമനയുന  ഉലവാദനവന  വഷിതരണവന  കസ്പെഷക്ഷ്യഹലസഷിഡറ്റ്  ക്ലസ്റ്റേറുകകള
ചൂമതലകപടമതണതവാണറ്റ് .  നഴറഷികളുന  മപവാഷകമതവാട്ടങ്ങളുന  സവാപഷിക്കുന്നതഷില്
അമഗ്രവാസര്വ്വടീസറ്റ്  കസനറുകളുമടയുന  കവാര്ഷഷിക  കര്മമസനയുമടയുന  മസവനന
ഉപമയവാഗഷിമക്കണതവാണറ്റ് .  തരഷിശുഭൂമഷി  കൃഷഷിയുന  ക്ലസ്റ്റേര്  തലതഷില്
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിമക്കണതവാണറ്റ് .

മുന്പറ്റ്  രൂപടീകരഷിച്ചഷിട്ടുള ക്ലസ്റ്റേറുകകള അവയുകട ഗ്രുപറ്റ്  പ്രവര്തനങ്ങള, ഉലവാദനന,
ഉതറ്റ്പവാദനകമത എന്നഷിവയഷികല വര്ദ്ധനവറ്റ് ,  നവടീനമവായ പ്രവര്തനങ്ങള,  മനതൃതസ്വന,
സവാമങതഷികവഷിദക്ഷ്യവാ  ഉപമയവാഗന,  ക്ലസ്റ്റേറഷികന  സജടീവത  തുടങ്ങഷിയ  പ്രവര്തനങ്ങകള
അടഷിസവാനമവാക്കഷി  വടീണ്ടുന  തരനതഷിരഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  മഷികച്ച  ക്ലസ്റ്റേറുകകള  എ“ '  മഗ്രഡറ്റ് 
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ക്ലസ്റ്റേറുകളവായഷി  തരനതഷിരഷിച്ചറ്റ്  അവയറ്റ്  നഴറ്റ് സറഷികള,  സനഭരണമകനങ്ങള,  പ്രടീ  കൂളഷിനഗറ്റ് 
മകനങ്ങള,  ഉലവാദമനവാപവാധഷി  മകനങ്ങള,  മററ്റ്  പദ്ധതഷി  അധഷിഷഷിത  സഹവായങ്ങള
എന്നഷിവ  അടങ്ങഷിയ  പ്രമതക്ഷ്യക  വഷികസന  സഹവായങ്ങള  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  മഗ്രഡഡറ്റ് 
ക്ലസ്റ്റേറുകളുകട  സഹവായതഷിനവായഷി  20.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  മമവാശന
പ്രവര്തനന  കവാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  ക്ലസ്റ്റേറുകകള  സഹവായന  നല്കുന്നതഷില്  നഷിനന  ഒഴഷിവവാക്കഷി
പൂതഷിയ  ക്ലസ്റ്റേറുകകള  ഉളകപടമതണതവാണറ്റ് .  ക്ലസ്റ്റേറുകളുകട  പ്രവര്തനന
വഷിലയഷിരുതന്നതഷിനറ്റ്  സുതവാരക്ഷ്യ  മവാനദണ്ഡന  തയവാറവാമക്കണതവാണറ്റ് .  വനഷിതകള,
യുവവാക്കള,  വഷിദക്ഷ്യവാര്തഷികള  ഇവരുകട  ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കറ്റ്  മുന്ഗണന  നല്കഷി
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  സവാധക്ഷ്യമവായ  പ്രമദശങ്ങളഷില്  ഓമരവാ  ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കുന
മപ്രവാജക്ടറ്റ്  അധഷിഷഷിത  സഹവായന  നല്കുന്നതഷിനവായഷി  വഷിഹഷിതതഷികന  ഒരു  ഭവാഗന
ഉപമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .

മഷികച്ച  പ്രവര്തനന  കവാഴ്ച  വയന്ന  2  വര്ഷകത  പ്രവര്തന  പരഷിചെയമുളതുന
കുറഞ്ഞതറ്റ്  5.00 ലകന രൂപ എങഷിലുന വരുമവാനമുളതുമവായ എ  മഗ്രഡറ്റ്  ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കറ്റ് “ ”
അധഷിക  സഹവായന  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി  5.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.
മഷികച്ച  പ്രവര്തനന  കവാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  എ  മഗ്രഡറ്റ്  ക്ലസ്റ്റേറുകളുകട  പ്രവര്തന  മഷികവറ്റ് “ ”
കണക്കവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്  പ്രമതക്ഷ്യക മവാനദണ്ഡന തയവാറവാമക്കണതവാണറ്റ് .

ഒരു  കഹക്ടറഷിനറ്റ്  അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുള  കമവാതന  സബറ്റ് സഷിഡഷിയഷില്  25  ശതമവാനന
സുരകഷിത  ഭകക്ഷ്യ  ഉലവാദനതഷിനുള  ഉലവാദമനവാപവാധഷികളുകട  മപ്രവാതവാഹനതഷിനുന
ഉതമകൃഷഷിമുറകളുകട  മപ്രവാതവാഹനതഷിനുമവായഷി  നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.  ഹജവ
നഷിയന്ത്രണകവാരഷികള,  കഫമറവാമമവാണ  കകണഷികള,  വഷിസ്തൃത  സനമയവാജഷിത
കടീടപരഷിപവാലനന, ജടീവവാണുവളങ്ങള എന്നഷിവയ്ക്കുള സഹവായന സബറ്റ് സഷിഡഷി ഘടകതഷിനു
കടീഴഷില് ഉളകപടന. ഇതുകൂടവാകത കുമവായ പ്രമയവാഗതഷിനവായഷി കുറഞ്ഞതറ്റ്  15 ശതമവാനന
തുക നടീക്കഷി വമയണതവാണറ്റ് .

നഗര  ക്ലസ്റ്റേറുകളുകട  മപ്രവാല്സവാഹനതഷിനവായഷി  850.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  നഗര  പ്രമദശങ്ങളഷികല  കടറസറ്റ് കൃഷഷി,  വടീട്ടുവളപഷികല  കൃഷഷി,  തഷിരഷിനന
എന്നഷിവയവാകുന  സഹവായന  ലഭഷിക്കുക.  അമഗ്രവാ  സര്വ്വടീസറ്റ്  കസനറുകളുന  കുടനബശ്രടീയുന
മുമഖന തയവാറവാക്കഷിയഷിട്ടുള മഗ്രവാബവാഗുകള മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് . ഹരഷിത ഗ്രൂപ്പുകള
രൂപടീകരഷിച്ചറ്റ്  നഗരങ്ങളഷികല  പച്ചക്കറഷി  കൃഷഷി  സവാപനവല്ക്കരഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .
നഗരങ്ങളഷില് പച്ചക്കറഷി കര്ഷകകര സവാപനവല്ക്കരഷിച്ചറ്റ്  ഹരഷിത ഗ്രൂപ്പുകളഷില് രജഷിസ്റ്റേര്
കചെയ്യുന്നതഷിനുമവായഷി  5.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  തമദ്ദേശഭരണ സവാപനങ്ങളുകട
സജടീവ പങവാളഷിതന ഈ പ്രവര്തനങ്ങളഷില് ഉണവാകുന്നതവാണറ്റ് .
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മഷികച്ച  പ്രവര്തനന  കവാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  മബവാക്കറ്റ്  തലതഷിലുള  കഫഡമററഡറ്റ് 
സനഘടനകളക്കറ്റ്  (ബഷി.എല്.എഫറ്റ് .ഒ)  അടഷിസവാനകസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനതഷിനുന,
അതവായതറ്റ്  ഇമക്കവാമഷവാപ്പുകള,  സക്യുമഡവാമമവാണസറ്റ് ,  ഹട്രൈമക്കവാഡര്മ  എന്നഷിവയുകട
ഉല്പവാദനതഷിനുന മറ്റുന  ഒറതവണ സഹവായമവായഷി  മപ്രവാജക്ടറ്റ്  അടഷിസവാനതഷില് ഒരു
ബഷി.എല്.എഫറ്റ് .ഒ യറ്റ്  10.00  ലകന രൂപ നഷിരക്കഷില് ധനസഹവായന  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .
കതവാഴഷിലവാളഷികളക്കുള  കൂലഷി  ഒഴഷികകയുള  ഓണമററഷിയന/മവതനന  എന്നഷിവയ്ക്കുള
കചെലവകള ഇതഷില് നഷിനന ഈടവാക്കവാന് പവാടളതല.  ഇതഷിനവായഷി  2021-22  ല്  10.00
ലകന രൂപ നടീക്കഷി വച്ചഷിരഷിക്കുന. പഞവായത്തുകളഷികല ഒമര വവാര്ഡഷില് ബഷി.എല്.എഫറ്റ് .ഒ,
വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക വഷിപണന മകനങ്ങള പ്രവര്തനന ഒഴഷിവവാമക്കണതവാണറ്റ് .

മബവാക്കറ്റ്തല ക്ലസ്റ്റേറുകള വഴഷി  നഴറ്റ് സറഷികള സവാപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  ഗുണമമന്മയുള
ഹതകളുകട  ഉലവാദനതഷിനറ്റ്  പഞവായതറ്റ് /മകവാര്പമറഷന്/തഷിരകഞ്ഞടത
മുനഷിസഷിപവാലഷിറഷികള എന്നഷിവഷിടങ്ങളഷില് കചെറുകഷിട നഴറ്റ് സറഷികള സവാപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  5.00
ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  വഷിത്തുകളുകടയുന  ഹതകളുകടയുന  ഗുണനഷിലവവാരന
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിനു  ഒരു  അനഗടീകൃത  ഏജന്സഷി  ഈ  നഴഴ്ലറഷികകള  സര്ട്ടഷിഹഫ
കചെയ്യുനകവന്നറ്റ്  ഉറപ്പുവരുതണന.

അമഗ്രവാ  സര്വ്വടീസറ്റ്  കസനറുകളുന  കവാര്ഷഷിക  കര്മമസനയുന  മുമഖന  സവാമൂഹഷിക
കണഷിക ജലമസചെന  യൂണഷിറ്റുകള സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുള സഹവായമവായഷി  19.00  ലകന
രൂപ നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.

വര്ഷതഷിലൂടനടീളന  പച്ചക്കറഷികൃഷഷി  നടത്തുന്നതഷിനവായഷി  മഴമറ  സനവഷിധവാനന  100
ചെതുരശ്രയടഷിയഷില്  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുള  സഹവായമവായഷി  500.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തു14 ന.

കൃഷഷിവകുപറ്റ്  കവാര്ഷഷിക  സര്വ്വകലവാശവാല  മുമഖന  പച്ചക്കറഷികളഷികല  കടീടനവാശഷിനഷി
അവശഷിഷ നഷിര്ണ്ണയന നടത്തുന്നതഷിനവായഷി 25.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. കവാര്ഷഷിക
സര്വൃകലവാശവാലയഷില് ഗമവഷണന,  വഷിജവാന വക്ഷ്യവാപന ഘടകങ്ങള ഉളകപട്ടഷിട്ടഷിലവാത
പദ്ധതഷികളക്കറ്റ്  മവാത്രമമ ഇതഷിനറ്റ്  അര്ഹതയുള.

വകുപഷികന  മതവാട്ടങ്ങളഷിലുന,  കപവാതുമമഖലവാ  സവാപനങ്ങളഷികല  തരഷിശുഭൂമഷിയഷിലുന
ക്ലസ്റ്റേറുകള  മുമഖനയുന  വനഷിതവാ  കൂട്ടവായ്മ  മുമഖനയുന  പച്ചക്കറഷികൃഷഷി
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .
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സവാമങതഷിക,  കരവാര്കതവാഴഷിലവാളഷി  നഷിയമനങ്ങളക്കറ്റ്  50.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന. നടടീല് വസ്തുക്കളുകട ഉലവാദനന, 

ഹജവകൃഷഷി,  മണ്ണഷികന  ആമരവാഗക്ഷ്യപരഷിപവാലനന,  വഷിപണനന  എന്നടീ  മമഖലകളഷികല
പ്രവര്തനങ്ങള  അതതു  പദ്ധതഷിയഷിന്  കടീഴഷില്  ഉളകപടതഷി  നടപഷിലവാമക്കണതവാണറ്റ് .
ഘടകങ്ങള മവര്തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിയ്ക്കുന.

കമ നന. ഘടകന
വഷിഹഷിതന

രൂപ ലകതഷില്

1 പുരയഷിടങ്ങളഷിൽ പച്ചക്കറഷി കൃഷഷി മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുക (ഓണതഷിനുള 
പച്ചക്കറഷി ഉലവാദനന ഉളകപകട)

1800

2 സവാപനങ്ങൾ വഴഷി പച്ചക്കറഷി കൃഷഷി   200.00

3 ജഷിലവാതല ക്ലസ്റ്റേർ വഷികസനന 2725

4 മബവാക്കുതല കഫഡമററഡറ്റ് സനഘടനകൾ (മബവാക്കറ്റ് സനഘ 
ഹമത്രഷികൾ)

10

5 കമച്ചകപട്ട പ്രവർതനന കവാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന എ മഗ്രഡറ്റ് ക്ലസ്റ്റേറുകൾക്കറ്റ് 
അവരുകട ഉലവാദനതഷികന വക്ഷ്യവാപ്തഷിക്കനുസരഷിചള അവശക്ഷ്യ സഹവായന

5

6 മഗ്രഡറ്റ് കചെയകപട്ട ക്ലസ്റ്റേറുകൾക്കറ്റ് വഷികസന സഹവായന 20

7 സവാമങതഷിക സഹവായവന കരവാർ നഷിയമനവന 50

8 മനഴറഷികൾ 5

9 മഴമറ കൃഷഷി 500

10 വഷിളകവടത പച്ചക്കറഷികൾ സൂകഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി സടീമറവാ എനർജഷി 
കൂൾ മചെമറുകളുകട മപ്രവാതവാഹനന

0.9

11 സവാമൂഹഷിക സൂക ജലമസചെനന 19

12 അർബൻ ക്ലസ്റ്റേറുകളുകട മപ്രവാതവാഹനന 850

13 ഡഷിജഷിറല് മഡവാകക്യുകമമനഷന് 9

14 പ്രവര്തന സഹവായന 1.1

15 കടീടനവാശഷിനഷി അവശഷിഷ നഷിര്ണ്ണയന പച്ചക്കറഷികളഷില് 25

16 വഷി.എഫറ്റ്.പഷി.സഷി. കക-യറ്റ് സഹവായന 725

17 സുഭഷിക മകരളന - അധഷിക ധനസഹവായന 500

ആകക 7445
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4)

പയര്, 
കഷിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളുകട 
വഷികസനന      

ശടീർഷകന : 2401-00-112-96 243.00 ലകന രൂപ

പുരയഷിടങ്ങളഷിലുന,  കനല്പവാടങ്ങളഷില്  മൂന്നവാന  വഷിളയവായുന  വഷിവഷിധ  പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള
(കവളപയര്,  കചെറുപയര്,  ഉഴുന്നറ്റ് ,  പരഷിപറ്റ് ,  മസവായവാബടീന്)  കൃഷഷി  കചെയറ്റ്  അവയുകട
വഷിസ്തൃതഷിയുന  ഉലവാദനവന  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  60.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.
ഓണവാട്ടുകര  പ്രമദശതഷിനറ്റ്  ഊന്നല്  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  കൂടവാകത  മകന  കഷിഴങ്ങറ്റ്  വഷിള
ഗമവഷണ  മകനതഷികന  സവാമങതഷിക  സഹവായമതവാകട  കഷിഴങ്ങറ്റ്  വര്ഗ്ഗങ്ങള
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി  90.00  ലകന  രൂപവകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷില്
നടടീല് വസ്തുക്കളുകട ഉല്പവാദനന, വഷിതരണന, വഷിതറ്റ്  ഗ്രവാമങ്ങള വഴഷി വഷിതറ്റ്  ഉല്പവാദനന
വര്ദ്ധഷിപഷിക്കല്  എന്നടീ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഉളകപടന.  ഇതഷില്  10.00  ലകന  രൂപ
പട്ടഷികവര്ഗ്ഗ പ്രമദശങ്ങളഷികല വഷിത്തുലവാദനന വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷിരഷിക്കുന.

ഈ പദ്ധതഷിക്കവായഷി  243.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷില്  93.00  ലകന
രൂപ സുഭഷികമകരളന പദ്ധതഷിയുകട കഷിഴങ്ങറ്റ് ,  പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങളുകട വഷികസനതഷിനവാണറ്റ് 
നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ് .

ഘടകങ്ങള തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന 

കമ
നന.

ഘടകന
വഷിഹഷിതന 

(ലകന രൂപ)

1 പയര്, കഷിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളുകട വഷികസനന  243

ആകക 243

5) നവാളഷിമകര വഷികസനന ശടീർഷകന : 2401-00-103-87 7547.00 ലകന രൂപ

 കതങ്ങഷിന് മതവാട്ടങ്ങളഷില് കമച്ചകപട്ട കവാര്ഷഷിക പരഷിപവാലനന, ഇടവഷിളകൃഷഷി, സമഷിശ്ര
കൃഷഷി  എന്നഷിവ  നടതഷി  യൂണഷിററ്റ്  വഷിസടീര്ണ്ണതഷില്  നഷിനന  പരമവാവധഷി  ആദവായന
വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുക എന്നതവാണറ്റ്  ഈ പദ്ധതഷിയഷിലൂകട ലകക്ഷ്യമഷിട്ടഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ് . നവാളഷിമകരതഷികന
ഉലവാദനവന  ഉലവാദനകമതയുന  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  ഉയര്ന്ന  ഉലവാദനകമതയുള
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ഇനങ്ങള  നട്ടുപഷിടഷിപഷിമക്കണതുന  കമച്ചകപട്ട  പരഷിപവാലന  രടീതഷികള  നടപഷിലവാമക്കണതുന
ആവശക്ഷ്യമവാണറ്റ് .  കൃതക്ഷ്യമവായ  ലകക്ഷ്യങ്ങള  ഹകവരഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  സനസവാനതറ്റ് 
നവാളഷിമകര വഷികസന കകഡൌണസഷില് രൂപടീകരഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുറ്റ് .

    നവാളഷിമകര  വഷികസന  പരഷിപവാടഷിയുകട  കടീഴഷില്  മതങ്ങയുകട  ഉല്പവാദനവന
ഉല്പവാദനകമതയുന വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി മരവാഗന ബവാധഷിച്ചതുന പ്രവായന കചെന്നതുമവായ
കതങ്ങുകള കവട്ടഷി മവാറഷി പുതഷിയ ഹതകള നടക,  സനമയവാജഷിത കടീടമരവാഗ നഷിയന്ത്രണന,
സനമയവാജഷിത  വള  പ്രമയവാഗന,  ഇടവഷിള  കൃഷഷി  മപ്രവാല്സവാഹഷിപഷിക്കല്,  ജലമസചെന
കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള,  മൂലക്ഷ്യ  വര്ദ്ധഷിത  ഉലന്നങ്ങളുകട  മപ്രവാല്സവാഹനന,  ഗുണമമന്മയുള
ഹതകള  ലഭക്ഷ്യമവാക്കുക,  കതവാഴഷിലവസരന  ഉറപവാക്കുക  മുതലവായ  പ്രവര്തനങ്ങള
ലകക്ഷ്യമഷിട്ടു കകവാണറ്റ്  കുറഞ്ഞതറ്റ്  തുടര്ച്ചയവായ 250 കഹക്ടര് പ്രമദശതറ്റ്  മകരഗ്രവാമന എന്ന
മപരഷില്  പ്രവര്തനങ്ങള  നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്  ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.  കുമവായന,  സൂക
മൂലകങ്ങള,  ദസ്വഷിതടീയ  മൂലകങ്ങള  എന്നഷിവയുകട  പ്രമയവാഗന  ഉറപ്പുവരുമതണതവാണറ്റ് .
2021-22-ല്  ഈ  പദ്ധതഷിയവായഷി  4856.00  ലകന  രൂപവകയഷിരുത്തുന.  സനമയവാജഷിത
വളപ്രമയവാഗന,  സനമയവാജഷിത  കടീടമരവാഗ  നഷിയന്ത്രണന,  ഹജവ  വള  പ്രമയവാഗന,
കതങ്ങറ്റ്കയറ  യന്ത്രങ്ങളുകട  വഷിതരണന,  നഴറ്റ് സറഷികള  സവാപഷിക്കല്,  ജലമസചെന
യൂണഷിറ്റുകള  മുതലവായ  പ്രവര്തനങ്ങളവാണറ്റ്  ഉളകപടതഷിയഷിട്ടുളതറ്റ് .  പുതഷിയ
മകരഗ്രവാമങ്ങള  കതരകഞ്ഞടക്കുന്നതവാണറ്റ് .  ആരനഭതഷില്  നല്കഷിയ  സഹവായന  മൂന്നറ്റ് 
വര്ഷന  തുടരുന്നതവാണറ്റ് .  രണ്ടുന  മൂനന  വര്ഷങ്ങളഷികല  സഹവായന  കതരകഞ്ഞടക്കകപട്ട
ഘടകങ്ങളക്കറ്റ്  മവാത്രമവായഷിരഷിക്കുന.  കതരകഞ്ഞടത പഞവായത്തുകളഷിലവായഷിരഷിക്കുന പദ്ധതഷി
നടപഷിലവാക്കുക. കൂടവാകത നവാളഷിമകര വഷികസന മബവാര്ഡറ്റ് , തമദ്ദേശ ഭരണ സവാപനങ്ങള,
കൃഷഷിവകുപറ്റ്  എന്നഷിവ  വഴഷി  നടപഷിലവാക്കുന്ന  പദ്ധതഷികള  പഞവായതറ്റ്  തലതഷില്
സനമയവാജഷിപഷിച്ചറ്റ്  നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനുള  സവാപന  വഷികസനതഷിനുള  സഹവായന
അധഷികമവായഷി  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  മവാതൃക  ഫവാന  പവാനുകള  തയവാറവാക്കഷി  തമദ്ദേശഭരണ
സവാപനങ്ങളുകട വഷിഹഷിതതഷില് നഷിനന അധഷിക സഹവായന ഉറപവാക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .

   ഉല്പവാദനകമതയഷിലവാതതുന,  പ്രവായന  കചെന്നതുന  മരവാഗന  ബവാധഷിച്ചതുമവായ
കതങ്ങുകള  കവട്ടഷിമവാറഷി  കരഷിക്കഷിനുന  കകവാപ്രയ്ക്കുന  അനുമയവാജക്ഷ്യമവായ  കുറഷിയ  ഇനവന
കപവാക്കനകറഞ്ഞ  (കസമഷി  ഡസ്വവാര്ഫറ്റ്  )ഇനന  ഹതകളുന  അടതടത  പ്രമദശതറ്റ് 
ശവാസടീയമവായഷി  കൃഷഷി  കചെയ്യുന്നതഷിനുള  മപ്രവാതവാഹനന  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  ഉയര്ന്ന
ഉലവാദനകമതയുള/കുറഷിയ  ഇനങ്ങളുകട  മവാതൃകവാ  ഫവാമുകള  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ് 
വഷിഹഷിതന  വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .  മവാതൃക  ഫവാമഷിനറ്റ്  കുറഞ്ഞതറ്റ്  0.20  കഹക്ടര്
വഷിസ്തൃതഷി ഉണവായഷിരഷിക്കണന. ഇതഷിനവായഷി 50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
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 നവാളഷിമകര വഷികസനതഷിനവായഷി സനമയവാജഷിത കടീടമരവാഗ നഷിയന്ത്രണ പരഷിപവാടഷികള
മപ്രവാജക്ടറ്റ്   രടീതഷിയഷില്   ഏകറടതറ്റ്  പ്രധവാനകപട്ട   കടീടങ്ങകളയുന   മരവാഗങ്ങകളയുന
നഷിയന്ത്രഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  കക്ഷ്യവാമയഷിന് അടഷിസവാനതഷില് പരഷിപവാടഷികള നടപഷിലവാക്കുന്നതവാണറ്റ് .
ഇതഷിനവായഷി 50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

  നവാളഷിമകര  മഷിഷകന  ഭവാഗമവായഷി,  സനസവാനകത  നവാളഷിമകര  കൃഷഷി
പുനരുജടീവഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  2591.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  പുതഷിയ
ഹതകള  നട്ടുന,  നഷിലവഷിലുളവ  പരഷിപവാലഷിചന  നവാളഷിമകര  സമതറ്റ്  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുക,
നവാളഷിമകരതഷികന  ഉലവാദനകമത  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുക,  കവാര്ഷഷിക  വക്ഷ്യവസവായവമവായഷി
ബന്ധഷിപഷിക്കുക  എന്നഷിവയവാണറ്റ്  ഉമദ്ദേശ  ലകക്ഷ്യങ്ങള.  1.44  ലകന  കഹക്ടര്  പ്രമദശതറ്റ് 
പുതുതവായഷി കതങ്ങഷിന്ഹതകള നടന്നതഷിനുന  3.00  ലകന കഹക്ടറഷില് മവാറഷി നടന്നതഷിനുന
ലകക്ഷ്യമഷിടന.  കക.എ.യു,  സഷി.ഡഷി.ബഷി,  സഷി.പഷി.സഷി.ആര്.ഐ,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ  കള,
തമദ്ദേശഭരണ  സവാപനങ്ങള,  പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷിക  സഹകരണ  സനഘങ്ങള,
എന്നഷിവയുകട സഹവായമതവാകട മകരളതഷികല ഓമരവാ വവാര്ഡഷിലുന ഓമരവാ വര്ഷവന 75
കതങ്ങഷിന് ഹതകള നട്ടുപഷിടഷിപഷിമക്കണ ആവശക്ഷ്യകതയുണ്ടുറ്റ് .

പുനരുജടീവന പദ്ധതഷിയുകട പ്രധവാന ഘടകങ്ങള തവാകഴ പറയുന്നവയവാണറ്റ് . 

• പ്രവായന കചെന്നതുന, ഉലവാദനകമതയഷിലവാതതുന, അസുഖന വന്നതുമവായ കതങ്ങുകള
മുറഷിച മവാറ്റുക ഉയര്ന്ന ഉലവാദനകമതയുളതുന, കപവാക്കന കുറഞ്ഞതുന/കുറഷിയ ഇനന
ഹതകളുന കവച പഷിടഷിപഷിക്കുക

• സനമയവാജഷിത  പരഷിപവാലന  രടീതഷികളഷിലൂകട  നഷിലവഷിലുള  കതങ്ങഷിന്മതവാപ്പുകള
പൂനരുജടീവഷിപഷിക്കുക

• കതങ്ങഷിന്ഹതകള മവാറഷി നടന്നതഷിനുള ധനസഹവായന

• നഷിലവഷിലുള മതവാട്ടങ്ങളഷില് മുനഷിയ ഇനന കതങ്ങഷിന് ഹതകള കവച പഷിടഷിപഷിക്കുക
വഷിതറ്റ്  മതങ്ങകള  ലഭഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  കതങ്ങഷിന്  മതവാപ്പുകള  വഷികസഷിപഷിക്കുക
വഷിതറ്റ്  സനഭരണന,  നഴറ്റ് സറഷി ചെവാര്ജ്ജുകള,  കതങ്ങഷിന് ഹതകളുകട ഉല്പവാദനന
തുടങ്ങഷിയ  നവാളഷിമകര  മഷിഷന്  വഷിഭവാവനന  കചെയ്തു  പ്രവര്തനങ്ങള
നടപഷിലവാക്കുന്നതവാണറ്റ് .

  ഗുണനഷിലവവാരമുള  കതങ്ങഷിന്ഹതകളുകട  ഉല്പവാദനതഷിനുന  വഷിതരണതഷിനുമുള
മകരസമുദ്ധഷി  പദ്ധതഷി  നവാളഷിമകര  മഷിഷനു കടീഴഷിലുള കതങ്ങഷിന്ഹത ഉല്പവാദനവമവായഷി
സനമയവാജഷിപഷിക്കുന.  അനുഭവസമത്തുള പ്രവാഥമഷിക കവാര്ഷഷിക സഹകരണ സനഘങ്ങള,
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എഫറ്റ് .പഷി.ഒ കള,  കവാര്ഷഷിക സര്വകലവാശവാല,  സഷി.പഷി.സഷി.ആര്.ഐ, സഷി.ഡഷി.ബഷി എന്നടീ
സവാപനങ്ങളുകട സഹവായമതവാകട ഇതു നടപഷിലവാക്കുന.

  ആറളന  ഫവാമഷികല  കതങ്ങുകളുകട  പുനരുജടീവനവന  ഫവാമഷികന  നവാളഷിമകര  വഷിത്തു
ഫവാമവാക്കഷി മവാറവാനുമുള പരഷിപവാടഷിയുകട രണവാന  വര്ഷകത ധനസഹവായവന നവാളഷിമകര
മഷിഷനഷില്  ഉളപടതഷിയഷിരുന..  ഘടകങ്ങൾ  തഷിരഷിചള  പദ്ധതഷി  വഷിഹഷിതന  തവാകഴ
കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങൾ
വഷിഹഷിതന 

(ലകന രൂപ)
1 മകരഗ്രവാമന 4856

2
ഉയർന്ന ഉലവാദനകമതയുള കുറഷിയ/കപവാക്കനകുറഞ്ഞ മവാതൃകവാ നവാളഷിമകര 
ഫവാമുകളുകട വഷികസനന

50

3
കക്ഷ്യവാമയഷിൻ അടഷിസവാനതഷിൽ കതങ്ങഷിൻ മതവാട്ടങ്ങളഷിൽ കടീടമരവാഗ 
പരഷിപവാലന പദ്ധതഷി

50

4
നവാളഷിമകര മഷിഷകന ഭവാഗമവായഷി സനസവാനകത നവാളഷിമകര കൃഷഷി 
പുനരുജടീവഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള പദ്ധതഷി  നവാളഷിമകര വഷികസന കകഡൌണസഷില്–
(മൂന്നവാന വര്ഷന)

2591

ആകക 7547

6)
സുഗന്ധ വക്ഷ്യഞ്ജന 
വഷികസനന

ശടീർഷകന : 2401-00-108-59  1010.00 ലകന രൂപ

കുരുമുളകറ്റ്  പുനരുജടീവന  പദ്ധതഷിയുകട  ഭവാഗമവായുള  വഷിമകനടീകൃത  കുരുമുളകറ്റ് 
നഴറഷികള,  പുതഷിയ കുരുമുളകറ്റ്  മതവാട്ടങ്ങള,  നഷിലവഷിലുള മതവാട്ടങ്ങളുകട പുനരുജടീവനന,
ഇടക്കഷി  ജഷിലയഷില്  സമഗ്ര  കുരുമുളകറ്റ്  വഷികസനന,  കൂടതല്  പ്രമദശമതക്കറ്റ്  കൃഷഷി
വക്ഷ്യവാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള  സഹവായന,  കൂടവാകത  ഇഞഷി,  ജവാതഷി,  മഞ്ഞള,  ഗ്രവാമ  എന്നടീ
വഷിളകളുകട  കൃഷഷി  വക്ഷ്യവാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള  സഹവായന  എന്നടീ  ഘടകങ്ങളവാണറ്റ് 
ഉളകപടതഷിയഷിട്ടുളതറ്റ് . 

 പ്രളയബവാധഷിത  പ്രമദശങ്ങളഷില്  ജവാതഷികൃഷഷി  പുനനഃസവാപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന്ന  100.00  ലകന  രൂപ  നഷിലകമവാരുക്കല്,  നടടീല്വസ്തുക്കള  മററ്റ് 
ഉതറ്റ്പവാദമനവാപവാധഷികള, ജലമസചെനന ഇവയവായഷി ഉപമയവാഗഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് . ഇതഷില് 25.00
ലകന  രൂപ  ഇടക്കഷി  ജഷിലയഷികല  ജവാതഷികൃഷഷി  പുനസവാപഷിക്കുന്നതഷിനുന
വഷികസഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന  വകയഷിരുത്തുന.   ഇഞഷി,  മഞ്ഞള,  ജവാതഷി,  ഗ്രവാമ  എന്നടീ
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വഷിളകളുകട  ഇടവഷിള/ഏകവഷിള  കൃഷഷിയുന  വഷിസ്തൃതഷി  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള പരഷിപവാടഷികളുന
ഇതഷിലൂകട ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന്ന 54.00 ലകന രൂപയഷില് 10.00
ലകന  രൂപ  ഇടക്കഷി  ജഷിലയഷില്  ഇഞഷി,  മഞ്ഞള,  ജവാതഷി,  ഗ്രവാമ  എന്നഷിവയുകട  കൃഷഷി
വഷിസ്തൃതഷി വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷിട്ടവാണറ്റ് .

കൃഷഷിവഷിജവാന  മകനങ്ങളുകട  സവാമങതഷിക  സഹവായമതവാകട  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള
മുമഖന  കുരുമുളകഷികന  നടടീല്  വസ്തുക്കള  വഷികസഷിപഷികച്ചടക്കുന്നതഷിനവായഷി  നഴറ്റ് സറഷികള
സവാപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  മപ്രവാജക്ടറ്റ്  അധഷിഷഷിത  സഹവായമവായഷി  50.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  കതരകഞ്ഞടത എഫറ്റ് .പഷി.ഒ കള നഴറ്റ് സറഷികള സവാപഷിക്കുന്നതറ്റ്  ആ
പ്രമദശകത കൃഷഷിവഷിജവാന മകനങ്ങള വഴഷിയവായഷിരഷിക്കുന.

ഇടക്കഷി  ജഷിലയഷികല  കുരുമുളകറ്റ്  വഷികസനതഷിനവായഷി  500.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന. ഇതഷില് കര്ഷകര് വഷികസഷിപഷികച്ചടക്കുന്ന ഇനങ്ങളുകട പ്രചെരണന,  മണ്ണറ്റ് 
രഹഷിത  നഴറഷി,  ദസ്വഷിതടീയ   സൂക  മൂലകങ്ങളക്കുള  സഹവായന– ,  മസവായഷില്
അമടീലഷിമയവാറന്സറ്റ് ,  അമഗ്രവാ  സര്വ്വടീസറ്റ്  കസനര്  മുമഖന  മരവാഗ  നഷിവവാരണ
സറ്റ് കപ്രയഷിനഗറ്റ് ,  വഷി.എ.എന.  മപ്രവാതവാഹനന,  കുരുമുളകറ്റ്  സമഷിതഷികളുകട  പുനരുജടീവനന
എന്നഷിവ  ഉളകപടന.   ഘടകങ്ങൾ  തഷിരഷിചള  പദ്ധതഷി  വഷിഹഷിതന  തവാകഴ
കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമര്

ഘടകങ്ങള
തുക 

(ലകന രൂപ)
1 കുരുമുളകറ്റ് വഷിസ്തൃതഷി വഷികസനന 100.0
2 മററ്റ് സുഗന്ധവക്ഷ്യജനങ്ങളുകട വഷിസ്തൃതഷി വഷികസനന 54.00
3 വഷിമകനടീകൃത മനഴറഷി 6.00
4 കുരുമുളകറ്റ് മതവാട്ടങ്ങളുകട പുനരുജടീവനന 200.00
5 പ്രളയബവാധഷിത പ്രമദശങ്ങളഷില് ജവാതഷികൃഷഷി പുനരുദ്ധവാരണന 100.00
6 എഫറ്റ്. പഷി. ഒ.കള മുമഖന പദ്ധതഷി അധഷിഷഷിത നഴറഷി സവാപനന 50.00
7 ഇടക്കഷി ജഷിലയഷില് സമഗ്ര കുരുമുളകറ്റ് വഷികസനന 500.00

ആകക 1010.00

7)
ഹഹ-കടകറ്റ് 
അഗ്രഷികളച്ചര്

ശടീർഷകന : 2401-00-113-82 200.00 ലകന രൂപ

2021-22  വവാര്ഷഷിക  പദ്ധതഷിയഷില്  മകനവാവഷിഷ്കൃത  പദ്ധതഷിയവായ
പഷി.എന.കക.എസറ്റ് .ഹവ.യഷിലൂകട  ഹമമകവാ  ഇറഷിമഗഷന്/  കഫര്ട്ടഷിമഗഷന്,  പ്രസഷിഷന്
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ഫവാമഷിനഗറ്റ്  നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനവായഷി അധഷിക സബറ്റ് സഷിഡഷി നല്കുന്നതഷിനറ്റ്  190.00  ലകന
രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  ഇതറ്റ്  സനസവാന വഷിഹഷിതമവായ 25 ശതമവാനമവാണറ്റ് .

   സനരനഭകകര  സഹവായഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  ജഷിലവാതലതഷിലുന  സനസവാനതലതഷിലുന
സവാപന  സഹവായമതവാകട  വഷിദഗ്ദ്ധരുമടയുന  സഹവായ  ഗ്രൂപ്പുകളുമടയുന  ഒരു  ശനഖല
വഷികസഷിപഷികച്ചടക്കുവവാന്  ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  വഷി.എച്ചറ്റ് .എസറ്റ് .ഇ  സര്ട്ടഷിഫഷിക്കറ്റുളവകരയുന
വഷിരമഷിച്ച  ഉമദക്ഷ്യവാഗസകരയുന  മററ്റ്  വഷിദഗ്ദ്ധകരയുന  പരഷിശടീലനന  നല്കഷി  മമല്പറഞ്ഞ
സഹവായഗ്രൂപഷില്  ഉളകപടത്തുന്നതവാണറ്റ് .  ഹഹകടകറ്റ്  അഗ്രഷിക്കളച്ചര്
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള മവാനവവഷിഭവമശഷഷി വഷികസന സഹവായന സമമതഷി  മുമഖന“ ”
നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി  10.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  സമമതഷിയഷിലുള
കഡമമവാണമസ്ട്രേഷന്  യൂണഷിറഷികന  വഷികസനതഷിനവായഷി  വഷിഹഷിതതഷികന  ഒരു  ഭവാഗന
വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് . 

ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന
കമ

നമർ
ഘടകങ്ങള

തുക
(ലകന രൂപ)

1
ഹമമകവാ ഇറഷിമഗഷന്/കഫര്ട്ടഷിമഗഷന്/പ്രസഷിഷന് ഫവാമഷിനഗറ്റ്- അധഷിക 
സബഷിഡഷി (പുതഷിയതറ്റ്)

190

2
സമമതഷി മുമഖന സവാമങതഷിക സഹവായതഷിനുന കവാരക്ഷ്യമശഷഷി 
വർദ്ധഷിപക്കുന്നതഷിനുന മവണഷിയുള മവാനവ വഷിഭവ ഗ്രൂപറ്റ്

10

ആകക 200

8)

പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള, പൂക്കള, 
ഔഷധസസക്ഷ്യങ്ങള 
എന്നഷിയുകട വഷികസനന

ശടീർഷകന : 2401-00-119-79 2515.00 ലകന രൂപ

പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള,  പൂക്കള,  ഔഷധസസക്ഷ്യങ്ങള  എന്നഷിവയുകട  വഷികസനതഷിനവായഷി
2515.00  ലകന   രൂപവകയഷിരുത്തുന.  ഈ  പദ്ധതഷിയുകട  25  ശതമവാനന
ഗുണമഭവാകവാക്കള വനഷിതകളവായഷിരഷിക്കുന.

 ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങളുകട  കൃഷഷി  ജനപ്രഷിയമവാക്കുക  എന്ന  ലകക്ഷ്യമതവാകട  2020-21  ല്
സനസവാനതറ്റ്  ഫലവഷികസനതഷിനവായഷി  നടതഷിയ  പദ്ധതഷി  ഈ  വര്ഷവന  തുടരുന.
നടടീല്  വസ്തുക്കളുകട  ഉലവാദനവന  വഷിതരണവന  വഷിസ്തൃതഷി  വഷിപൂലടീകരണ  പരഷിപവാടഷികള,
പരഷിപവാലനന,  വഷിളകവടപറ്റ് ,  ശടീതടീകരണ  സനഭരണഷി,  സനസ്ക്കരണന,  മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധനവറ്റ് ,
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വഷിപണനന,  വഷിതരണശനഖലവാ  വഷികസനന  എന്നഷിങ്ങകന  പഴകൃഷഷിയുകട  സമഗ്രമവായ
മപ്രവാതവാഹനതഷിനുന  കര്ഷകരുകട  വരുമവാനന  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുമുള  എലവാ
പരഷിപവാടഷികളുന  ഈ പദ്ധതഷിയഷിലൂകട  പഷിന്തുണയ്ക്കുന.  തമദ്ദേശടീയ  പഴങ്ങളക്കു  പുറകമ  ലഷിച്ചഷി,
റമ്പൂട്ടവാന്, അവക്കവാമഡവാ, മവാനമഗവാസ്റ്റേഷിന് തുടങ്ങഷി മററ്റ്  ഉഷ്ണമമഖലവാ -വഷിമദശടീയ പഴങ്ങളുകട
പ്രചെവാരണതഷിനു  ഊന്നല്  നല്കുന.  വടീട്ടുവളപഷികല  കൃഷഷിയുന  വവാണഷിജക്ഷ്യ  കൃഷഷിയുന
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  കവാര്ഷഷിക  സര്വ്വകലവാശവാല,  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക,
മഹവാര്ട്ടഷിമകവാര്പറ്റ്  എന്നഷിവയുകട പഷിന്തുണമയവാകട കവാര്ഷഷിക വഷികസന കര്ഷക മകമ
വകുപറ്റ്  പദ്ധതഷി  നടപഷിലവാക്കുന.  ഫലവര്ഗ്ഗ  വഷികസന  പരഷിപവാടഷി  10  വര്ഷമതയറ്റ് 
ഘട്ടനഘട്ടമവായഷി നടപഷിലവാക്കുന.

  സനസവാനതറ്റ്  2021-22  ല് പഴവര്ഗ്ഗ വഷികസനതഷിനവായഷി  2190.00  ലകന രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന്നതഷില്  ഗുണനഷിലവവാരമുള  നടടീല്വസ്തുക്കളക്കവായുള  മപ്രവാജനഷി
പഴമതവാട്ടന,  പ്രജനനന,  വഷിസ്തൃതഷി വഷികസനന,  ജലമസചെനന,  ഹവാര്ഡനഷിനഗറ്റ്  യൂണഷിറ്റുകള,
വടീട്ടുവളപഷിലുന വവാണഷിജക്ഷ്യവാടഷിസവാനതഷിലുമുള കൃഷഷി മപ്രവാതവാഹനന, എന്നഷിവ ഉളകപടന.
തമദ്ദേശടീയ പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളവായ വവാഴ,  ഹപനവാപഷിള മുതലവായവയുകട വഷികസനവന ഇതഷില്
ഉളകപടന.  വകുപ്പുതല  മതവാട്ടങ്ങളുന  നഴറ്റ് സറഷികളുന  പഴമതവാട്ടങ്ങളുകട
വഷികസനതഷിനവായഷി  ഉപമയവാഗഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  കവാര്ഷഷിക  വഷികസന  കര്ഷക  മകമ
വകുപറ്റ്  സനസവാനതറ്റ്  സമഗ്ര പഴവര്ഗ്ഗ വഷികസനതഷിനവായഷി സമര്പഷിക്കുന്ന വഷിശദവന
സമഗ്രവമവായ പദ്ധതഷി റഷിമപവാര്ട്ടഷികന അടഷിസവാനതഷിലവായഷിരഷിക്കുന പദ്ധതഷി നടപഷിലവാക്കുക.
വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക,  മഹവാര്ട്ടഷിമകവാര്പറ്റ് ,  മകരള  കവാര്ഷഷിക  സര്വ്വകലവാശവാല,  കൃഷഷി
വഷിജവാനമകനന,  പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷിക  സഹകരണ  സനഘങ്ങള,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ  കള
എന്നഷിവയുകട  സഹകരണമതവാകടയവായഷിരഷിക്കുന  പദ്ധതഷി  നടപഷിലവാക്കുക.  ഓമരവാ
ഏജന്സഷിക്കുമുള  വക്ഷ്യകമവായ  ഉതരവവാദഷിതങ്ങളുന  ലകക്ഷ്യങ്ങളുന  നല്മകണതവാണറ്റ് .
മകനപദ്ധതഷികളവായ  എന.  ഐ.  ഡഷി.എച്ചറ്റ് ,  പഷി.എന.കക.എസറ്റ് .ഹവ  എന്നഷിവയുമവായഷി
സനമയവാജഷിച്ചറ്റ്  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  പഴകൃഷഷി  ഏകറടക്കുവവാന്  പരമവാവധഷി  സഹവായന  നല്കുന.
ശമളകചെലവകള,  വവാഹനന വവാങ്ങല് എന്നഷിവ അനുവദനടീയമല.  വവാഴപഴതഷിനുന മററ്റ്
ഉഷ്ണമമഖലവാ  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുമവായുള  ശടീതഷികരണ  ശനഖല  വഷികസഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
500.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  വഷിശദമവായ  മപ്രവാജക്ടറ്റ്  കപ്രവാമപവാസല്
തയവാറവാക്കുന്നതഷിനവായഷി 2.00 ലകന രൂപ നടീക്കഷിവയ്ക്കുന.

  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള,  കവാരക്ഷ്യകമതയുള  പ്രവാഥമഷിക  കവാര്ഷഷിക
സഹകരണ  സനഘങ്ങള  എന്നഷിവയുമവായഷി  സനമയവാജഷിച്ചറ്റ്  കവാര്ഷഷിക  വഷികസന
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കര്ഷകമകമവകുപറ്റ്  എലവാ  ജഷിലകളഷിലുന  പദ്ധതഷി  നടപഷിലവാക്കുന.  വയനവാടറ്റ്  പഴഗ്രവാമന,
പവാലക്കവാടറ്റ്  ജഷിലയഷികല മുതലമട പഴഗ്രവാമന എന്നഷിവ ഈ പരഷിപവാടഷിയുകട ഭവാഗമവായഷിരഷിക്കുന. 

അനുഭവ സമത്തുള അനഗടീകൃത കര്ഷക ഉലവാദന കമനഷികളഷിലൂകട തമദ്ദേശടീയവന
വഷിമദശടീയവമവായ ഫലവര്ഗ്ഗകൃഷഷിയുകട കൃഷഷി വഷിസ്തൃതഷി വഷികസഷിപഷിക്കവാന്  200.00  ലകന
രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

 ഗ്രൂണമഭവാക്തൃ   കര്ഷകരുകട    രജഷിമസ്ട്രേഷനുന  പ്രദര്ശന  മപവാട്ടുകളുകട  ജഷിമയവാ
ടവാഗഷിനങ്ങുന  ഉറപവാക്കുന.  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  ഉലന്നങ്ങള  വഷിറഴഷിക്കുന്നതഷിനുന  നക്ഷ്യവായമവായ  വഷില
ഉറപവാക്കുന്നതഷിനുന വഷിപണഷികള മുന്കൂട്ടഷി തഷിരഷിച്ചറഷിയുന.  മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധനവറ്റ് ,  വഷിതരണ ശനഖല
സവാപഷിക്കല് എന്നഷിവയുന മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന. 

ഇടക്കഷി, വയനവാടറ്റ്  ജഷിലകളഷില് exotic പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കറ്റ്  ഊന്നല് നല്കഷികക്കവാണ്ടുള
പഴവര്ഗ്ഗ വഷികസനതഷിനവായഷി 500.00 ലകന രൂപ വടീതന വകയഷിരുത്തുന. 

തരഷിശുനഷിലതഷില്  വവാഴ  കൃഷഷിയവായഷി  സുഭഷിക  മകരളന  പദ്ധതഷിയഷിലുളകപടതഷി
100.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

 പുഷ്പകൃഷഷി  യൂണഷിറ്റുകള  തുടങ്ങുന്നതഷിനുള  സഹവായവന  ടഷിഷക്യുകളച്ചര്  യൂണഷിറ്റുകള
ഉളകപകട  പൂതഷിയ  മഫവാറഷികളച്ചര്  നഴറഷികള,  മഗ്രഡഷിനഗറ്റ് /  പവായഷിനഗറ്റ്  കസനറുകള
എന്നഷിവ  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുള  സഹവായവന  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  പുഷ്പഗ്രവാമങ്ങള
സവാപഷിക്കുകയുന  പൂക്കളുകട  വഷിപണനതഷിനവായഷി  വഷിപണഷികള  കകണത്തുകയുന  കചെയ്യുന.
ഓമരവാ പ്രമദശതഷികനയുന അനുമയവാജക്ഷ്യതയുന വഷിപണന സവാധക്ഷ്യതയുന അടഷിസവാനമവാക്കഷി
പൂകച്ചടഷികള  കതരകഞ്ഞടക്കുന.  പുഷ്പകൃഷഷി  വഷികസനതഷിനവായഷി  100.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷില്  10.00  ലകന  രൂപ  ഇടക്കഷി  ജഷിലയഷില്  പുഷ്പകൃഷഷി
വക്ഷ്യവാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  നടീക്കഷി  വച്ചഷിരഷിക്കുന.  ആര്.കക.വഷി.ഹവ,  എസറ്റ് .എച്ചറ്റ് .എന
എന്നഷിവയഷില് നഷിനള ഫണ്ടുന ഈ പദ്ധതഷിയഷില് സനമയവാജഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .

  ഔഷധ  സസക്ഷ്യങ്ങള  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുള  പദ്ധതഷി  സനസവാനതറ്റ് 
നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്  ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.  ക്ലസ്റ്റേറുകള  മുമഖന  വഷിസ്തൃതഷി  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുക
കളകന്  കസനറുകള,  സസക്ഷ്യ  ആമരവാഗക്ഷ്യ  പരഷിപവാലന  യൂണഷിറ്റുകള  സവാപഷിക്കുക,
ഗതവാഗതന/വഷിപണനന  എന്നഷിവയവായഷി  50.00  ലകന  രൂപവകയഷിരുത്തുന.  കൃഷഷിവകുപറ്റ് 
മുമഖന  തഷിരകഞ്ഞടക്കകപട്ട  ജഷിലകളഷിലവാണറ്റ്  ഈ  പദ്ധതഷി  നടപഷിലവാക്കുന്നതറ്റ് .
സസ്വകവാരക്ഷ്യ/സര്ക്കവാര്  ആയുര്മവദ  ഫവാര്മസന്യൂട്ടഷിക്കലുകളുമവായഷി  വഷിപണന  ബന്ധന

വവാർഷഷിക പദ്ധതഷി - 2021-22 പപേജജ്  - 69



സവാപഷിമക്കണതവാണറ്റ് .  ഔഷധ  സസക്ഷ്യമബവാര്ഡഷികന  സഹവായമതവാകട
നടപഷിലവാക്കഷികക്കവാണഷിരഷിക്കുന്ന പദ്ധതഷിയുമവായഷി സനമയവാജഷിപഷിമക്കണതവാണറ്റ് .

വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  യഷിലൂകട  ചെക്കയുകട  സനഭരണന,  വക്ഷ്യവാപവാരന,  സനസരണന
എന്നഷിവയവായഷി 75.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന. ഇതഷില് 25.00 ലകന രൂപ
വടീതന  ഇടക്കഷി,  വയനവാടറ്റ്  ജഷിലകളഷികല  ചെക്കയുകട  സനഭരണന,  വക്ഷ്യവാപവാരന,  സനസരണന
എന്നഷിവയവായഷിരഷിക്കുന.  ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

പദ്ധതഷി
തുക 

(ലകന രൂപ)
1 പഴവർഗ്ഗങ്ങളുകട വഷികസനന 2190
2 പൂക്കളുകട വഷികസനന 100
3 ഔഷധ സസക്ഷ്യങ്ങളുകട വഷികസനന 50

4
വഷി.എഫറ്റ്.പഷി.സഷി.കക.യഷിലൂകട ചെക്കയുകട സനഭരണന, 
വക്ഷ്യവാപവാരന, സനസ്ക്കരണന (പുതഷിയതറ്റ്)

75

5 സുഭഷിക മകരളന - അധഷിക ധനസഹവായന 100
ആകക 2515

9)
കവങ്ങറ്റ്  കൃഷഷിയ്ക്കുള 
പ്രമതക്ഷ്യക പദ്ധതഷി

ശടീർഷകന : 2401-00-108-56 100.00 ലകന രൂപ

നമ്മുകട  സനസവാനകത,  പ്രമതക്ഷ്യകഷിച്ചറ്റ്  വടക്കന്  ജഷിലകളഷികല  ഒരു  പ്രധവാന
മതവാട്ടവഷിളയവാണറ്റ്  കവങ്ങറ്റ് .  കവങ്ങറ്റ്  കൃഷഷി  കചെയന്ന  പ്രമദശതഷികന  വഷിസ്തൃതഷിയുന
ഉലവാദനവന  കുറഞ്ഞുവരുന്നതവായഷിട്ടവാണറ്റ്  കണക്കുകള  സൂചെഷിപഷിക്കുന്നതറ്റ് .  കവങ്ങഷികന
ബവാധഷിക്കുന്ന മഹവാളഷി  എന്ന മരവാഗമവാണറ്റ്  ഇതഷികന പ്രധവാന കവാരണന.  ഇതുമൂലന  കൃഷഷി
സനരകണതഷിനറ്റ്  ഉയര്ന്ന  ഉലവാദനകചെലവറ്റ്  മവണഷി  വരുന.  നലയഷിനന  നടടീല്
വസ്തുക്കള  ലഭഷിക്കവാതതഷിനവാലുന,  കൃഷഷി  കചെയ്യുന്നതഷിനറ്റ്  ആവശക്ഷ്യമവായ  സഹവായന
കഷിട്ടവാതതഷിനവാലുന,  കമച്ചകപട്ട  സവാമങതഷിക  കൃഷഷി  രടീതഷികള  സസ്വടീകരഷിക്കുവവാന്  കവങ്ങറ്റ് 
കര്ഷകര്  വഷിമുഖത  കവാണഷിക്കുന.  ആയതഷിനവാല്,  വടക്കന്  ജഷിലകളഷില്  കവങ്ങറ്റ് 
കൃഷഷിയുകട  വഷിസ്തൃതഷി  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന,  വഷിപണനതഷിനുന  കൃഷഷി  സനരകണതഷിനുന
പരഷിപവാലനതഷിനുമവായഷി 100.00 ലകന രൂപ 2021-22 ബജറഷില് വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.
കവാസര്മഗവാഡറ്റ്  ജഷിലയ്ക്കുള  ഫണറ്റ്  കവാസര്മഗവാഡറ്റ്  പവാമക്കജഷില്  നഷിനന
കകണതവാവൃന്നതവാണറ്റ് .
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  പദ്ധതഷി  വഷിഹഷിതതഷില്  നഷിനന  യഥവാകമന  5.00  ലകന  രൂപയുന  20.00  ലകന
രൂപയുന ഇടക്കഷി, വയനവാടറ്റ്  ജഷിലകളഷികല കവങ്ങറ്റ്  കൃഷഷിയവായഷി നടീക്കഷി വച്ചഷിരഷിക്കുന.

10)

മണ്ണഷിമനയുന മവരഷിമനയുന 
ആമരവാഗക്ഷ്യ പരഷിപവാലനവന
ഉതറ്റ്പവാദനകമത 
ഉയര്തലുന

ശടീർഷകന : 2401-00-800-28 3050.00 ലകന രൂപ

മകരളതഷികല മണ്ണറ്റ്  സമതഷിലുണവായ മപവാഷക മൂലകങ്ങളുകട കുറവറ്റ്  പരഷിഗണഷിച
കകവാണറ്റ്  കവാര്ഷഷിക  വഷിളകളുകട  ഉലവാദനകമത  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ് ,  മണ്ണഷികന
ആമരവാഗക്ഷ്യന ഉയര്മതണതറ്റ്  അതക്ഷ്യനവാമപകഷിതമവാണറ്റ് . മണ്ണറ്റ്  പരഷിമശവാധനവാ ഫലങ്ങളുകട
അടഷിസവാനതഷില്  ആവശക്ഷ്യമവായ  മസവനങ്ങള  നല്കഷി  വഷിളകളുകട  ഉലവാദനകമത
ഉയര്ത്തുക എന്ന ലകക്ഷ്യതഷിനവാണറ്റ്  ശ്രദ്ധ നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ് .

മണ്ണറ്റ്  പരഷിമശവാധനയുകട  അടഷിസവാനതഷില്  കവാര്ഷഷിക  ഉലവാദനതഷിനറ്റ് 
ആവശക്ഷ്യമവായ  ദസ്വഷിതടീയ,  സൂകമൂലകങ്ങള,  മണ്ണഷികന  പഷി.എച്ചറ്റ് /അമൂതസ്വന
പരഷിഹരഷിക്കുന്നതഷിനുള  ഗുണനഷിലവവാരമുള  ഉലവാദമനവാപവാധഷികള  എന്നഷിവ  നല്കുകയുന
കചെയ്യുന. കവാര്ഷഷിക സര്വ്വകലവാശവാല ശുപവാര്ശ അടഷിസവാനതഷിലവായഷിരഷിക്കുന നല്കുന്ന
ഉലവാദമനവാപവാധഷികളുകട  അളവറ്റ്  നഷിശയഷിക്കുക.  ഉലവാദനകമത  കമച്ചകപടത്തുന്നതഷിനറ്റ് 
മണ്ണഷികന  അമ്ലത  കുറയവാനുള  നടപടഷികള  എടമക്കണതറ്റ്  അതക്ഷ്യവാവശക്ഷ്യമവാണറ്റ് .  എലവാ
ജഷിലകളക്കുന മണ്ണറ്റ്  അമടീലഷിമയവാറന്റുകള എതഷിച നല്കുന്നതഷിനവായഷി  3000.00  ലകന
രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  പച്ചഷില  വളപ്രമയവാഗതഷിനുന,  മണ്ണ  പരഷിമശവാധനവാ
അടഷിസവാനതഷില്  ദസ്വഷിതടീയ,  സൂക  മപവാഷക  മൂലകങ്ങള  എതഷിച  നല്കവാന്
സഹവായഷിക്കുന്നതഷിനുമവായഷി 25.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണ്ടുറ്റ് . 

ജടീവവാണു  വളങ്ങള,  ജടീവവാണു  കടീടനവാശഷിനഷികള  ഉപമയവാഗഷിച്ചറ്റ്  വഷിതഷികന
പരഷിപവാലനന,  ഹട്രൈമക്കവാകടര്മയുകട  ഉപമയവാഗന,  കവസഷിക്കുലര്  ആര്ബസ്കുലര്
ഹമമക്കവാറഷിസ  (വഷി.എ.എന),  മഫവാമസ്റ്റേററ്റ്  മസവാലുബഷിഹലസഷിനഗറ്റ്  ബവാക്ടടീരഷിയ
(പഷി.എസറ്റ് .ബഷി),  ഹജവവള  പ്രമയവാഗന,  വളര്ച്ചയവാവശക്ഷ്യമവായ  ഹറമസവാ  ബവാക്ടടീരഷിയ
(പഷി.ജഷി.പഷി.ആര്)  മുതലവായവ  ഉപമയവാഗഷിച്ചറ്റ്  മവരഷികന  പരഷിപവാലനതഷിനുന  വളര്ച്ചയ്ക്കുന
ആവശക്ഷ്യമവായ  കൃഷഷിരടീതഷികള  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  കതരകഞ്ഞടത
കൃഷഷിഭവനുകളഷില്  കവസഷിക്കുലര്  ആര്ബസ്കുലര് ഹമമക്കവാറഷിസ  (വഷി.എ.എന)-കന
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ഓണഫവാനന  കപ്രവാഡകനുന  ഉപമയവാഗവന  നടത്തുന്നതഷിനറ്റ്  സഹവായന  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .
ഇതഷിനവായഷി 25.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
തുക

(ലകന രൂപ)
1 കതരകഞ്ഞടത ജഷിലകളഷിൽ മസവായഷിൽ അമഷിലഷിമയവാറൻസറ്റ് 3000

2
സൂക മൂലകങ്ങൾക്കുന കസക്കൻഡറഷി മൂലകങ്ങൾക്കുന ഹരഷിത വള 
പ്രമയവാഗതഷിനുമുള സഹവായന

25

3 റൂട്ടറ്റ് കഹൽതറ്റ് മവാമനജറ്റ് കമനറ്റ് പരഷിപവാടഷി 25
ആകക 3050

11)
വഷിള ആമരവാഗക്ഷ്യ 
പരഷിപവാലനന

ശടീർഷകന : 2401-00-107-78 770.00 ലകന രൂപ

സുസഷിര കവാര്ഷഷിക വഷികസനതഷിനറ്റ്  വഷിള ആമരവാഗക്ഷ്യപരഷിപവാലനന ഒരു സുപ്രധവാന
ഘടകമവാണറ്റ് .  സനമയവാജഷിത  കടീടമരവാഗ  പരഷിപവാലനന  കമച്ചകപട്ട  വഷിള  ആമരവാഗക്ഷ്യ
പരഷിപവാലനതഷിനറ്റ്  സഹവായഷിക്കുന.  വഷിള ആമരവാഗക്ഷ്യ പരഷിപവാലനന എന്ന സമടീപനന ഉതമ
സസക്ഷ്യ സനരകണ പ്രവര്തനങ്ങളഷില്കൂടഷി സുസഷിര ഹജവ വക്ഷ്യവസയുന ജനങ്ങളുകട
ആമരവാഗക്ഷ്യവന സനരകഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  ഉതകുന്നതവാണറ്റ് .

   നഷിരടീകണതഷിലൂമടയുന ഉപമദശക സനവഷിധവാനതഷിലൂകടയുന കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  കൃതക്ഷ്യമവായ
ഉപമദശങ്ങള  ലഭക്ഷ്യമവാക്കുന്നതവാണറ്റ് .  കതരകഞ്ഞടത  പഞവായത്തുകളഷികല  വഷിളകമന
അനുസരഷിച്ചറ്റ്  നഷിരടീകണ മപവാട്ടുകളുകട എണ്ണന തടീരുമവാനഷിമക്കണതവാണറ്റ് .

കടീടബവാധ പ്രവചെനന,  ഉപമദശകമസവനങ്ങള എന്നഷിവയവായഷി  150.00  ലകന രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  കടീട  നഷിരടീകണ  സനവഷിധവാനങ്ങളുന  ഉപമദശക  സനവഷിധവാനങ്ങളുന
അനുമയവാജക്ഷ്യമവായ  മബവാക്കുകളഷില്  നടപഷിലവാമക്കണതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി  100.00  ലകന
രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  നഷിലവഷിലുള  പവാനറ്റ്  കഹല്തറ്റ്  ക്ലഷിനഷിക്കുകകള
ശകഷികപടത്തുന്നതഷിനവായഷി  25.00  ലകന  രൂപയുന  പുതഷിയതവായഷി  പവാനറ്റ്  കഹല്തറ്റ് 
ക്ലഷിനഷിക്കുകള സവാപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  25.00  ലകന രൂപയുന വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണ്ടുറ്റ് .  മബവാക്കറ്റ് 
തലതഷില്  തടീരുമവാനഷിക്കവാവന്ന  തരതഷില്  ഫഷികറ്റ്ഡറ്റ്  മപവാട്ടുകളുകട  എണ്ണന  കുറച്ചറ്റ് ,
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മറവാവഷിനഗറ്റ്  സര്കവ്വയുന  പൂനസനഘടഷിപഷിച്ചറ്റ്  ക്ലഷിനഷിക്കുകളഷില്  മവാത്രമവായഷി
ബന്ധകപടമതണതവാണറ്റ് .  കടീടമരവാഗ നഷിരടീകണവന മറവാവഷിനഗറ്റ്  സര്മവ്വയുന വഷിശകലനന
നടതഷി ജഷിലവാതലതഷില് പ്രതഷിമവാസ റഷിമപവാര്ട്ടറ്റ്  പ്രസഷിദ്ധടീകരഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് . മററ്റ്  സര്ക്കവാര്
വകുപ്പുകളക്കുന  ഈ  ഡവാറ  നല്മകണതവാണറ്റ് .  മബവാക്കുതല   പവാനറ്റ്  ക്ലഷിനഷിക്കുകകള
മബവാക്കഷികന പവാനറ്റ്  ക്ലഷിനഷിക്കവായഷി നഷിര്മദ്ദേശഷിചകകവാണറ്റ്  മററ്റ്  കൃഷഷി ഓഫടീസര്മവാരുകടയുന കൂടഷി
മസവനന  കൃഷഷി  അസഷിസ്റ്റേനറ്റ്  ഡയറക്ടര്  ഉറപവാമക്കണതവാണറ്റ് .  കടീടനഷിരടീകണ
പദ്ധതഷിയഷിലുന  ആതയുമവായഷി  ബന്ധകപട്ടറ്റ്  പ്രതഷിമവാസ  സവാമങതഷിക  ഉപമദശങ്ങള
തയവാറവാക്കുന്നതഷിലുന മപവാസ്റ്റേറ്റ്  ഗ്രവാജുമവററ്റ്  ഡഷിമപവാമ ഇന് പവാനറ്റ്  കഹല്തറ്റ്  മവാമനജറ്റ് കമനറ്റ്
മകവാഴഷിനറ്റ്  മചെരുന്ന ഉമദക്ഷ്യവാഗസര് മുഖക്ഷ്യ പങറ്റ്  വഹഷിക്കുന.

മൂഷഷികവര്ഗ്ഗതഷില്കപട്ട ജടീവഷികളുകട  ശലക്ഷ്യന  നഷിയന്ത്രഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  25.00  ലകന
രൂപയുന  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യയുകട  പഷിന്ബലമതവാകട  വനക്ഷ്യജടീവഷി  ആകമണന
തടയുന്നതഷിനവായഷി  50.00  ലകന  രൂപയുന  വകയഷിരുത്തുന.  പകഷികളുമടയുന
വനക്ഷ്യജടീവഷികളുമടയുന ആകമണന തടയുന്നതഷിനു തുടര്ന്നറ്റ്  വരുന്ന പ്രവാമദശഷിക രടീതഷികകള
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായുന പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന ഉപമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .

ഹജവ  നഷിയന്ത്രണകവാരഷികള  എലവാ  ജഷിലകളഷിലുന  മതഷിയവായ  അളവഷില്  ലഭക്ഷ്യമല.
നഷിലവഷിലുള  9 പവാരഹസററ്റ്  ബടീഡഷിനഗറ്റ്  മസ്റ്റേഷനുകളുന ഹജവ നഷിയന്ത്രണ ഘടകങ്ങള
മസ്റ്റേവാക്കറ്റ്  കചെയ്യുന്നതഷിനുന  പവാരഹസററ്റ്  ബടീഡഷിനഗറ്റ്  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന
വഷികസഷിപഷികച്ചടക്കുന്നതവാണറ്റ് . നഷിലവഷിലുള 9 മസ്റ്റേഷനുകള വഷികസഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന പുതഷിയ
ഹജവ  നഷിയന്ത്രണ  ലമബവാറട്ടറഷികള  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുന  25.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.

കക.സഷി.പഷി.എന  കന  പ്രവര്തന  കചെലവകളഷിമലയവായഷി  5  .00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  പുതഷിയതുന  നഷിലവഷിലുളതുമവായ  പവാനറ്റ്  കഹല്തറ്റ് 
ക്ലഷിനഷിക്കുകളഷില് വഷിവഷിധ പരഷിശടീലന പരഷിപവാടഷികളക്കവായഷി  തുക കചെലവവാക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .
കക.സഷി.പഷി.എന  കന  അടഷിസവാന  വഷിവരങ്ങള  കര്ഷക  രജഷിമസ്ട്രേഷന്  മപവാര്ട്ടലുമവായഷി
ബന്ധകപടമതണതവാണറ്റ് .

കക.സഷി.പഷി.എന മവായഷി മയവാജഷിചകകവാണറ്റ്  ഐ.ഐ.ഐ..റഷി.എന.കക വഴഷി ഐ.സഷി.റഷി.
അടഷിസവാനമവാക്കഷിയുള  കടീടനഷിരടീകണ  സനവഷിധവാനന  നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനവായഷി  15.00
ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  കടീടനഷിയന്ത്രണതഷിനവായഷി  എടതഷിട്ടുള  നടപടഷികളുന,
കടീടനഷിരടീകണ റഷിമപവാര്ട്ടുകളുന മരഖകപടമതണതുന, സമയവാസമയന പുതഷിയ വഷിവരങ്ങള
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മചെര്മക്കണതുന കക.സഷി.പഷി.എന കന ചുമതലയവാണറ്റ് . ഘടകങ്ങള  തഷിരഷിചള  പദ്ധതഷി
വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങൾ
തുക

(ലകന രൂപ)

1
കടീടമരവാഗ ആകമണന മുന്കൂട്ടഷി അറഷിയുന്ന സനവഷിധവാനന, ഉപമദശ 
സനവഷിധവാനങ്ങളക്കുമവായഷി 

150.00

2
വനക്ഷ്യജടീവഷി ആകമണന തടയുക, മറവാഡനറ്റ് കണമട്രൈവാള 
എന്നഷിവയവായഷി

75.00

3
പവാരഹസററ്റ് ബടീഡഷിനഗറ്റ് മസ്റ്റേഷന്, കക.സഷി.പഷി.എന കന പ്രവര്തന 
ചെഷിലവറ്റ്

5

4 ഒന്പതറ്റ് പവാരഹസററ്റ് ബടീഡഷിനഗറ്റ് മസ്റ്റേഷനുകള 25.00

5
ഐ.ഐ.ഐ.റഷി.എന.കക വഴഷിയുള ഐ.സഷി.റഷി 
അടഷിസവാനമവാക്കഷിയുള നഷിരടീകണ സനവഷിധവാനന

15

6
ഫടീല്ഡറ്റ് അസഷിസ്റ്റേനറ്റ്മവാരുകട ഓണമററഷിയന (എഫറ്റ്.എ & 
ഡഷി.പഷി.എച്ചറ്റ്.എന)

500.00

ആകക 770

12)

ഹജവ കൃഷഷിയുന ഉതമ
കൃഷഷി മുറകളുന 
(ജഷി.എ.പഷി)

ശടീർഷകന : 2401-00-105-85 240.00 ലകന രൂപ

ഹജവ  സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷനവായുള  സഹവായന,  ക്ലസ്റ്റേറുകളുകട  ശകഷികപടതല്,
ക്ലസ്റ്റേറുകളക്കറ്റ്  മപ്രവാതവാഹന  സഹവായന,  പച്ചഷില  വള  പ്രമയവാഗന,  ഹജവ  വളങ്ങള
തയവാറവാക്കുന്ന  മവാതൃകവാ  യൂണഷിറ്റുകള,  കൃഷഷിഭവനുകള,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ.കള,  മററ്റ് 
മസ്റ്റേകറ്റ്മഹവാളമഡഴറ്റ് , വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക മുമഖന പങവാളഷിത ഗക്ഷ്യവാരനഷി സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷന്
(പഷി.ജഷി.എസറ്റ്  )  ഉളകപകടയുള സുരകഷിതവന  ഭകക്ഷ്യമയവാഗക്ഷ്യവമവായ ഭകക്ഷ്യ ഉതറ്റ്പവാദനന
എന്നടീ  ഘടകങ്ങമളവാകട  ഹജവകൃഷഷികയ  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  2021-22-ല്
ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.

 കൃഷഷി  ഭവനുകള,  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  എന്നഷിവ  വഴഷി  ഹജവകൃഷഷിയഷിലൂകട  പഴന,
പച്ചക്കറഷി  ഉലവാദനന  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  മകനവാവഷിഷ്കൃത  പദ്ധതഷിയവായ
പരമരവാഗതറ്റ് കൃഷഷി വഷികവാസറ്റ്  മയവാജന (പഷി.കക.വഷി.ഹവ) യഷിന് കടീഴഷിലുന ഹജവകൃഷഷിക്കറ്റ് 
മവണ സഹവായന നല്കുന്നതവാണറ്റ് .

 കൃതക്ഷ്യമവായ  രജഷിമസ്ട്രേഷനുന  സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷമനവാടന  കൂടഷി  ഹജവ  ക്ലസ്റ്റേറുകള
ആരനഭഷിക്കുന്നതഷിനുള ധനസഹവായമവായഷി 50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
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ഫവാമുകളഷില് തകന്ന ഹജവ ഉലവാദമനവാപവാധഷികള ഉലവാദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി മപ്രവാജക്ടറ്റ് 
അടഷിസവാനതഷില് സഹവായന നല്കുന്നതഷിനവായഷി  50.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
ഹജവ ഉലവാദമനവാപവാധഷികളുകട സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷന് ഉറപവാമക്കണതവാണറ്റ് .

ജഷി.എ.പഷി  സര്ട്ടഷിഹഫ  കചെയ  ഉലന്നങ്ങളുമടയുന  ക്ലസ്റ്റേറുകളഷില്  ഉലവാദഷിപഷിക്കുന്ന
ഹജവകൃഷഷി ഉലന്നങ്ങളുമടയുന എമക്കവാമഷവാപ്പുകള വഴഷിയുള വഷിപണനതഷിനവായഷി 25.00
ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. ഹജവകൃഷഷിയഷിലൂകടയുള ഭമകക്ഷ്യവാലന്നങ്ങളുകട മഗ്രഡഷിനഗറ്റ് ,
പവാക്കഷിനഗറ്റ് ,  മലബലഷിനഗറ്റ്  കൂടവാകത  നഷിലവഷിലുള  എമക്കവാമഷവാപ്പുകകള
ശകഷികപടത്തുന്നതഷിനുന  15  എമക്കവാമഷവാപ്പുകള  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുമവാണറ്റ്  തുക
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ് .  ഹജവകൃഷഷിയഷിലൂകട  ക്ലസ്റ്റേറുകള  വഴഷി  ഉലവാദഷിപഷിക്കുന്ന
സുരകഷിതമവായ  ഭകക്ഷ്യ  ഉലന്നങ്ങളുകട  ബവാര്മകവാഡഷിനഗറ്റ്  ഇവകയ  തരനതഷിരഷിച്ചറ്റ് 
അറഷിയുന്നതഷിനറ്റ്  ഉപകരഷിക്കുന.

ജഷി.എ.പഷി  വഴഷി  പഴങ്ങളുമടയുന പച്ചക്കറഷികളുമടയുന ബവാനഷിനഗഷിനുന സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷനുന
മവണ്ടുന്ന  സനവഷിധവാനന  ഒരുമക്കണതവാണറ്റ് .  ജഷി.എ.പഷി  ഉലന്നങ്ങളുകട  മനരഷിട്ടുള
വഷിപണനവന  അതഷിനവാവശക്ഷ്യമവായ  വഷിപണന  ശനഖലയുന  വഷികസഷിപഷിമക്കണതവാണറ്റ് .
വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  ഇതഷിനവായുള  നടപടഷി  സസ്വടീകരഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക
മുഖവാനഷിരന സസ്വയന സഹവായ സനഘങ്ങള വഴഷി ഹജവകൃഷഷിയഷിലൂകട പഴന, പച്ചക്കറഷികളുകട
ഉലവാദനതഷിനുന  സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷനുമവായഷി  75.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷില്
10.00  ലകന  രൂപ  ഇടക്കഷി  ജഷിലയഷില്  ഹജവ  കൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
നടീക്കഷികവച്ചഷിരഷിക്കുന. പദ്ധതഷിയുകട 10 ശതമവാനന ഗുണമഭവാകവാക്കള സടീകളവായഷിരഷിക്കണന.

 സനസവാനതറ്റ്  ഹജവകൃഷഷിയഷിലൂകട സുരകഷിതമവായ ഭമകക്ഷ്യവാലവാദനതഷിനവായുള
പ്രവര്തനങ്ങളക്കവായഷി  40.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.   ഘടകങ്ങൾ
തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങൾ
തുക

(ലകന രൂപ)
1 പുതഷിയ ഹജവ കൃഷഷി ക്ലസ്റ്റേർ ആരനഭഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ് 50
2 ഹജവ ഉലവാദമനവാപവാധഷികളുകട ഉതറ്റ്പവാദനന 50
3 എമക്കവാമഷവാപ്പുകൾക്കറ്റ് വഷിപണന സഹവായന 25

4
വഷി.എഫറ്റ്.പഷി.സഷി.കക മുഖവാനഷിരന സസ്വയന സഹവായ സനഘങ്ങളഷിലൂകട 
പഴങ്ങളുമടയുന പച്ചക്കറഷികളുമടയുന ഹജവ ഉലവാദനവന 
സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷനുന

75

5 പദ്ധതഷി നഷിർവ്വഹണതഷിനവായുള സഹവായന 40
ആകക 240
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13)

ഗുണമമന്മയുള 
നടടീല് വസ്തുക്കളുകട 
ഉല്പവാദനവന 
വഷിതരണവന

ശടീർഷകന : 2401-00-104-91 1095.00 ലകന രൂപ

ശടീർഷകന : 4401-00-104-98 200.00 ലകന രൂപ

ഗുണമമന്മയുള  നടടീല്  വസ്തുക്കള  കൃഷഷി   ഉല്പവാദന  രനഗകത   ഏറവന
അതക്ഷ്യനവാമപകഷിതവന  അടഷിസവാനപരവമവായ  ആവശക്ഷ്യകതയവാണറ്റ് .  ഗുണനഷിലവവാരമുള
നടടീല്  വസ്തുക്കള,  വഷിത്തുകള,  ജനഷിതക  ദ്രവക്ഷ്യന  തുടങ്ങഷിയവയുകട  വഷിപണഷിയഷിലുള
അപരക്ഷ്യവാപ്തത  ഉലവാദനകമതയ്ക്കു  തകന്ന  കവല്ലുവഷിളഷി  ഉയര്ത്തുനണറ്റ് .  ഉല്പവാദനകമത
വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന  കമവാതതഷിലുള  കൃഷഷി  ഉല്പവാദനന  ഉയര്ത്തുന്നതഷിനുന
ഗുണനഷിലവവാരമുള  നടടീല്  വസ്തുക്കളുകട  ലഭക്ഷ്യത  വഷിപണഷിയഷില്  ഉണവായഷിരഷിമക്കണതറ്റ് 
അതക്ഷ്യനവാമപകഷിതമവാണറ്റ് .

   കൃഷഷി  ഫവാമുകള  നവടീകരഷിച്ചറ്റ്  ഗുണമമന്മയുള  വഷിതറ്റ്  ഉലവാദന  മകനങ്ങള
എന്നതഷിലുപരഷി ഹഹകടകറ്റ്  ഫവാമഷിനഗഷിനവായുള നൂതന കവാര്ഷഷിക സവാമങതഷിക വഷിദക്ഷ്യയുകട
പ്രചെരണ  മകനങ്ങളവാക്കഷി  മവാമറണതവാണറ്റ് .  ഫവാമുകളഷില്  ഗ്രടീന്  കഹഡൌസറ്റ് ,  ജലമസചെന
കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള,  ടഷിഷക്യുകളച്ചര്,  ഹവാര്ഡനഷിനഗറ്റ്  കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള,  വഷിതറ്റ് 
സനസ്ക്കരണന/മശഖരണന/സനഭരണന  തുടങ്ങഷിയ  പരഷിപവാടഷികള  നടപവാക്കുന്നതഷിനവാ
വശക്ഷ്യമവായ അടഷിസവാന കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള  ഏര്കപടമതണതവാണറ്റ് . ജഷിലവാ ഫവാമുകളുകടയുന
സടീഡറ്റ്  ഫവാമുകളുകടയുന  കവാരക്ഷ്യതഷില്  വകുപ്പുതല  പരഷിപവാടഷികള  ഗക്ഷ്യവാപറ്റ്  ഫഷിലഷിനഗഷിനറ്റ് 
മവാത്രമവായഷി  പരഷിമഷിതകപടതഷിയഷിട്ടുണറ്റ് .  എന്നവാല്  13  പ്രമതക്ഷ്യക ഫവാമുകളുകട  കവാരക്ഷ്യതഷില്
എലവാന വകുപ്പുതലതഷില് നഷിര്വ്വഹഷിമക്കണതുന അവ വവാണഷിജക്ഷ്യപരമവായഷി പ്രവര്തഷിക്കുന
എന്നറ്റ്  ഉറപ്പുവരുമതണതുമവാണറ്റ് .  വയനവാട്ടഷികല  ചെടീമങ്ങരഷി  എകറ്റ്റന്ഷന്  പദ്ധതഷിയുന
പ്രവര്തനങ്ങള നടപവാക്കുന്നതഷില് ഉളകപടതഷിയഷിട്ടുണ്ടുറ്റ് .

  പുതഷിയ  തരന  നന്യൂക്ലഷിയസറ്റ്  നടടീല്  വസ്തുക്കള  വവാങ്ങുന്നതഷിനവായുന  പ്രജനന
മതവാട്ടങ്ങളുകട  വഷിസ്തൃതഷി  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന  നടടീല്  വസ്തുക്കളുകട  ഉല്പവാദനന,
അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള  ശകഷികപടത്തുക  എന്നടീ  പരഷിപവാടഷികളക്കവായഷി  1295.00
ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണ്ടുറ്റ് .

  നടടീല്  വസ്തുക്കളുകട  ഉലവാദനതഷിനവായഷി  1030.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരതഷിയഷിരഷിക്കുന.  ഇതഷില്  650.00  ലകന  രൂപ  മവരു  പഷിടഷിപഷിച്ച  കുരുമുളകറ്റ് 
ഹതകള  ഉളകപകട  പതഷിവറ്റ്  നടടീല്  വസ്തുക്കള  ഉല്പവാദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  നടീക്കഷി
കവച്ചഷിരഷിക്കുന.  ഇതഷില് നഷിനന 100.00 ലകന രൂപ വടീതന ഇടക്കഷി, വയനവാടറ്റ്  ജഷിലകളഷില്
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നടടീല് വസ്തുക്കളുകട ഉലവാദനതഷിനയഷി നടീക്കഷികവച്ചഷിരഷിക്കുന. ഡഷിപവാര്ട്ടുകമനറ്റ്  ഫവാമുകളഷില്
വഷിത്തുല്പവാദനതഷിനവായഷി  200.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുണ്ടുറ്റ് .  പുതഷിയ  തരന
നന്യൂക്ലഷിയസറ്റ്  നടടീല് വസ്തുക്കള വവാങ്ങുന്നതഷിനുന പ്രജനന മതവാട്ടങ്ങളുകട സവാപനതഷിനുന
പരഷിപവാലനതഷിനുമവായഷി  80.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.   ഡഷിപവാര്ട്ടറ്റ്കമനല്
ഫവാമുകള നടടീല് വസ്തുക്കളുകട ഉല്പവാദനതഷിനു ഒരു ബഷിസഷിനസറ്റ്  പവാന് തയവാറവാക്കുകയുന
കട്രൈയറ്റ്സബഷിലഷിറഷിയവായഷി നടടീല് വസ്തുക്കളുകട ബവാര്മകവാഡഷിനഗറ്റ്  വഷികസഷിപഷിക്കുകയുന കചെയ്യുന.
വഷി.എപറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  യുന  ഇതറ്റ്  പഷിന്തുടരുന.  ഫവാമുകള  മുമഖന  തമദ്ദേശടീയ  വഷിത്തുകളുകട
ഉല്പവാദനന  നടതണന.  നവാളഷിമകര  മഷിഷന്  പ്രവര്തനങ്ങളുമവായഷി  സനമയവാജഷിപഷിച്ചറ്റ് 
മകരസമുദ്ധഷി നടപഷിലവാക്കുന.

  100.00  ലകന രൂപ വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  വഴഷി  പഴങ്ങളുകടയുന  പച്ചക്കറഷികളുകടയുന
ഗ്രവാഫ്റ്റുകളുന  ഹതകളുന  ഉല്പവാദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  നടീക്കഷിവച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക
ഉല്പവാദഷിപഷിക്കുന്ന  നടടീല്  വസ്തുക്കളുകട  അളവന  ഗുണനഷിലവവാരവന  സനബന്ധഷിച്ചറ്റ് 
വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  കൃഷഷി  ഡയറക്ടറുമവായഷി  ഫണറ്റ്  നല്കുന്നതഷിനറ്റ്  മുന്പറ്റ്  തകന്ന
ധവാരണപത്രന ഒപഷിടന്നതവാണറ്റ് .  പ്രവര്തനങ്ങളുകട സമയ പട്ടഷികയുന നഷിര്മദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.
കൃഷഷി ഡയറക്ടറുകട തലതഷിലുള സനസവാനതല ഏമകവാപന സമഷിതഷിയുന പ്രഷിന്സഷിപല്
അഗ്രഷിക്കളച്ചറല്  ഓഫടീസര്  തലതഷിലുള  ജഷിലവാതല  ഏമകവാപന  സമഷിതഷിയുന
പ്രവര്തനങ്ങള നഷിരടീകഷിച്ചറ്റ്  ഏമകവാപനന നടത്തുകയുന കചെയ്യുന.

  കപവാതുജനങ്ങളക്കുന  കര്ഷകര്ക്കുമുള  ഫവാന  സ്കൂളുകളവായഷി  പ്രവര്തഷിക്കുന്നതഷിനു
ഡഷിപവാര്ട്ടറ്റ്കമന്ററ്റ്  ഫവാമുകളഷില് മവാതൃക പ്രദര്ശന ഫവാമുകള വഷികസഷിപഷിക്കുന.  ഹഹകടകറ്റ് 
ഫവാമഷിനഗറ്റ്  രടീതഷി,  സനമയവാജഷിത  കൃഷഷി  സമ്പ്രദവായ  രടീതഷി  എന്നഷിവയ്ക്കു  മവണഷി  പ്രദര്ശന
യൂണഷിറ്റുകള  സവാപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  സനമയവാജഷിത  കൃഷഷി  സമ്പ്രദവായ  രടീതഷി  മവാതൃകകള
പ്രദര്ശന യൂണഷിറ്റുകളക്കവായഷി  50.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  വഷികസഷിപഷിച്ച
മവാതൃകകള മഡവാകക്യുകമനറ്റ്  കചെയകപടന.

ഫവാമുകളുകട  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനതഷിനുന  യന്ത്രവല്ക്കരണതഷിനു
മവായഷി 20000 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

ഫവാമുകളുകട  അടഷിസവാന കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനതഷിനവായഷി  ആര്.ഐ.ഡഷി.എഫഷില്
പ്രമതക്ഷ്യക വഷിഹഷിതന നടീക്കഷി വച്ചഷിട്ടുണ്ടുറ്റ് .

ഗുണനഷിലവവാരമുള  ടഷിഷക്യുകളച്ചര്  ഹതകള  ഉല്പവാദഷിപഷിക്കുന്നതഷിനു  രണറ്റ് 
ഫവാമുകളഷില്  സവാപഷിച്ചഷിട്ടുള  ടഷിഷക്യുകളച്ചര്  ലമബവാറട്ടറഷികളഷിമലയന  ബമയവാകടമകവാളജഷി
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മമവാഡല്  മഫവാറഷികളച്ചര്  കസനറഷിമലയമുള  തവാല്ക്കവാലഷിക  ജടീവനക്കവാരുകട
മവതനതഷിനവായഷി 15.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

ഘടകങ്ങള തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന ചുവകട മചെര്ക്കുന.

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
തുക

(ലകന രൂപ)

1
മവരു പഷിടഷിപഷിച്ച കുരുമുളകറ്റ് ഹതകളുമടയുന നടടീല് വസ്തുക്കളുമടയുന 
ഉല്പവാദനന

650

2
പ്രജനന മതവാട്ടങ്ങളുകട പരഷിപവാലനതഷിനുന പുതഷിയ പ്രജനന 
മതവാട്ടങ്ങള സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുന

80

3
വഷി.എഫറ്റ്.പഷി.സഷി.കക മുമഖന പഴങ്ങളുമടയുന പച്ചക്കറഷികളുമടയുന നടടീൽ 
വസ്തുക്കളുകട ഉൽപവാദനന

100

4 ഡഷിപവാര്ട്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഫവാമുകളഷികല വഷിത്തുലവാദന പരഷിപവാടഷി 200

5
ഹഹകടകറ്റ് ഫവാമഷിനഗറ്റ് യൂണഷിറ്റുകളുമടയുന ഡഷിപവാര്ട്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഫവാമുകളഷികല 
സനമയവാജഷിത കൃഷഷി സമ്പ്രദവായ രടീതഷിയുമടയുന സവാമങതഷിക പ്രവര്തന 
സഹവായതഷിനറ്റ് 

50

6 ടഷിഷന്യൂ കളച്ചര് ലവാബുകളഷികല  കരവാര് കതവാഴഷിലവാളഷികളുകട മവതനന 15
7 യന്ത്രവല്ക്കരണവന അടഷിസവാന കസഡൌകരക്ഷ്യ വഷികസനവന 200

ആകക 1295

14)
ലമബവാറട്ടറഷികളുകട 
ആധുനടീകരണന

ശടീർഷകന : 2401-00-105-86 420.00 ലകന രൂപ

കവാര്ഷഷിക സമൂഹതഷിനുമവണഷി കൃഷഷി വകുപറ്റ്  നല്കഷി വരുന്ന പ്രധവാന മസവനങ്ങള
ഫലഭൂയഷിഷത കണക്കവാക്കുന്നതഷിനവായുള മണ്ണറ്റ്  പരഷിമശവാധന,  വളങ്ങളുകട പരഷിമശവാധന
(അഹജവ  -  ഹജവ  വളങ്ങളുന  ജടീവവാണു  വളങ്ങളുന  ഉളകപകട)  കടീടനവാശഷിനഷി
പരഷിമശവാധന,  ഉലവാദമനവാപവാധഷികളുകട  ഗുണമമന്മ  പരഷിമശവാധഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  വഷിതറ്റ് 
പരഷിമശവാധന  എന്നഷിവയവാണറ്റ് .  ഉല്പവാദനകതയുന  ഉല്പവാദനകമതകയയുന
വളകരയധഷികന ബവാധഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളവാണഷിവ.

  മണ്ണറ്റ് ,  വളന,  കടീടനവാശഷിനഷി,  വഷിതറ്റ്  എന്നഷിവയുകട  സവാമഷിളുകള  വഷിശകലനന
കചെയ്യുന്ന  ഇമപവാഴകത  ലവാബുകള  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമറ്റ്  സവാപഷിച്ചതവാണറ്റ് .  ഈ
ലവാബുകളഷില്  ലഭക്ഷ്യമവായ  മഷിക്ക  സവാമഗ്രഷികളുന  വളകര  പഴയതുന  കവാലപഴക്കന
കചെന്നവയുമവാണറ്റ് .  ഇവ  മവഗതമയവാടന  കൃതക്ഷ്യവമവായ  പരഷിമശവാധനവാ  ഫലങ്ങള
നല്കുവവാന് പരക്ഷ്യവാപ്തമല.
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തമദ്ദേശ സവാപനങ്ങളുകട സഹവായമതവാകട ഓമരവാ പഞവായതഷിലുന കര്ഷകര്ക്കറ്റ് 
മണ്ണറ്റ്  പരഷിമശവാധനവാ മസവനന ലഭക്ഷ്യമവാക്കണന. മണ്ണഷികന ആമരവാഗക്ഷ്യപരഷിപവാലനവന മണ്ണഷികന
ആമരവാഗക്ഷ്യ  സനരനഭവമവായഷി  പരഷിപവാടഷിയുകട  നടതഷിപറ്റ്  സനമയവാജഷിപഷിക്കുന.  കവാര്ഷഷിക
മസവന  മകനങ്ങളക്കു  കടീഴഷിലുള  കമവാഹബല്  മണ്ണറ്റ്  പരഷിമശവാധന  ലവാബുകളുന  മററ്റ് 
ലവാബുകളുന ഈ പദ്ധതഷിയുകട നടപവാക്കലഷില് സനമയവാജഷിപഷിക്കുന.

 മണ്ണറ്റ്  പരഷിമശവാധന  നടതഷി,  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  മസവായഷില്  കഹല്തറ്റ്  കവാര്ഡകള
വഷിതരണന  കചെയ്യുന.   കൃഷഷിവകുപഷില് നഷിലവഷിലുള മസവായഷില് കഫര്ട്ടഷിലഷിറഷി  മപവാര്ട്ടല്“ ”
പരഷിഷ്കരഷിക്കുകയുന  പരഷിപവാലഷിക്കുകയുന  കചെയ്യുന.  കൂടവാകത  മപവാര്ട്ടലഷികന  പ്രമയവാജനന
കര്ഷകരഷികലതഷിയന.  മണ്ണറ്റ്  പരക്ഷ്യമവഷണ  മണ്ണറ്റ്  സനരകണ  വകുപറ്റ് ,
വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക, മകരള കവാര്ഷഷിക സര്വ്വകലവാശവാല എന്നടീ സവാപനങ്ങളുകട മണ്ണറ്റ്
പരഷിമശവാധനവാ പ്രവര്തനങ്ങളുകട സനമയവാജനന ഉറപവാക്കുന.

 കൃഷഷിയഷിടതഷില് നഷിനന മശഖരഷിച്ച മണ്ണറ്റ് സവാമഷിളുകളുകട വഷിശകലന ഫലങ്ങകള
അടഷിസവാനമവാക്കഷിയവായഷിരഷിക്കുന കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  ഉലവാദമനവാപവാധഷികള വഷിതരണന കചെയ്യുക.

ലമബവാറട്ടറഷികള  ശകഷികപടത്തുന്നതഷിനുന  ഗുണനഷിലവവാര  നഷിയന്ത്രണ  നഷിര്വ്വഹണ
വഷിഭവാഗതഷികന പ്രവര്തനതഷിനുന എസറ്റ് .ബഷി.സഷി.എല് മണ്ണൂതഷിയഷില് ഉല്പവാദഷിപഷിക്കുന്ന
ഹജവനഷിയന്ത്രണകവാരഷികളുകട  രജഷിമസ്ട്രേഷന്  ലമബവാറട്ടറഷികളുകട  അകഡഷിമറഷനുമവായഷി
420.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

ലമബവാറട്ടറഷികളുകട ശവാകടീകരണതഷിനു 270.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. മണ്ണറ്റ് 
പരഷിമശവാധന,  രവാസവസ്തുക്കള,  സ്ഫടഷിക  സവാധനങ്ങള,  ഉപകരണങ്ങള  എന്നഷിവ
വവാങ്ങുന്നതഷിനുന ലമബവാറട്ടറഷിയുകട അടഷിസവാന കസഡൌകരക്ഷ്യ വഷികസനതഷിനുമവായഷി നടീക്കഷി
വച്ചഷിട്ടുള  100.00  ലകന  രൂപയുന  ഇതഷിലുളകപടന.  ബമയവാകടമകവാളജഷി  മമവാഡല്
മഫവാറഷികളച്ചര്  കസനറഷികന  (ബഷി.എന.എഫറ്റ് .സഷി)  ശവാകടീകരണതഷിനറ്റ്  75.00  ലകന
രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  പതഷിനഞറ്റ്  ലകന  ടഷിഷന്യൂക്കളച്ചര്  കചെടഷികളുകട  ഉലവാദനതഷിനറ്റ് 
സജമവാക്കുന്ന   തരതഷില്  ബഷി.എന.എഫറ്റ് .സഷി  കയ  ശകഷികപടത്തുകയുന  കൂടതല്
വഷിപുലടീകരഷിക്കവാനുള  സവാധക്ഷ്യത  പരഷിമശവാധഷിക്കുകയുന  കചെയ്യുന.  റഷിമവവാളവഷിനഗറ്റ്  ഫണറ്റ് 
പ്രവര്തനകമമവാക്കുന.  തൃശ്ശൂര്  മണതഷിയഷികല  സനസവാന  ബമയവാകണമട്രൈവാള
ലമബവാറട്ടറഷി ശകഷികപടത്തുന്നതഷിനറ്റ്  75.00 ലകന രൂപ നടീക്കഷി വച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  ഇതഷില് 10.00
ലകന രൂപ പട്ടവാമഷിയഷികല ഹജവകടീടനവാശഷിനഷി,  ഹജവവള ഗുണനഷിലവവാര നഷിയന്ത്രണ
ലവാബഷിനവായഷി  വകയഷിരുത്തുന.  പ്രവര്തന  കചെലവഷിനുന  അവശക്ഷ്യ  സന്ദര്ഭങ്ങളഷില്
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വവാഹനങ്ങള വവാടകയറ്റ്  എടക്കുന്നതഷിനുന  20.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന എന്നവാല്
വവാഹനന വവാങ്ങുന്നതഷിനറ്റ്  പദ്ധതഷി തുക വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാന് പവാടഷില.

 കൃഷഷി  വകുപഷികന  ഗുണനഷിലവവാര  നഷിയന്ത്രണ  നഷിര്വ്വഹണ  വഷിഭവാഗതഷികന
പ്രവര്തന കചെലവഷിനറ്റ്   75.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

കൃഷഷി വകുപഷികന കടീഴഷില് പ്രവര്തഷിക്കുന്ന കസ്വവാളഷിറഷി കണമട്രൈവാള ലമബവാറട്ടറഷി കളക്കറ്റ് 
എന്.എ.ബഷി.എല് അകഡഷിമറഷന് ലഭഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  25.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

എസറ്റ് .ബഷി.സഷി.എല്,  മണ്ണൂതഷിയഷില്  ഉല്പവാദഷിപഷിക്കുന്ന   ഹജവനഷിയന്ത്രണ
കവാരഷികളുകട സഷി.ഐ.ബഷി,  ആര്.സഷി രജഷിമസ്ടേഷനുമവായഷി  ബന്ധകപട്ട കചെലവകളക്കവായഷി
50.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ
കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകന
തുക

(ലകന രൂപ)
1 ലമബവാറട്ടറഷികളുകട ശവാകടീകരണന 270
2 കസ്വവാളഷിറഷി കണമട്രൈവാള എന്മഫവാഴറ്റ്കമനറ്റ് വഷിഭവാഗന 75
3 ലവാബുകളുകട അകഡഷിമറഷന് 25
4 സഷി.ഐ ബഷി , ആർ സഷി റജഷിസറ്റ് മട്രൈഷൻ  (പുതഷിയതറ്റ് ) 50

ആകക 420

15)

പുനര്ജനഷി - 
പ്രളയവാനനര കവാര്ഷഷിക 
മമഖലയുകട 
പുനസവാപനന

ശടീർഷകന : 4401-00-800-94 185.00 ലകന രൂപ

2018-2019  വര്ഷങ്ങളഷികല  കനത  മഴകയത്തുടര്നണവായ  പ്രളയവന
പ്രകൃതഷിദുരനങ്ങളുന  കവാര്ഷഷിക  വഷിളകളക്കുന  സനഭരഷിച്ച  ഉലന്നങ്ങളക്കുന  കനത
നഷമവാണറ്റ്  ഉണവാക്കഷിയതറ്റ് .  കൂടവാകത  കര്ഷകരുകട  പവാടങ്ങളഷിലുന  ഡഷിപവാര്ട്ടകമനറ്റ് 
ഫവാമുകളഷിലുന  ഓഫടീസറ്റ്  കകട്ടഷിടങ്ങളഷിലുന  സനഭരഷിച  വച്ചഷിരുന്ന  കവാര്ഷഷിക  ഉലന്നങ്ങള,
യന്ത്രസവാമഗ്രഷികള,  അടഷിസവാന കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള എന്നഷിവയ്ക്കുന മകടപവാടകള സനഭവഷിച.
അതുമപവാകല കൃഷഷിഭൂമഷിയണവായ നഷങ്ങളുന നഷികമതണതുണ്ടുറ്റ് . 2018  ലുന  2019  ലുമവായഷി
സനഭവഷിച്ച  പ്രളയതഷിമനയുന  മകണ്ണവാലഷിപഷിമനയുന  ഫലമവായുണവായ  മകടപവാടകള
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നഷികത്തുകയവാണറ്റ്  പദ്ധതഷി  ലകക്ഷ്യമവാക്കുന്നതറ്റ് .  കതവാഴഷിലവസരന  സൃഷഷിക്കുന്നതുന
വരുമവാനദവായകവമവായ പ്രവര്തനങ്ങളക്കുന കൂടതല് ശ്രദ്ധ നല്കുന്നതവാണറ്റ് .

മകണ്ണവാലഷിപഷില് പൂര്ണ്ണനവാശന സനഭവഷിച്ച കൃഷഷിഭൂമഷിയുകട പുനരുജടീവനന,  കവാര്ഷഷിക
വകുപഷിനറ്റ്  കടീഴഷിലുള  ഫവാമുകളുമടയുന  ഓഫടീസറ്റ്  കകട്ടഷിടങ്ങളുമടയുന  മകടപവാട  തടീര്ക്കല്,
നഴറ്റ് സറഷികള,  കമമവാളങ്ങള  എന്നഷിവയുകട  വഷികസനന,  യന്ത്രവല്ക്കരണന,
മതവാട്ടങ്ങളുമടയുന  പവാടമശഖരങ്ങളുമടയുന  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനന,  പ്രധവാന
വഷിളകളുകട  കൃഷഷി  വഷിസ്തൃതഷി  വക്ഷ്യവാപനവന  പുനസവാപഷിക്കലുന  എന്നഷിവയവാണറ്റ്  പദ്ധതഷിയ്ക്കു
കടീഴഷികല  മററ്റ്  പ്രവര്തനങ്ങള.  വരളച്ചകയ  അഭഷിമുഖടീകരഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
മഴകവളസനഭരണന,  മണ്ണറ്റ്  -ജല  സനരകണന  എന്നടീ  പ്രവര്തനങ്ങളുന  ഇതഷില്
ഉളകപടന.  20.00  ലകന  രൂപ  ഇടക്കഷി  ജഷിലയഷികല  പുനരുജടീവന
പ്രവര്തനങ്ങളക്കവായഷിരഷിക്കുന.

16)
കവാര്ഷഷിക വഷിജവാന 
വക്ഷ്യവാപനന ശകഷികപടതല്

ശടീർഷകന : 2401-00-109-80 1170.00 ലകന രൂപ

കവാര്ഷഷിക  വഷികസനന  ഫലപ്രദമവാകുന്നതറ്റ്  കര്ഷകര്  സസ്വടീകരഷിക്കുന്ന  ശവാസ
സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യകകള  ആശ്രയഷിച്ചവായഷിരഷിക്കുന.  കര്ഷകരുകട  വരുമവാനന
വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി സനസവാനതറ്റ്  കൃഷഷിസലങ്ങള സന്ദര്ശഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  ഊന്നല്
നല്കഷികക്കവാണ്ടുള  ഒരു  കവാര്ഷഷിക  വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപന  സമ്പ്രദവായന
അതക്ഷ്യനവാമപകഷിതമവാണറ്റ് .  മമല്തട്ടഷിലുള  ശരഷിയവായ  ഏമകവാപനവന  ഉല്പവാദന
മമഖലയഷില് കടീഴ്ത്തട്ടഷിലുള വകുപ്പുകളുകട സനമയവാജനവന വഴഷി നടപവാക്കഷിയ ആത (ATMA)
മവാതൃകയഷിലുള കൃഷഷി വഷിജവാന വക്ഷ്യവാപനന ആവശക്ഷ്യമവായ മഭദഗതഷികമളവാകട ആത പസറ്റ് 
മവാതൃകയവായഷി സനമയവാജഷിപഷിച്ചറ്റ്  പ്രചെരഷിപഷിച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .

ഈ  പദ്ധതഷിക്കവായഷി  2021-22-ല്  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുളതറ്റ്  1170.00  ലകന
രൂപയവാണറ്റ് .  കവാര്ഷഷിക  വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപന  പ്രവര്തനങ്ങളഷിമലര്കപട്ടഷിട്ടുള
സവാപനങ്ങകള ശവാകടീകരഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  130.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. പ്രവാമദശഷിക
കവാര്ഷഷിക  സവാമങതഷിക  പരഷിശടീലന  മകനങ്ങളുമടയുന  (ആര്.എ.റഷി.റഷി.സഷി)  കവാര്ഷഷിക
പരഷിശടീലന  മകനങ്ങളുമടയുന  (എഫറ്റ് .റഷി.സഷി)  നവടീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള
പൂര്തടീകരഷിക്കവാനുന ഇവകയ സമമതഷിയുകട സവാറഹലററ്റ്  കസനറവാക്കവാനുന ഉമദ്ദേശഷിക്കുന.
ഇതഷിനവായഷി  100.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  ആതയുകട മപ്രവാജക്ടറ്റ്  ഡയറക്ടമറററ്റ് 
ശവാകടീകരഷിക്കവാനുന  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനവന  വവാടകയ്ക്കുള
വഷിഹഷിതതഷിനുമവായഷി 30.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
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മഷികച്ച  പ്രകടനന  നടത്തുന്ന  കര്ഷകര്ക്കുന  എകറ്റ്റന്ഷന്  ഉമദക്ഷ്യവാഗസര്ക്കുന
അവവാര്ഡറ്റ്  നല്കുന്നതഷിനറ്റ്  150.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

 ആതയുകട പ്രവര്തനങ്ങളക്കറ്റ്  430.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷികല
ഉപഘടകങ്ങളവായ  മപ്രവാജക്ടറ്റ്  ഡയറക്ടമററഷിമലയ്ക്കുന  ആതയ്ക്കുന  എകറ്റ്റന്ഷന്
വഷിഭവാഗതഷിമലയമുള എച്ചറ്റ് .ആര് സഹവായതഷിനറ്റ്  180.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
മപ്രവാജക്ടറ്റ്  ഡയറക്ടമററഷില് മൃഗസനരകണന, കൃഷഷി,  മതക്ഷ്യബന്ധനന എന്നടീ മമഖലകളഷില്
ഏര്കപട്ടഷിരഷിക്കുന്ന ജഷിലവാ സവാമങതഷിക മവാമനജര്മവാരുമടയുന മകവാഴഷിമക്കവാടന പനളത്തുമുള
കര്ഷക പരഷിശടീലന മകനങ്ങളഷില് കരവാര് അടഷിസവാനതഷില് മജവാലഷി കചെയ്യുന്ന ഓമരവാ
കൃഷഷി  ഓഫടീസര്മവാരുമടയുന  മവതനവന  ഇതഷില്  ഉളകപടന.  ആത  പരദ്ധതഷിയ്ക്കുള
സനസവാന വഷിഹഷിതന കൃഷഷി ഉന്നതഷി മയവാജനയഷില് ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന.

  2021-22  വവാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയഷില് ലടീഡറ്റ് സറ്റ്  പദ്ധതഷി തുടരുന.  ഇതഷിനവായഷി  150.00
ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  പഞവായത്തുകളഷില് രൂപടീകരഷിക്കുന്ന കടമകവാളജഷി മവാര്ക്കററ്റ് 
യൂണഷിറ്റുകള മുമഖനയവാണറ്റ്  പദ്ധതഷി നടപഷിലവാക്കവാനുമദ്ദേശഷിക്കുന്നതറ്റ് . ഓമരവാ മബവാക്കഷിലുന ഒരു
അസഷിസ്റ്റേനറ്റ്  കടമകവാളജഷി  മവാമനജകറ  (നഷിലവഷില് ലടീഡറ്റ് സറ്റ്  പഞവായതഷിലുള ഫടീല്ഡറ്റ് 
അസഷിസ്റ്റേനറ്റ്  മവാതൃകയഷില്)  നല്കുന്നതവായഷിരഷിക്കുന.  ഇതഷിലൂകട,  നഷിലവഷില് ലടീഡറ്റ് സറ്റ്  ഉള
ജഷിലകളവായ  വയനവാടറ്റ് ,  കണ്ണൂര്,  പവാലക്കവാടറ്റ് ,  കകവാലന  എന്നഷിവയ്ക്കു  പുറമമ  സനസവാനന
മുഴുവനുന  ലടീഡറ്റ് സറ്റ്  പ്രവര്തനങ്ങള  വക്ഷ്യവാപഷിപഷിക്കുവവാനുന,  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടതല്
കവാരക്ഷ്യകമമവാക്കുന്നതഷിനുന സഹവായഷിക്കുന. ലടീഡറ്റ് സറ്റ് , ആത പസറ്റ് , പ്രതഷിമവാസ സവാമങതഷിക
ഉപമദശങ്ങള  തയവാറവാക്കല്,  പഞവായതറ്റ്  റഷിമസവാഴറ്റ്  ഗ്രൂപറ്റ് ,  പഞവായതറ്റ്  ഫവാന പവാന്,
മബവാക്കറ്റ്  തലതഷില്  ഫവാന  മമവാഡലുകള  സവാപഷിക്കുക,  റഷിസര്ച്ചറ്റ്  സവാപനങ്ങളുകട
മമവാഡല് ഫവാമുകളഷിമലയറ്റ്  വഷിദഗ്ദ്ധര്/ഉമദക്ഷ്യവാഗസര്, കര്ഷകര് എന്നഷിവരുകട സന്ദര്ശനന
എന്നടീ  ഘടകങ്ങളുന  പദ്ധതഷിയഷില്  ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന.  സനമയവാജഷിത  കൃഷഷി
സമ്പ്രദവായ  മമവാഡലുകള  മബവാക്കറ്റ്  തലതഷില്  നടപവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്  50.00  ലകന  രൂപ
നടീക്കഷി  വച്ചഷിരഷിക്കുന.  ഫലപ്രദമവായ  വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപന  മസവനതഷിനവായഷി  എലവാ
മപ്രവാജക്ടറ്റ്  ഡയറക്ടമററ്റുകളക്കുന പ്രവര്തന കചെലവഷിനുന വവാഹനന വവാടകയറ്റ്  എടക്കുന്ന
കചെലവഷിനുമവായ 50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

കപവാതുപങവാളഷിതന  എന്ന  ഘടകതഷിനറ്റ്  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള  300.00  ലകന
രൂപയഷില്  230.00  ലകന  രൂപ  കവാര്ഷഷിക  വഷികസന  സമഷിതഷികള,  കസമഷിനവാറുകള,
കര്ഷകദഷിനന, അവമലവാകനമയവാഗങ്ങള എന്നഷിവ നടത്തുന്നതഷിനവായഷി നടീക്കഷി വച്ചഷിരഷിക്കുന.
ഫവാന  മമളകള,  കര്ഷക  സനഗമങ്ങള,  കവാര്ഷഷിക  ഉതവങ്ങള  എന്നഷിവയ്ക്കുന  പദ്ധതഷി
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വഷിഹഷിതന നടീക്കഷി വച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  ഇതഷില് എഫറ്റ് .പഷി.ഒ കളുന പ്രവാഥമഷിക കവാര്ഷഷിക സഹകരണ
സനഘങ്ങളുന  സനഘടഷിപഷിക്കുന്ന  പരഷിപവാടഷികളുന  ഉളകപടന.  കര്ഷക  സഭകളക്കുന
ഞവാറ്റുമവല ചെനകളക്കുന  50.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  പ്രവാഥമഷിക സഹകരണ
സനഘങ്ങള,  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ  കള എന്നഷിവയഷിലൂകട പദ്ധതഷി  നഷിര്വ്വഹണന നടത്തുന്നതഷികന
നഷിരടീകണതഷിനുന മഡവാകക്യുകമമനഷനുന 20.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

ഐ.ഐ.ഐ.റഷി.എന.കക  യുമവായഷി  മചെര്ന്നറ്റ്  കൃഷഷി  വകുപറ്റ്  നടത്തുന്ന  കഷിസവാന്
മപ്രവാജക്ടറ്റ്  വവാര്ഷഷിക പദ്ധതഷിയഷിലുന തുടരുന. കഷിസവാന് മപ്രവാജക്ടഷികന നടതഷിപഷിനവായഷി 60.00
ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  കവാര്ഷഷിക സര്വ്വകലവാശവാലയുകട എകറ്റ്റന്ഷന് വഷിഭവാഗന,
കൃഷഷി  വഷിഭവാഗന  ഉമദക്ഷ്യവാഗസര്  (എഫറ്റ് .ഐ.ബഷി),  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക,
ഐ.ഐ.ഐ.റഷി.എന.കക  ഉമദക്ഷ്യവാഗസര്  എന്നഷിവര്  അടങ്ങുന്ന  സവാമങതഷിക
സമഷിതഷിയവായഷിരഷിക്കുന കഷിസവാന് പരഷിപവാടഷിയുകട ഉളടക്കന നഷിശയഷിക്കുക.

ഹവഗ  2021-22  കന  നടതഷിപഷിനറ്റ്  100.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.
ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
തുക

(ലകന രൂപ)
1 സവാപനങ്ങളുകട ശവാകടീകരണന 130
2 മഷികച്ച പ്രവര്തനന കവാഴ്ച വച്ചവര്ക്കുള അവവാര്ഡറ്റ് 150

3
ആതയുകട പ്രവര്തനങ്ങളക്കുള സനസവാന 
വഷിഹഷിതന

430

4 കപവാതു പങവാളഷിതന 300
5 കഷിസവാന് മപ്രവാജക്ടറ്റ് 60
6 ഹവഗ 2020-21 100

ആകക 1170

17)
കവാര്ഷഷിക വഷിവരവന 
വഷിനഷിമയവന 

ശടീർഷകന : 2401-00-109-84 300.00 ലകന രൂപ

കവാര്ഷഷിക വഷികസനതഷിനുമവണഷിയുള വഷിജവാനവന വഷിനഷിമയ സഹവായവന ഫവാന
ഇന്ഫര്മമഷന്  ബന്യൂമറവാ  വഴഷി  നടപഷിലവാക്കഷി  വരുന.  വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപന
പ്രവര്തനങ്ങളഷില് പ്രഷിനറ്റ്  ഇലമകവാണഷികറ്റ് മടീഡഷിയയുകട സഹവായമതവാകട സവാമങതഷിക
വഷിദക്ഷ്യ ഹകമവാറവഷികസനമവാണറ്റ്  ഈ പദ്ധതഷിയഷിലൂകട ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിട്ടുളതറ്റ് .  കവാര്ഷഷിക വഷിവര
മസവനവന  അതുമവായഷി  ബന്ധകപട്ട  പരഷിപവാടഷികളുന  വഷിപുലടീകരഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
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ഉമദ്ദേശഷിക്കുന.  ഹസബര്  വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപനതഷിമലക്കറ്റ്  നയഷിക്കുന്ന  ഹദനനദഷിന
വഷിവരങ്ങള  കൃതക്ഷ്യമവായഷി  അറഷിയഷിക്കുന്നതഷിനുന  എതഷിച  കകവാടക്കുന്നതഷിനുന  പരക്ഷ്യവാപ്തമവായ
എലവാവഷിധ  നവടീന  കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങമളവാടകൂടഷി  ഡവാറ  കസനറഷികന  പ്രവര്തനവന
ഉളകപടന.

ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി നഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
വഷിഹഷിതന 

(ലകന രൂപ)
1 മകരള കര്ഷകനുന മറ്റു പ്രവര്തനങ്ങളുന 250
2 പ്രസഷിദ്ധടീകരണങ്ങൾ 30
3 മവാധക്ഷ്യമ സഹകരണന & മററ്റ് വഷിനഷിമയ പ്രവർതനങ്ങൾ 20

ആകക 300

18)
മവാനവമശഷഷി 
വഷികസനന 

ശടീർഷകന : 2415-01-277-98 242.00 ലകന രൂപ

2012-13  മുതല്  വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപന  പദ്ധതഷി  നടപഷിലവാക്കുവവാന്  സഹവായഷിക്കുന്ന
തരതഷില്  കവാര്ഷഷിക  വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപനന,  അഗ്രഷിക്കളച്ചറല്  എക്കമണവാമഷികറ്റ് ,
എനമമവാളജഷി,  പവാനറ്റ്  പവാമതവാളജഷി,  അമഗ്രവാണമഷി,  മസവായഷില് സയന്സറ്റ്  എന്നടീ ആററ്റ് 
വഷിഷയങ്ങളഷില്  കൃഷഷി  വകുപഷികല  സവാമങതഷിക  ഉമദക്ഷ്യവാഗസര്ക്കറ്റ്  ബഷിരുദവാനനര
മകവാഴ്സുകള  പഠഷിക്കുന്നതഷിനുള  പരഷിപവാടഷി  നടപഷിലവാക്കുനണറ്റ് .  2021-22-  ലുന  ഇതറ്റ് 
തുടരുന്നതവാണറ്റ് .  കവാര്ഷഷിക  സര്വ്വകലവാശവാല  ഈ  6  മകവാഴ്സുകളക്കുന  പ്രമതക്ഷ്യകന  സടീററ്റ് 
നടീക്കഷികവയ്ക്കുന്നതവാണറ്റ് .  മദശടീയ തലതഷില് നടക്കുന്ന കസമഷിനവാറഷിലുന ശഷില്പശവാലകളഷിലുന
കൃഷഷി  വകുപഷികല  സടീനഷിയര്  ഉമദക്ഷ്യവാഗസന്മവാര്ക്കറ്റ്  പകങടക്കുന്നതഷിനു  മവണഷി  വരുന്ന
കചെലവന വഷിഹഷിതതഷില് ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന. ജഷിലവാ തലതഷില് ഈ പദ്ധതഷി ആത
മപ്രവാജക്ടറ്റ്  ഡയറക്ടര്  ഏമകവാപഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി  150.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  കൃഷഷി വകുപഷികല സവാമങതഷിക ഉമദക്ഷ്യവാഗസന്മവാര്ക്കറ്റ്  അവരുകട കഴഷിവറ്റ് 
കമച്ചകപടത്തുന്നതഷിനു  മവണഷി  രവാജക്ഷ്യകത  പ്രമുഖ  സവാപനങ്ങളഷില്  ഹ്രസസ്വകവാല
പരഷിശടീലനങ്ങളക്കറ്റ്  പകങടക്കുന്നതഷിനു  മവണഷിവരുന്ന  കചെലവന  ഈ  വഷിഹഷിതതഷില്
ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന.
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എന്.ഐ.പഷി.എച്ചറ്റ് .എന.  മവായഷി  സഹകരഷിച്ചറ്റ്  വഷിള  ആമരവാഗക്ഷ്യ  പരഷിപവാലന
പദ്ധതഷിയഷിലുള  കവാരക്ഷ്യമശഷഷി  വര്ദ്ധനവഷിനുള  പരഷിപവാടഷികള  തുടരുന്നതവാണറ്റ് .
എന്.ഐ..പഷി.എച്ചറ്റ് .എന  ഹഹദരവാബവാദുമവായഷി  സഹകരഷിച്ചറ്റ്  കൃഷഷി  വകുപഷികല
ഉമദക്ഷ്യവാഗസര്ക്കവായഷി  സമമതഷിയഷില്  നടപഷിലവാക്കഷി  വരുന്ന  പവാനറ്റ്  കഹല്തറ്റ് 
മവാമനജറ്റ് കമനഷില് പഷി.ജഷി,  ഡഷിമപവാമ മകവാഴഷിനുന  സഹവായന നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  കവാരക്ഷ്യമശഷഷി
വര്ദ്ധനവഷിനറ്റ്  വകയഷിരുതഷിയ  20.00  ലകന  രൂപയഷില്  നഷിനന  പഷി.ജഷി.ഡഷി.  എച്ചറ്റ് .എന
മകവാഴഷിനറ്റ്  മചെര്ന്ന  ഉമദക്ഷ്യവാഗസര്  ഏകറടക്കുന്ന  പദ്ധതഷികളക്കുന
വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .

വഷിദക്ഷ്യവാസമന്നരവായ  യുവവാക്കളക്കറ്റ്  അവസരകമവാരുക്കുക,  സര്ക്കവാര്  പരഷിപവാടഷികള
മഷികച്ചരടീതഷിയഷില് നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്  തവാകഴതട്ടഷില് മസവനന ലഭക്ഷ്യമവാക്കുക എന്നടീ ഇരട്ട
ലകക്ഷ്യമതവാകട  2021-22  വര്ഷതഷില്  കൃഷഷിഭവനുകളഷില്  ഇമനണഷഷിപറ്റ് 
നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്  പുതഷിയ  ഘടകന  ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന.  കവാര്ഷഷിക
ഹജവകൃഷഷിയഷികല  അവസവാന  വര്ഷ  വഷി.എച്ചറ്റ് .എസറ്റ് .ഇ.  വഷിദക്ഷ്യവാര്തഷികകളയുന,
വഷി.എച്ചറ്റ് .എസറ്റ് .ഇ  സര്ട്ടഷിഫഷിക്കററ്റ്  ഉടമകകളയുന  ആറുമവാസമതക്കറ്റ്  1000.00  രൂപ
മപ്രവാതവാഹനമവായഷി നല്കഷി ഏര്കപടത്തുവവാന് ലകക്ഷ്യമഷിടന.

ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
വഷിഹഷിതന 

(ലകന രൂപ)
1 മവാനവ മശഷഷി വഷികസന പ്രവർതനങ്ങൾ 150

2
എന്.ഐ.പഷി.എച്ചറ്റ്.എന. മുമവായഷി സഹകരഷിച കകവാണറ്റ് 
കവാരക്ഷ്യമശഷഷി വര്ദ്ധനവന പവാനറ്റ് കഹല്തറ്റ് 
മവാമനകജ്മെനഷില് പഷി.ജഷി ഡഷിമപവാമയുന 

20

3 കൃഷഷി ഭവനുകളഷിൽ ഇൻമടൺഷഷിപറ്റ് പരഷിപവാടഷി (പുതഷിയതറ്റ്) 72
ആകക 242

19)

കവാര്ഷഷിക മസവന 
മകനങ്ങളുന, മസവന 
സനവഷിധവാനവന 

ശടീർഷകന : 2401-00-113-83  650.00 ലകന രൂപ

ശടീർഷകന : 4401-00-113-98 250.00  ലകന രൂപ

യന്ത്രവതറ്റ്ക്കരണന,  ആത  അടഷിസവാനതഷില്  വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപനന,
വവായവാസഹവായന,  കവാലവാവസവാ ഉപമദശ മസവനന,  മണപരഷിമശവാധന സഹവായന,  മററ്റ്
സവാമങതഷിക  സഹവായനനല്കുന്നതടക്കമുള  മസവനങ്ങള  സനമയവാജഷിപഷിച്ചറ്റ് 
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നല്കുന്നതഷിനുമവണഷിയവാണറ്റ്  മബവാക്കറ്റ്  തലതഷില്  കവാര്ഷഷിക  മസവനമകനങ്ങള
സവാപഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ് .  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  ആവശക്ഷ്യമവായ  എലവാ  മസവനങ്ങളുന  ഒമര
മകനതഷില്  നഷിനന  നല്കുന്നതഷിമലക്കവായഷി  അവരുകട  വഷിവഷിധ  ആവശക്ഷ്യങ്ങള
പ്രധവാനമവായുന  കവാര്ഷഷിക  ഉതറ്റ്പവാദമനവാപവാധഷികള,  വഷിപണനന,  വവായവാ  വഷിവരങ്ങള
തുടങ്ങഷിയവ  ഒരു  കപവാതുമസവന  മകനതഷില്  കടീഴഷില്  കകവാണ്ടുവമരണതവാണറ്റ് .  ഈ
ലകക്ഷ്യന  മുന്നഷില്  കണ്ടുകകവാണവാണറ്റ്  കവാര്ഷഷിക  മസവനമകനങ്ങള  സവാപഷിച്ചഷിട്ടുളതറ്റ് .
സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യ  ഹകമവാറതഷിനുന  മസവന  സനവഷിധവാനതഷിനുന  മവണ  സഹവായന
മബവാക്കറ്റ്  തലതഷില്  രൂപടീകരഷിച്ചഷിട്ടുള  കവാര്ഷഷിക  മസവന  മകനങ്ങള
നല്കുന്നതവായഷിരഷിക്കുന.  തമദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സവാപനങ്ങള  ഇവയവാവശക്ഷ്യമവായ  തുടര്
അടഷിസവാന  സവാകരക്ഷ്യങ്ങള  നല്കുകമന്നറ്റ്  പ്രതടീകഷിക്കുന.  സല  സന്ദര്ശനന
അടക്കമുളവ  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിചകകവാണ്ടുള  സവാമങതഷിക  വഷിവര  വഷിതരണ
മകനങ്ങളുമവായഷി  ബന്ധകപട്ടുള  സവാപനങ്ങളവായഷി  ഇവ  പ്രവര്തഷിക്കുന്നതവായഷിരഷിക്കുന.
കൃഷഷി  സലങ്ങളഷികല  പ്രശ്നങ്ങള  പരഷിഹരഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  ദൃശക്ഷ്യ  ശ്രവക്ഷ്യ
സനവഷിധവാനങ്ങമളവാടന  ഓണഹലന്  സഹവായമതവാകടയുള  സഞരഷിക്കുന്ന  ഒരു  ഫവാന
ക്ലഷിനഷിക്കറ്റ്  മബവാക്കറ്റ്  തലതഷില് സവാപഷിക്കുന്നതവായഷിരഷിക്കുന.  ആതയുകട പ്രവര്തനങ്ങളുന
അമതവാകടവാപന  യന്ത്രവല്ക്കരണതഷിനറ്റ്  മവണ  സഹവായവന  ഈ  കവാര്ഷഷിക
മസവനമകനങ്ങള  നല്കുന്നതവായഷിരഷിക്കുന.  സഹകരണ  വകപഷികന  കടീഴഷില്
മബവാക്കുതലതഷില്  സവാപഷിച്ചഷിട്ടുള  കര്ഷക  മസവനമകനങ്ങള,  കവാര്ഷഷിക
മസവനമകനങ്ങളുമവായഷി  ബന്ധകപടതഷികക്കവാണറ്റ്  ഉതറ്റ്പവാദമനവാപവാധഷികളുകട
വഷിതരണതഷിനവായഷി പ്രവര്തഷിക്കുന്നതവായഷിരഷിക്കുന.

കവാര്ഷഷിക മസവന മകനങ്ങളുന കവാര്ഷഷിക കര്മ മസനകളുന യഥവാകമന മബവാക്കറ്റ് 
പഞവായത്തു  തലങ്ങളഷികല  വഷിദഗ്ദ്ധ  കതവാഴഷിലവാളഷികളവാണറ്റ് .  മഷിതമവായ  നഷിരക്കഷില്
കര്ഷകര്ക്കവാവശക്ഷ്യമവായ  കവാര്ഷഷിക മസവനങ്ങള ഇവര് വടീട്ടു പടഷിക്കല് എതഷിക്കുന.
വകുപഷിനു  കടീഴഷില്  പ്രവര്തഷിക്കുന്ന  കസ്റ്റേന  ഹയറഷിനഗറ്റ്  കസനറുകള  യന്ത്രങ്ങളുമടയുന
ഉപകരണങ്ങളുമടയുന  അറകറപണഷിയുന  പരഷിപവാലനവന  നടത്തുന്നതഷിലൂകട  ഈ
പ്രവര്തനങ്ങകള പഷിന്തുണയ്ക്കുന്ന. ഏകജവാലക സനവഷിധവാനതഷിലൂകട മസവന വഷിതരണന
കൃഷഷിക്കവാരഷികലതഷിക്കുന്നതഷിനു കവാര്ഷഷിക മമഖലയഷികല സുസഷിര സസ്വവാശ്രയ ഗ്രുപറ്റ്  എന്ന
നഷിലയറ്റ്  കൃഷഷിശ്രടീ ഈ മൂന്നറ്റ്  ഏജന്സഷികളുമടയുന സനമയവാജനന ഉറപറ്റ്  വരുത്തുന.

2021-22  ല്  മകവാര്പമറഷന്,  മുനഷിസഷിപവാലഷിറഷി  മമഖലകളഷില്  പുതഷിയ  കൃഷഷിശ്രടീ
മകനങ്ങള സവാപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  250.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
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കവാര്ഷഷിക  മസവന  മകനങ്ങള,  കവാര്ഷഷിക  കര്മ  മസന,  കസ്റ്റേന  ഹയറഷിനഗറ്റ് 
കസനര്,  കൃഷഷിശ്രടീ  എന്നഷിവയവായഷി  ഒരു  ബഷിസഷിനസറ്റ്  പവാന്  വഷികസഷിപഷിക്കുന.  വരുന
വര്ഷങ്ങളഷില് ഈ സവാപനങ്ങളുകട കവാരക്ഷ്യകമവന ലവാഭകരവൃമവായ പ്രവര്തനതഷിനുന
സസ്വയനപരക്ഷ്യവാപ്തതയ്ക്കുന ബഷിസഷിനസറ്റ്  പവാന്  സഹവായകമവാകുന.  ഒരു യൂണഷിറഷിനറ്റ്  5.00  ലകന
രൂപ  വരുമവാനന  മനടവാന്  കഴഷിയുന്ന  ബഷിസഷിനസറ്റ്  പവാന്  ഉണവായഷിരഷിക്കുന.  എലവാ
മകനങ്ങളഷിലുന  നഴറഷികളുന,  മറ്റു  മസവനങ്ങളുന  ലഭക്ഷ്യമവാക്കുന്നമതവാകടവാപന
സവാധക്ഷ്യമവാകുന്നഷിടകതലവാന കവാര്ഷഷിക കര്മമസനയുമവായഷി ബന്ധഷിപഷിക്കുന.

ബഷിസഷിനസറ്റ്  പവാനഷികന  അടഷിസവാനമവാക്കഷി  നഷിലവഷിലുള  കവാര്ഷഷിക  മസവന
മകനങ്ങള  കൃഷഷിശ്രടീ  മകനങ്ങളുകട  ശവാകടീകരണതഷിനവായഷി  50.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന. സസ്വയനപരക്ഷ്യവാപ്തത മനടവാനവായഷി ഒരു വര്ഷന കൂടഷി സഹവായങ്ങള നല്കുന.

തഷിരകഞ്ഞടത കവാര്ഷഷിക കര്മ മസനകകള പഷിന്തുണയവാന്  60.00  ലകന രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  കവാര്ഷഷിക  മസവന  മകനങ്ങളുന  കവാര്ഷഷിക  കര്മ  മസനകളുന
ബഷിസഷിനസറ്റ്  പവാന്  വഷികസഷിപഷിക്കുകയുന  നടീക്കഷി  വച്ചഷിരഷിക്കുന്ന  തുക  അതഷിനവായഷി
വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കുകയുന കചെയ്യുന.  ഫണറ്റ്  നല്കുന്നതഷിനു മുന്പറ്റ്  എലവാ കവാര്ഷഷിക മസവന
മകനങ്ങളുമടയുന കവാര്ഷഷിക കര്മ മസനകളുമടയുന പ്രവര്തനന വഷിശകലനന കചെയ്യുന.

കവാര്ഷഷിക  കര്മമസനയുമടയുന  കവാര്ഷഷിക  മസവന  മകനതഷിമലയുന  പുതുതവായഷി
ആരനഭഷിക്കുന്ന  കൃഷഷിശ്രടീ  യൂണഷിറ്റുകളഷിമലയുന  രജഷിസ്റ്റേര്  കചെയഷിട്ടുള  കര്ഷകര്ക്കുന
അനഗങ്ങളക്കുന  അപകട  ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ്  പരഷിരക  നല്കുന്നതഷിനവായഷി  ഗുണമഭവാക്തൃ
വഷിഹഷിതന  ഉളകപടതഷികക്കവാണ്ടുറ്റ്  ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ്  കമനഷിയുമവായഷി  മചെര്ന്നറ്റ്  ഗ്രുപറ്റ് 
ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ്  പദ്ധതഷി ആരനഭഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.  ഇതഷിനുള പ്രടീമഷിയന തുക
ഒടക്കുന്നതഷിനവായഷി 20.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

കമവാഹബല്  ക്ലഷിനഷിക്കുകളുകട  മവതനന,  കൃഷഷിഭവനഷികല  വവാഹനങ്ങള  നന്നവാക്കല്
എന്നഷിവ  ഉളകപകടയുള  പ്രവര്തന  കചെലവകളക്കറ്റ്  10.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  മദശടീയ ഇ-  ഗമവണന്സറ്റ്  പദ്ധതഷിക്കു കടീഴഷില് വരുന്ന ഡവാറവാ എന്ടഷി
ഓപമററര്മവാരുകട ഓണമററഷിയതഷിനവായഷി 210.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

കവാര്ഷഷിക  മസവന  മകനങ്ങളക്കുന  കവാര്ഷഷിക  കര്മ  മസനകളക്കുന
മവാര്ഗ്ഗനഷിര്മദ്ദേശന   നല്കുന്നതഷിനുള  അപകറ്റ്  സവാപനമവായ  മകരള  സനസവാന
കവാര്ഷഷിക  യന്ത്രവല്ക്കരണ  മഷിഷന്  (കക.എസറ്റ് .എ.എന.എന)  കവാര്ഷഷിക  മസവന
മകനങ്ങമളയുന  കവാര്ഷഷിക  കര്മ  മസനകമളയുന  കസ്റ്റേന  ഹയറഷിനഗറ്റ്  കസനറുകമളയുന
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മയവാജഷിപഷിച്ചറ്റ്  പ്രവര്തഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി ഒരു സനഘടനവാ ഘടന വഷികസഷിപഷിക്കുകയുന ഈ
മൂന്നറ്റ്  ഏജന്സഷികളുകട പ്രവര്തനകത ഒരു ബഷിസഷിനസറ്റ്  പവാനഷികന അടഷിസവാനതഷില്
ഏമകവാപഷിപഷിച്ചറ്റ്  ഒരു യൂണഷിറവായഷി പ്രവര്തഷിപഷിക്കുകയുന കചെയ്യുന. കക.എസറ്റ് .എ.എന.എന കന
പ്രവര്തന  ചെഷിലവകളക്കറ്റ്  200.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.
പഞവായതറ്റ്തലതഷിലുന  മബവാക്കറ്റ്  തലതഷിലുന  മബവാധവല്ക്കരണ  പരഷിപവാടഷികള
സനഘടഷിപഷിക്കുക,  കവാര്ഷഷിക  യന്ത്രങ്ങളുകട  അറകുറപണഷിയുന  പരഷിപവാലനവന,
വഷിവരമശഖരണന,  റഷിമപവാര്ട്ടഷിനഗറ്റ് ,  ആവശക്ഷ്യമവായ  കസ്പെയര്  പവാര്ട്ടുകളുകട  മശഖരണന
എന്നഷിവയവാണറ്റ്  പ്രധവാന  പ്രവര്തനങ്ങള.  ഇതഷില്  നഷിനന  കവാര്ഷഷിക  യന്ത്രങ്ങളുകട
അറകുറപണഷിക്കുന പരഷിപവാലനതഷിനുമവായഷി 50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  മകവാഴഷിമക്കവാടറ്റ്  ജഷിലകളഷില്  സവാപഷിച്ചഷിട്ടുളള  കവാര്ഷഷിക  യന്ത്ര
മസവന മകനങ്ങള, പ്രവാമദശഷിക ഫവാന കഫസഷിലഷിമറഷന് മകനങ്ങള എന്നഷിവ വകുപഷികന
എഞഷിനടീയറഷിനഗറ്റ്  വഷിഭവാഗതഷികന സഹവായമതവാകട അപകറ്റ്  മബവാഡഷി ഏമകവാപഷിപഷിക്കുന.
കവാര്ഷഷിക  മസവന  മകനങ്ങളഷില്  ഐ.റഷി.ഐ  പരഷിശടീലനന  ലഭഷിച്ചവരുകട  മസവനന
ലഭക്ഷ്യമവാകണങഷില്  അവകര  യമന്ത്രവാപകരണങ്ങളുകട  അറകുറപണഷികള  നടതവാന്
പ്രമയവാജനകപടത്തുന.  ഈ  പദ്ധതഷിയുകട  15  ശതമവാനന  ഗുണമഭവാകവാക്കള
സടീകളവായഷിരഷിക്കുന.  ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
വഷിഹഷിതന 

(ലകന രൂപ)
1 പുതഷിയ കൃഷഷിശ്രടീ കസനറുകള സവാപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ് 250
2 നഷിലവഷികല കവാര്ഷഷിക കര്മ മസന ശകഷികപടത്തുന്നതഷിനറ്റ് 60

3
ബഷിസഷിനസറ്റ് പവാനഷികന അടഷിസവാനതഷില് നഷിലവഷികല 
കവാര്ഷഷിക മസവന മകനങ്ങകള ശകഷികപടത്തുന്നതഷിനറ്റ്

50

4
കവാര്ഷഷിക കര്മമസനയഷിമലയുന കവാര്ഷഷിക മസവന 
മകനങ്ങളഷിമലയുന കൃഷഷിശ്രടീ കസനറുകളഷിമലയുന 
അനഗങ്ങളക്കുള ഗ്രൂപറ്റ് ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ് പദ്ധതഷി

20

5 പ്രവര്തന കചെലവകള (കമവാഹബല് ക്ലഷിനഷിക്കുകളുകട 
മവതനന ഉളകപകട)

110

6 കക.എസറ്റ്.എ.എന.എന കന പ്രവര്തന ചെഷിലവകളക്കറ്റ് 200

7 NeGPAഡവാറവാ എൻട്രൈഷി ഓപമററർമവാർക്കുള 
മഹവാണമററഷിയന 210

ആകക 900
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20)

ഓഫടീസറ്റ് 
ആമട്ടവാമമഷനുന ഐ.റഷി 
സവാമങതഷിക വഷിദക്ഷ്യയുന

ശടീർഷകന : 2401-00-001-86 250.00  ലകന രൂപ

  കൃഷഷി വകുപഷില് ഇ-ഓഫടീസറ്റ്  നടപഷിലവാക്കുക എന്നതവാണറ്റ്  ഈ പദ്ധതഷിയുകട ലകക്ഷ്യന.
കമച്ചകപട്ട  ഐ.റഷി  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യകളവായ  കവര്ചെസ്വല്  ക്ലവാസറ്റ്റൂന  കഫസഷിലഷിറഷി,  മഷിനഷി
കമന്യൂട്ടര് ലവാബുകള എന്നഷിവ കൃഷഷി വകുപറ്റ്  ഡയറക്ടമററഷിലുന, 14  ജഷിലവാ ഓഫടീസുകളഷിലുന,
സമമതഷി,  എസറ്റ് .എഫറ്റ് .എ.സഷി മകവാള കസനര്, ആര്.എ.റഷി.റഷി.സഷികള, എഫറ്റ് .റഷി.സഷികള,
കവാര്ഷഷിമകവാലവാദന കമഷിഷണറുകട ഓഫടീസറ്റ്  ഉളകപകട മററ്റ്  കട്രൈയഷിനഷിനഗറ്റ്  കസനറുകള
എന്നഷിവയഷിലുന  നടപഷിലവാക്കവാന്  ഉമദ്ദേശഷിക്കുന.  ഐ.റഷി  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യകള
ശകഷികപടത്തുന്നതഷികന  ഭവാഗമവായഷി  ഹവാര്ഡറ്റ്  കവയര്,  മസവാഫറ്റ്  കവയര്  എന്നഷിവ
വവാങ്ങുന്നതഷിനുന,  ഐ.റഷി  ഇ-ഗമവണന്സറ്റ്  ശകഷികപടത്തുന്നതഷിനുന  മവണ പശവാതല
കസഡൌകരക്ഷ്യങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതഷിനുന  തുക  നടീക്കഷി  വയ്ക്കുന.  തമദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ
സവാപനങ്ങകള ഈ പദ്ധതഷിയുമവായഷി സനമയവാജഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .   ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള
പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന.

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
വഷിഹഷിതന 

(ലകന രൂപ)
1 ഇ-ഓഫടീസറ്റ് 80

2
കവര്ച്ചസ്വല് ക്ലവാസറ്റ് മുറഷി, കനപന്യൂട്ടര് പരഷിശടീലനന, കഫസഷികലമറഷന് 
കസനറുകളുകട സവാപനന

30

3 ഹസബര് എകറ്റ്റന്ഷന് 10
4 വഷിവഷിധ ഓഫടീസുകളഷിമലയ്ക്കുള കണക്ടടീവഷിറഷി 100

5
കനപന്യൂട്ടറുകള, ആകസറഷികള എന്നഷിവ വവാങ്ങുന്നതഷിനുന കനററ്റ് 
വര്ക്കഷിനഗറ്റ്, ഹസററ്റ് തയവാറവാക്കല് എന്നഷിവയ്ക്കുന.

10

6
മവാമനകജ്മെനറ്റ് ഇന്ഫര്മമഷന് സഷിസ്റ്റേന വഷികസഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന 
ഡയറക്ടറ്റ് കബനഷിഫഷിററ്റ് ട്രൈവാന്സ്ഫറഷിനുന.

20

ആകക 250.00

21) കൃഷഷി പവാഠശവാല ശടീർഷകന : 2401-00-109-60 50.00  ലകന രൂപ

കവാര്ഷഷിക  ആവവാസ  യൂണഷിറടഷിസവാനതഷിലുള  കൃഷഷി  എന്ന  ആശയകത
സനബന്ധഷിച്ചറ്റ്  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  അവമബവാധന  നല്കുന്നതറ്റ്  കൂടവാകത  ലവാഭകരമവായഷി  കൃഷഷി
കചെയന്നതഷിനവാവശക്ഷ്യമവായ  ശവാസടീയവന  സവാമങതഷികവമവായ  വശങ്ങകള  സനബന്ധഷിചള
സമകവാലഷിക  വഷിവരങ്ങള  പ്രദവാനന  കചെയ്യുവവാന്  ലകക്ഷ്യമഷിടന.  ഇതഷിമലയവായഷി  50.00
ലകന14 14 രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
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വഷിവഷിധ  പദ്ധതഷികളക്കു  കടീഴഷില്  നഷിര്മദ്ദേശഷിച്ചഷിട്ടുള  പരഷിശടീലന,  മബവാധവല്ക്കരണ
പരഷിപവാടഷികള സമമതഷി ഏമകവാപഷിപഷിക്കുകയുന നടത്തുകയുന കചെയ്യുന. 

2021-22  വര്ഷകത  സമഗ്ര  പരഷിശടീലന  മമവാഡന്യൂളുന  പരഷിശടീലന  കലണറുന
തയവാറവാക്കുകയുന അതനുസരഷിച്ചറ്റ്  കൃഷഷി ഡയറക്ടറുകട അനഗടീകവാരമതവാകട പരഷിപവാടഷികള
ആസൂത്രണന കചെയ്യുന്നതുമവാണറ്റ് .  മബവാക്കറ്റ്  തലതഷില് കവാര്ഷഷിക സര്വ്വകലവാശവാലയഷികല
ശവാസജര്  മനവാഡല്  ഓഫടീസറവായഷി  പ്രവര്തഷിക്കുന്ന  മബവാക്കറ്റ്തല  കവാര്ഷഷിക
വഷിജവാന  മകനന,  ഫടീല്ഡറ്റ്തല  ഉമദക്ഷ്യവാഗസര്ക്കുന  കര്ഷകര്ക്കുന  കൃഷഷിഭവന്
നടപഷിലവാക്കുന്ന പരഷിപവാടഷികളക്കറ്റ്  സവാമങതഷിക മവാര്ഗ്ഗനഷിര്മദ്ദേശങ്ങള നല്കുന.  മവതനന/
ഓണമററഷിയന എന്നഷിവ ഇതഷില് ഉളകപടന്നഷില.

22)

കുട്ടനവാടറ്റ് മമഖലയഷികല 
കവാര്ഷഷിക 
വഷികസനതഷിനുള 
പദ്ധതഷി

ശടീർഷകന : 2401-00-119-78 1350.00  ലകന രൂപ

കുട്ടനവാടറ്റ്  മമഖലയഷികല  കവാര്ഷഷിക  വഷികസനതഷിനവായഷി  1350.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  കുട്ടനവാടറ്റ്  പവാടമശഖരങ്ങളഷില്  പശവാതല
കസഡൌകരക്ഷ്യവഷികസനതഷിനുന  30  കവര്ട്ടഷിക്കല്  ആകഷിയല്  മഫവാ  പമകള
സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുമവാണറ്റ്  ഈ  പദ്ധതഷി  ലകക്ഷ്യമഷിടന്നതറ്റ് .  ആകകയുള  പദ്ധതഷി
വഷിഹഷിതതഷില് നഷിനന 1150.00 ലകന രൂപ കുട്ടനവാടന് പവാടമശഖരങ്ങളുകട അടഷിസവാന
കസഡൌകരക്ഷ്യ വഷികസനതഷിനവായഷി വകയഷിരുത്തുന.

പരമരവാഗത കപട്ടഷി,  പറ സമ്പ്രദവായന മവാറഷി  പകരന കവര്ട്ടഷിക്കല് ആകഷിയല് മഫവാ
പമറ്റ് /സബറ്റ്-മവഴറ്റ് സഷിബഷിള  പമറ്റ്കസറ്റുകള  (10-50  എച്ചറ്റ് .പഷി)  എന്നഷിവ
സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുന, ഇവ സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുള ഉയര്ന്ന തഷിട്ടകള പണഷിയുന്നതഷിനുമവായഷി
200.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന. 

ആര്.കക.വഷി.ഹവ,  ആര്.ഐ.ഡഷി.എഫറ്റ് ,  പുനര്ജനഷി  എന്നടീ  വഷിവഷിധ  പദ്ധതഷികള
പ്രകവാരന ഏകറടതറ്റ്  നടപവാക്കുന്ന വഷിവഷിധ പവാടമശഖരങ്ങളുകട അടഷിസവാന കസഡൌകരക്ഷ്യ
വഷികസന  പദ്ധതഷി  പ്രവര്തനങ്ങള  സനമയവാജഷിപഷിക്കുന.  കക.എല്.ഡഷി.സഷി  നടത്തുന്ന
അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസന  പ്രവര്തനങ്ങളുന  ഇതഷിമലയറ്റ്  സനമയവാജഷിപഷിക്കുന.
ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന
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കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
വഷിഹഷിതന 

(ലകന രൂപ)

1
കുട്ടനവാടന് പ്രമദശകത പവാടമശഖരങ്ങളുകട അടഷിസവാന സഡൌകരക്ഷ്യ 
വഷികസന പദ്ധതഷി

1150

2
കവര്ട്ടഷിക്കല് ആകഷിയല് മഫവാ പമകളുകട വഷിതരണവന 
ഇന്സ്റ്റേമലഷനുന

200

ആകക 1350

23)
സനസവാന വഷിള 
ഇൻഷുറൻസറ്റ് പദ്ധതഷി ശടീർഷകന : 2401-00-110-82 2000.00  ലകന രൂപ

സനസവാനതറ്റ്  25  പ്രധവാനകപട്ട  വഷിളകകള  ഉളകപടതഷികക്കവാണ്ടുറ്റ്  1995  മുതല്
നഷിലവഷിലുള  വഷിള  ഇന്ഷറന്സറ്റ്  പദ്ധതഷി  2016-17  ല്  വഷിള  നഷപരഷിഹവാര  തുകയഷില്
കവാരക്ഷ്യമവായ വര്ദ്ധനവറ്റ്  വരുതഷികക്കവാണറ്റ്  പുനസനഘടഷിപഷിച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  ഇതഷില് അനഗങ്ങളവായ
കര്ഷകരഷില് നഷിനന പ്രടീമഷിയന,  രജഷിമസ്ട്രേഷന് ഫടീസറ്റ് ,  സര്ക്കവാരഷില് നഷിനള സനഭവാവന
എന്നഷിവ  സസ്വരൂപഷിച്ചവാണറ്റ്  വഷിള  ഇന്ഷറന്സറ്റ്  ഫണറ്റ്  രൂപടീകരഷിക്കുന്നതറ്റ് .  നഷിലവഷിലുള
വഷിളകള കൂടവാകത മതനടീച്ച  വളര്തലുന  കചെറു  പഴങ്ങളുന  ഉളകപടതഷി  ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ് 
പരഷിരക നല്കുന്നതവായഷിരഷിക്കുന. 2021-22  ല് ഈ പദ്ധതഷിക്കവായഷി  2000.00  ലകന രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.

24)

പ്രകൃതഷിമകവാഭങ്ങൾ 
അഭഷിമുഖടീ കരഷിക്കുന്നതഷിനുന
കടീടമരവാഗ ബവാധ 
നഷിയന്ത്രണതഷിനുമുള 
അടഷിയനഷിര പരഷിപവാടഷി

ശടീർഷകന : 2401-00-800-91 750.00  ലകന രൂപ

    അവഷിചെവാരഷിതമവായ കവാരണങ്ങളവാല് കൃഷഷിനവാശന സനഭവഷിച്ച കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  അതരന
സന്ദര്ഭങ്ങള മനരഷിടന്നതഷിനവായഷി കനല്വഷിതഷികനയുന മററ്റ് കവാര്ഷഷിക വഷിളകളുകടയുന ഒരു
കരുതല് മശഖരന ഉണവാക്കുന്നതഷിനവാണറ്റ്  തുക വകകകവാളഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ് .  കവളകപവാക്കന
തടയവാനവായഷി  ബണറ്റ്  ശകഷികപടത്തുന്നതഷിനുന  മവാലഷിനക്ഷ്യങ്ങള  നടീക്കന  കചെയ്യുന്നതഷിനുന
അവശക്ഷ്യവാധഷിഷഷിത  സഹവായന  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  2021-22-ല്  ഈ  പദ്ധതഷി
നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനവായഷി 750.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.
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25)

നവാടന് വഷിതഷിനങ്ങളുകട 
ഹജവഹവവഷിദ്ധക്ഷ്യ 
സനരകണവന 
മപ്രവാതവാഹനവന 

ശടീർഷകന : 2401-00-103-77 25.00  ലകന രൂപ

കനലറ്റ്, മഷിലറ്റുകൾ ഉൾകപകട വഷിവഷിധ വഷിളകളുകട പരമരവാഗത ഇനങ്ങളുന നവാടൻ
ഇനങ്ങളുന  പ്രമതക്ഷ്യകഷിചന  പട്ടഷിക  വർഗ്ഗ  പ്രമദശങ്ങളഷിലുളതറ്റ്  സനരകഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
ഇതരന  ഇനങ്ങളുകട  വഷിത്തുകൾ  കൃഷഷി  കചെയ്യുന്നതഷിനുന  വഷിത്തുൽപവാദനന
വർദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുമവായഷി പട്ടഷിക വർഗ്ഗക്കവാർ,  കർഷക ക്ലസ്റ്റേറുകൾ,  എൻ.ജഷി.ഒ-കൾ മററ്റ്
സനഘടനകൾ  എന്നഷിവയറ്റ്  സഹവായന  നൽകുന്നതഷിനറ്റ്  ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.  മററ്റ്
പ്രമദശങ്ങളഷിലുന  ഈ  തരതഷിലുള  കൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  പരമരവാഗത
ഇനങ്ങളുകട  വഷിത്തുകള  സനഭരഷിക്കുന്നതഷിനുന  വഷിതരണന  നടത്തുന്നതഷിനുന  വഷിഹഷിതന
ഉപമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ്.  കൃഷഷി ഡയറക്ടമററഷില് പ്രവര്തഷിക്കുന്ന ഹജവകൃഷഷി കസല്
വഷിവഷിധ  വഷിളകളുകട  പരമരവാഗത  ഇനങ്ങളുകട  വഷിവരങ്ങള  മരഖകപടതഷി
സൂകഷിമക്കണതവാണറ്റ്.  ഇതഷിനവായഷി  25.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.   ഇതഷില് നഷിനന
5.00  ലകന  രൂപ  വയനവാടറ്റ്  ജഷിലയഷികല  വഷിവഷിധ  പരമരവാഗത  വഷിളയഷിനങ്ങളുകട
സനരകണതഷിനവായഷിട്ടവാണറ്റ് . 
 

26)
കവാര്ഷഷിക  വഷിപണഷി ശകഷി 
കപടതല് ശടീർഷകന : 2435-01-800-99 970.00 ലകന രൂപ

27)

വഷിലനഷിലവവാരന 
സഷിരകപടത്തു 
വവാൻ വഷിപണഷിയഷിൽ 
ഇടകപടന്നതഷിനറ്റ്

ശടീർഷകന : 2435-01-101-85 2000.00 ലകന രൂപ

28)
മഹവാർട്ടഷിമകവാർപഷിനുള

 ഓഹരഷി മൂലധനന ശടീർഷകന : 4401-00-190-97 20.00 ലകന രൂപ

29)

മകരള സനസവാന കവയര് 
കഹഡൌസഷിനഗറ്റ്  
മകവാര്പമറഷന് 
മഗവാകഡഡൌണ 
നഷിര്മവാണതഷി നുള 
സഹവായന 

ശടീർഷകന : 4408-02-101-98 30.00 ലകന രൂപ
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30)

മകരള സനസവാന കവയര് 
കഹഡൌസഷിനഗറ്റ്  
മകവാര്പമറഷന് 
കമന്യൂറ്റ്ടര്വതറ്റ്ക്കരണതഷിനു
ള സഹവായന 

ശടീർഷകന : 2408-02-190-98 10.00 ലകന രൂപ

ആകക 3030.00 ലകന രൂപ

  സനസവാനതറ്റ്  ഉല്പവാദകരുന  കച്ചവടക്കവാരുന  തമഷില്  ശകമവായ  ബന്ധന
നഷിലവഷിലഷില.  വഷിപണഷിയഷികല  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യതഷികനയുന,  മവാര്ക്കററ്റ് 
ഇനലഷിജന്സഷിമനയുന സവാപനവതറ്റ്ക്കരണ സഹവായവന കമച്ചകപടമതണതുണറ്റ് . 

വഷിപണനപ്രവര്തനങ്ങള,  വഷിപണന  ഇടകപടല്  ഫണറ്റ് ,  ഡബറ്റ്ളന്യൂടഷി.ഒയ്ക്കുള
സഹവായന,  മകരള  സനസവാന  കവയര്കഹഡൌസഷിനഗറ്റ്  മകവാര്പമറഷനുള  സഹവായന,
മഹവാര്ട്ടഷിമകവാര്പഷിനുള  ഓഹരഷി  മൂലധനന  എന്നഷിവയവായഷി  3030.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കക  മുമഖനയുള  വഷിപണന  വഷികസന
പ്രവര്തനങ്ങളക്കവായഷി  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള  500.00  ലകന  രൂപയുന  ഇതഷില്
ഉളകപടന.   വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കകയുകട  വഷിപണനപ്രവര്തനങ്ങള  കൃഷഷിവകുപറ്റ് 
പ്രവര്തനങ്ങളുമവായഷി  സനമയവാജനതഷിലവായഷിരഷിക്കുന.  സവാമങതഷികവഷിദക്ഷ്യവാഹകമവാറന,
പരഷിശടീലനന,  കക്ഷ്യവാകമയഷിനുകള എന്നഷിവ വകുപ്പുമവായഷി മയവാജഷിച്ചറ്റ്  നടപഷിലവാമക്കണതവാണറ്റ് .
പഷി.ജഷി.എസറ്റ്  സര്ട്ടഷിഫഷിമക്കഷന്,  ഉല്പന്നങ്ങളുകട  ഉറവഷിടന  കകണതവാനുള
സനവഷിധവാനന  തുടങ്ങഷിയ  പ്രവര്തനങ്ങള  വകുപ്പുന,  വഷി.എഫറ്റ് .പഷി.സഷി.കകയുന
സനയുകമവായഷി നടപഷിലവാക്കുന.

തമദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സവാപനങ്ങളുകട  സഹവായമതവാകട  ഗ്രവാമ  പഞവായതറ്റ് 
തലതഷില്  പുതഷിയ  ആഴ്ച  ചെനകള  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുന  നഷിലവഷിലുള  ചെനകളക്കറ്റ് 
സഹവായന നല്കുന്നതഷിനുമവായഷി 50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന. നഷിലവഷിലുള
തഷിരകഞ്ഞടക്കകപട്ട  വഷിപണഷികളഷില്  ഒരു  യൂണഷിറഷിനറ്റ്  2.00  ലകതഷില്  കൂടതല്
വഷിറ്റുവരവള എ മഗ്രഡറ്റ്  മവാര്ക്കറകളക്കറ്റ്  മവാത്രമമ  സഹവായന  ലഭഷിക്കുകയുള.  നഗര--
ഗ്രവാമടീണ  പ്രമദശങ്ങളഷിലുന  കമവാത  വക്ഷ്യവാപവാര  വഷിപണഷികളക്കുന  ജഷിലവാ  മശഖരണ
മകനങ്ങളക്കുമുള  പ്രവര്തന  സഹവായമവായഷി  15000  ലകന  രൂപയുന,  അഗറ്റ് മവാര്ക്കറ്റ്
കനററ്റ് ,  മവാര്ക്കററ്റ്  ഇനലഷിജന്സറ്റ്  എന്നഷിവയവായഷി  40.00  ലകന  രൂപയുന
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  കവാര്ഷഷിക  ഉലന്നങ്ങളുകട  വഷിപണഷി  ഏകടീകരണതഷിനറ്റ് 
സഹവായമവായഷി ഇതരന വഷിപണഷികളുകട സവാപഷിക്കലുന പ്രവര്തനവന ഇ-നവാന  (e-Nam)
മവാര്ഗ്ഗമരഖ പ്രകവാരമവായഷിരഷിക്കുന.
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അധഷികമുള  കവാര്ഷഷിക  ഉലന്നങ്ങള  വഷിറഴഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  കര്ഷകമഷിത്രങ്ങള,
കപവാതുമവാധക്ഷ്യമങ്ങള ഉളകപകടയുളവയുകട സഹവായമതവാകട ഇടകപടന്നതവാണറ്റ് . ഓമരവാ
കര്ഷക  മഷിത്രയുന  സനഭരഷിക്കുന്ന  അളവനുസരഷിച്ചവായഷിരഷിക്കുന  അവരുകട  ഇന്കസനടീവറ്റ് 
നഷിശയഷിക്കുക.  കര്ഷക  മഷിത്രങ്ങകള  ഏര്കപടത്തുവവാനവായഷി  75.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.  കര്ഷകര്ക്കുന  സനരനഭകര്ക്കുന  സനസവാനത്തുന  മദശടീയതലതഷിലുന
കവാര്ഷഷിക മമളകളഷില് പകങടക്കുന്നതഷിനറ്റ്  20.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. ഡബന്യൂടഷി.ഒ
കസലഷികന പ്രവര്തന സഹവായമവായഷി 5.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. ഇതഷിനുപുറമമ
80.00  ലകന  രൂപ  അഗ്രഷികളച്ചറല്  ഹപ്രസസറ്റ്  മബവാര്ഡഷികന  പ്രവര്തനതഷിനുന
വഷിപണഷി   പഠനതഷിനുമവായഷി  മവാറഷി  കവച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  ഓണഹലന്  വഷിപണഷി  വഷികസഷിപഷി
ക്കുന്നതഷിനവായഷി 50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  മഷികച്ച വരുമവാനന ലഭക്ഷ്യമവാക്കുക എന്ന ലകക്ഷ്യന നഷിറമവറ്റുന്നതഷിനു മവണഷി
വഷിളകവടപ്പു  കവാലങ്ങളഷില്  നഷിയുക  ഏജന്സഷികള  വഴഷി  തഷിരകഞ്ഞടത  കര്ഷക
ഉലന്നങ്ങളുകട  സനഭരണ  നടപടഷികളഷിലൂകട  വഷിപണഷിയഷില്  ഇടകപടല്
നടത്തുന്നതഷിനവായവാണറ്റ്  വഷിലസഷിരതവാ ഫണറ്റ്  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുളതറ്റ് .  ഗവണകമനഷികന
നഷിബന്ധനകളക്കനുസൃതമവായഷി  സനഭരണന നടത്തുന്നതഷിനുന  അതഷികന കചെലവകളക്കുന
മവണഷി  സനഭരണ  ഏജന്സഷികളക്കറ്റ്  ഇന്കസനടീവറ്റ്  നല്കുന്നതഷിനറ്റ്  ഈ  തുക
വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .  ഉതവ  കവാലങ്ങളഷില്  പച്ചക്കറഷികള  സനഭരഷിക്കുന്നതഷിനുന
പച്ചമതങ്ങ  സനഭരണതഷിനുന  തുടര്  സനസരണതഷിനുന  തുക
വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .  വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള  3030.00  ലകന  രൂപയഷില്
2000.00 ലകന  രൂപയവാണറ്റ്  വഷിപണന  ഇടകപടല്  ഫണവായഷി  മവാറഷി  വച്ചഷിരഷിക്കുന്നതറ്റ് .
മഹവാര്ട്ടഷിമകവാര്പഷിനുള  ഓഹരഷി  മൂലധനമവായഷി  20.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.  ഈ  മൂലധനന  മഹവാര്ട്ടഷിമകവാര്പഷികന  ബവാലന്സറ്റ്  ഷടീറഷില്
പ്രതഷിഫലഷിമക്കണതവാണറ്റ് .

കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  ഉലന്നങ്ങളക്കുള വഷിപണഷി  കകണത്തുന്നതഷിനുന  അവയറ്റ്  പരമവാവധഷി
വഷില  ഉറപവാക്കുന്നതഷിനുന  പുതന്  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യകള  സസ്വവായതമവാക്കുന്നതഷിനുന
എസറ്റ് .എഫറ്റ് .എ.സഷി  യഷികല  മകവാള  കസനറഷിലുള  ഇ-  മപവാര്ട്ടല്  പ്രവര്തനന
തുടരുന്നതവാണറ്റ് .

മകരള  സനസവാന  കവയര്  കഹഡൌസഷിനഗറ്റ്  മകവാര്പമറഷന്
കമന്യൂട്ടര്വതറ്റ്ക്കരണതഷിനവായഷി  10.00  ലകന രൂപയുന കവാര്ഷഷിക സനഭരണതഷിനവായുള
മഗവാകഡഡൌണ  നഷിര്മവാണതഷിനവായഷി  30.00  ലകന  രൂപയുന  സഹവായമവായഷി
വകയഷിരുത്തുന.  ഘടകങ്ങള തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന.
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കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
തുക 

(ലകന രൂപ)

1
കവാര്ഷഷിക കമവാത വക്ഷ്യവാപവാര വഷിപണഷികളുന ജഷിലവാ 
സനഭരണ മകനങ്ങൾക്കുമുള പ്രവർതന സഹവായന 

150

2 അഗവാർക്കറ്റ് കനറഷിനുന വഷിപണഷി വഷിവര മശഖരണതഷിനുന 40

3
ഗ്രവാമപഞവായതറ്റ് തലതഷിലുള ആഴ്ച 
വഷിപണഷികൾക്കുള അധഷിക സഹവായന

50

4 വഷി.എഫറ്റ്.പഷി.സഷി.കക യുകട വഷിപണഷി വഷികസനതഷിനറ്റ് 500
5 ഹപ്രസസറ്റ് മബവാർഡറ്റ് 80

6
കർഷക മഷിത്ര-പരഷിശടീലനവന മപവാർട്ടൽ 
അടഷിസവാനമവാക്കഷിയുള മസവനവന

75

7 കവാര്ഷഷികമമളകളഷില് പങവാളഷിതന 20
8 WTO CELL- പ്രവർതന സഹവായന 5

9 ഓൺഹലൻ വഷിപണഷി വഷികസനന  (പുതഷിയതറ്റ് ) 50

10 മഹവാർട്ടഷിമകവാർപഷിനുള ഓഹരഷി മൂലധനന 20

11
വഷിലനഷിലവവാരന സഷിരകപടത്തുവവാൻ വഷിപണഷിയഷിൽ 
ഇടകപടന്നതഷിനറ്റ്

2000

12
മകരള സനസവാന കവയര് കഹഡൌസഷിനഗറ്റ്  
മകവാര്പമറഷന് കമന്യൂട്ടര്വതറ്റ്ക്കരണതഷിനുള 
സഹവായന 

10

13
മകരള സനസവാന കവയര് കഹഡൌസഷിനഗറ്റ്  
മകവാര്പമറഷന് മഗവാകഡഡൌണ നഷിര്മവാണതഷിനുള 
സഹവായന 

30

ആകക 3030

31)

മൂലക്ഷ്യ വർദ്ധനവന 
വഷിളകവടപഷിനറ്റ് മശഷമുള 
പരഷിപവാലനവന

ശടീർഷകന : 2435-01-800-94 1210.00 ലകന രൂപ

 മകരളതഷികന സമദറ്റ്  വക്ഷ്യവസ  കമച്ചകപടത്തുന്നതഷിനുന  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  കവാര്ഷഷിക
മമഖലയഷില്  നഷിനള  വരുമവാനന  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന  മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധനവറ്റ് /കവാര്ഷഷിക
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സനസ്ക്കരണ/വഷിളകവടപഷിനറ്റ്  മശഷമുള  പരഷിപവാലനന  എന്നഷിവ  പ്രധവാന  പങറ്റ് 
വഹഷിക്കുനണറ്റ് .

സവാള  ഫവാര്മമഴറ്റ്  അഗ്രഷി  ബഷിസഷിനസറ്റ്  കണമസവാര്ഷക്ഷ്യന  (എസറ്റ് .എഫറ്റ് .എ.സഷി.)
കചെറുകഷിട ഇടതരന കവാര്ഷഷിക സനസരണ യൂണഷിറ്റുകളക്കറ്റ്  സഹവായന നല്കുന്നതഷിനവായഷി
400.00  ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷില്  50.00  ലകന  രൂപ  വടീതന  ഇടക്കഷി,
വയനവാടറ്റ്  ജഷിലകളഷില്  ശടീതകവാല  പച്ചക്കറഷികളുമടയുന  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുമടയുന  സനസരണ
സഹവായതഷിനവായഷി  നടീക്കഷി  കവച്ചഷിരഷിക്കുന.  സസ്വയനസഹവായസനഘങ്ങളക്കുന/
വക്ഷ്യകഷികളക്കുമവായഷി  സൂകതല  യൂണഷിറ്റുകളക്കറ്റ്  സഹവായന  നല്കുന്നതഷിനവായഷി  300.00
ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. ഒരു യൂണഷിറഷിനറ്റ്  നല്കവാവന്ന പരമവാവധഷി സഹവായന 50.00
ലകന  രൂപയവാണറ്റ് .   സവാമതഷിക  സവാപനതഷില്  നഷിനള  വവായ  അനുവദഷിച്ച
മശഷമവാണറ്റ്  തുക  അനുവദഷിക്കുന്നതറ്റ് .  ഹമമകവാകലവല്  സനരനഭങ്ങളഷില്  കതവാഴഷില്
ലഭക്ഷ്യതയുന ഉപജടീവന മവാര്ഗ്ഗവന ഉറപ വരുത്തുന്നതഷിനു മവണ ഊന്നല് നല്മകണതവാണറ്റ് .
മകരകഫഡഷിനു  കടീഴഷിലുള  പച്ചമതങ്ങ  സനഭരഷിക്കുന്ന  കസവാഹസറഷികളക്കറ്റ്  കകവാപ്ര
ഉണക്കുന്ന  യൂണഷിറ്റുകള  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനറ്റ്  സഹവായന  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .
എസറ്റ് .എഫറ്റ് .എ.സഷി യഷിലൂകട സനരനഭകര്ക്കറ്റ്  സവാമങതഷിക സഹവായന നല്കുന്നതഷിനവായുന
ഈ തുക വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .

സര്ക്കവാര്/കപവാതുമമഖല/സഹകരണ  മമഖല/കടനബശ്രടീ  യൂണഷിറ്റുകള/  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ
കള  എന്നഷിവ  മുമഖനയുള  വഷിപണനതഷിനുന  മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധനവഷിനുന  പദ്ധതഷി  അധഷിഷഷിത
സഹവായമവായഷി 200.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. ഇതഷില് നഷിനന 10.00 ലകന രൂപ
കണ്ണൂര്    ജഷിലയഷില്    കുറുമത്തൂര്  പഞവായതഷില്  മതന്   സനസരണന
മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി കര്ഷക ഉല്പവാദക സനഘങ്ങള സൃഷഷിക്കുന്നതഷിനവാണറ്റ് .

സനസവാന നവാളഷിമകര വഷികസന   മകവാര്പമറഷനറ്റ്   മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധഷിത ഉലന്നങ്ങളുകട
മപ്രവാതവാഹനതഷിനവായഷി 100.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. 

എസറ്റ് .എഫറ്റ് .എ.സഷി  യുകട  പ്രവര്തന  സഹവായമവായഷി  75.00  ലകന  രൂപ
മവാറഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.

മതനടീച്ച  വളര്തലുന    മതന്   ഉലവാദനവന   മകരളതഷില്   വളകരയധഷികന
സവാദ്ധക്ഷ്യതയുള  മമഖലയവാണറ്റ് .  എഫറ്റ് .പഷി.ഒ  കള  വഴഷി  സനസവാന  മഹവാര്ട്ടഷിക്കളച്ചര്
മഷിഷന് മുമഖന മതനടീച്ച കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  മതന് ഉതറ്റ്പവാദനതഷിനുന മതനഷികന മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധഷിത
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ഉതറ്റ്പന്നങ്ങളുകട പ്രചെവാരണതഷിനുമുള സഹവായവന തുടരുന്നതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി  25.00
ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

കവാര്ഷഷിക  മമഖലയഷികല  അഗ്രഷി  സ്റ്റേവാര്ട്ടപ്പുകമളയുന  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യ
അടഷിസവാനമവാക്കഷിയുള  കണ്ടുപഷിടഷിതങ്ങളഷില്  ഏര്കപട്ടഷിരഷിക്കുന്ന  കര്ഷക  ഉലവാദക
സനഘടനകകള  മപ്രവാതവാഹഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന 100.00 ലകന രൂപ നടീക്കഷിവച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .

കര്ഷക  ഉലവാദക  സനഘടനകളുകട  പ്രവര്തനങ്ങള  ഏമകവാപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി
എഫറ്റ് .പഷി.ഒ മപവാര്ട്ടല് വഷികസഷിപഷിക്കവാനുന മുമന്നവാട്ടുകകവാണ്ടുമപവാകവാനുന  10.00  ലകന രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.

ഘടകങ്ങള തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ മചെര്ക്കുന. 

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങള
തുക 

(ലകന രൂപ)

1
എസറ്റ്.എഫറ്റ്.എ.സഷി മുമഖന മൂലക്ഷ്യവർദ്ധനവറ്റ് 
യൂണഷിറ്റുകൾക്കുള സഹവായന

(എ)
 കചെറുകഷിട ഇടതരന കവാർഷഷിക സനസ്ക്കരണ 
യൂണഷിറ്റുകൾക്കുള സഹവായന

400.00

(ബഷി)
 വക്ഷ്യകഷിഗത/സസ്വയനസഹവായ സനഘങ്ങൾ 
അടഷിസവാനമവാക്കഷി ഗ്രവാമപഞവായതറ്റ് തലതഷിലുള 
മൂലക്ഷ്യവർദ്ധനവറ്റ് യൂണഷിറ്റുകൾ-ഹമമകവാകലവൽ യൂണഷിററ്റ്

300.00

2
സർക്കവാർ/കപവാതുമമഖല/സഹകരണ/കുടനബശ്രടീ 
യൂണഷിററ്റ്/എഫറ്റ്.പഷി.ഒ തലതഷില് വഷിപണഷികളക്കുന 
മൂലക്ഷ്യവർദ്ധനവറ്റ് യൂണഷിറ്റുകൾക്കുള സഹവായന

200.00

3 മതൻ ഉലവാദനതഷിനുള സഹവായന 25.00
4 എസറ്റ്.എഫറ്റ്.എ.സഷി യ്ക്കുള പ്രവര്തന സഹവായന 75.00

5
സനസവാന നവാളഷിമകര വഷികസന മകവാര്പമറഷനറ്റ് 
മൂലക്ഷ്യവര്ദ്ധഷിത ഉലന്നങ്ങളക്കുമുള സഹവായന

100.00

6
അഗ്രഷി സ്റ്റേവാര്ട്ടപഷിനുള സഹവായവന അഗ്രഷി ബഷിസഷിനസറ്റ് 
ഇന്കക്യുമബററുന

100.00

7 എഫറ്റ് .പഷി.ഒ മപവാര്ട്ടല് (പുതഷിയതറ്റ് ) 10.00
ആകക 1210.00
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32)

ബമയവാഗക്ഷ്യവാസറ്റ് പവാന്റുകള 
സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുള 
അധഷികസഹവായന 

ശടീർഷകന : 2810-00-105-97 50.00 ലകന രൂപ

    മകനവാവഷിഷ്കൃത  പദ്ധതഷിയവായ  മദശടീയ  ബമയവാഗക്ഷ്യവാസറ്റ്  വഷികസന  പദ്ധതഷിയഷില്
ബമയവാഗക്ഷ്യവാസറ്റ്  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനവായഷി  ജനറല്  വഷിഭവാഗതഷിനറ്റ്  12000  രൂപയുന
പട്ടഷികജവാതഷി/പട്ടഷികവര്ഗ്ഗ  വഷിഭവാഗതഷിനറ്റ്  13000  രൂപയുമവാണറ്റ്  ഒരു  പവാനഷിനുള
സഹവായമവായഷി  ഉളകപടതഷിയഷിട്ടുളതറ്റ്.  സനസവാനതറ്റ്  ബമയവാഗക്ഷ്യവാസറ്റ്  പവാന്റുകളുകട
നഷിര്മവാണ കചെലവറ്റ്  30000  രൂപ മുതല്  100000  രൂപ വകര  ആകവാറുണ്ടുറ്റ്.  കര്ഷക
സമൂഹതഷിനറ്റ് ഈ പദ്ധതഷി കൂടതല് ആകര്ഷകമവാക്കുന്നതഷിനവായഷി മകന ഗവണകമനഷില്
നഷിനള  തുകക്കറ്റ്  പുറകമ  തത്തുലക്ഷ്യമവായ  തുക  സനസവാന  ഗവണകമനറ്റ്
അധഷികസഹവായമവായഷി  വകയഷിരുതഷി  ബമയവാഗക്ഷ്യവാസറ്റ്  പവാന്റുകള  നഷിര്മഷിക്കുന്നതഷിനുള
സഹവായന  യഥവാകമന  8000  രൂപ,  9000  രൂപ  ആക്കഷി  വര്ദ്ധഷിപഷിക്കുവവാന്
ഉമദ്ദേശഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.  ഇതഷിനവായഷി 2021-22 ല് 50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന. 

33)

ഗ്രവാമടീണ അടഷിസവാന 
കസഡൌകരക്ഷ്യ വഷികസന നഷിധഷി
(ആര്.ഐ.ഡഷി.എഫറ്റ്)

ശടീർഷകന : 4435-01-101-97 750.00 ലകന രൂപ

ആർ.ഐ.ഡഷി.എഫറ്റ്-നു  കടീഴഷിൽ  അനഗടീകരഷിച്ച  മപ്രവാജക്ടുകൾ  നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനറ്റ്
മവണഷിയവാണറ്റ്  വഷിഹഷിതന.  2021-22  ല്  ട്രൈവാന്കജ  XX-XXV  വകരയുള  പുതഷിയതുന
തുടര്നകകവാണഷിരഷിക്കുന്നതുമവായ  പദ്ധതഷികള  കവാര്ഷഷിക  മമഖലയഷികല  അടഷിസവാന
സഡൌകരക്ഷ്യ വഷികസനതഷിനവായഷി ആർ.ഐ.ഡഷി.എഫറ്റ് വഷിഹഷിതന ഉപമയവാഗഷിച്ചറ്റ് നടപഷിലവാക്കുന.

മകരള  മസ്റ്റേററ്റ്  കവയർഹഡൌസഷിനഗറ്റ്  മകവാർപമറഷനറ്റ്  ആർ.ഐ.ഡഷി.എഫറ്റ്.
മപ്രവാജക്ടുകൾ നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനുള സഹവായവന ഇതഷില് ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന.

മറ്റു പരഷിപവാടഷികൾ 

മറ്റു  കവാർഷഷിക  പരഷിപവാടഷികളുകട  കടീഴഷിൽ  2021  -22  വർഷതഷിൽ  തവാമഴ  പറയുന്ന
പദ്ധതഷി ഉൾകപടതഷിയഷിട്ടുണറ്റ് 
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34)
കര്ഷക മകമഫണറ്റ് 
മബവാര്ഡറ്റ് ശടീർഷകന : 2401-00-109-76 200.00 ലകന രൂപ

കവാര്ഷഷിക  വഷികസന  കര്ഷക  മകമ  വകുപറ്റ്  വഴഷി  നഷിലവഷില്  നടപഷിലവാക്കുന്ന
കപന്ഷന് പദ്ധതഷികളുന മകമ പദ്ധതഷികളുന മബവാര്ഡറ്റ് വഴഷി ഏകറടക്കുന.  മബവാര്ഡഷികന
പ്രവര്തനസഹവായമവായഷി 200.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

35)

ഇനർനവാഷണൽ റഷിസർച്ചറ്റ് 
ആനറ്റ് കട്രൈയഷിനഷിനഗറ്റ് കസനർ 
മഫവാർ ബഷിമലവാ സടീ കലവൽ 
ഫവാമഷിനഗറ്റ് (IRTCBF) 

ശടീർഷകന : 2415-01-004-88 20.00 ലകന രൂപ

നൂതന പ്രവര്തനങ്ങള ജനപ്രഷിയമവാക്കുന്നതഷിനുന,  കുട്ടനവാടറ്റ് മമഖലയഷികല ഫടീല്ഡറ്റ്
പ്രശ്നങ്ങള  പരഷിഹരഷിക്കുന്നതഷിനുന  പ്രവര്തന  ചെഷിലവകളക്കുമവായഷി  തുക
വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.

36)

മകരള സനസവാന കവയര് 
ഹഡൌസഷിനഗറ്റ് മകവാര്പമറഷന് 
ഓഹരഷി മൂലധനന   

ശടീർഷകന : 4408-02-190-99 25.00 ലകന രൂപ

          
 മകന  കവയർ  ഹഡൌസഷിനഗറ്റ്  മകവാർപമറഷൻ  നൽകുന്ന  ഓഹരഷി  മൂലധനതഷിനറ്റ്

തുലക്ഷ്യമവായ സനസവാന സർക്കവാരഷികന വഷിഹഷിതമവായഷി തുക വകകകവാളഷിച്ചഷിരഷിക്കുന. 2020-
21 ല് ഇതഷിമലയവായഷി 25.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.  

37)
വയനവാടറ്റ് ജഷിലയുകടകവാർഷഷിക
മമഖല പുനരുജടീവനന ശടീർഷകന : 2401-00-800-27 1335.00 ലകന രൂപ

വയനവാടറ്റ്  ജഷിലയുകട  കവാര്ഷഷിക  സമദറ്റ് വക്ഷ്യവസ  അപകടകരമവായ
അവസയഷിലവാണറ്റ് .  വഷിലയഷിലുണവാകുന്ന  വക്ഷ്യവാപകമവായ  ഏറക്കുറച്ചഷിലുകള  കവാര്ഷഷിക
വരുമവാനകത വളകര വലഷിയ മതവാതഷില് അസഷിരകപടത്തുനണറ്റ് .  ദുരഷിത ബവാധഷിതരവായ
ജനങ്ങളുകട ഉപജടീവനന പുനരുദ്ധടീകരഷിക്കവാന് മകന സനസവാന സര്ക്കവാരുകള വഷിവഷിധ
പവാമക്കജുകള കകവാണ്ടുവരുനണറ്റ് . കവാലവര്ഷനമൂലന വഷിളകളക്കുന ഭൂമഷിക്കുമുണവായ ഭടീമമവായ
നഷങ്ങള ജഷിലകയ സവാരമവായഷി ബവാധഷിച്ചഷിട്ടുണറ്റ് .  ജഷിലയുകട കവാര്ഷഷിക സമദറ്റ് വക്ഷ്യവസയറ്റ് 

വവാർഷഷിക പദ്ധതഷി - 2021-22 പപേജജ്  - 99



ഉണര്മവ്വകവാന്, സമുചെഷിതമവായ മുന്-പഷിന് സനമയവാജനമതവാട കൂടഷിയ നഷിരവധഷി മകനടീകൃത
ഇടകപടലുകള നടപഷില് വരുത്തുവവാന് നഷിര്മദ്ദേശഷിക്കകപട്ടഷിട്ടുണറ്റ് .

വയനവാടറ്റ്  ജഷിലയഷികല  കുരുമുളകറ്റ്  കൃഷഷിയുമടയുന  കവാപഷി  കൃഷഷിയുമടയുന
സവാമങതഷികവാധഷിഷഷിത സമഗ്രവഷികസനതഷിനവായഷി  1000.00  ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
കടീടമരവാഗബവാധ, മുരുക്കറ്റ്  മരങ്ങളുകട നഷന എന്നഷിവ നഷിമഷിതന ജഷിലയഷികല കുരുമുളകറ്റ്  കൃഷഷി
മശവാഷഷിചകകവാണഷിരഷിക്കുകയവാണറ്റ് .  കുരുമുളകഷികന  പുനരുജടീവനതഷിനവായുള  സമഗ്ര
മപ്രവാജക്ടഷിനറ്റ്  സഹവായന  നല്കുന്നതവാണറ്റ് .  പ്രവാമദശഷിക  സമഗ്ര  കടീട  പരഷിപവാലനന,
ഗ്രവാഫഷിനഗറ്റ് ,  ഓര്മതവാമടവാപഷികറ്റ്  ഷൂടറ്റ്സഷില് നഷിനള  നടടീല്  വസ്തുക്കളുകട  ഉലവാദനന,
നഴറഷികള  സവാപഷിക്കല്,  സൂക  മൂലകങ്ങളുകട  പ്രമയവാഗന,  മവരഷികന
വഷികസനതഷിനവാവശക്ഷ്യമവായ  പ്രവര്തനങ്ങള,  മററ്റ്  അതക്ഷ്യവാവശക്ഷ്യ  സഹവായങ്ങള
എന്നഷിവയവായഷി വഷിഹഷിതന ഉപമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് . ഇതഷില് നഷിനന 500.00 ലകന രൂപ
കവാപഷി  കൃഷഷിയുകട  വഷിസ്തൃതഷി  വര്ദ്ധനവഷിനുന  നഷിലവഷികല  കവാപഷി  മതവാട്ടങ്ങളുകട
പുനരുജടീവനതഷിനുന തുളഷിനനയ്ക്കുള സഹവായതഷിനവായുന വകയഷിരുതഷിയഷിരഷിക്കുന.

മുന് വര്ഷങ്ങളഷില് സഹവായന ലഭഷിച്ചഷിട്ടുള നഴറ്റ് സറഷികളുകട സഹവായമതവാകട നടടീല്
വസ്തുക്കളുകട ഉലവാദനതഷിനവായഷി സമഗ്ര തന്ത്രന ആവഷിഷ്ക്കരഷിമക്കണതവാണറ്റ് . 

ജഷിലയഷികല ജവാതഷിക്ക വഷിള പുനരുജടീവഷിപഷിക്കവാന് 75.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.
ഇഞഷി,  മഞ്ഞള എന്നടീ വഷിളകളുകട കൃഷഷിയുന  പുനരുജടീവഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  ഇതഷിനവായഷി
50.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

ഈ  പദ്ധതഷിയഷില്  ലടീഡറ്റ്സഷികല  ഫടീല്ഡറ്റ്  അസഷിസ്റ്റേന്റുമവാരുകട  പ്രവര്തനന
സനമയവാജഷിപഷിക്കുന്നതവാണറ്റ് .  മണപരക്ഷ്യമവഷണ സനരകണ വകുപ്പു മുമഖന കവളകപവാക്ക
ദുരഷിതങ്ങള  പരഷിഹരഷിക്കുന്നതഷിനുന  പുനരുദ്ധവാരണതഷിനുമവായഷി  210.00  ലകന  രൂപ
വകയഷിരുത്തുന.   

ഘടകങ്ങൾ തഷിരഷിചള പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതന തവാകഴ കകവാടതഷിരഷിക്കുന

കമ
നമർ

ഘടകങ്ങൾ
തുക 

(ലകന രൂപ)
1 സമഗ്ര കുരുമുളകറ്റ് കവാപഷി വഷികസനന 1000

2
ഇഞഷി . മഞ്ഞൾ ,കൃഷഷിയുകട വഷിസ്തൃതഷി 
വക്ഷ്യവാപഷിപഷിക്കുന്നതഷിനു 
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3
കവളകപവാക്ക ദുരഷിതങ്ങള പരഷിഹരഷിക്കുന്നതഷിനുന 
പുനരുദ്ധവാരണതഷിനുന

285

ആകക 1335

പുതഷിയ പദ്ധതഷി 

38)
മകരള ഫവാനഫ്രഷറ്റ്  - പഴന 
പച്ചക്കറഷി തറവഷില ശടീർഷകന : 2401-00-119-77 1000.00 ലകന രൂപ

കര്ഷകര്ക്കറ്റ്  16  ഇനന  പഴന  പച്ചക്കറഷികളുകട  വഷിലയഷില്  ഇടഷിവണവാകുന്ന
സവാഹചെരക്ഷ്യതഷില് സവാമതഷികസഹവായന നല്കവാന് ലകക്ഷ്യമഷിടന. നഷിര്ദ്ദേഷിഷ അടഷിസവാന
വഷിലയഷില്  നഷിനന  ഉലന്നങ്ങളുകട  വഷിലയുകട  വക്ഷ്യതക്ഷ്യവാസന  സര്ക്കവാര്  ഇന്കസനടീവവായഷി
കര്ഷകനു നല്കുന.  ഈ പദ്ധതഷിയവായഷി 1000.00 ലകന രൂപ വകയഷിരുത്തുന.

മകനവാവഷിഷറ്റ് കൃത പദ്ധതഷി - സനസവാന വഷിഹഷിതന

39)

സനമയവാജഷിത പദ്ധതഷി - കൃഷഷി ഉന്നതഷി മയവാജന 
ഉളകപകടയുള മററ്റ്  മകനവാവഷിഷറ്റ് കൃത  പദ്ധതഷികള –
(40 ശതമവാനന സനസവാന വഷിഹഷിതന)

Rs. 10331.00 lakh

മകനവാവഷിഷറ്റ് കൃത  പദ്ധതഷികള  പുന:സനഘടഷിപഷിച്ചതഷികന  ഭവാഗമവായഷി  പദ്ധതഷികളുകട
എണ്ണന  കുറയ്ക്കുകയുന,  അനുമയവാജക്ഷ്യമവായ  പദ്ധതഷികള  കകണത്തുന്നതഷിനുന  അവ
നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനുന  ഉപ  പദ്ധതഷികളക്കറ്റ്  രൂപന  നല്കുന്നതഷിനുന,  സനസവാനങ്ങളക്കറ്റ് 
കൂടതല്  അധഷികവാരന  നല്കഷികക്കവാണറ്റ്  സനമയവാജഷിത  പദ്ധതഷി  എന്ന  ഒരു  പുതഷിയ
ആശയതഷിനറ്റ്  രൂപന  നല്കുകയുണവായഷി.  മകനബഡറ്റ്ജറഷില്  ഇതഷിനവായുള  വഷിഹഷിതന
സുതവാരക്ഷ്യ  മവാനദണ്ഡ  പ്രകവാരന  വകയഷിരുത്തുന്നതവാണറ്റ് .  പദ്ധതഷി  നടതഷിപറ്റ്  കൂടതല്
സുഗമമവാക്കുന്നതഷിനവായഷി കവാര്ഷഷിക മമഖലയഷികല എലവാ മകനവാവഷിഷ്കൃത പദ്ധതഷികളുന ഈ
സനമയവാജഷിത പദ്ധതഷിയഷിന് കടീഴഷില് ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന. 

കൃഷഷി  ഉന്നതഷി  മയവാജന  എന്ന  പദ്ധതഷിയവാണറ്റ്  കവാര്ഷഷിക  മമഖലയഷില്
ഏകറടതഷിട്ടുള  സനമയവാജഷിത  പദ്ധതഷി.  ഈ പദ്ധതഷിയുകട  60  ശതമവാനന  തുക മകന
വഷിഹഷിതവന  40  ശതമവാനന  തുക  സനസവാന  വഷിഹഷിതവമവാണറ്റ് .  തുടര്ന്നറ്റ്  നടപഷിലവാക്കഷി
വരുന്ന  മകനവാവഷിഷത  പദ്ധതഷികളവായ  മദശടീയ  ഭകക്ഷ്യസുരകവാ  മഷിഷന്
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(എന്.എഫറ്റ് .എസറ്റ് .എന),  മഹവാര്ട്ടഷികളച്ചര്  വഷികസനതഷിനവായുള  മഷിഷന്
(എന.ഐ.ഡഷി.എച്ചറ്റ് ),  മദശടീയ  കവാര്ഷഷിക  സുസഷിര  പദ്ധതഷി(എന്.എന.എസറ്റ് .എ),
എണ്ണപന,  എണ്ണക്കുരു  എന്നഷിവയ്ക്കുള  മദശടീയ  മഷിഷന്  (എന്.എന.ഒ.ഒ.പഷി),  കവാര്ഷഷിക
വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപനതഷിനുന  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യക്കുമുള  മദശടീയ  പദ്ധതഷി
(എന്.എന.എ.ഇ:റഷി),  രവാഷടീയ  കൃഷഷി  വഷികവാസറ്റ്  മയവാജന  (ആര്.കക.വഷി.ഹവ),
പരമരവാഗത  കൃഷഷി  വഷികവാസറ്റ്  മയവാജന  (പഷി.കക.വഷി.ഹവ),  പ്രധവാന്  മന്ത്രഷി  കൃഷഷി
സഷിഞവായറ്റ്  മയവാജന  (പഷി.എന.കക.എസറ്റ് .ഹവ),  അമഗ്രവാ  മഫവാറസ്ട്രേഷിക്കവായുള  മദശടീയ
പദ്ധതഷി,  സസക്ഷ്യമരവാഗകടീട കളവക്ഷ്യവാപന നഷിയന്ത്രണ പരഷിമശവാധനയവായുള സബറ്റ് മഷിഷന്,
വഷിവര സമങതഷിക വഷിദക്ഷ്യ,  കവാര്ഷഷിക വഷിപണതഷിനവായുള സനമയവാജഷിത പദ്ധതഷി,  മകന
സഹവായമതവാകടയുള  വഷിള  ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ്  പദ്ധതഷി  എന്നടീ  പദ്ധതഷികള  ഇതഷില്
ഉളകപടന. 2021-22  വര്ഷന ഈ പദ്ധതഷിയുകട സനസവാന വഷിഹഷിതമവായഷി  10331.00
ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷില്  1000.00  ലകന  രൂപ  കവാര്ഷഷിക  വഷിജവാന
വക്ഷ്യവാപനതഷിനുന  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യക്കുമുള  പദ്ധതഷിയുകട  ഉപപദ്ധതഷിയവായ  കവാര്ഷഷിക
വഷിജവാന വക്ഷ്യവാപനതഷിനവായഷി  (എസറ്റ് .എന.എ.ഇ)  നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.  ആര്.കക.വഷി.ഹവ
യുകട  സനസവാന വഷിഹഷിതമവായ  3552.00  ലകന  രൂപയുന,  മഹവാര്ട്ടഷിക്കളച്ചര് മഷിഷകന
സനസവാന  വഷിഹഷിതമവായ  1000.00  ലകന  രൂപയുന  കവാര്ഷഷിക
യന്ത്രവല്ക്കരണതഷിനവായുള  സബറ്റ്  മഷിഷന്  പദ്ധതഷിയുകട  സനസവാന  വഷിഹഷിതമവായഷി
858.00 ലകന രൂപയുന മററ്റ്  സഷി.എസറ്റ് .എസറ്റ്  പദ്ധതഷികളുകട സനസവാന വഷിഹഷിതമവായ
3921.00  ലകന രൂപയുന ഇതഷില് വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷിനു പുറകമ  2021-22-ല് പൂതഷിയ
മകനവാവഷിഷത  പദ്ധതഷികള  ഏകതങഷിലുന  അനുവദഷിക്കുകയവാകണങഷില്  അവയ്ക്കുള
സനസവാന  വഷിഹഷിതവന  ഇതഷില്നഷിനന  വഹഷിക്കവാവൃന്നതവാണറ്റ് .  എന്.എന.എ.ഇ:റഷി.
ഒഴഷികകയുള  എലവാ  പദ്ധതഷികളക്കുന  മകന  ഗവണകമനഷില്  നഷിനന  അനുമതഷി  ലഭഷിച്ച
മശഷന ഭരണവാനുമതഷി നല്കവാവന്നതവാണറ്റ് .  ആര്.കക.വഷി.ഹവ യുകട കടീഴഷിലുള വഷിഹഷിതന
കനല്കൃഷഷി  വഷികസനന,  പച്ചക്കറഷി  വഷികസനന,  ഹജവ  കൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹനന,  കമവാത
വക്ഷ്യവാപവാര  വഷിപണഷികളുകട  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനന,  ജഷിലവാ  സനഭരണ
മകനങ്ങള,  നടീര  സനസരണ  മപ്രവാജക്ടുകളക്കുള  സഹവായന  എന്നഷിവയവായഷി
വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .
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ബഷി) മകനവാവഷിഷറ്റ് കൃത  പദ്ധതഷികള 

1)

സനമയവാജഷിത പദ്ധതഷി - കൃഷഷി ഉന്നതഷി മയവാജന 
ഉളകപകടയുള മററ്റ്  മകനവാവഷിഷറ്റ് കൃത  പദ്ധതഷികള  –
(60 ശതമവാനന സനസവാന വഷിഹഷിതന)

Rs.15497.00 lakh

മകനവാവഷിഷറ്റ് കൃത  പദ്ധതഷികള  പുന:സനഘടഷിപഷിച്ചതഷികന  ഭവാഗമവായഷി  പദ്ധതഷികളുകട
എണ്ണന  കുറയ്ക്കുകയുന,  അനുമയവാജക്ഷ്യമവായ  പദ്ധതഷികള  കകണത്തുന്നതഷിനുന  അവ
നടപഷിലവാക്കുന്നതഷിനുന  ഉപ  പദ്ധതഷികളക്കറ്റ്  രൂപന  നല്കുന്നതഷിനുന,  സനസവാനങ്ങളക്കറ്റ് 
കൂടതല്  അധഷികവാരന  നല്കഷികക്കവാണറ്റ്  സനമയവാജഷിത  പദ്ധതഷി  എന്ന  ഒരു  പുതഷിയ
ആശയതഷിനറ്റ്  രൂപന  നല്കുകയുണവായഷി.  മകനബഡറ്റ്ജറഷില്  ഇതഷിനവായുള  വഷിഹഷിതന
സുതവാരക്ഷ്യ  മവാനദണ്ഡ  പ്രകവാരന  വകയഷിരുത്തുന്നതവാണറ്റ് .  പദ്ധതഷി  നടതഷിപറ്റ്  കൂടതല്
സുഗമമവാക്കുന്നതഷിനവായഷി കവാര്ഷഷിക മമഖലയഷികല എലവാ മകനവാവഷിഷ്കൃത പദ്ധതഷികളുന ഈ
സനമയവാജഷിത പദ്ധതഷിയഷിന് കടീഴഷില് ഉളകപടതഷിയഷിരഷിക്കുന. 

കൃഷഷി  ഉന്നതഷി  മയവാജന  എന്ന  പദ്ധതഷിയവാണറ്റ്  കവാര്ഷഷിക  മമഖലയഷില്
ഏകറടതഷിട്ടുള  സനമയവാജഷിത  പദ്ധതഷി.  ഈ പദ്ധതഷിയുകട  60  ശതമവാനന  തുക മകന
വഷിഹഷിതവന  40  ശതമവാനന  തുക  സനസവാന  വഷിഹഷിതവമവാണറ്റ് .  തുടര്ന്നറ്റ്  നടപഷിലവാക്കഷി
വരുന്ന  മകനവാവഷിഷത  പദ്ധതഷികളവായ  മദശടീയ  ഭകക്ഷ്യസുരകവാ  മഷിഷന്
(എന്.എഫറ്റ് .എസറ്റ് .എന),  മഹവാര്ട്ടഷികളച്ചര്  വഷികസനതഷിനവായുള  മഷിഷന്
(എന.ഐ.ഡഷി.എച്ചറ്റ് ),  മദശടീയ  കവാര്ഷഷിക  സുസഷിര  പദ്ധതഷി(എന്.എന.എസറ്റ് .എ),
എണ്ണപന,  എണ്ണക്കുരു  എന്നഷിവയ്ക്കുള  മദശടീയ  മഷിഷന്  (എന്.എന.ഒ.ഒ.പഷി),  കവാര്ഷഷിക
വഷിജവാന  വക്ഷ്യവാപനതഷിനുന  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യക്കുമുള  മദശടീയ  പദ്ധതഷി
(എന്.എന.എ.ഇ:റഷി),  രവാഷടീയ  കൃഷഷി  വഷികവാസറ്റ്  മയവാജന  (ആര്.കക.വഷി.ഹവ),
പരമരവാഗത  കൃഷഷി  വഷികവാസറ്റ്  മയവാജന  (പഷി.കക.വഷി.ഹവ),  പ്രധവാന്  മന്ത്രഷി  കൃഷഷി
സഷിഞവായറ്റ്  മയവാജന  (പഷി.എന.കക.എസറ്റ് .ഹവ),  അമഗ്രവാ  മഫവാറസ്ട്രേഷിക്കവായുള  മദശടീയ
പദ്ധതഷി,  സസക്ഷ്യമരവാഗകടീട കളവക്ഷ്യവാപന നഷിയന്ത്രണ പരഷിമശവാധനയവായുള സബറ്റ് മഷിഷന്,
വഷിവര സമങതഷിക വഷിദക്ഷ്യ,  കവാര്ഷഷിക വഷിപണതഷിനവായുള സനമയവാജഷിത പദ്ധതഷി,  മകന
സഹവായമതവാകടയുള  വഷിള  ഇന്ഷസ്വറന്സറ്റ്  പദ്ധതഷി  എന്നടീ  പദ്ധതഷികള  ഇതഷില്
ഉളകപടന. 2021-22  വര്ഷന ഈ പദ്ധതഷിയുകട സനസവാന വഷിഹഷിതമവായഷി  15497.00
ലകന  രൂപ  വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷില്  1500.00  ലകന  രൂപ  കവാര്ഷഷിക  വഷിജവാന
വക്ഷ്യവാപനതഷിനുന  സവാമങതഷിക  വഷിദക്ഷ്യക്കുമുള  പദ്ധതഷിയുകട  ഉപപദ്ധതഷിയവായ  കവാര്ഷഷിക
വഷിജവാന വക്ഷ്യവാപനതഷിനവായഷി  (എസറ്റ് .എന.എ.ഇ)  നടീക്കഷിവച്ചഷിരഷിക്കുന.  ആര്.കക.വഷി.ഹവ
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യുകട  സനസവാന വഷിഹഷിതമവായ  5328.00  ലകന  രൂപയുന,  മഹവാര്ട്ടഷിക്കളച്ചര് മഷിഷകന
സനസവാന  വഷിഹഷിതമവായ  1500.00  ലകന  രൂപയുന  കവാര്ഷഷിക
യന്ത്രവല്ക്കരണതഷിനവായുള  സബറ്റ്  മഷിഷന്  പദ്ധതഷിയുകട  സനസവാന  വഷിഹഷിതമവായഷി
1287.00 ലകന രൂപയുന മററ്റ്  സഷി.എസറ്റ് .എസറ്റ്  പദ്ധതഷികളുകട സനസവാന വഷിഹഷിതമവായ
5882.00  ലകന രൂപയുന ഇതഷില് വകയഷിരുത്തുന.  ഇതഷിനു പുറകമ  2021-22-ല് പൂതഷിയ
മകനവാവഷിഷത  പദ്ധതഷികള  ഏകതങഷിലുന  അനുവദഷിക്കുകയവാകണങഷില്  അവയ്ക്കുള
സനസവാന  വഷിഹഷിതവന  ഇതഷില്നഷിനന  വഹഷിക്കവാവൃന്നതവാണറ്റ് .  എന്.എന.എ.ഇ:റഷി.
ഒഴഷികകയുള  എലവാ  പദ്ധതഷികളക്കുന  മകന  ഗവണകമനഷില്  നഷിനന  അനുമതഷി  ലഭഷിച്ച
മശഷന ഭരണവാനുമതഷി നല്കവാവന്നതവാണറ്റ് .  ആര്.കക.വഷി.ഹവ യുകട കടീഴഷിലുള വഷിഹഷിതന
കനല്കൃഷഷി  വഷികസനന,  പച്ചക്കറഷി  വഷികസനന,  ഹജവ  കൃഷഷി  മപ്രവാതവാഹനന,  കമവാത
വക്ഷ്യവാപവാര  വഷിപണഷികളുകട  അടഷിസവാന  കസഡൌകരക്ഷ്യ  വഷികസനന,  ജഷിലവാ  സനഭരണ
മകനങ്ങള,  നടീര  സനസരണ  മപ്രവാജക്ടുകളക്കുള  സഹവായന  എന്നഷിവയവായഷി
വഷിനഷിമയവാഗഷിക്കവാവന്നതവാണറ്റ് .

2) മദശടീയ ബമയവാഗക്ഷ്യവാസറ്റ് 
വഷികസന പരഷിപവാടഷി 

ശടീര്ഷകന : 2810-00-105-99  200.00 ലകന രൂപ

ഈ  പദ്ധതഷി  പ്രകവാരന  സവാധവാരണ  ബമയവാഗക്ഷ്യവാസറ്റ്  പവാന്റുന  സവാനഷിററഷി  മടവായറ്റ് ലററ്റ്
പവാന്റുന  സവാപഷിക്കുന്നതഷിനുന  നഷിര്മവാണ  പ്രവര്തനതഷില്  ഏര്കപട്ടഷിരഷിക്കുന്നവര്ക്കറ്റ്
പരഷിശടീലനവന,  ഗുണമഭവാകവാവഷിനുന  മററ്റ്  മടണ  കടീ  ഏജന്റുമവാര്ക്കുന  സവാമതഷിക
സഹവായവന ലകക്ഷ്യമഷിട്ടഷിരഷിക്കുന.  ഒരു പവാനഷികന സബഷിഡഷി നഷിരക്കറ്റ് ജനറല് വഷിഭവാഗതഷിനറ്റ്
12000  രൂപയുന  പട്ടഷിക  ജവാതഷി  പട്ടഷിക  വര്ഗ്ഗ  വഷിഭവാഗതഷിനറ്റ്  13000  രൂപയുമവാണറ്റ്.
ബമയവാഗക്ഷ്യവാസറ്റ് പവാനറ്റ്  സവാപഷിക്കുന്നതഷികന ചെഷിലവറ്റ്,  പരഷിശടീലന ചെഷിലവറ്റ്,  മറ്റു പ്രവര്തന
ചെഷിലവകളക്കുന  നടതഷിപഷിനുമവായഷി  വഷിഹഷിതന  വകകകവാളഷിച്ചഷിരഷിക്കുന.   2021-22  ല്
മടവാക്കണ വഷിഹഷിതമവായഷി വകയഷിരുതഷിയഷിട്ടുള 200.00 ലകന രൂപ മകന സഹവായമവായഷി
പ്രതടീകഷിക്കുന.  മകന  ഗവണകമനറ്റ്  മപ്രവാജക്ടറ്റ്  അനഗടീകരഷിക്കുന്നതഷികന
അടഷിസവാനതഷില് ആവശക്ഷ്യമവായ തുക അനുവദഷിക്കുന്നതവാണറ്റ്.  
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