
ANNUAL PLAN – 2022-23

WRITE UP OF PLAN PROGRAMME 

A) STATE PLAN SCHEME
 
Crop Development

The schemes for Annual Plan 2022-23 focuses on attaining self-sufficiency in food
production by increasing the production and productivity of food crops through scientific
approaches. The major crops covered include rice, vegetables, coconut, fruits, and spices.
Dissemination  of  advanced  scientific  technologies  and  its  adoption  by  farmers  will  be
achieved through efficient extension services.

 Considering the importance of a shift  from crop based development to  farm based
development  to  facilitate  efficient  and  discriminate  use  of  the  available  resources  in  a
sustainable manner and  provide assured income to farmers, Farm Plan based development
approach which will follow integrated approach is introduced during 2022-23 under three
new schemes.

Another major highlight of the year is the “Smart Krishi Bhavans”  where in the  major
objective is to improve the efficiency of functioning of Krishi Bhavans so as to provide
maximum service to farmers in all  aspects  of farming including  production,  marketing,
processing, credit support, insurance etc. 

All  crop/farming approaches  followed by the  Department  in  Plan  schemes  will  be
based on proven and published scientific knowledge, recommended and approved by Kerala
Agricultural University.

The other programmes like interventions to revive soil and crop health, development of
departmental  farms for  quality  planting material  production,  mechanization through agro
service  centers,  organic  farming  and  good  agricultural  practices,  modernization  of
laboratories and ICT and extension services are continued. The outlay for crop husbandry
sector for 2022-23 is  56561.00 lakh including state share of CSS. Thrust will be given to₹
the concept of AEU based planning and implementation of schemes. 

The Field Assistants of Vegetable Development Scheme, Pest Scouts in Crop health
management  scheme,  the contract  staff  of LEADS and scheme for  Organic farming and
Good  Agricultural  Practices  will  function  with  additional  duties   related  to  providing
technical and field support at grass root level including those pertaining to preparation and
implementation of farm plans.  The duties assigned to them will be additional to the present
work. These contractual staff will continue to be governed by the schemes under which they
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are placed as of now. However,  a decision on their  place of work will  be decided by a
committee chaired by the Director of Agriculture, after examining various impacts including
financial implications.

I)  Farm Plan Based Development Approach
The Farm Plan Based Development Approach is introduced during the current year

with the objective of tapping the resource potential scientifically at the basic farm unit level
thereby contributing to the production economy of the State and to enhance the income of
the  farmer  substantially.  The  main  objective  of  this  approach  is  to  move  away  from
individual crop based approach towards integrated multiple cropping-farming systems based
development of holdings. Adoption of scientific selection of components and suitable agro
management practices based on agro ecological units would minimize risk due to crop loss
and maximize income per unit area through multiple cropping and farming systems. This
will also be organized to scientific spatial planning on watershed basis. Under this approach,
individual  farms  will  be  identified  and developed as  basic  unit  of  development  through
Krishi Bhavans with the support of Local Self Governments. These farms will be developed
based  on  scientific  resource  based  plan  prepared  by  the  Agricultural  Officer  with  the
technical support of the scientists of Kerala Agricultural University attached to Block level
Agriculture Knowledge Centers and in consultation with the farmer. The farm plan based
approach will include Agriculture and allied activities including Animal Husbandry, Dairy
Development and Fisheries. At least 25 farm units will be developed in each panchayat. 
 

The approach will be promoted by the department under the following three schemes
strictly  based  on  the  published  and  proven production  protocols  as  endorsed  by Kerala
Agricultural University. The farms which do not follow such approach will not be supported
under  the  scheme.  Suitable  guidelines  will  be  issued  by  the  Department  of  Agriculture
Development and Farmers Welfare. All the three schemes under Farm Plan based approach
will be under the control of a single Additional Director of Agriculture. However no new
post creation/deputation/contract will be allowed under the programme/schemes. The service
of  existing  departmental  staff/contract  staff  will  be  utilized  for  implementation  of  the
schemes.

The following are the three schemes under the approach.

1. Farm Plan Based Production Programme including Pre- Production Support
2. Scheme on Development of Production Organisations and Technology Support
3. Scheme on Supply Chain/Value chain  Development and Integration under Farm

Plan  Development approach.

Monitoring mechanism
The Directorate of Agriculture will coordinate the activities of the three schemes under

the Farm Plan Development approach through formation of suitable system of governance at
the State Level, District level and Block Level. The State level governance mechanism will
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have the participation of NABARD, Kerala Bank, Kerala Agricultural  University,  Kerala
State  Planning  Board,  KDISC  and  the  Digital  University  of  Kerala  apart  from  the
Department Level officials. The Kerala Agricultural University will constitute a technical
group headed by a scientist in the rank of a Professor to provide technical inputs to the Farm
Plan Based Approach (all three schemes) on a continuous basis.

The monitoring of the programme will be done by the block level Assistant Directors
of Agriculture and Principal Agricultural Officers under proper documentation. A database
on the selected farm units with respect to the area, existing components, new components
added, quantity of items provided for the unit, total expenses incurred, component wise yield
generated, marketable surplus, income generated, profit obtained will be recorded for each
farm and updated. A field book for registering the schedule of activities, assistance provided,
inspections will be maintained with the farmer which will be updated by the Krishi Bhavan
officials. Suitable technology integration will be done with the support of Digital University.

  The scope of inclusion of other farming enterprises like fisheries, livestock, poultry, in
the  farm  plan  will  be  explored.  In  such  cases,  while  bringing  in  convergence  of  such
activities, the support for development will be obtained from the respective departments.
The farm Plan developed shall be shared with line departments involved in implementation
of agriculture programmes.

SCHEME FOR 2022-23
Crop Development

1)
Farm Plan Based Production Programme 
including pre- production support 
(NEW SCHEME) 

H/A :2401-00-104-67
      Outlay:  ₹ 1200.00

lakh

The size of each basic unit will range from minimum area of 10 cents to maximum of
200 cents excluding the area occupied by house or building.  Integrated Farming system-
based development will be the focus of the programme. Focus will be given for cropping
systems based on coconut, spices, vegetables and fruits. The beneficiary or the farm will be
identified  by the  Agricultural  Officer  based  on  guidelines  issued by the  department  and
approved in the ADC in consultation with LSGD authorities. It is envisaged that 50 percent
of beneficiaries of the project will be women.

Under situations where multiple crops already existing in the farm, the choice of crop
for development support will be with the farmer taking into consideration the environmental
suitability, sustainability and profitability. The activities like planting material/seed, organic
manure and soil test based fertilizer recommendations and integrated pest management will
be supported. Suitable arrangements will be worked out by the Department for provision of
production, pre- production, including arranging credit support through Kisan Credit Card
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(KCC). The stake holders such as Krishi Bhavan, Cooperative Societies (for input supply
and credit  linkage) will  be coordinated into a single window system through technology
integration along with support from Animal Husbandry and Fisheries.  Soil health Card will
be distributed to these farms and an amount of ₹ 200.00 lakh is earmarked for this activity.
The assistance will be provided in kind to the farmers and no cash assistance will be given.
The facilities available through Agro Service Centres and service of Karshika Karma senas
will be utilized effectively. The pattern of assistance with respect to each crop will be fixed
by the Department with a committee of experts. The support from the State Plan will be in
the form of inputs and services through PACS, Karshika Karma Sena and Agro Service
Centre in addition to the services of Krishi Bhavan. It is clear that the support under this
scheme will not involve cash subsidy or cash support of any kind to the farmers. An amount
of  ₹ 1000.00 lakh is earmarked for pre- production and production support of inputs and
services. From this amount,  ₹ 10.00 lakh is provided for specialized training of department
officials  in  Farm  Plan  based  development.  Trainings  will  include  those  conducted  by
National  level  agencies  also.  A group  of  selected  persons  who  receive  training  will  be
constituted as a specialized technical cell. However no new post creation/deputation/contract
will be allowed. Trainings and visits not related to farm plan based programme will not be
considered.

2)
Scheme on Development of Production 
Organisations and Technology Support 
(NEW SCHEME)

H/A :  2401-00-109-56 Rs. 900.00 lakh

Scheme on Development of Production Organisations and Technology Support will
enable technology demonstration to the fields and also formation of new Farmer Producer
Companies which will be the collectives of the farms developed as part of Farm Plan based
approach.  The Directorate of Extension, Kerala Agricultural University will chart a detailed
technical module to develop and disseminate technical inputs on a regular basis. An amount
of   ₹ 100.00 lakh  is  earmarked to  Kerala  Agricultural  University  in  the  total  outlay  for
preparation of a technology dissemination and extension plan. The Director of Extension,
Kerala Agricultural University will conduct various suitable demonstration activities, state,
district and block level conferences which will also disseminate the research outputs of the
University  and also those outputs  from different  SAUs/ICAR which are suitable  for  our
farms. It is reiterated that published and proven production protocols as endorsed by Kerala
Agricultural  University  only will  be disseminated including scientifically  proven organic
farming. The technical persons including project specific staff will be suitably deployed for
the field level work by the department in the related field of work eg. Pest Scouts under Crop
Health management Scheme will be assigned work in Panchayat areas under a particular
block and they will be visiting the Farm Plan Development units on a regular interval. The
cost related to visits may be met from the outlay.
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The Department of Agriculture,  with the technical  support  of Digital  University  of
Kerala  will  develop suitable  App based solutions  for  collection  of  baseline  data  of  Pre-
production (Baselines etc.), Production and Post-production related activities to develop a
comprehensive data base on a continuous base. Suitable mechanisms will be developed by
the Digital University of Kerala to capture and store the data. An amount of  ₹ 150.00 lakh is
earmarked for this purpose. The Digital University will prepare a plan and submit the same
to the Director of Agriculture for approval.

The farms developed under this scheme will be aggregated to  the Farmer Producer
Organisations  (Companies/Cooperatives) which  will  be  formed  by  the  farms  of  2-3
neighboring panchayats. These will act as business organisations which will act as catalysts
for development  in these areas.  Suitable  steps will  be taken to  form such organisations.
However,  for  FPO  formation,  individual  projects  need  to  be  placed  in  the  state  level
committee and approved. For formation and handholding of Farmer Producer Companies
under  the scheme,  suitable  technical  support  team will  be developed involving qualified
technical hands in the field of Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries and Irrigation and
they will act as the Technical Resource Team. The FPO formation plans which are placed for
approval without suitable technical linkages will  be summarily rejected.  The Department
will seek support of existing technical agencies with good credentials, both in government
and  non-  government  sector  on  a  need  based  manner.  An  amount  of   ₹ 650.00  lakh  is
earmarked for formation of new FPOs through aggregation of developed farms, including
provisions for technical support. This scheme does not envisage support to the existing FPOs
formed under central government /NABARD scheme.

Here also linkages will be established with LSG institutions for formation and support
of FPOs. 

3)
Scheme on Supply Chain/Value chain 
Development and Integration under FPD 
programme (NEW SCHEME)  

H/A :  2401-00-111-97 Rs. 800.00  lakh

The State visualises a critical role of agribusiness for its journey ahead, by leveraging
transformative  ability  of  agriculture  in  generating  rural  income  through  production,
marketing,  processing,  farm tourism, and other  diversified  activities.  Ensuring supply  of
inputs and services for agriculture and creating value for outputs by establishing efficient
supply  chain  is  critical  in  achieving this  transformation.  There  are  agencies,  both  under
public  and  private  sector,  involved  in  the  supply  chain.  However,  the  supply  chain  of
agriculture inputs, products, and services are enmeshed with several inefficiencies. Creation
of value for agriculture produce forms the basis for further leveraging the sector’s potential.
The  value  chain  requirements  for  agricultural  commodities  has  seen  a  sea  change  with
emerging demand for diversified agricultural products including processed and value added
products,  food  safety  and  traceability,  and  environmental  sustainability  in  agricultural
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production. One of the crucial issues that agricultural production in Kerala is facing is the
small and fragmented production with an increase in the share of marginal farmers. As a
consequence, supply chain in Kerala is largely fragmented and riddled with the presence of
numerous  intermediaries  like  distributors  and  re-sellers  who  appropriate  high  margins.
Therefore, an effective integration through aggregation becomes all the more challenging.

The major partners in the development of local and inter district supply chain as part of
farm based development plan will be VFPCK, Horticorp, Cooperatives, Kudumbasree and
FPOs.  It is proposed to develop a Hub and Spoke Model of Aggregation as part of the Farm
Plan Based approach.  In a hub and spoke distribution model, a centralised hub exists, and
products can be originated from this hub or is sent to the hub from the local points for
marketing and distribution. In the Kerala context, crops specific local collection points can
be identified/ developed which is integrated with centralised hubs.

It envisages involvement of farmers’ groups (can be collectives like Kudumbashree
units as well) who collectivise the farm producers and the cultivated products at designated
places, and undertake supply/sale operations (for local markets). The excess production can
be transported to the centralised major  hubs which can undertake sale operations.  There
should be backward and forward linkages between these hubs and local production centers.
In order to clear the market, the hubs will be linked to major traders/exporters/processors or
any other demand centers (centers that demand the quantities in bulk). Registration of the
producers and sellers will be made through electronic mode (like mobile app) which can
register the quantities to be supplied by the farmers and that demanded by the major demand
centers/  traders.  The  digital  and  IT platform  can  be  utilised  to  disseminate  the  supply,
demand, price and quality related information.

The hub and spoke model will offer services including inputs and information supply.
They  will  bring  together  economies  of  scale  in  the  operations,  and  faster  information
delivery. FPOs, will also act as a major agency at the spoke level with suitable federated
structure at the panchayat/block/district level. An amount of ₹ 300.00 lakh is earmarked for
hub and spoke model development.

The scheme will also act as a safety net to the farmers by establishing a network of
Premium Outlets  including FPOs and cooperatives to sell  fruits  and vegetables procured
from local sources with a better quality (say organic or the one produced following good
agricultural practices) at a premium price. Increased consumer awareness in the state can
also help strengthening the system. An amount of ₹ 300.00 lakh is earmarked for setting up
of these outlets by cooperatives and FPOs. The support will be provided as 50% of the paid
up cost and this will be available on a reimbursement basis. State government agencies viz.,
Horticorp and VFPCK will not be eligible for this assistance. However, Kudumbasree Units
are eligible for support. The applications will be scrutinized and recommended to the state
level committee jointly by VFPCK and SFAC. The Voluntary agencies with proven track
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record of three years in marketing and with minimum 5 outlets in the states and registered
residents associations can also apply for the assistance. The maximum support per unit will
be ₹ 5.00 lakh per unit and the maximum two such units will be supported for a single entity.
This will be a onetime assistance for setting up of the unit and it is envisaged that support
will be available only for capital expenditure like setting up of the units, furniture, weighing
machines, electrical equipment and energy efficient systems like Solar panel.

A Centralised Market Information System mainly for vegetable and fruits arriving
from all sources including that of other states will be developed based on the 4 pillars of
market intelligence of Price, Place, Produce, and time/ seasonality intelligence. The existing
MIS on market information such as Agmarknet could also be integrated to the possible level.
This will enhance our planning process and act as a decision-making tool at farmer level,
outlet level and administrative levels. An amount of   ₹ 100.00 lakh is earmarked for this
purpose. This amount will also be utilized for developing handling protocol, e-nam model of
auctioning and brand creation.

The following activities will also be undertaken during the year 2022-23.

1. Development of Immediate Digital  Payment Systems to Farms for their
produce (₹ 50.00 lakh)

2. Support for Price Information System Display at outlets for FPOs - The
support  provided will  be  50  % reimbursement  on  completion  based on
verification by the appropriate body (₹ 50.00 lakh)

II)  Area Expansion and Development Approach 
The  area  expansion  and  development  approach  aims  at  increasing  the  area  under

various  crops  by  providing  assistance  to  farmers  and  also  for  bringing  about  required
cropping  and  farming  system  changes  following  the  AEU  concept.  Rice  development,
Vegetable  development,  Coconut  development,  development  of  Spices,  Fruits,  flowers,
medicinal plants and Development of crops through Integrated Farming System approach are
the activities included under this. This is also aimed at promoting homestead cultivation in
the Integrated Farming Systems Model (IFSM) under the guidance of Kerala Agricultural
University. The Integrated Farming System Model will be popularised to provide food and
nutritional security of the homesteads in Kerala. The IFSM model will follow the Subhiksha
Keralam Concept as regards crop and farm component mix and resource mix. The amount
allocated for Area Expansion and Development approach is ₹ 25212.00 lakh.

4) Rice Development H/A : 2401-00-102-90 Rs. 7600.00 lakh

The rice development programme aims at promotion of paddy cultivation in the state
through  area  expansion  programmes,  input  assistance  for  sustainable  rice  development,
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support  for  group farming activities  and Royalty  to  paddy land owners.  The seven rice
growing agro  ecological  units  will  be given thrust  in  augmenting  rice  productivity.  The
department will ensure that at least 33 per cent of the beneficiaries will be women. An outlay
of  ₹ 7600.00 lakh is provided for rice development during 2022-23.

The component wise break up for rice development are given below 

Sl.
No.

Components
Amount

(₹ in lakh)

1
Assistance for sustainable rice development and Royalty to paddy 
land owners

6000.00

2
Area expansion ( fallow land, upland, single crop to double crop)  
including specialty rice promotion

800.00

3 Registered Seed Growers Programme/Seed village 125.00
4 Operation Double Kole 275.00

5
Operational support to padasekharasamithies and Paddy 
development agencies

330.00

6

Project  Based  support  for  infrastructure  development  in
padhasekharams  for  reviving  paddy  cultivation  including  block
level convergence, establishment of rice mills ,promotion of local
brands 

70.00

Total 7600.00

An amount of  ₹ 6000.00 lakh is allocated for input assistance under sustainable rice
development @  ₹ 5500/ha and for Royalty @  ₹ 3000/ha to paddy land owners as incentive
for conserving the paddy lands.  The support for input assistance will  be in the form of
quality seeds, inputs (based on AEU based recommendations) and bio control agents only.
Additional  requirement  if  any will  be considered in  need based manner  as  per  resource
availability.

The  area  expansion  programme  of  paddy  will  be  carried  out  through  fallow  land
cultivation, raising double crop in single cropped areas and upland paddy cultivation, subject
to recommendation of KAU and feasibility. Specialty rice cultivation will also be promoted
under this component. Upland cultivation will be expanded in locations based on suitability
as per the report of AEUs. An amount of ₹ 800.00 lakh is earmarked for area expansion of
paddy including promotion of specialty rice. 

Registered Seed Growers Programme (RSGP)/ Seed Village Programme (SVP) will be
continued  for  which  an  amount  of  ₹ 125.00 lakh is  earmarked  for  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.
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During 2022-23,  an  amount  of  ₹ 275.00 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 under RKVY, RIDF and
Kerala Agricultural University will be ensured.

An amount of  ₹ 300.00 lakh is set apart for promoting group farming activities of the
active  padasekhara  samithies  and  ₹ 30.00  lakh  to  provide  operational  support  to  paddy
development agencies in a project based manner.

Infrastructure development in padasekharams including block level convergence will
be supported in a project mode. The projects prepared for infrastructure development should
be  identified  and  approved  at  the  level  of  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. Establishment of rice mills and par boiling units will
be supported based on need based assessment done by the Agricultural Officer in terms of
paddy  production  in  the  locality.  An  amount  of   70.00  lakh  is  allocated  for  these₹
programmes.

Rice development programmes of the department will be implemented with the active
involvement and convergence of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee
Scheme (MNREGS), Kudumbasree, PACS, FPOs and the LSGD institutions.

5)

Vegetable Development  - Dept. H/A : 2401-00-119-85 Rs.6220.00 lakh

Vegetable Development  - Support to 
VFPCK

H/A : 2401-00-119-81  Rs.1500.00 lakh

The Vegetable Development Programme will  be implemented in  the state  with the
objective of promoting vegetable production in the state in a safe-to-eat manner and to attain
self-sufficiency in the sector. The scheme will be carried out in a Mission Mode involving all
the  stake  holders  in  this  sector  such  as  Agriculture  Development  &  Farmers  Welfare
Department,  VFPCK, Horticorp,  SHM, PACS, FPOs,  Kerala  Agricultural  University  and
LSGDs.  

In order to ensure efficiency of resources a phased strategy will be developed to shift
from cash subsidies to subsidy in kind wherever possible. 

During 2022-23, an amount of  7720.00 lakh is earmarked for vegetable development₹
programme. AEU based planning will be implemented in the scheme from 2022-23 onwards.
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The component wise breakup of vegetable development programme is given below.

Sl.
No.

Components
Amount

(₹ in lakh)

1 Support to VFPCK 1500.00

2 Homestead vegetable cultivation 1800.00

3 Vegetable cultivation through institutions 200.00

4 Commercial vegetable cultivation  through Clusters 2500.00

5 Technical support and contractual wages 200.00

6
Infrastructure development for vegetable cultivation viz 
rainshelters, permanent pandals, irrigation

1500.00

7 Pesticide Residue Analysis in Vegetables 20.00

Total 7720.00

 An amount of  1500₹ .00 lakh is allocated for the promotion of vegetable cultivation
through VFPCK. The activities include support to  vegetable cultivation including export
quality  vegetable  cultivation  through  farmer  Interest  Groups,  Farmer  Producer
Organisations,  Clusters  under  GAP/PGS  and  infrastructure  support  to  farmer  producer
organisations.  Out  of  this  an  amount  of  ₹ 500.00 lakh is  earmarked  for  supporting  the
marketing activities through VFPCK including new markets and improving the infrastructure
of existing markets under VFPCK. With the objective of promoting agricultural exports, an
amount of  100.00 lakh is earmarked for promotion of export oriented activities including₹
support  to  export  oriented  cultivation  in  Banana,  pineapple  and  mango  adopting  export
oriented production protocols. Crop insurance and natural calamity claims of farmers will be
settled  by  registering  through  the  AIMS  portal  of  the  Department  of  Agriculture
Development and Farmers Welfare. VFPCK in addition to carrying out the general functions
will carry out specific roles on project basis for which funds are allocated. 

Homestead  cultivation  will  be  promoted  in  all  the  households  in  the  State  for
producing Safe to eat vegetables throughout the state. Homestead vegetable cultivation will
be  supported  through  supply  of  vegetable  seed  kits  and  seedlings  including  perennial
vegetable seedlings like bread fruit, agathi, muringa and curry leaves. Cultivation of cool
season vegetables will also be promoted through homesteads.  Roof top cultivation including
vertical farming units and hydroponics will be supported with technical advice of Kerala
Agricultural University. Beneficiary selection should be transparent based on fixed criteria.
An amount of  1800.00 lakh is set apart for homestead cultivation.₹

Project  based  cultivation  including  innovative  technologies  in  institutions  will  be
promoted  for  which  an  amount  of   200.00 lakh  is  set  apart.  Government  and  Private₹
institutions will be supported. 
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Commercial cultivation will be promoted through cluster based approach concentrating
in the 15 AEUs which have the potential for vegetable cultivation. The size of cluster will be
in the range of 3 ha to 5 ha. Cultivation will be based on crop calendar and production plan
for each block. The clusters will  be graded based on the productivity performance.  Best
performing clusters with two years’ experience, good volume of business, nurseries, markets
etc. and with a minimum turnover of  ₹ 5.00 lakh will be selected. Assistance for second crop
will be provided to grade one clusters. Clusters of women, youth and students will be given
priority.  Poor  performing clusters will  be delinked and new clusters  will  be formed.  An
amount of  2500.00 lakh is allocated for cluster based vegetable cultivation in 2022-23.₹
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   1500.00 lakh  is  earmarked  for  development  of  infrastructure  for₹
vegetable  cultivation  towards  assistance  for  irrigation  facilities  including  pump  sets,
construction of rain shelters as per existing approved rates and establishment of permanent
pandal @ 25% subsidy  limited  to  2.00 lakh per ha.₹  
       
       The planting materials will be certified by district level VDP implementing Committee
to ensure quality of seeds and seedlings. Certification of the nurseries by an approved agency
should be assured to ensure quality of seeds and seedlings produced.

The vegetable area expansion will be implemented in close coordination with Nava
Keralam Mission with clearly defined physical targets at AEU, Panchayat level and other
deliverables included in the project. 

An amount of ₹ 20.00 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.  

An amount of ₹ 200.00 lakh is set apart for existing technical and contractual wages. 

The Department will ensure that 33 percent of the beneficiaries under this scheme are
women.

6) Coconut Development    H/A : 2401-00-103-87 Rs.7390.00 lakh

The  strategy  proposed  for  coconut  development  is  to  enhance  the  production  and
productivity  through  replanting  with  new  and  high  yielding  palms  and  integrated
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development of coconut through better management practices. An amount of ₹ 7390.00 lakh
is allocated for coconut development programmes under the following components. 

Sl.
No.

Components
Amount

(₹ in lakh)

1
Comprehensive Coconut rejuvenation and planting programme -
Rehabilitation and rejuvenation of coconut palms in Kerala as
part of Coconut Mission and  Kera raksha varam 

3120.00

2 Keragramam  2nd year activities 1680.00
3 Keragramam  3rd year activities 90.00
4 Coconut seed nut procurement and seedling production 2500.00

Total 7390.00

 Scientific and timely adoption of management practices of the existing and newly
planted palms including soil test based nutrient application, irrigation and pest and disease
management  and multiple  cropping systems are the activities  targeted.  Mechanization of
farming activities and effective utilization of Karshika Karma Sena to overcome the shortage
of labour will also be focused. 

Comprehensive coconut rejuvenation and planting programme will be undertaken in  
2022-23 through the activities of Coconut  Mission for rehabilitation and rejuvenation of
coconut palms. An amount of  3120.00 lakh is set apart for this activity. ₹

Kera Raksha Vaaraam will be conducted in June-July 2022, coinciding with the major
planting season of coconut covering new and existing plantations. Under this programme,
the healthy and productive coconut palms in the entire State will be subject to basin opening
and  crown  cleaning  along  with  lime  application,  soil  test  based  integrated  nutrient
management and integrated pest and disease management operations in a campaign mode.
The coconut seedlings planted during the last three years will also be managed. Application
of micro and secondary nutrients will also be supported based on soil tests. The assistance
will  be  provided  in  kind,  wherever  possible  to  ensure  effective  utilization  of  the  funds
earmarked for the purpose. All operations will be carried out with the support of LSGD and
MNREGS. The facilities available with Agro Service Centres, Karshika Karma Sena and
Custom Hiring  Centre  in  the  form of  labour,  agro  machinery  and  other  inputs  will  be
utilized. The activities of Keragramam will also be integrated into this programme. The rate
of assistance will be reduced to selected components during 2nd and 3rd year. 

The main objectives of Coconut 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.  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. 25 per cent of the seedlings
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produced through Kerala Agricultural University will be distributed through the University.
The activities under mission include cutting and removal of old, senile, unproductive and
diseased  palms,  replanting  and  under  planting  with  high  yielding  semi  tall  and  dwarf
varieties, rejuvenation of existing gardens by adopting integrated management practices and
effective supply of seeds nuts. The third-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. 

An amount of  2500.00 lakh is  set  apart  for coconut seed nut procurement and₹
seedling production through the Departmental farms.

7) Development of Spices H/A : 2401-00-108-59   Rs.360.00 lakh

Development of  spices  viz.  black pepper,  ginger,  turmeric,  nutmeg and clove are
covered under this scheme. Agro ecological unit wise priority will be given in promoting
area expansion programme of these spices. Idukki and Wayanad districts will be given thrust.
An amount of ₹ 360.00 lakh is allocated for development of spices in 2022-23. 

The component wise breakup of outlay is given below.

Sl.
No.

Components
Amount

(₹ in lakh)
1 Area expansion of pepper 200.00
2 Area expansion of other spices (ginger, turmeric, nutmeg, clove) 150.00
3 Establishment of decentralized nurseries 10.00

Total 360.00

Assistance  for  pepper  development  include  popularization  of  improved  varieties,
nursery, support to secondary and micro nutrients, soil ameliorants, prophylactic spraying
through  Agro  Service  Centres  and  promotion  of  bio  inputs  like  Vesicular  Arbuscular
Mycorrhiza (VAM) for which an amount of  200.00 lakh is set apart. ₹

Area expansion of ginger, turmeric, pure/inter cropping of nutmeg and clove will be
promoted for which an amount of ₹ 150.00 lakh.

8)
Development of Fruits,
Flowers and Medicinal plants    

H/A : 2401-00-119-79    Rs. 1892.00 lakh

       The objective of fruit development scheme is to expand the area under fruit cultivation
in the state including indigenous and exotic fruits like litchi, rambutan, avocado, mangosteen
etc. Activities for production and productivity enhancement of fruit crops will be supported.
The department will ensure that 25 % of the beneficiaries of the scheme are women. 
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An amount of ₹ 1892.00 lakh is set apart under the scheme during 2022-23.  

            The component wise breakup of outlay is given below

Sl.
No

Components
Amount

(₹ in lakh)
1 Distribution of  fruit plants 1467.00
2 Top up subsidy  for fruit plant cultivation under MIDH(new) 200.00
3 Procurement, trading and processing of jack fruit through VFPCK 25.00
4 Development of flowers 100.00
5 Development of medicinal plants 100.00

Total 1892.00

      The amount earmarked for fruit development in 2022-23 will be utilized 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. Planting materials of one crore fruit plants in the
form of grafts, layer and seedlings will be produced and distributed based on the fruit type
and  success  of  establishment.  An amount  of   ₹ 1467.00 lakh  is  allocated  for  this.  The
facilities  available  with  the  Departmental  Farms/nurseries  shall  also  be  utilized  for
development of orchards. Fruit village in Wayanad and Muthalamada in Palakkad district
will  form part  of this  programme. No separate manpower and vehicle will  be provided
under the programme. The project will be implemented by the Department of Agriculture
Development  and  Farmers  Welfare  with  the  support  of  Kerala  Agricultural  University,
VFPCK, Horticorp and FPO’s.

 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. An amount of ₹ 200.00 lakh is set apart for top up subsidy for fruit plant cultivation
under MIDH.  
   
       Jack fruit procurement, trading and processing will be promoted through VFPCK for
which an amount of ₹ 25.00 lakh is allocated.

    An amount  of   ₹ 100.00 lakh is  earmarked for development  of  flowers.  Under  this
assistance will be provided for the establishment of floriculture units, establishment of new
floriculture  nurseries  including  tissue  culture  units,  establishment  of  grading,  packing
centers  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. 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 in
suitable AEUs. An amount of ₹ 100.00 lakh is earmarked for area expansion of medicinal
plants through clusters, setting up of collection centers, 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.

9)
Development of crops through 
Integrated Farming System 
Approach (NEW SCHEME)

H/A :2401-00-102-73    Rs.250.00 lakh

The  objective  of  the  scheme  is  to  increase  production  in  coordination  with  the
departments of Agriculture, Animal husbandry, Dairy Development, Fisheries, Cooperation
and Irrigation. Integrated Farming System will be promoted to ensure increased return per
unit  area  and  assured  income to  farmers.  The  crops  covered  include  paddy,  vegetables,
pulses, tubers, fruits and millets. Employment generation activities and facilitation of credit
support are the other objectives. An amount of ₹ 250.00 lakh is set apart for development of
crops adopting integrated farming system following the Subhiksha Keralam concept. The
protocols developed by Integrated Farming Systems Research Station, KAU only will be
supported through this scheme. 

The activities under Area Expansion and Development Approach are given below.

Sl.
No.

Components
Amount

(₹ in lakh)

1 Rice Development 7600.00
2 Vegetable Development 7720.00
3 Coconut Development 7390.00
4 Development of Spices 360.00
5 Development of Fruits, flowers  & medicinal plants 1892.00
6 Development of crops through Integrated Farming System Approach 250.00

Total 25212.00

10)
Soil and Root Health 
Management & Productivity
Improvement 

H/A : 2401-00-800-28 Rs.2210.00 lakh

The  main  objective  of  the  scheme  is  to  provide  support  to  farms  and  farmers  to
improve soil health thereby increasing productivity. Soil test based application of nutrients
will be promoted. Only those nutrients as prescribed in the KAU, Package of Practices will
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be  supported.  An  amount  of  ₹ 2210.00  lakh  is  earmarked  for  this  scheme  under  the
following components 

Sl.
No

Components
Amount

(₹ in lakh)
1. Soil ameliorants and root health management  2160.00
2. Support for secondary and micro nutrients and  green manure 50.00

Total 2210.00

 Under this programme, quality inputs for correcting the soil pH and secondary and
micro  nutrients  to  supplement  crop  production  will  be  provided  based  on soil  analysis.
Assistance will be provided in kind, wherever possible.  The quantity of input requirement
will be as per the KAU Package of practices recommendations. The Krishi Bhavan staff will
assist the farmers in prescribing the nutrient quality and quantity. An amount of  2160₹ .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. Cultural practices to support root development and
growth, seed treatment using bio fertilizers and bio pesticides will be promoted as prescribed
by KAU. The quality of these will be ensured by respective Agricultural Officers /Assistant
Directors. An amount of  50₹ .00 lakh is earmarked for this purpose.

11) Crop Health Management H/A : 2401-00-107-78 Rs 900.00 lakh

The  approach  of  crop  health  management  will  be  to  bring  together  management
towards sustainable ecosystems and people's health through Good Plant Protection Practices
(GPPP). An amount of  ₹ 900.00 lakh is  earmarked under this scheme for the following
components.  

Sl.
No

Components
Amount

(₹ in lakh)

1
Pest forecasting and advisory services, strengthening plant health
clinics and ICT based pest surveillance system through IIITMK 

275.00

2
Development  of  nine  parasite  breeding  stations  and  operational
expenses of KCPM

50.00

3 Rodent control and management of wild animal attack 75.00
4 Honorarium to Field Assistants  and Pest Scouts 500.00

Total 900.00

The Pest Scouts are field persons and will be deputed mainly for field activities and not
for administrative work. The Pest Scouts will assist the Agricultural Officer in the field work
of comprehensive management and supervision under the "Farm Plan Based Development
approach"  through field  visits.  A separate  schedule  will  be  charted  in  consultation  with
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Agricultural  Officers/Assistant  Directors.  The  field  visits  details  will  be  made  available
through  the  portal  which  will  be  developed  and  will  be  authorized  by  the  Agricultural
Officer. The cost of field visits will be provided from the schemes under the approach.

Advisories  will  be  provided  to  the  farmers  based  on  systematic  surveillance.  An
amount of  160₹ .00 lakh is earmarked for Pest forecasting & advisory services. An amount
of ₹ 100.00 lakh is allocated for upgradation of the existing Plant Health Clinics. The fixed
plot and rowing survey will be carried out in linkage with the plant health clinics alone, with
reduced number of fixed plots with flexibility at block level. The data will be shared with
other government departments. 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 digitally recorded and
updated by KCPM and linked with the farmer registration portal.

The 9 parasite breeding stations functioning under the department will be strengthened
to promote parasite breeding and production of bio control agents. An amount of   50₹ .00
lakh is set apart for this. This includes  5.00 lakh set apart for operational expenses of₹
KCPM including training at plant health clinics.  

An amount of  75₹ .00 lakh is set apart for rodent control and management of wild life
attack through technology support. 

12)
Organic Farming and Good  
Agricultural Practices

H/A : 2401-00-105-85    Rs.600.00 lakh

         The objective of the scheme is to promote safe to eat food production through good
agricultural practices. Considering the impact of climate change in agriculture, the scheme
will support and promote carbon neutral agriculture practices in a scientific manner. 

During  2022-23,  an  amount  of   600₹ .00  lakh  is  set  apart  for  the  scheme. It  is
envisaged that 10 percent of beneficiaries of the project will be women.

The component wise outlay is given below.

Sl.
No.

Components
Amount

(₹ in lakh)
1 Promotion of Organic and GAP cultivation including green manure

cultivation
278.00

2 On farm production of bio-inputs 100.00
3 Organic  farming  of  fruits  and  vegetables  through  SHGs  and

certification – VFPCK 
75.00

4 Opening of Hi Tech organic super market (new) 50.00
5 Support for implementation and certification 47.00
6 Additional assistance for construction of Biogas Plants 50.00

 Total 600.00
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Empowerment  of  existing  GAP  clusters,  promotional  assistance  for  new  GAP
clusters, green manuring, model units for scientific organic manure preparation and Safe to
Eat food production including Participatory Guarantee System (PGS) certification through
VFPCK, Krishi bhavans and other stake holders like FPOs will be supported under GAP
vegetable production component An amount of ₹ 278.00 lakh is allocated for promotion of
organic farming and good agricultural practices. 

Assistance for on farm production of bio inputs as per the KAU, Package of Practices
recommendation (in the selected GAP clusters) along with certification, will be project based
for which  100₹ .00 lakh is earmarked. 

Organic farming of fruits and vegetables through VFPCK and Krishi bhavans will be
under taken as part of Centrally Sponsored Schemes. A suitable mechanism for certification
of organic and GAP vegetables and fruit products and its branding will also be established.
An amount of ₹ 75.00 lakh is allocated for Organic farming of fruits and vegetables through
SHGs and certification through VFPCK.

Two Hi-tech  organic  supermarket  will  be established in  Thiruvananthapuram and
Ernakulam districts for which an amount of ₹ 50.00 lakh is allocated.

An amount of  47₹ .00 lakh is earmarked for undertaking activities supporting organic
farming for safe to eat food production in the state including certification activities.

Under the CSS, 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. 

13)

Production and Distribution of 
Quality Planting Materials
and Improvement of
Departmental Farms  

H/A : 2401-00-104-91 Rs.1425.00 lakh

H/A : 4401-00-104-98    Rs.300.00 lakh

                              
The  main  objective  of  the  scheme is  to  ensure  timely  availability  of  good quality

planting  materials  in  required  quantity  to  the  farmers  of  the  State.  Modernization  of
departmental farms and its development as centers of demonstration of advanced agricultural
technology like Hi-Tech farming, Integrated Farming system models are envisaged under the
scheme. An amount of ₹ 1725.00 lakh is earmarked for the scheme 
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The component wise breakup of the scheme is shown below.

Sl.
No.

Components
Amount

(₹ in lakh)
1 Maintenance  of  progeny  orchards  &  establishing  new  progeny

orchards,  Routine Planting material  production,  seed production,
support  for  IFS  models,  hi-tech  farming,  precision  farming,
aquaculture and tissue culture.  

1125.00

2 Production of  planting material  of  fruits  and vegetables through
VFPCK

100.00

3 Mechanization & infrastructure development of farms 300.00
4 Online  sale  of  branded  products  from  departmental  farms  on

project basis (new) 
200.00

TOTAL 1725.00

An amount of  100₹ .00 lakh is set apart for the planting material production of fruits
and vegetables including 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. 

An  amount  of   300₹ .00  lakh  is  set  apart  for  mechanization  and  infrastructure
development in farms. Out of this  50.00 lakh each will be earmarked for development of₹
farms functioning at Aluva and Pandalam under the department. 

The amount  of  200.00 lakh is  earmarked for  the new component  online sale  of₹
branded products from departmental farms. The amount will be utilized for branding of farm
products with traceability and development of online sale platform for farm products. This
will be followed by VFPCK also. The department and VFPCK will prepare a project in this
regard and will place in the Departmental Working Group.

III)  Modernisation of Departmental Laboratories and ICT support  
      

 During  the  year  2022-23,  to  modernize  and  strengthen  the  laboratories  and  ICT
development of the department, an amount of ₹ 1215.00 lakh is allocated for the following
activities.

1. Modernization of  departmental laboratories
2. Office automation and IT infrastructure     
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14)
Modernization of Departmental
Laboratories 

H/A : 2401-00-105-86  Rs.400.00 lakh

The services offered by the laboratories under the department include soil testing for
soil fertility assessment, analysis of major inputs like fertilizers including organic, inorganic
and bio fertilizers, pesticides and seeds for quality control of these inputs. An amount of

 400.00  lakh  is  earmarked  for  modernizing  the  laboratories  under  the  following₹
components. 

Sl.
No

Components
Amount

(  ₹ in lakh)
1 Strengthening of laboratories and NABL accreditation 320.00
2 Quality Control Enforcement Wing 80.00

Total 400.00

Out of  ₹ 320.00 lakh earmarked for strengthening of laboratories,  90.00 lakh will be₹
for Soil  testing laboratories,   20.00 lakh each for State bio fertilizer  laboratories,  State₹
Agmark laboratory and State seed testing laboratory,  50.00 lakh for  Biotechnology and₹
model  floriculture center,   30.00 lakh for State fertilizer  quality control  laboratories,  ₹ ₹
30.00 lakh for Bio control and organic manure quality control laboratory and  35.00 lakh₹
for  State  Pesticide  testing  Lab  functioning  in  the  department.  For  obtaining  NABL
accreditation to quality control laboratories an amount of  ₹ 25.00 lakh is earmarked.

Soil Health Cards will be distributed to farmers in coordination with Department of
Soil Survey & Soil Conservation, VFPCK and Kerala Agricultural University and updated in
the soil fertility portal of the department. This will be completed on a project basis. The
assistance of LSGs will be sought for on project basis at local level. 

15)
Office automation and IT 
infrastructure 

H/A : 2401-00-001-86       Rs.815.00 lakh

   
 Information  and  communication  technology  applications  in  agriculture  sector  paves
way to application of improved agricultural technologies, effective production strategies and
timely delivery of  benefits  and services  directly  to  farmers.  It  also helps  to  address  the
challenges in agricultural marketing. An amount of  815₹ .00 lakh is allocated for application
of ICT in agriculture under the following components 

Sl.
No

Components
Amount

(  ₹ in lakh)

1 Implementation, maintenance and strengthening e-office 288.00

2 Connectivity to various offices 194.00

3 Procurement of computers, accessories, networking and site 
preparation

200.00
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4
Development of Management Information system and Direct 
Benefit Transfer

83.00

5
Maintenance and upgradation of ICT infrastructure facilities 
including video conference/virtual class room(new)

50.00

Total 815.00

 E-office will be implemented in all the offices during the year. AIMS software will be
developed  to  its  full  functionality  for  seamless  flow  of  data  from  Krishi  Bhavan  to
Government level capturing all activities and services rendered by the department. One new
component  for  maintenance and upgradation  of  IT infrastructure  facilities  including video
conferences/virtual classroom is included. Under this programme, priority will  be given to
activities supporting Smart Krishi Bhavan programmes. 

IV. Information and Extension Services

To strengthen the extension services for effective transfer of advanced technology in
agriculture and development of human resources an amount of  ₹ 3863.00 lakh is allocated
under the following programmes.  

1.  Strengthening agricultural extension
2. Krishi Padhashala
3.  Farm Information and Communication 
4.  Human Resource Development

16)
Strengthening Agricultural  
Extension

H/A : 2401-00-109-80 Rs.2828.00 lakh

For the success of agricultural development programmes, the field extension services
need  to  be  strengthened.   The  ATMA model  of  Agricultural  extension  with  suitable
modification  integrated  as  ATMA plus  is  being  implemented  in  the  state  for  transfer  of
scientific  and  advanced  technology  to  farmer  fields  and  its  adoption.  An  amount  of
₹ 2828.00 lakh is  earmarked for strengthening of agricultural  extension activities during
2022-23.

The component wise allocation for strengthening agricultural extension are as below. 

Sl.
No

Components
Amount

(  ₹ in lakh)

1 Upgradation of training centres, RATTCs and FTCs 200.00

2
Strengthening Project directorate  of ATMA including, HR support ,
ATMA activities  and operational support 

320.00

3 Support to LEADS   300.00
4 Strengthening Farm Plan Based development Approach (new) 200.00
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5 Award for best performers 150.00
6 Public participation 300.00
7 KISSAN Project 60.00
8 Smart Krishi Bhavan(new) 1000.00
9 Conduct of VAIGA 2022 100.00

10
Imprest Fund  for  immediate  needs  of  Krishi  bhavan  and
replacement of old condemned vehicles (new)

198.00

Total 2828.00

As part  of  strengthening of  extension  institutions,  an  amount  of  ₹ 200.00 lakh is
allocated for upgradation of RATTCs and FTCs and  ₹ 320.00 lakh for strengthening of
project  directorate  of  ATMA including HR support  to  project  Directorate  of  ATMA and
operational support. An amount of ₹ 300.00 lakh is set apart for support to LEADS. The
state share of ATMA programmes is included under the umbrella scheme Krishi Unnathi
Yojana. 

In order to strengthen the Farm Plan based development programme, an amount of  
 ₹ 200.00 lakh is set apart. Out of this an amount of  50.00 lakh is allocated for state level₹

small farm mechanization project with multi stakeholder participation including KAU and
KSAMM.  This is in addition to the amount provided under Farm Plan based development
approach.

An amount of   ₹ 150.00 lakh is earmarked for awards for best performers excluding
officials.

Under the component “Public Participation” an amount of ₹ 300.00 lakh is set apart for
conduct of Karshika Vikasana Samithies, seminars, farmers day, review meetings assistance
for  farm  melas,  farmer  meets,  Karshaka  Sabha,  njattuvela  chanthas  and  agro  festivals
including those organized by FPOs/PACS. 

The ‘Karshaka Information Systems Services and Network (KISSAN) Kerala’ project
initiated by Department of Agriculture in association with IIITMK providing ICT enabled
agriculture extension services through weekly informative television programmes 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.

A new component “Smart Krishibhavans” is introduced in 2022-23, with the objective
of  modernizing  and  improving  the  functioning  efficiency  of  Krishi  Bhavans  through  e-
governance and application of technology. Efficient and timely delivery of services to the
farming community will be the ultimate objective. An amount of   1000₹ .00 lakh is allocated
for this purpose. 14 Krishi bhavans will be transformed to smart krishi bhavans in the first
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year with more focus on smart performance.  The components include establishment of front
office cum information center, upgradation of Plant Health Clinics, digital resource mapping
of the panchayat and integration with the land revenue data, digitization of records of the
Krishi  bhavans  including  the  programmes  implemented  through  krishi  bhavans,  online
digital media library, renovation of Krishi bhavans, networking of nurseries and centralized
e-FT bill/invoice system and SMART card for farmers. The Krishi Bhavan should function
as  an  advisory  body  to  the  farming  community  in  all  aspects  related  to  agriculture
development  from  crop  planning,  production  planning,  marketing,  value  addition,
agripreneurship,  credit  information,  welfare  programmes,  insurance  support,  startup
promotion and advance technology dissemination. The Smart Krishi Bhavan will follow a
project based approach which will run during the period of the Five Year Plan. A Detailed
Project  Report  will  be  prepared  by  the  Department  using  the  services  of  a  competent
technical organization. Only on satisfying the condition of preparation of Detailed Project
Report,  the  administrative  sanction  will  be  issued.  However  no  new  post
creation/deputation/contract will be allowed under the component. The services of existing
departmental staff/contract staff will be utilized for implementation of the component.

An amount  of  ₹ 198.00 lakh is  set  apart  for  imprest fund and replacement of old
vehicles.  In  order  to  meet  the  unforeseen  expenses  required  for  immediate  capital
expenditure in Krishi Bhavan and blocks an amount of    123.00 lakh is set apart @ ₹ ₹
10,000/krishi bhavan/block.  An amount of  ₹ 75.00 lakh is set apart for replacement of old
and condemned department vehicles for field activities.

17) Krishi Padhashala H/A : 2401-00-109-60   Rs.100.00 lakh

       

       Krishi Padhshala  programme will be implemented to create awareness among the

farmers on the concept of AEU based cultivation and popularization of best traditional
technologies  and  new  scientifically  proven  technologies  through  field  level
demonstrations. Block Level Agricultural Knowledge Centers functioning in Blocks ,with
scientists of Kerala Agricultural University as a nodal officer will serve as an advisory
body in providing technical guidance to field level offices in the successful implementation
of programmes through Krishi Bhavans. The periodic review of Krishi Padhashala will be
conducted  by  the  Director  of  Agriculture  on  a  quarterly  basis.  Expenses  towards
remuneration / honorarium are not included. An amount of  ₹ 100.00 lakh is allocated for
this component. A comprehensive training module and training calender for the year 2022-
23 will be prepared by SAMETI and programmes scheduled accordingly with the approval
of Director of Agriculture . No separate allocation will be made to SAMETI in this regard
for preparation of training module.     
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18)
Farm Information and 
Communication

H/A : 2401-00-109-84   Rs.600.00 lakh

 
An amount of  ₹ 600.00 lakh is set  apart  for disseminating scientific knowledge to

farmers at the right time and to provide information on the activities of the departments of
Agriculture,  Animal  husbandry,  Dairy and Fisheries  through various mass and electronic
media including web based services. 

The activities include printing of Kerala Karshakan, digital copy printing, honorarium
to  authors  of  Kerala  Karshakan  journal,  farm  photography  competition,  essay  writing
competition,  short  film  competition,  awards  (excluding  officials),  stationary  expenses,
campaigns, exhibitions, cyber extension and other communication initiatives including radio
programmes.

The component wise outlay of farm Information and communication are as below.

Sl.
No

Components
Amount

(  ₹ in lakh)
1 Kerala Karshakan and Other activities 300.00
2 Publications 200.00
3 Media Liaison & Other communication initiatives 100.00

Total 600.00

19) Human Resource Development H/A : 2415-01-277-98 Rs.335.00 lakh

Capacity building of officials on the latest updates in agriculture sector is imperative
for efficient transfer of technology to the farming community and its adoption. An amount of
₹ 240.00  lakh  is  earmarked  for  human  resource  development.  The  components  of  this
programme include  course  fee  for  higher  studies  to  officials  of  the  department  for  post
graduate  courses  in  Agricultural  Extension,  Agricultural  Economics,  Entomology,  Plant
Pathology,  Agronomy and Soil  Science in  KAU, HRD initiatives,  specialized training to
officials  in  eminent  institutions  at  state  and  national  level  to  upgrade  the  technical  and
managerial  competence.  An  amount  of  ₹ 95.00  lakh  is  allocated  for  strengthening  of
SAMETI. However for this purpose a master plan will be prepared by the department and
placed before the Departmental Working Group. The amount will not be used for non-plan
expenditure.

Sl. 
No.

Components
Amount

(  ₹ in lakh)
1 HRD initiatives 240.00
2 Strengthening of SAMETI(new) 95.00

Total 335.00
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20) Support to Farm Mechanization 
H/A : 2401-00-113-83     Rs.1181.00 lakh

H/A : 4401-00-113-98       Rs.800.00 lakh

      Farm  mechanization  is  the  key  to  scientific  crop  and  produce  management.  The
objective of the scheme is to develop single point delivery system through strengthening of
Agro Service Centres, Karshika Karma Senas and Custom Hiring Centres which are part of
mechanization activities. It is also envisaged to bring convergence of these three institutions
as sustainable Self Help Groups in the farm sector viz. “Krishisree centres”, to facilitate a
single  window  service  delivery  to  farmers  under  the  coordination  of  Kerala  State
Agricultural  Mechanization  Mission  (KSAMM).  This  will  be  done  through  a  project
approach.

        The component wise breakup of the outlay is shown below.

Sl.
No

Components
Amount

(₹ in lakh)
1 Establishment of new Krishisree centres on project basis. 800.00

2
Support to  Karshika Karma Sena business fund @  25000/KKS₹
(new)

100.00

3
Group insurance scheme to members of Karshika Karma Sena and
Agro Service Centres and newly formed Krishisree centres

20.00

4
Operational  expenses  including  wages  to  mobile  clinics  of
Agroservice centres

150.00

5 Functional expenses of KSAMM 200.00
6 Honorarium to data entry operators of NeGP 286.00
7 Internships at Krishi Bhavans (apprentice VHSE) 280.00

8
Fuel charges and operational expenses of two wheelers attached to
Krishi Bhavans - new

145.00

Total 1981.00

 New Krishisree centres will be established during 2022-23 including Corporation and
Municipality  areas  for  which  an  amount  of   800₹ .00 lakh is  set  apart.  Detailed Project
Reports of individual centers will be placed before the working group.

     A business  plan  will  be  developed  for  Karshika  Karma  Sena  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.  Karshika Karma Senas will develop a
business plan and the enterprise  suitable to the locality  will  be selected.  An amount of  

 100.00 lakh @  25000 per KKS is allocated to equip Karshika Karma Sena for profitable₹ ₹
business.  A performance analysis  of all  Karshika Karma Sena will  be undertaken before
providing assistance.
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     In order to provide accident insurance to registered 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.

The  activities  of  KSAMM  will  focus  on  enabling  an  efficient  mechanization
environment for farm operations to the farmers. An amount of  ₹ 200.00 lakh is set apart as
functional expenses of KSAMM. Inventory of agro machinery under Agro Service Centre,
Karshika  Karma  Sena,  Custom  Hiring  Centre  covering  those  distributed  under  various
schemes  available  in  panchayats  will  be  completed  and  registry  of  agro  machinery  at
Krishibhavan level will be created during 2022-23. Inventory of repairable machines will
also be completed and made functional.  The database  thus  generated  will  be utilized to
monitor the real time performance of the agro machineries. The mission activities will also
include  integration  and  execution  of  agricultural  activities  through  Krishisree  unit  and
introduction of business plan concept in Krishisree units to function in a self- sustaining
mode under proper monitoring at district and state level. Capacity building training on repair
and  service  of  agro  machinery  for  the  service  providers  of  Agro  Service  Centres  and
Karshika Karma Sena will also be done by the Mission. The mission activities will be in
integration with the similar activities of the engineering wing of the Department and under
the supervision of Director of Agriculture. 

With the twin objective of providing opportunity for educated youth as well as availing
service at the grass root level for better execution of government programmes, internship
programme will  be provided in  Krishi  bhavans for the year  2022-23. 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  ₹ 2500.00 per month.  An amount of  280.00₹
lakh is set apart for this.

The Department will ensure that 15 percent of beneficiaries of the scheme are women.

In order to strengthen the mechanization drive,  a Review Committee will  be set up
under the Chairmanship of Agricultural Production Commissioner. The committee will be
represented  by  KAU,  Kerala  State  Planning Board,  State  Agriculture  Engineer,  Director,
KSAMM besides Director of Agriculture. This committee will oversee the operation under
the scheme.
                                                   
V)  Income Assurance and Risk mitigation

 In order to ensure farmers the expected income from his crop by adoption of risk
mitigation measures and providing compensation in case of crop loss due to natural calamity,
an amount of ₹ 3750.00 lakh s allocated under the two schemes viz. State Crop Insurance
and Contingency programme to meet natural calamities and pest and disease endemic.
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21) State Crop Insurance Scheme H/A :  2401-00-110-82 Rs.3000.00 lakh
      

The state crop insurance scheme against crop loss due to natural calamity will be
continued in 2022-23 with the objective of protecting the farmers. The Crop Insurance Fund
is operated with contributions from the participating farmers by way of registration fee and
premium and Government contribution. An amount of ₹ 3000.00 lakh is earmarked for the
scheme during 2022-23.

22)
Contingency Programme to meet 
natural calamities  and pest and 
disease endemic

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

In order to meet the contingency due to natural calamity and pest disease endemic an
amount of  750.00 lakh is set apart. The activities covered will be creation of buffer stock₹
of short duration varieties of paddy, pulse and vegetables for distribution to affected farmers
in the event of natural calamities and resultant crop damages, assistance for strengthening of
bunds against breaches and removal of debris and support for crop health management in the
event of pest and disease endemic.

23)
Development of Agriculture Sector in 
Kuttanad 

 H/A :2401-00-119-78   Rs.1700.00 lakh

 
 The  component  wise  breakup  of  outlay  of  ₹ 1700.00  lakh  for  development  of
agricultural sector in Kuttanad in 2022-23 is as below.

Sl.
No.

Components
Amount

(₹ in lakh)

1
Infrastructure development of padasekharams and  replacement  of
petti & para  with  VAF pumps

1200.00

2 PM KUSUM-Top up subsidy 500.00
Total 1700.00

Out of the total outlay, an amount of   1200.₹ 00 lakh is earmarked for infrastructure
development of various padasekharams in Kuttanad region and 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 and LSGD
will be ensured. The infrastructure works carried out by KLDC shall also be integrated into
this.

 During 2022-23, in order to reduce the dependence on conventional energy sources,
the centrally sponsored scheme PM KUSUM will  be implemented by the Department in
collaboration with ANERT to utilize solar energy in agriculture. Accordingly, 30% of the
expenditure in setting up solar powered pump sets will be met from the central funds with
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equal contribution from ANERT. 20 % of the expenditure in capital expenditure will be met
from the State Plan funds as top up subsidy. The beneficiary contribution will be 20 %. An
amount of  500.00 lakh is allocated for meeting the top up subsidy. Preference will be₹
given for energisation of pumps in Kuttanad region.

For small, marginal and medium farmers with less than 5 acres, there will be provision
for availing loans from PACS. The annual repayment of loans can be met from sale of solar
energy generated. No direct cash subsidy will be provided under the scheme.

24)
 Punarjani- Restoration of 
agricultural sector in post flood 
scenario

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

          
The  scheme  envisages  to  revive  the  damages  caused  in  floods  and  landslides  of

previous years. Employment and income generation activities will be given more thrust.

Infrastructure  development  of  padasekharams  and  garden  lands,  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.  

VI.  MARKETING, STORAGE & WAREHOUSING

The total outlay provided during 2022-23 under Marketing, Storage &Warehousing and
other programmes is  8505₹ .00 lakh. Out of this, an amount of  ₹ 1000.00 lakh is earmarked
for infrastructure development under RIDF.

AGRICULTURE MARKETING AND POST HARVEST MANAGEMENT

In order to provide assured/enhanced income to farmers, development of a robust well-
designed and efficient marketing system for agricultural produce, prevention of post-harvest
losses and promotion of value addition for increased price are the activities to be focused.  

25 SUPPORT FOR MARKETING OF 
AGRICULTURAL PRODUCE

Outlay - Rs.5125
lakhs

A Market Development H/A : 2435-01-800-99 Rs.1520.00 lakhs

B Market intervention support for price 
stabilisation

H/A : 2435-01-101-85 Rs.2200.00 lakhs

C Kerala Farm Fresh Pazham Pachakari Base 
Price

H/A : 2401-00-119-77 Rs.1405.00 lakhs

Total Rs.5125.00 lakhs

The objective of the programme is to address the issues related to price fluctuation,
lack of efficient marketing system and post-harvest losses. Strengthening of existing market
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infrastructure,  coordinating  the  functioning  of  markets  at  various  levels  in  collection,
transportation, storage and processing, strengthening of market intelligence and adoption of
innovative technologies in agricultural marketing are the major focus areas.

The component wise breakup of outlay for this programme is given below.

Sl.
No.

Component
Amount

(₹ in lakh)
A Market Development 1520.00

1
Strengthening of agricultural wholesale markets and district 
procurement centres-operational expenses and infrastructure 
development 

130.00

2 Agmarknet & Market Intelligence 40.00
3 State Agricultural Prices Board 80.00
4 WTO Cell - Operational expenses 5.00
5 Additional support to graded weekly markets 25.00

6.
Strengthening of agriculture wholesale market-transportation 
subsidy(new)

50.00

7 Assistance to ecoshops 150.00
8 Grama chanda (new) 145.00
9 Establishment of urban street weekly markets (new) 10.00
10 Engaging Karshaka mitras in potential panchayats 60.00

11
Supply Chain Management-Temperature controlled vehicle for storage 
and transport (new)

35.00

12 Cold chain for Idukki district (new) 185.00
13 Market development activities  of VFPCK 500.00
14 Online market platform  and FPO portal -Service and maintenance 5.00

15
Contingency fund for availing expert services for infrastructure 
development (new)

100.00

B Market intervention support for price stabilisation 2200.00
C Kerala Farm fresh fruits and Vegetables -Base Price 1405.00

Total (A+B+C) 5125.00

An  amount  of   130.00  lakh  is  earmarked  for  infrastructure  development  and₹
operational expenses of agriculture wholesale markets and district procurement centers.  Out
of this an amount of  25.00 lakh each is allocated for the development of   agriculture₹
whole  sale   markets  functioning   at  Thiruvananthapuram,  Ernakulam  and   Kozhikode.
Additional funds required will be met from own resources of the markets. The assistance will
be one time and the work will be completed during the year 2022-23. The functioning of
these markets will be in accordance with the e-NAM guidelines so as to facilitate unified
market for agricultural commodities. Infrastructure development of the wholesale markets
will  be  undertaken  in  priority  basis  based  on  the  action  plan  prepared  by  the  market
secretaries  in  consultation  with  the  market  executive  committee.   The  action  plan  with
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estimate from Government accredited agency will be submitted to the Director of agriculture
for approval. The work will be entrusted to accredited agencies. 

The current  market  information will  be made available  to  farmers  for  selling  their
produce. The up to date data will be collected and uploaded to website to be accessible by
farmers. An amount of  40.00 lakh is earmarked for Agmarknet and market intelligence. ₹

An amount of ₹ 80.00 lakh is set apart for Kerala State Agricultural Prices Board and 
₹ 5.00 lakh to WTO Cell as operational expenses.

Additional support will be provided @  10000 per market to selected weekly markets₹
having high turnover  (  ₹ 2.00 lakh/market/month)  within  A grade  markets  for  which  an
amount of  25.00 lakh is set apart. ₹

In order to motivate the farmers to bring their produce to departmental markets for
auction and to avail the direct marketing facilities transportation subsidy will be provided
based on distance from the procurement source for which an amount of  50.00 lakh is₹
allocated. Detailed guidelines in this regard will be issued by the Director of Agriculture.

Assistance will  be provided for  development  of  ecoshops for marketing of  organic
farm products produced locally for which an amount of  150.00 lakh is allocated.₹

The provision under MNREGS will be utilized by the department for establishment of
gramachanda at panchayat level. An amount of ₹ 2.00 lakh per market will be provided for
infrastructure  of  these  markets,  which  will  be  operated  by farmer  groups,  kudumbasree,
SHG, FPO etc in consultation with LSGs. Support from LSG will also be requested for this.
These centres will act as procurement centres for procuring agricultural produce and as link
among other markets in the district. An amount of  145.00 lakh is allocated for this activity.₹

The market network will be expanded through establishment of urban street weekly
markets for which an amount of  10.00 lakh is allocated.₹

Karshaka mitras will be engaged in potential panchayats for effective coordination of
marketing of surplus farm produce from farmers field to the collection centre/market thereby
facilitating  sale  of  produce  and  income  to  farmer.  Graded  incentive  structure  to
karshakamitras based on quantity procured by each Karshaka mitra will be followed. An
amount of ₹ 60.00 lakh is earmarked for engaging Karshaka mitras in 5 districts. 

Assistance @ 50 % subsidy limited to  5.00 lakh per vehicle will be provided to₹
interested farmer groups/FPOs for purchase of temperature controlled vehicles to prevent
loss due to wastage during transport and storage of perishables. An amount of ₹ 35.00 lakh
is earmarked for this activity. The amount will be transferred as back ended subsidy only.

Annual Plan 2022-23

Page - 30



As part of development of cold chain for Idukki district especially for procurement,
storage and transport of perishable agricultural produce from Vattavada and Kanthalloor an
amount of  185.00 lakh is allocated .The amount will be utilized for setting up of one pre₹
cooling unit at Vattavada, 3 cold outlets in Ernakulam, Kozhikode and Thiruvananthapuram
district  and  renovation  of  existing  cold  storage  of  Horticorp.  The  integration  of  funds
available under Central Sector schemes for development of markets and marketing activities
will be ensured.

An  amount  of   500.00  lakh  is  earmarked  for  market  development  activities  of₹
VFPCK.

The service and maintenance of online market platform and FPO portal is allocated an
amount of  5.00 lakh.₹

An amount of  100.00 lakh is earmarked as contingency fund for availing expert₹
services for infrastructure development. 

As market intervention support for price stabilization, an amount of  2200.00 lakh is₹
earmarked. This will be utilized for procurement operations through designated agencies on
selected  agricultural  commodities  during  harvesting  season  with  a  view  to  guarantee
remunerative prices to the growers. An amount of  ₹ 200.00 lakh is earmarked for green
coconut  procurement  through  Kerafed,   1500.00  lakh  for  Horticorp,   100.00 lakh  to₹ ₹
VFPCK and  400.00 lakh for Onam and ₹ Christmas markets.

In order to provide announced base price to farmers for 16 items of vegetables and
fruits  in  the event  of  decline  in  prices  an amount  of   1405.00 lakh is  set  apart.   The₹
difference  in  price  from the  bench  mark  price  fixed  for  each  item will  be  provided  as
agriculture incentive price to farmers. However a strict surveillance mechanism will be set
up at State level under the Chairmanship of Agricultural Production Commissioner. CEO,
VFPCK, MD, Horticorp and other members of departmental working group will be members
of the committee. The committee will meet at quarterly intervals and discuss the progress
and operational issues of the base price scheme.

26)
Post-harvest management & Value 
addition

H/A : 2435-01-800-94  Rs.2020.00  lakh

The  objective  of  the  scheme  is  to  promote  medium,  small  and  micro  agro
processing/value  addition  units  ensuring  income  increase  to  farmers,  revamping  Farmer
Producer Organisations and generating employment opportunities. Promotion of innovative
technologies in value addition and entrepreneurship in agriculture will also be supported.
Small Farmers Agri Business Consortium (SFAC) will implement these activities performing
the role of a nodal agency.  The component wise breakup of the scheme is shown below.
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Sl.
No.

Component
Amount

(₹ in lakh)

1
Support to value addition - small and medium agro processing units 
through SFAC

400.00

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

140.00

3 Promotion of apiculture and production of honey 80.00
4 Operational support to SFAC including training 100.00
5 Support to Agristart up and agri business incubators 200.00
6 Solar powered Mobile Vehicle markets (new) 40.00

7
Copra Drying Units to PACs/Karshika Karmasena/ASC/Farmer groups
(new)

140.00

8 Revamping of existing FPO (project based) through SFAC (new) 400.00
9 Assistance to VFPCK for supporting FPO’s (new) 300.00
10 Project based  support  for agro processing through PACS(new) 200.00
11 Low cost pick up vehicles/IIHR tri cycle (new) 20.00

Total 2020.00

Project  based  support  for  small  and  medium agro  processing/value  addition  units,
individual/SHG based micro level value addition units will be provided through SFAC. An
amount of   400₹ .00 lakh is set apart for providing assistance to small and medium agro
processing  units  and   14₹ 0.00  lakh  for  supporting  value  addition  units  in  Government
sector/PSUs  /Cooperatives/FPOs  through  SFAC.  Wherever  necessary,  projects  may  be
implemented in coordination with Krishi Bhavans. All the proposals / projects will be vetted
by SFAC and approved for implementation as per  the existing operational  guidelines of
MSME scheme. The vetting, monitoring and evaluation of the projects will be done by a
team of experts  constituted at  SFAC from within the officials trained for the purpose in
reputed institutions like IRMA, CFTRI, IIM etc. 

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 in integration with MIDH and Honey Mission. An
amount of ₹ 80.00 lakh is set apart for this component.

An amount of  100.00 lakh is set apart as operational support to SFAC including₹
training.

For technology-based innovations in agriculture sector, agristartups and agribusiness
incubators  will  be  promoted for  which  an amount  of   200₹ .00 lakh is  earmarked.  This
component  will  be implemented  through the  Kerala  Start  Up Mission with well-defined
guidelines.  
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Solar  powered  mobile  vehicle  markets  @  50  %  assistance  will  be  supported  for
marketing  of  fresh  and  processed  products.  Assistance  will  be  provided  to  Horticorp
/VFPCK for procuring one solar powered mobile vehicle market for which an amount of

 40.00 lakh is allocated₹ .

Assistance  @  20%  will  be  provided  for  establishing  copra  dryer  units  and  other
multipurpose  drying  units  to  PACS/  Karshikakarma  senas/  agro  service  centres/farmer
groups for which an amount of  140.00 lakh is allocated. Support will be provided as back₹
ended subsidy only. Source of funds for providing assistance to drying units available under
Industries department will also be integrated into this. 

Considering the importance of promoting Farmer Producer Organizations in the field
of  agricultural  production,  processing  and  marketing,  an  amount  of   400.00  lakh  is₹
allocated  for  revamping  the  existing  Farmer  Producer  Organisation  through  SFAC.  The
proposals  for  revamping  will  be  submitted  to  SFAC and assistance  will  be  provided  in
project mode after proper vetting. The amount will be provided as one time assistance. The
selection of FPOS will be based on approved criteria and the Kerala FPO policy 2020.  

An amount of  300.00 lakh is set apart as assistance to VFPCK for supporting FPOs₹
initiated under VFPCK.

An amount of  200.00 lakh is earmarked for project based support for establishment₹
of agro processing industry under PACS.

In order to facilitate transport of perishable fruits and vegetables, assistance will be
provided  for  purchase  of  IIHR  tricycle/low  cost  pickup  vehicles  at  50%  subsidy  to
Karshakamitras/Agro  service  centres/Karshika  karma  senas  @  one  vehicle  per  district.
Suitable  tie  ups  will  be  made  with  KAMCO/KAICO  through  an  MOU.  These  will  be
demonstrative in nature in order to promote the concept among private entrepreneurs. An
amount of  20.00 lakh is set apart for the purpose.₹

27) Kerala State Horticultural Products 
Development Corporation Ltd. 
(Investments)

   H/A : 4401-00-190-97 Rs.100.00 Lakh

Horticorp is entrusted with the role of procurement, processing, storage and marketing
of horticultural produces throughout the State, encouraging indigenous farmers to produce
more vegetables and also preventing unreasonable price hikes. An amount of  100₹ .00 lakh
is allocated to Horticorp as share capital  for the year 2022-23. The share capital  should
reflect in the balance sheet of Horticorp.
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28) Assistance to Kerala State Ware housing Corporation  Rs.135.00 lakh

A Construction of Godown cum Agriculture 
Complex

H/A : 4408-02-101-98 Rs.100.00 Lakh

B Computerization H/A : 2408-02-190-98 Rs.10.00 Lakh

C Share participation H/A : 4408-02-190-99 Rs.25.00 Lakh

An amount of   100₹ .00 lakh is set apart  as assistance to Kerala State Warehousing
Corporation for the construction of Godown cum Agriculture Complex. For computerization
an amount of  10.00₹  lakh is allocated.

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 as share participation during 2022-23.

 
29) Infrastructure   Development under RIDF  H/A : 4435-01-101-97 Rs.1000.00 lakh

 The outlay of  1000.00 lakh is for the implementation of infrastructure works in₹
agriculture sector for projects approved under RIDF of NABARD. The new and ongoing
projects under tranche XX-XXVIII will be taken up during 2022-23. 

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

VII) OTHER PROGRAMMES 

30) Farmer Welfare Fund Board       H/A : 2401-00-109-76    Rs.100.00 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  ₹ 100.00  lakh  is  earmarked  under  this
programme for  operational  expenses  of  the Board.  However  purchase  of  vehicles  is  not
allowed under the scheme.

31)
International Research and  Training
Centre for Below Sea level 
Farming, Kuttanad

 H/A : 2415-01-004-88 Rs.25.00 lakh

An  outlay  of   25.00  lakh  is  provided  for  popularizing  innovative  activities,₹
resolving field problems of Kuttanad region and for operational expenses.
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VIII)  CENTRALLY SPONSORED SCHEME  –  40% STATE SHARE

32)
Umbrella Scheme on Krishi Unnathi Yojana and other CSS 
(40% State Share)

Rs. 10320.00 lakh

Krishi  Unnathi  Yojana is  the umbrella  scheme under Agriculture with 60% central
share and 40% state share. The scheme has switched to single nodal agency system in PFMS
with effect from 1st July 2021. 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  ₹ 10320.00 lakh is provided as state
share of the scheme of which an amount of ₹ 1120.00 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  ₹ 3200.00
lakh as state share of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), ₹ 1200.00 lakh as state share
of Mission on Integrated Development of Horticulture (MIDH),  ₹ 2800.00 lakh as state
share of Sub Mission on Agricultural Mechanisation and ₹ 2000.00 lakh is provided as state
share under any other new centrally sponsored schemes approved during 2022-23.

B)  CENTRALLY SPONSORED SCHEME 

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

Rs. 15480.00 lakh

   Krishi UnnathiYojana is the umbrella scheme under Agriculture with 60% central
share and 40% state share. The central 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), Sub Mission on Agricultural Mechanisation (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  15480.00 lakh is provided as anticipated central₹
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share of the scheme of which an amount of  1680.00 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),  4800.00 lakh as central₹
share of RKVY,    4200.00 lakh as central share of SMAM,  1800.00 lakh as central share₹ ₹
for Mission on Integrated Development of Horticulture and  3000.00 lakh as central share₹
for other CSS.  The central share for any other new centrally sponsored schemes approved
during 2022-23 will also be met from the outlay. The outlay under RKVY will be utilised
for  infrastructure  development  activities  for  rice  development,  vegetable  development,
promotion of organic farming, strengthening of market infrastructure in wholesale markets,
district procurement centres etc. The state share of the scheme is included in the state plan
under the subsector Crop Husbandry.

2)
National Biogas Development 
Project – 100% CSS

H/A : 2810-00-105-99 Rs.150.00 lakh

Under the scheme, assistance will be provided for setting up of bio gas 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

 150.00 lakh is provided for the anticipated central assistance during 2022-23.₹
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വാർഷിക പദ്ധതി - 2022- 23

എ) സംസ്ഥാന പദ്ധതി 

വിള പരിപാലനം

ശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തിലൂടെ  ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ  ഉല്പാദനവും ഉല്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും
അതിലൂടെ  ഭക്ഷ്യ ഉല്പാദനത്തില് സ്വയംപര്യാപ്തത കൈകവരിക്കുന്നതിനും  2022-23  വാർഷിക പദ്ധതി
ശ്രദ്ധ  കേകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.  ടെനല്ല്,  പച്ചക്കറികള്,  ടെതങ്ങ്,  പഴവർഗ്ഗങ്ങള്,  സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങള്
തു ങ്ങിയ  പ്രധാന  വിളകള്  ഇതില്  ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  കാര്യക്ഷമമായ  വിജ്ഞാന  വ്യാപന
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ  നൂതന ശാസ്ത്ര സാകേLതിക വിദ്യകളുടെ  പ്രചരണവും അവ കർഷകർ സ്വീകരിച്ച്
ന പ്പിലാക്കുന്നതും  സാധ്യമാക്കും.  ലഭ്യമായ  വിഭവങ്ങള്  സുസ്ഥിരമായ  രീതിയില്  കാര്യക്ഷമമായും
വികേവചനാപരവുമായി  ഉപകേയാഗിക്കുന്നതിനും  ഉറപ്പായ  വരുമാനം  കർഷകർക്ക്  ലഭിക്കുന്നതിനുമായി
വിള അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസനത്തില് നിന്നും കൃഷിയി ാധിഷ്ഠിത (ഫാം)  വികസനത്തികേലയ്ക്കുള്ള
മാറ്റത്തിടെW പ്രാധാന്യം കണക്കിടെലടുത്ത് മൂന്ന്  പുതിയ പദ്ധതികള്ക്ക് കീഴില്  2022-23  വർഷത്തില്
കൃഷിയി ാധിഷ്ഠിത  ആസൂത്രണം  (ഫാം  പ്ലാന്)  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  വികസന  സമീപനത്തിന്
തു ക്കമിടുന്നു.  

ഉല്പാദനം,  വിപണനം,  സംസ്കരണം,  വായ്പാ പിന്തുണ, ഇന്ഷ്വറന്സ് തു ങ്ങി കൃഷിയുടെ  എല്ലാ
കേമഖലകളിലും  കർഷകർക്ക്  പരമാവധി  കേസവനം  ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി  കൃഷി  ഭവനുകളുടെ 
പ്രവർത്തനക്ഷമത ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യകേത്താടുകൂ ി കൃഷിഭവനുകടെള ‘സ്മാർട്ട്  കൃഷി ഭവനുകള്’
ആക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷടെത്ത പരിപാ ികളുടെ  മടെറ്റാരു പ്രകേത്യകത. 

സംസ്ഥാന പദ്ധതികളിലൂടെ  വകുപ്പു്  പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ സമീപനങ്ങളും ടെതളിയിക്കടെപ്പട്ടതും
ശാസ്ത്രീയ അറിവുകടെള അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും കേകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല ശിപാർശ ടെചയ്ത്
അംഗീകരിച്ചതുമായിരിക്കണം. 

മണ്ണികേWയും  വിളയുകേ യും  ആകേരാഗ്യം  പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  ഇ ടെപ ലുകള്,
ഗുണനിലവാരമുള്ള  ന ീല്  വസ്തുക്കളുടെ  ഉല്പാദനത്തിനായി  വകുപ്പുതല  ഫാമുകളുടെ  വികസനം,
കാർഷിക  കേസവന  കേകന്ദ്രങ്ങള്  വഴി  യന്ത്രവല്കൃത  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ  കേപ്രാത്സാഹനം,  കൈwവ
കൃഷിയും കാലാവസ്ഥാ സൗഹൃദ കൃഷി രീതികളും,  ലകേzാറട്ടറികളുടെ  നവീകരണം,  ആധുനിക വിവര
സാകേLതിക  വിദ്യയുടെ  ഉപകേയാഗം  തു ങ്ങിയ  പരിപാ ികള്  തു രുന്നതാണ്.  2022-23  വർഷത്തില്
വിളപരിപാലനത്തിനായി  56561.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഇതില്  കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത
പദ്ധതിയിടെല  സംസ്ഥാന  വിഹിതവും  ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  കാർഷിക  ആവാസ  യൂണിറ്റുകള്
അധിഷ്ഠിതമായുള്ള ആസൂത്രണത്തിനും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനും ഊന്നല് നല്കും.

     പച്ചക്കറി  വികസന  പദ്ധതിയില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫീല്ഡ്  അസിസ്റ്റന്റുമാർ,  വിള  ആകേരാഗ്യ
പരിപാലന പദ്ധതിയില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെപസ്റ്റ്  സ്കൗട്ടുകള്,  ലീഡ്സ്,  കൈwവകൃഷിയും  ഉത്തമകൃഷി
രീതികളും  പദ്ധതിയില് ഏർടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കരാർ  wീവനക്കാർ  എന്നിവർക്ക്  അധികചുമതല നല്കി
ഫാം  പ്ലാന്  തയ്യാറാക്കി  ന പ്പിലാക്കുന്നതിനും  താടെഴതട്ടില്  ഫീല്ഡ്തല  പ്രവർത്തനങ്ങളില്
സഹായിക്കുന്നതിലും  പ്രകേയാwനടെപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  ഈ  ചുമതലകള്  ഇകേപ്പാള്  തു ർന്നുവരുന്ന
കേwാലികള്ക്ക്  പുറടെമ  ആയിരിക്കും.  എന്നിരുന്നാലും  ഇവരുടെ  ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണം അതാത്
പദ്ധതികളിലൂടെ യായിരിക്കും.  സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള വിവിധ ആഘാതങ്ങള്
പരികേശാധിച്ച കേശഷം കൃഷി ഡയറക്ടർ അധ്യക്ഷനായ സമിതി അവരുടെ  കേwാലി സ്ഥലം സംzന്ധിച്ച
തീരുമാനം എടുക്കും.
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I.  കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത വികസന സമീപനം

  കൃഷിയി ടെത്ത അ ിസ്ഥാന യൂണിറ്റായി  കണക്കാക്കി  ലഭ്യമായ വിഭവകേശഷി  ശാസ്ത്രീയമായി
പരമാവധി  ഉപകേയാഗടെപ്പടുത്തുന്നതിലും  അതുവഴി  സംസ്ഥാനത്തിടെW  ഉല്പ്പാദനത്തില്  ഗണ്യമായ
സംഭാവന നല്കുന്നതിലും കർഷകരുടെ  വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ലക്ഷ്യമിട്ടുടെകാണ്ട് ഈ വർഷം
കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത വികസന സമീപനത്തിന്  തു ക്കമിടുന്നു.  വിളയാധിഷ്ഠിത സമീപനത്തില്
നിന്നും  മാറി  സംകേയാwിത-zഹുവിളകൃഷി  സമ്പ്രദായത്തികേലക്കുള്ള  മാറ്റത്തിലൂടെ  കൈകവശഭൂമി
വികസിപ്പിക്കുക  എന്നതാണ്  ഈ  സമീപനത്തിടെW  പ്രധാന  ലക്ഷ്യം.   ഇതില്  ഉള്ടെപ്പടുകേത്തണ്ട
ഘ കങ്ങടെള  ശാസ്ത്രീയമായി  തിരടെ�ടുക്കുന്നതിലൂകേ യും,  കാർഷിക  ആവാസവ്യവസ്ഥാ
യൂണിറ്റധിഷ്ഠിത കാർഷിക പരിപാലന മാർഗ്ഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കുകയും വഴി  വിളനാശം  മൂലമുള്ള നഷ്ടം
കുറയ്ക്കുന്നതിനും  ഓകേരാ  തുണ്ടുഭൂമിയില്  നിന്നുമുള്ള  വരുമാനം  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും  സംകേയാwിത-
zഹുവിള  കൃഷി  സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ  സാധ്യമാകും.  ഈ  പരിപാ ി  നീർത്ത ാ ിസ്ഥാനത്തില്
ആസൂത്രിതമായും  സംഘ ിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  വികസനത്തിടെW  അ ിസ്ഥാന  യൂണിറ്റായി
കണക്കാക്കടെപ്പടുന്ന  ഓകേരാ  കൃഷിയി വും  തകേ�ശഭരണസംവിധാനത്തിടെW  പിന്തുണകേയാടെ 
കൃഷിഭവനുകള്  മുകേഖനയായിരിക്കും  തിരടെ�ടുക്കുക.   കേ�ാക്ക്തലത്തില്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന
കാർഷികവിജ്ഞാന കേകന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ  കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിടെല ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ  സാകേLതിക
സഹായകേത്താടെ യും കർഷകരുമായി കൂ ിയാകേലാചിച്ചും കൃഷി ഓഫീസർ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ
വിഭവാധിഷ്ഠിത  ആസൂത്രണ  പ്രകാരമായിരിക്കും  കൃഷിയി  വികസനം  ന പ്പിലാക്കുക.  ഈ
സമീപനത്തില്  കാർഷിക  അനുzന്ധകേമഖലകളായ  മൃഗസംരക്ഷണം,  ക്ഷീരവികസനം,
മത്സ്യzന്ധനം  എന്നിവയും  ഉള്ടെപ്പടും.   ഓകേരാ  പഞ്ചായത്തിലും  കുറ�ത്  25  യൂണിറ്റുകള്  ഈ
സമീപനത്തിലൂടെ  വികസിപ്പിക്കും. 
 

 കേകരള  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാല  അംഗീകരിച്ച്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും  ശാസ്ത്രീയമായി
ടെതളിയിക്കടെപ്പട്ടതുമായ  ഉല്പ്പാദന  കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാള്  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും  താടെഴ  പറയുന്ന
പദ്ധതികളിലൂടെ  വകുപ്പ്  ഈ സമീപനടെത്ത കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക.  ഈ സമീപനങ്ങള് പാലിക്കാത്ത
ഫാമുകടെള ഈ പദ്ധതിയില് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതല്ല.   അനുകേയാw്യമായ മാർഗ്ഗനിർകേ�ശങ്ങള് കാർഷിക
വികസന കർഷക കേക്ഷമ വകുപ്പ് ഇതിനായി പുറടെപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്.  ഈ മൂന്ന് പദ്ധതികളും ഒരു കൃഷി
അഡീഷണല് ഡയറക്ടറുടെ  നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും  ന പ്പിലാക്കുക.   കരാർ അ ിസ്ഥാനത്തില്
കേഡറ്റ  മാകേനw്  ടെമW്  പ്രവർത്തനങ്ങള്ടെക്കാഴിടെക,  മറ്റു  പ്രവർത്തികള്ക്കായി  പുതിയ  തസ്തികകള്
സൃഷ്ടിക്കല്/കരാർ/അന്യത്ര  കേസവനം  ഈ  പദ്ധതികളില്  അനുവദനീയമല്ല.   നിലവിലുള്ള  വകുപ്പ്
wീവനക്കാർ/കരാർ  wീവനക്കാർ  എന്നിവരുടെ  കേസവനം  ഉപകേയാഗിച്ച്  പദ്ധതികള്
ന പ്പിലാകേക്കണ്ടതാണ്. 

ഈ സമീപനത്തില് ന പ്പിലാക്കുന്ന മൂന്ന് പദ്ധതികള് താടെഴ പറയുന്നവയാണ്.

1. കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത ഉല്പാദനപരിപാ ികള് - ഉല്പാദന പൂർവ്വ പിന്തുണ          
ഉള്ടെപ്പടെ .

2. ഉല്പാദക സംഘ നകളുടെ  വികസനത്തിനും സാകേLതിക സഹായത്തിനുമുള്ള പദ്ധതി.
3. കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത സമീപനവുമായി സംകേയാwിപ്പിച്ച ് വിതരണ ശൃംഖല/      

മൂല്യശൃംഖല വികസനത്തിനായുള്ള പദ്ധതി.

നിരീക്ഷണ സംവിധാനം
കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത  സമീപനത്തിലുള്ടെപ്പടുന്ന  മൂന്നു  പദ്ധതികളുടെ യും  പ്രവർത്തനങ്ങള്

ഏകേകാപിപ്പിക്കുന്നത്  കൃഷി  ഡയറക്ടകേററ്റ്  തലത്തിലായിരിക്കും.  ഇതിനായി  സംസ്ഥാന,  കേ�ാക്ക്,
wില്ലാതലത്തില്  ഭരണ  സംവിധാനം  രൂപീകരിക്കും.  സംസ്ഥാന  തല  ഭരണ  സംവിധാനത്തില്
വകുപ്പുതല ഉകേദ്യാഗസ്ഥർക്കു  പുറകേമ നzാർഡ്,  കേകരളാ zാL്,  കേകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല,
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കേzാർഡ്, ടെക-ഡിസ്ക്, കേകരള ഡിwിറ്റല് യൂണികേവഴ് സിറ്റി എന്നിവ  ഉള്ടെപ്പടും.
ഈ  സമീപനത്തിന്  (മൂന്ന്  പദ്ധതിയ്ക്കും)  ആവശ്യമായ  സാകേLതിക   ഉപകേദശം  തു ർച്ചയായി
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നല്കുന്നതിനായി  ടെപ്രാഫസർ  റാLിലുള്ള  ഒരു  ശാസ്ത്രജ്ഞടെW  കേനതൃത്വത്തില്  കേകരള  കാർഷിക
സർവ്വകലാശാല ഒരു സാകേLതിക സംഘം രൂപീകരിക്കും.  

കേ�ാക്കുതല അസിസ്റ്റW് ഡയറക്ടർമാരും പ്രിന്സിപ്പല് കൃഷി ഓഫീസർമാരും ഈ പരിപാ ി
നിരീക്ഷിച്ച്  കൃത്യമായി  കേഡാക്യുടെമW്  ടെചകേയ്യണ്ടതാണ്.  ഓകേരാ  കൃഷിയി ത്തിടെWയും  വിസ്തൃതി,
നിലവിലുള്ള ഘ കങ്ങള്, പുതിയ ഘ കങ്ങള്, അനുവദിച്ച സാധനങ്ങളുടെ  അളവ്, ആടെക ചിലവായ
തുക, ഘ കം തിരിച്ചുള്ള വിളവ്, വിപണനത്തിനായി മിച്ചം വന്ന വിളവ്, ലഭിച്ച വരുമാനം, കേന ിയ ലാഭം
എന്നിവടെയല്ലാം  അ ങ്ങുന്ന  കേഡറ്റാകേzസ്  തയ്യാറാക്കി  സൂക്ഷിക്കുകയും  അത്  നാളിതീകരണം
ന കേത്തണ്ടതുമാണ്.   ഫാമുകളില്  ന പ്പിലാക്കുന്ന  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ  പട്ടിക,  നല്കിയ  സഹായം,
ന ത്തിയ പരികേശാധനകള് തു ങ്ങിയവ കേരഖടെപ്പടുത്തുന്നതിനായി ഓകേരാ കർഷകനും ഒരു ഫീല്ഡ്
ബുക്ക്  സൂക്ഷിക്കുകയും  കൃഷിഭവന്  ഉകേദ്യാഗസ്ഥർ  അത്  കൃത്യമായി  നാളിതീകരണം
ടെചയ്യുന്നതുമായിരിക്കും.  ഇതിനായി  ഡിwിറ്റല്  സർവ്വകലാശാലയുടെ  പിന്തുണകേയാടുകൂ ി
അനുകേയാw്യമായ സാകേLതിക വിദ്യയുടെ  സംകേയാwനം ഉറപ്പാക്കും.

ഫിഷറീസ്,  കൈലവ് കേസ്റ്റാക്ക്,  പൗള്ട്രി  എന്നീ  കാർഷിക  സംരംഭങ്ങടെളയും  കൂ ി  കൃഷിയി 
ആസൂത്രണത്തില്  ഉള്ടെപ്പടുത്തുന്നതിടെW  സാധ്യത  പരികേശാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.   അങ്ങടെനയുള്ള
സാഹചര്യത്തില്,  അതതു  വകുപ്പുകളില്  നിന്നുമുള്ള  പിന്തുണ  കൂ ി  ലഭ്യമാകേക്കണ്ടതാണ്.
വികസിപ്പിടെച്ചടുത്ത കൃഷിയി  പ്ലാന് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങള് ന പ്പിലാക്കുന്നതില് ഏർടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി പLിടുന്നതായിരിക്കും

2022-23   ടെല  പദ്ധതികളുടെ   വിശദാംശം    

വിള വികസനം

1)
കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത ഉല്പ്പാദന 
പരിപാ ികള് - ഉല്പ്പാദന പൂർവ്വ പിന്തുണ      
ഉള്ടെപ്പടെ  (പുതിയ പദ്ധതി)

ശീർഷകം : 2401-00-104-67 വിഹിതം: 1200.00 
ലക്ഷം രൂപ

കുറ�ത്  പത്തു ടെസന്റും പരമാവധി  ഇരുനൂറ്  ടെസന്റും വിസ്തൃതിയുള്ള  (വീടും  മറ്റു  ടെകട്ടി ങ്ങളും
നിലനില്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഇല്ലാടെത)  കൃഷിയി  യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും ഈ പദ്ധതിയില് ഉള്ടെപ്പടുത്തുക.
സംകേയാwിത കൃഷി  സമ്പ്രദായടെത്ത അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസനത്തിനായിരിക്കും  ഈ പദ്ധതി
ഊന്നല്  നല്കുന്നത്.  നാളികേകരം,  സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങള്,  പച്ചക്കറികള്,  പഴവർഗ്ഗങ്ങള്
അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  വിളസമ്പ്രദായങ്ങള്ക്കായിരിക്കും  പ്രാധാന്യം  ടെകാടുക്കുന്നത്.  കൃഷിവകുപ്പ്
പുറടെപ്പടുവിക്കുന്ന  മാർഗ്ഗനിർകേ�ശമനുസരിച്ച്  തകേ�ശസ്വയംഭരണ  വകുപ്പുമായി  സഹകരിച്ച്  കൃഷി
ഓഫീസർ കടെണ്ടത്തിയതും കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗീകരിച്ചതുമായ കൃഷിയി ങ്ങള് അഥവാ
ഗുണകേഭാക്താക്കള്  ആയിരിക്കും  ഇതിലുള്ടെപ്പടുക.    ഈ  പദ്ധതിയുടെ  ഗുണകേഭാക്താക്കളില്  50
ശതമാനം വനിതകളായിരിക്കുടെമന്ന് വിഭാവനം ടെചയ്യുന്നു.

  കൃഷിയി ങ്ങളില്  ഒന്നിലധികം  വിളകള്  നിലനില്ക്കുന്ന  സാഹചര്യത്തില്  പാരിസ്ഥിതിക
അനുകേയാw്യത,  സുസ്ഥിരത,  ലാഭക്ഷമത  എന്നിവ  കണക്കിടെലടുത്ത്  കർഷകടെW
തീരുമാനമനുസരിച്ചായിരിക്കും  വികസന  പിന്തുണ  ലഭിക്കുന്ന  വിളകള്  തിരടെ�ടുക്കുക.   ന ീല്
വസ്തുക്കള്,  വിത്ത്,  കൈwവവളം,  മണ്ണുപരികേശാധന  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  വളപ്രകേയാഗ  ശുപാർശ,
സംകേയാwിത  കീ  പരിപാലന  മുറകള്  എന്നീ  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്  പിന്തുണ  നല്കും.   കിസാന്
ടെ±ഡിറ്റ്  കാർഡ്  മുകേഖന  വായ്പാ  സൗകര്യം  തരടെപ്പടുത്തുന്നതുള്ടെപ്പടെ  ഉല്പാദന  പ്രവർത്തനങ്ങളും
ഉല്പാദന  പൂർവ്വ  പ്രവർത്തനങ്ങളും  പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി  കൃഷി  വകുപ്പ്  ഉചിതമായ  ±മീകരണങ്ങള്
തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും. 
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ഈ  പദ്ധതിയുടെ  ഭാഗമായിട്ടുള്ള  കൃഷിഭവനുകള്,  സഹകരണ  സംഘങ്ങള്  (നികേവശങ്ങള്
എത്തിച്ചു  നല്കുന്നതിനും  വായ്പ  പിന്തുണയ്ക്കും)  എന്നിവടെയ  സാകേLതികവിദ്യ  സംകേയാwനത്തിലൂടെ 
ഏകwാലകസംവിധാനത്തില്  ഏകേകാപിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.  മൃഗസംരക്ഷണ  മത്സ്യzന്ധന
വകുപ്പുകളുടെ  പിന്തുണയും ഇതിനുണ്ടാകും.  കേസായില് ടെഹല്ത്ത് കാർഡുകള് എല്ലാം കൃഷിയി ങ്ങള്
ക്കും  വിതരണം ടെചയ്യും.  ഇതിനായി 200.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.  കർഷകർക്കുള്ള പിന്തുണ
സാധനങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നല്കുക.  ടെരാക്കം പണമായിട്ടുള്ള സഹായം നല്കുന്നതല്ല.  അകേ³ാ
സർവ്വീസ്  ടെസWറുകള്,  കാർഷിക  കർമ്മ കേസനകള് എന്നിവയുടെ  കേസവനങ്ങള് കാര്യക്ഷമമായി
ഉപകേയാഗടെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.   ഓകേരാ വിളയ്ക്കും പിന്തുണ നല്കേകണ്ട മാതൃക വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുമായി
ആകേലാചിച്ച്   കൃഷിവകുപ്പ്  തീരുമാനിക്കും.   കൃഷിഭവനുകള്  കൂ ാടെത  സഹകരണസംഘങ്ങള്,
കാർഷികകർമ്മ  കേസനകള്  അകേ³ാസർവ്വീസ്  ടെസWറുകള്  എന്നിവ  മുകേഖനയും  നികേവശങ്ങളും
കേസവനങ്ങളും   ലഭ്യമാക്കും.   ക്യാഷ്  സz് സിഡികേയാ,  ടെരാക്കം  പണമായിട്ടുള്ള  സഹായകേമാ  ഈ
പദ്ധതിയിലൂടെ  നല്കുന്നതല്ല. നികേവശങ്ങള്, കേസവനങ്ങള് എന്ന രീതിയില് ഉല്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങള്
ക്കും,  ഉല്പാദനപൂർവ്വ    പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കും  പിന്തുണ  നല്കുന്നതിനായി  1000.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.   ഇതില്  10.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകുപ്പുകേദ്യാഗസ്ഥർക്ക്  കൃഷിയി 
ആസൂത്രണാധിഷ്ഠിത  വികസനത്തില്  പ്രകേത്യക  പരിശീലനം  നല്കുന്നതിനായി  നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
കേദശീയതല  ഏwന്സികളിലൂടെ യുള്ള  പരിശീലനങ്ങളും  ഇതിലുള്ടെപ്പടും.  ഇത്തരത്തില്  പരിശീലനം
ലഭിച്ച  ഉകേദ്യാഗസ്ഥരില്  നിന്നും  തിരടെ�ടുക്കടെപ്പട്ടവടെര  ഉപകേയാഗിച്ച്  ടെ ക്നിക്കല്  ടെസല്
രൂപീകരിക്കും.   പുതിയ  തസ്തിക  സൃഷ്ടിക്കല്/ടെഡപ്യൂകേട്ടഷന്/കരാർ  നിയമനം  അനുവദനീയമല്ല.
കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത പരിപാ ിയുടെ  ഭാഗമായുള്ള പരിശീലനത്തിനും യാത്രയ്ക്കുമുള്ള ചിലവുകള്
മാത്രടെമ ഈ പദ്ധതിയില് ഉള്ടെപ്പടുത്തുകയുള്ളൂ

2)
ഉല്പാദക സംഘ നകളുടെ  വികസനത്തിനും
സാകേLതികവിദ്യാ പിന്തുണയ്ക്കുമായുള്ള 
പദ്ധതി (പുതിയ  പദ്ധതി)

ശീർഷകം : 2401-00-109-56 വിഹിതം: 900.00 
ലക്ഷം രൂപ

സാകേLതിക  വിദ്യകളുടെ  ഫീല്ഡ്തല  പ്രദർശനവും,  കൃഷിയി ാസൂത്രണ  അധിഷ്ഠിത
സമീപനത്തിലുള്ടെപ്പടുന്ന  കർഷകരുടെ  കൂട്ടായ്മയിലൂടെ  പുതിയ  ഫാർമർ  ടെപ്രാഡ്യൂസർ
ഓർഗകൈനകേസഷനുകളുടെ  (കർഷക  ഉല്പാദക  സംഘ ന)  രൂപീകരണവും  ഈ  പദ്ധതിയിലൂടെ 
സാധ്യമാകും.   കേകരള  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാലയിടെല  വിജ്ഞാനവ്യാപന  ഡയറക്ടകേററ്റ്  മുകേഖന
വിശദമായ  സാകേLതിക  ടെമാഡ്യൂളുകള്  വികസിപ്പിക്കുകയും  കൃത്യമായി  പ്രചരിപ്പിക്കുകയും  ടെചയ്യും.
സാകേLതികവിദ്യാ  പ്രചാരണത്തിനും,  വിജ്ഞാനവ്യാപന  ആസൂത്രണത്തിനുമായി  കേകരള  കാർഷിക
സർവ്വകലാശാലയ്ക്കായി  100.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.   വിജ്ഞാനവ്യാപന ഡയറക്ടർ
വിവിധ  പ്രചാരണ  പ്രവർത്തനങ്ങള്  ന പ്പിലാക്കുന്നകേതാടെ ാപ്പം  സർവ്വകലാശാലയുകേ തും  മറ്റ്
സംസ്ഥാന കാർഷിക സർവ്വകലാശാലകള്/ഐ.സി.എ.ആർ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയില് നിന്നും
നമ്മുടെ  കൃഷിയി ങ്ങള്ക്ക്  അനുകേയാw്യമായ  ഗകേവഷണഫലങ്ങള്  ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായുള്ള സംസ്ഥാന,  wില്ലാ,  കേ�ാക്കു തല കേകാണ്ഫറന്സുകളും ഏകേകാപിപ്പിക്കും.
കൈwവകൃഷി കേമഖലയുള്ടെപ്പടെ  ശാസ്ത്രീയമായി ടെതളിയിക്കടെപ്പട്ടതും കേകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
അംഗീകരിച്ചതുമായ ഉല്പ്പാദന കേപ്രാകേട്ടാകാള് മാത്രമായിരിക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഫീല്ഡ്തല കേwാലികള്
ക്കായി  zന്ധടെപ്പട്ട  ടെതാഴില് കേമഖലകളില്  പദ്ധതി  നിർ�ിഷ്ട സ്റ്റാഫ്  ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള സാകേLതിക
വ്യക്തികടെള  വകുപ്പ്  ഉചിതമായി  വിന്യസിപ്പിക്കും.   ഉദാഹരണത്തിന്  വിള  ആകേരാഗ്യ  പരിപാലന
പദ്ധതിയില്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ടെപസ്റ്റ്  സ്കൗട്ടുകടെള  ഒരു  നിർ�ിഷ്ട  കേ�ാക്കിനു  കീഴില്  വരുന്ന
പഞ്ചായത്തുകളിടെല  കേwാലികളില്  വിന്യസിക്കുകയും  അവർ  കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത  വികസന
യൂണിറ്റുകളില്  കൃത്യമായ  ഇ കേവളകളില്  സന്ദർശനം  ന ത്തുകയും  ടെചയ്യും.   സന്ദർശനവുമായി
zന്ധടെപ്പട്ട ചിലവുകള് പദ്ധതി വിഹിതത്തില് നിന്നും വഹിക്കാവുന്നതാണ്.
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ഉല്പ്പാദനത്തിന് മുമ്പും ഉല്പാദന സമയത്തും,  ഉല്പാദനകേശഷവുമുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി
zന്ധടെപ്പട്ട  ഒരു  കേഡറ്റാകേzസ്  ഡിwിറ്റല്  യൂണികേവഴ് സിറ്റിയുടെ  സാകേLതിക  സഹായകേത്താടെ 
കൃഷിവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കും.  വിവരകേശഖരണത്തിനും വിവരങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി കേകരള ഡിwിറ്റല്
യൂണികേവഴ്സിറ്റി അനുകേയാw്യമായ ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങള് വികസിപ്പിടെച്ചടുക്കുന്നതായിരിക്കും.
ഇതികേലയ്ക്കായി  150.00  ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.  ഡിwിറ്റല് സർവ്വകലാശാല ഇതിനായി ഒരു
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അനുമതിയ്ക്കായി കൃഷി ഡയറക്ടർക്ക്  സമർപ്പികേക്കണ്ടതാണ്.

ഈ  പദ്ധതിക്കു  കീഴില്  വികസിപ്പിക്കുന്ന  രകേണ്ടാ  മൂകേന്നാ  പഞ്ചായത്തുകളിടെല  കൃഷിയി ങ്ങള്
കേചർന്ന്   ഫാർമർ  ടെപ്രാഡ്യൂസർ  ഓർഗകൈനകേസഷനുകള്  (കമ്പനി/സഹകരണ  സംഘങ്ങള്)
രൂപീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.  വാണിw്യ സംഘ ന എന്ന നിലയില് ഈ കേമഖലകളിടെല വികസനത്തിന്
ഇവ  ഉകേത്തwകമായി  പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും.  ഇത്തരത്തിലുള്ള  സംഘ നയുടെ 
രൂപീകരണത്തിനായി  ഉചിതമായ  ന പ ി  സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.  എന്നിരുന്നാലും
എഫ്.പി.ഒ കളുടെ  രൂപീകരണത്തിനായി വ്യക്തിഗത കേപ്രാwക്ടുകള് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ  മുന്പാടെക
സമർപ്പിച്ച ്അംഗീകാരം വാകേങ്ങണ്ടതാണ്. എഫ്.പി.ഒ രൂപീകരണത്തിനും, പിന്തുണ നല്കുന്നതിനുമായി
കൃഷി,  മൃഗസംരക്ഷണം,  മത്സ്യzന്ധനം,  wലകേസചനം  എന്നീ  കേമഖലകളിടെല  സാകേLതിക വിദഗ്ദ്ധർ
ഉള്ടെപ്പടുന്ന സംഘം പ്രവർത്തിക്കുകയും സാകേLതിക പിന്തുണ നല്കുകയും ടെചയ്യും.   ഇത്തരത്തില്
അനുകേയാw്യമായ സാകേLതിക zന്ധങ്ങള് ഇല്ലാടെതയുള്ള എഫ്.പി.ഒ  പ്ലാനുകള് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
സർക്കാർ സർക്കാരിതര കേമഖലകളില് നല്ല കേയാഗ്യതയുള്ള നിലവിലുള്ള സാകേLതിക ഏwന്സികളുടെ 
പിന്തുണ  വകുപ്പ്  ആവശ്യാനുസരണം  കേതടുന്നതായിരിക്കും.   ഈ  പദ്ധതിയിലൂടെ  വികസിപ്പിച്ച
ഫാമുകളുടെ  സംകേയാwനത്തിലൂടെ  പുതിയ  എഫ്.പി.ഒ  കള്  രൂപീകരിക്കുന്നതിനും  ആവശ്യമായ
സാകേLതിക  സഹായം  ലഭ്യമാക്കുന്നതികേലക്കുമായി  650.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
കേകന്ദ്രസർക്കാർ/നzാർഡ് പദ്ധതികള്ക്ക് കീഴില് രൂപീകരിച്ച നിലവിലുള്ള എഫ്.പി.ഒ കള്ക്ക്  ഈ
പദ്ധതിയില് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതല്ല.

എഫ്.പി.ഒ കളുടെ  രൂപീകരണത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കുമായി തകേ�ശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി zന്ധം
സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും.

3)
കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത സമീപനവുമായി 
സംകേയാwിപ്പിച്ച ്വിതരണ/മൂല്യശൃംഖല 
വികസനത്തിനായുള്ള പദ്ധതി (പുതിയ പദ്ധതി)

ശീർഷകം : 2401-00-111-97 വിഹിതം: 800.00 
ലക്ഷം രൂപ

ഉല്പ്പാദനം,  വിപണനം,  സംസ്കരണം,  ഫാം ടൂറിസം,  മറ്റ്  കൈവവിധ്യമാർന്ന പ്രവർ ത്തനങ്ങള്
എന്നിവയിലൂടെ  ³ാമീണ  വരുമാനം  സൃഷ്ടിക്കുന്നതില്  കൃഷിയുടെ  പരിവർത്തനപരമായ  കഴിവ്
പ്രകേയാwനടെപ്പടുത്തുന്നതിലൂടെ  സംസ്ഥാനം  അതിടെW  മുകേന്നാട്ടുള്ള  പ്രയാണത്തില്  കാർഷിക
വാണിw്യത്തിടെW (അ³ി zിസിനസ്) നിർണ്ണായക പL് ദൃശ്യവല്ക്കരിക്കുന്നു.  കാർഷിക കേമഖലയ്ക്കുള്ള
നികേവശങ്ങളുകേ യും,  കേസവനങ്ങളുടെ യും വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകയും കാര്യക്ഷമമായ വിതരണ ശൃംഖല
സ്ഥാപിച്ച് ഉല്പന്നങ്ങള്ക്ക്  മൂല്യം  സൃഷ്ടിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നത്  ഈ പരിവർത്തനം കൈകവരിക്കുന്നതില്
നിർണ്ണായകമാണ്.  ടെപാതുകേമഖലയിലും  സ്വകാര്യ  കേമഖലയിലും  വിതരണ  ശൃംഖലയില്
ഏർടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന  ഏwന്സികള്  ഉണ്ട്.  എന്നിരുന്നാലും  കാർഷിക  നികേവശങ്ങളുകേ യും,
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ യും  കേസവനങ്ങളുടെ യും  വിതരണ  ശൃംഖലയില്  നിരവധി  അപര്യാപ്തതകള്  ഉണ്ട്.
കാർഷികേകാല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക്  മൂല്യം  സൃഷ്ടിക്കുന്നത്  ഈ  കേമഖലയുടെ  സാധ്യതകടെള  കൂടുതല്
പ്രകേയാwനടെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അ ിത്തറയാണ്.   സംസ്കരിച്ചതും  മൂല്യവർദ്ധനവിലൂടെ  വികസിപ്പിച്ചതും
കൈവവിദ്ധ്യമാർന്നതുമായ  കാർഷിക  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്,  ഭക്ഷ്യ  സുരക്ഷിതത്വം,  കേÆാതസ്സ്
കടെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  സംവിധാനം,  ഭക്ഷ്യ  ഉല്പാദനത്തിടെല  പാരിസ്ഥിതിക  സുസ്ഥിരത  തു ങ്ങിയ
ആവശ്യങ്ങള്  കാർഷിക  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ  മൂല്യശൃംഖലയില്  വളടെര  വലിയ  മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി.
നാമമാത്ര  കർഷകരുടെ  വർദ്ധനവും  ടെചറുതും  ഏകീകൃതമല്ലാത്തതുമായ  ഉല്പാദനവുമാണ്
കേകരളത്തിടെല  കാർഷികേകാല്പാദനം  അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന  നിർണ്ണായക  പ്രശ്നങ്ങളിടെലാന്ന്.
തല്ഫലമായി കേകരളത്തിടെല വിതരണശൃംഖല വലിയ കേതാതില് വിഘ ിച്ച ്ഉയർന്ന ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന
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വിതരണക്കാരും  റീടെസല്ലർമാരും  കേപാലുള്ള  നിരവധി  ഇ നിലക്കാരുടെ  സാന്നിധ്യത്താല്
നിറ�ിരിക്കുന്നു.  അതിനാല്തടെന്ന സമാഹരണത്തിലൂടെ യുള്ള ഫലപ്രദമായ സംകേയാwനം കൂടുതല്
ടെവല്ലുവിളികള് നിറ�തായി മാറുന്നു.

    
 കൃഷിയി ാസൂത്രണാധിഷ്ഠിത  വികസന  പദ്ധതിയുടെ  ഭാഗമായിട്ടുള്ള  പ്രാകേദശിക,  അന്തർwില്ലാ

വിതരണ ശൃംഖലയുടെ  വികസനത്തിന്  പ്രധാന പLാളികള്,  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക,  കേഹാർട്ടികേകാർപ്പ്,
സഹകരണ  സംഘങ്ങള്,  കുടുംzശ്രീ,  എഫ്.പി.ഒ  കള്  എന്നിവയായിരിക്കും.  ഈ  പദ്ധതിയുടെ 
ഭാഗമായി ആരക്കാല് - കേകന്ദ്രzിന്ദു മാതൃകയിലുള്ള സമാഹരണ സംവിധാനം  നിർകേ�ശിക്കുന്നു. ഈ
മാതൃകയില്  ഒരു കേകന്ദ്രീകൃത ഹബ്ബില് നിന്ന് ഉല്പന്നങ്ങള് ഉല്ഭവിക്കുകകേയാ, പ്രാകേദശിക കേകന്ദ്രങ്ങളില്
നിന്ന്  വിതരണത്തിനും  വിപണത്തിനുമായി  ഹബ്ബികേലയ്ക്ക്  അയയ്ക്കുകകേയാ  ടെചയ്യാവുന്നതായിരിക്കും.
കേകരളത്തിടെW  സാഹചര്യത്തില്  നിർ�ിഷ്ട  വിളകള്ക്കായി  കേശഖരണ  കേകന്ദ്രങ്ങള്  കടെണ്ടത്തുകയും
വികസിപ്പിക്കുകയും അവടെയ കേകന്ദ്രീകൃത ഹബ്ബുകളുമായി സംകേയാwിപ്പികേക്കണ്ടതുമാണ്. 

 കാർഷിക  ഉല്പന്നങ്ങള്  നിയുക്ത  സ്ഥലങ്ങളില്  കേശഖരിക്കുന്നതും  അവയുടെ  വിതരണ/വില്പന
പ്രവർത്തനങ്ങള്  ന പ്പിലാക്കുന്നതും  കർഷക  സംഘങ്ങളുടെ  (കുടുംzശ്രീ  യൂണിറ്റുകള്  കേപാലുള്ള
കൂട്ടായ്മകള്)  പLാളിത്തകേത്താടെ  വിഭാവനം ടെചയ്യുന്നു.  അധികം ഉല്പാദനം ഉടെണ്ടLില് അവ വില്പന
പ്രവർത്തനങ്ങള്  ഏടെറ്റടുക്കുവാന്  കഴിയുന്ന  കേകന്ദ്രീകൃത  ഹബ്ബുകളികേലയ്ക്ക്  ടെകാണ്ടുകേപാകുന്നതിന്
സാധിക്കും. ഇതിനായി ഈ ഹബ്ബുകളും പ്രാകേദശിക ഉല്പാദനകേകന്ദ്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മുന്പിന് zന്ധങ്ങള്
ഉണ്ടായിരികേക്കണ്ടതാണ്.  വിപണിയിടെല ഉല്പന്നങ്ങള് മുഴുവനായി  നീക്കുന്നതിനായി  ഈ ഹബ്ബുകള്ക്ക്
പ്രധാന  വ്യാപാരികകേളാ  കയറ്റുമതിക്കാകേരാ  സംസ്കരണ  യൂണിറ്റുകകേളാ  അതടെല്ലLില്  മറ്റ്
ആവശ്യക്കാകേരാ,  വലിയ  കേതാതില്  ആവശ്യം  വരുന്ന  കേകന്ദ്രങ്ങളുമാകേയാ  zന്ധിപ്പികേക്കണ്ടതാണ്.
ഉല്പാദകരുകേ യും  വില്പനക്കാരുകേ യും  വിശദാംശങ്ങള്  ഇലകേÏാണിക്  കേമാഡിലൂടെ  (ടെമാകൈzല്
ആപ്പുകള്  കേപാടെല)  രwിസ്റ്റർ  ടെചയ്യുന്നതായിരിക്കും.  ഇതുവഴി  കർഷകന്  വിതരണം  ടെചയ്യാന്
കഴിയുന്നതും  പ്രധാനടെപ്പട്ട  കേകന്ദ്രങ്ങളും  കച്ചവ ക്കാരും  ആവശ്യടെപ്പടുന്നതുമായ  അളവുകള്  രwിസ്റ്റർ
ടെചയ്യുന്നതിനായി  സഹായിക്കും.  വിതരണം,  ആവശ്യകത,  വില,  ഗുണകേമന്മ  തു ങ്ങിയ  വിവരങ്ങള്
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡിwിറ്റല് ഐ.റ്റി പ്ലാറ്റ്കേഫാമുകള് ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  

  
  ആരക്കാല്-കേകന്ദ്രzിന്ദു മാതൃകയിലൂടെ  (ഹബ്ബ് ആW് കേÑാക്  കേമാഡല്)  ഉല്പാദകേനാപാധികളും

വിവര  വിതരണവുമായി  zന്ധടെപ്പട്ട  കേസവനങ്ങളും  ലഭ്യമാകും.   ഇതിലൂടെ  പ്രവർത്തനങ്ങളിടെല
ഇകേക്കാണമീസ്  ഓഫ്  ടെസ്കയില് ഒരുമിച്ചുടെകാണ്ടുവരുന്നതിനും  കേവഗത്തിലുള്ള വിവരവിതരണത്തിനും
സാധിക്കും.  പഞ്ചായത്ത്,  കേ�ാക്ക്,  wില്ലാതലങ്ങടെള  സംകേയാwിപ്പിച്ചുടെകാണ്ടുള്ള  ഒരു  പ്രധാന
ഏwന്സിയായി എഫ്.പി.ഒ കള് കേÑാക് തലത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹബ്ബ് ആW് കേÑാക്
മാതൃക വികസനത്തിനായി 300.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

  
   മികച്ച  ഗുണനിലവാരമുള്ള  പഴങ്ങളും  പച്ചക്കറികളും  (കൈwവികമാകേയാ  മികച്ച
കൃഷിരീതികളിലൂടെ കേയാ  ഉല്പാദിപ്പിച്ചത്)  ന്യായമായ  വിലയില്  വില്ക്കുന്നതിനായി  എഫ്.പി.ഒകള്,
സഹകരണസംഘങ്ങള്  എന്നിവടെയകൂ ി  ഉള്ടെപ്പടുത്തിടെക്കാണ്ടുള്ള  പ്രീമിയം  ഔട്ടടെലറ്റുകളുടെ  ഒരു
ശൃംഖല  സ്ഥാപിക്കുന്നത്  കൃഷിക്കാർക്ക്  ഒരു  സുരക്ഷാവല  തീർക്കും.  സംസ്ഥാനടെത്ത  വർദ്ധിച്ച
ഉപകേഭാക്തൃ  അവകേzാധം  ഈ  വ്യവസ്ഥിതിടെയ  ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിന്  സഹായിക്കുന്നതാണ്.
എഫ്.പി.ഒ  കളും  സഹകരണസംഘങ്ങളും  വഴി  ഇത്തരത്തിലുള്ള  ഔട്ട് ടെലറ്റുകള്  തു ങ്ങുന്നതിനായി
300.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ടെചലവിടെW  50  ശതമാനം  പിന്തുണയായി
നല്കുന്നതായിരിക്കും ചിലവാക്കിയതിനുകേശഷം തിരിടെക നല്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് വിതരണം
ടെചയ്യുന്നത്.  സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏwന്സികളായ വി.എഫ്.പി.സി.ടെക,  കേഹാർട്ടികേകാർപ്പ്  എന്നിവ
ഈ സഹായത്തിന് അർഹരായിരിക്കില്ല.  കുടുംzശ്രീ യൂണിറ്റുകള് ഈ പിന്തുണയ്ക്ക് കേയാഗ്യരായിരിയ്ക്കും.
ഇതിനായുള്ള  അകേപക്ഷകള്  പരികേശാധിച്ച്  ശിപാർശ  ടെചകേയ്യണ്ടത്  വി.എഫ്.പി.സി.ടെകയും
എസ്.എഫ്.എ.സി യും അ ങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റിയാണ്.  വിപണന രംഗത്ത് മൂന്ന് വർഷടെത്ത
പ്രവർത്തനപരിചയവും  സംസ്ഥാനത്ത്  കുറ�ത്  അഞ്ച്  ഔട്ട് ടെലറ്റുകടെളLിലും  ഉള്ള  സന്നദ്ധ
സംഘ നകള്ക്കും രwിസ്റ്റർ ടെചയ്തിട്ടുള്ള റസിഡW്സ് അകേസാസികേയഷനുകള്ക്കും ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി
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അകേപക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു യൂണിററിന് പരമാവധി 5.00 ലക്ഷം രൂപ വടെരയാണ് പിന്തുണ. കൂ ാടെത
ഒരു  വിഭാഗത്തില്  രണ്ടു  യൂണിറ്റുകള്ക്കു  മാത്രകേമ  പിന്തുണ  നല്കുവാന്  സാധിക്കുകയുള്ളൂ.  യൂണിറ്റ്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  ഒറ്റത്തവണ സഹായമായിട്ടായിരിക്കും  പിന്തുണ നല്കുക.  യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിക്കല്,
ഫർണിച്ചറുകള്,  ടെവയിംഗ്  ടെമഷീന്,  ഇലÏിക്കല്  ഉപകരണങ്ങള്,  കേസാളാർ  പാനല്  കേപാലുള്ള
ഊർജ്ജ  കാര്യക്ഷമതയുള്ള  സംവിധാനങ്ങള്  തു ങ്ങിയ  മൂലധന  ടെചലവുകള്ക്കു  മാത്രം  പിന്തുണ
നല്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ടെചയ്തിരിക്കുന്നത്. 

  മാർക്കറ്റ്  ഇWലിwന്സിടെW  നാല്  ടെനടുംതൂണുകളായ  വില,  സ്ഥലം,  ഉല്പന്നം,
സമയം/സീസണാലിറ്റി  ഇWലിwന്സ്  അ ിസ്ഥാനമാക്കി  മറ്റ്  സംസ്ഥാനങ്ങള്  അ ക്കമുള്ള  എല്ലാ
ഉറവി ങ്ങളില്  നിന്നും  ലഭ്യമാവുന്ന/എത്തുന്ന  പഴങ്ങള്ക്കും   പച്ചക്കറികള്ക്കുമായി  ഒരു  കേകന്ദ്രീകൃത
വിപണി വിവര സംവിധാനം വികസിപ്പിടെച്ചടുക്കുന്നതായിരിക്കും. വിപണി വിവരങ്ങളില് അഗ്മാർക്ക് ടെനറ്റ്
കേപാടെല  നിലവിലുള്ള  വിപണി  വിവര  സംവിധാനങ്ങടെള  സാധ്യമായ  തലത്തികേലയ്ക്ക്
സംകേയാwിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇത്  ആസൂത്രണ  പ്ര±ിയ  ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുകയും  കർഷകതലത്തിലും
ഭരണതലത്തിലും  തീരുമാനങ്ങള്  എടുക്കുന്നതിനുള്ള  ഉപകരണമായി  പ്രവൃത്തിക്കുകയും
ടെചയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ആവശ്യത്തിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൈകകാര്യം
ടെചയ്യുന്നതിനുള്ള  കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാള്,  ഇ-NAM  മാതൃകയിലുള്ള  കേലലം,  ബ്രാന്ഡിംഗ്  എന്നിവയുടെ 
വികസനത്തിനും ഈ തുക ഉപകേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

2022-23 സാമ്പത്തികവർഷത്തില് ഈ പദ്ധതിയില് ഇനി പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉള്ടെപ്പടും.
(1)കർഷകർക്ക്  അവരുടെ  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്ക്  ഉ ന ി  പണമി പാടു  ന ത്തുന്നതിനുള്ള  ഡിwിറ്റല്
സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. (2) എഫ്.പി.ഒ കള്ക്ക് വില്പന
കേകന്ദ്രങ്ങളില്  വില  വിവരം  പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള  പിന്തുണയായി  50.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.  ഉചിതമായ  ഒരു  സംവിധാനത്തിലൂടെ  ഈ  പ്രവൃത്തി  പൂർത്തീകരിച്ചതായി
സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുകേശഷം ചിലവായ തുകയുടെ  50 ശതമാനം തിരിടെക നല്കുന്നതായിരിക്കും.

II.  വിസ്തൃതി വർദ്ധനവും വികസനസമീപനവും

 കർഷകർക്ക്  പിന്തുണ  നല്കിടെകാണ്ട്  വിവിധ  വിളകളുടെ  വിസ്തൃതി  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും
കാർഷിക ആവാസ വ്യവസ്ഥാ യൂണിറ്റുകളുടെ  അ ിസ്ഥാനത്തില് കൃഷി സമ്പ്രദായത്തില് മാറ്റങ്ങള്
ടെകാണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ്  ഈ  സമീപനം  ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  ടെനല്വികസനം,  പച്ചക്കറി  വികസനം,
നാളികേകര വികസനം,  സുഗന്ധവ്യജ്ഞന വികസനം,  പഴവർഗ്ഗങ്ങള്  -  പുഷ്പം – ഔഷധസസ്യങ്ങള്
വികസനം,  സംകേയാwിത  കാർഷിക  സമ്പ്രദായ  മാതൃകയിലൂടെ  വിളകളുടെ  വികസനം  തു ങ്ങിയ
പ്രവർത്തനങ്ങള്  ഇതില്  ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാലയുടെ  മാർഗ്ഗനിർകേ�ശമനുസരിച്ചു്
സംകേയാwിത  കൃഷി  സമ്പ്രദായ  മാതൃകയില്  വീട്ടുവളപ്പില്  കൃഷി  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും  ഇത്
ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  കേകരളത്തിടെല വീട്ടുവളപ്പുകളില് ഭക്ഷ്യകേപാഷകാഹാര സുരക്ഷിതത്വം  നല്കുന്നതിനായി
സംകേയാwിത കാർഷിക സമ്പ്രദായ മാതൃക പ്രചരിപ്പിക്കും.  സുഭിക്ഷ കേകരളം പരിപാ ിയുടെ  ആശയം
പിന്തു ർന്നുടെകാണ്ടായിരിക്കും  സംകേയാwിത  കൃഷി  സമ്പ്രദായ  മാതൃകകള്  ന പ്പിലാക്കുക.  വിസ്തൃതി
വർദ്ധനവും വികസനത്തിനുമായി 25212.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.     

4) ടെനല്ല്  വികസനം ശീർഷകം : 2401-00-102-90 വിഹിതം:7600.00 
ലക്ഷം രൂപ

വിസ്തൃതി  വിപുലീകരണ  പ്രവർത്തനങ്ങള്,  സുസ്ഥിര  ടെനല്കൃഷി  വികസനത്തിനായി
ഉല്പാദകേനാപാധികള്ക്കുള്ള  സഹായം,  കൂട്ടുകൃഷി  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  പിന്തുണ,  ടെനല്വയല്
ഉ മകള്ക്ക്  കേറായല്റ്റി  എന്നിവയിലൂടെ  ടെനല്കൃഷി  വികസനം  ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  ടെനല്ലുല്പാദനം
വർദ്ധപ്പിക്കുന്നതിനായി  ഏഴ്  ടെനല്ല്  ഉല്പാദക  കാർഷിക  ആവാസ  യൂണിറ്റുകള്ക്ക്  ഊന്നല്
നല്കുന്നതാണ്.   ഈ പദ്ധതിയുടെ  ഗുണകേഭാക്താക്കളില്  33  ശതമാനം  സ്ത്രീകള് ആയിരിക്കുടെമന്ന്
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വകുപ്പു്  ഉറപ്പാക്കും.  2022-23  വർഷത്തില്  ടെനല്കൃഷി  വികസനത്തിനായി  7600.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
 

ടെനല് വികസന പദ്ധതിയില് ഘ കം തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം ചുവടെ  കേചർക്കുന്നു. 

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)

1 സുസ്ഥിര ടെനല്കൃഷി വികസനത്തിനുള്ള സഹായവും ടെനല്വയല് 
ഉ മകള്ക്ക് കേറായല്റ്റിയും 6000.00

2
സവികേശഷ ടെനല്ലിനങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടെ  ടെനല്കൃഷി വിസ്തൃതി വർദ്ധന 
പരിപാ ികളുടെ  കേപ്രാത്സാഹനം (തരിശുനില കൃഷി, കരടെനല്കൃഷി, 
ഒരുപൂ കൃഷിയില്നിന്ന് ഇരുപൂ കൃഷിയികേലയ്ക്ക്)

800.00

3 രwികേസ്റ്റർഡ് സീഡ് കേ³ാകേവഴ്സ് കേപ്രാ³ാം/സീഡ് വികേല്ലw് കേപ്രാ³ാം 125.00
4 ഓപ്പകേറഷന് ഡzിള് കേകാള് 275.00

5 പാ കേശഖര സമിതികള്ക്കും ടെനല്വികസന ഏwന്സികള്ക്കുമുള്ള 
സഹായം 330.00

6
കേപ്രാwക്ട് അ ിസ്ഥാനത്തില് കേ�ാക്ക്തല സംകേയാwനകേത്താടെ  
പാ കേശഖരങ്ങളുടെ  അ ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, 
അരിമില്ലുകളുടെ  സ്ഥാപനം, തകേ�ശ ബ്രാന്റുകളുടെ  കേപ്രാത്സാഹനം 

70.00

ആടെക 7600.00

സുസ്ഥിര  ടെനല്കൃഷി  വികസനത്തിന്  ഉല്പാദകേനാപാധികള്ക്കുള്ള  സഹായം  ടെഹക്ടറിന്  5500
രൂപ നിരക്കില് നല്കുന്നതിനും ടെനല്വയല് ഉ മസ്ഥർക്ക് ടെനല്വയല് സംരക്ഷണത്തിന് ടെഹക്ടറിന്
3000.00 രൂപ നിരക്കില് കേറായല്റ്റി നല്കുന്നതിനുമായി 6000.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഗുണകേമന്മയുള്ള  വിത്തുകള്  കൈwവ  ഉല്പാദകേനാപാധികള്  (കാർഷിക  ആവാസ  കേമഖലാ  ശുപാർശ
പ്രകാരം)  കൈwവനിയന്ത്രണകാരികള്  എന്നിവയ്ക്കുള്ള  സഹായം  ഇതില്  ഉള്ടെപ്പടുന്നു.
വിഭവലഭ്യതയ്ക്കുനുസൃതമായി ആവശ്യടെമLില് അധികതുക ആവശ്യാനുസരണം പരിഗണിയ്ക്കും. 

തരിശുനിലകൃഷി,  ഒരുപൂ  കൃഷി  ഇരുപൂ  കൃഷിയികേലയ്ക്കു  മാറ്റുക,  കരടെനല്കൃഷി  എന്നീ
പരിപാ ികളിലൂടെ  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാലയുടെ  ശിപാർശാ ിസ്ഥാനമാക്കി  ടെനല്കൃഷി  വിസ്തൃതി
വികസനം  ന പ്പിലാക്കും.  സവികേശഷ  ടെനല്ലിനങ്ങളുടെ  കൃഷിയും  ഇതിലൂടെ  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.
പ്രാകേദശിക അനുകേയാw്യതയും കാർഷിക ആവാസ വ്യവസ്ഥാ യൂണിറ്റ്  ആÑദമാക്കിയുള്ള റികേപ്പാർട്ട്
അനുസരിച്ചുമായിരിക്കും  കരടെനല്കൃഷി  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക.  സവികേശഷ  ടെനല്ലിനങ്ങളുടെ 
കേപ്രാത്സാഹനം ഉള്ടെപ്പടെ  ടെനല്കൃഷി  വിസ്തൃതി  വികസന പരിപാ ികള്ക്കായി  800.00  ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

രwികേസ്റ്റർഡ്  സീഡ്  കേ³ാകേവഴ്സ്  കേപ്രാ³ാം  (ആർ.എസ്.wി.പി)/സീഡ്  വികേല്ലw്  കേപ്രാ³ാം
തു രുന്നതിനായി  125.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കി  വച്ചിരിക്കുന്നു.  സർട്ടികൈഫഡ്  വിത്ത്  ഉല്പാദനത്തിന്
ആർ.എസ്.wി.പി  കർഷകർക്കും  ഫൗകേണ്ടഷന്  വിത്തുകളുടെ  ഉല്പാദനം  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി
സംസ്ഥാന വിത്ത് ഫാമുകള്ക്കുള്ള ധനസഹായവും ഇതില് ഉള്ടെപ്പടും. കൂ ാടെത  ണ്ണിന്  2000.00 രൂപ
നിരക്കില്  സർട്ടികൈഫഡ്  വിത്തുകള്  സംഭരിക്കുന്നതിന്  കേകരള  സംസ്ഥാന  വിത്ത്  വികസന
അകേതാറിറ്റിക്കുള്ള  ധനസഹായവും  ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  പറിച്ചു  നട്ട  വിളയ്ക്ക്  മാത്രമായിരിക്കും  ധനസഹായം
ലഭിക്കുക. 

2022-23  കാലയളവില്  കേകാള്  നിലങ്ങളില്  ഇരുപൂ  കൃഷി  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി
ഓപ്പകേറഷന്  ഡzിള്  കേകാള്  എന്ന  ഘ കത്തില്  275.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കി  ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉല്പാദകേനാപാധികള്ക്കും  അ ിസ്ഥാന  സൗകര്യ  വികസനത്തിനുമായി  ഉപകേയാഗിക്കാവുന്ന  തുക
പരിപാ ിയുടെ  ടെÑഷ്യല്  ഓഫീസർ  സമർപ്പിക്കുന്ന  പദ്ധതി  നിർകേ�ശപ്രകാരം  ന പ്പിലാക്കും.
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ആർ.ടെക.വി.കൈവ,  ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്,  കേകരള  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാല  എന്നിവയുടെ 
പദ്ധതികളുമായി സംകേയാwിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇത് ന പ്പിലാക്കുക.

പാ കേശഖര സമിതികളുടെ  കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ടെനല്കൃഷി കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു
300.00  ലക്ഷം  രൂപയും,  ടെനല്കൃഷി  വികസന  ഏwന്സികള്ക്കുള്ള  സഹായമായി   30.00  ലക്ഷം
രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു.  കേപ്രാwക്ട് അ ിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സഹായം നല്കുക.

പാ കേശഖരങ്ങളുടെ  അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം കേ�ാക്ക്തല സംകേയാwനകേത്താടെ  കേപ്രാwക്ട്
അ ിസ്ഥാനത്തില്  ന പ്പിലാക്കുന്നതിന്  പിന്തുണ  നല്കും.  കേപ്രാwക്ട്  തിരടെ�ടുക്കുന്നതും  അനുമതി
നല്കുന്നതും  കൃഷി  ഡയറക്ടർ  ആയിരിക്കും.  അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ  വികസനം  ന പ്പാക്കുന്നതില്
ആർ.ടെക.വി.കൈവ,  ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്,  മറ്റ്  കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികള്  തകേ�ശ  സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  പദ്ധതികള്  എന്നിവയുടെ  സംകേയാwനം  ഉറപ്പാകേക്കണ്ടതാണ്.  കൃഷി  ഓഫീസറുടെ 
വിലയിരുത്തലിടെW  അ ിസ്ഥാനത്തില്  ആവശ്യകതയനുസരിച്ച്  അരിമില്ലുകള്,  പാർകേzായിലിംഗ്
യൂണിറ്റുകള് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായും സഹായം നല്കും.  ഈ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി  70.00
ലക്ഷം രൂപ നീക്കി ടെവച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ടെനല്വികസന  പരിപാ ികളില്  ടെതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി,  കുടുംzശ്രീ,  പ്രാഥമിക  കാർഷിക
സഹകരണ  സംഘങ്ങള്,  കർഷക  ഉല്പാദക  സംഘ നകള്,  തകേ�ശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവയുടെ  പLാളിത്തം ഉറപ്പാകേക്കണ്ടതാണ്. 

5)  പച്ചക്കറി വികസനം     
ശീർഷകം : 2401-00-119-85  വിഹിതം:6220.00 ലക്ഷം രൂപ
ശീർഷകം  : 2401-00-119-81  വിഹിതം:1500.00   ലക്ഷം രൂപ

പച്ചക്കറി  ഉല്പാദനത്തില്  സ്വയംപര്യാപ്തത  കൈകവരിക്കുക,  സുരക്ഷിത  പച്ചക്കറി  ഉല്പാദനം
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക  എന്നീ  ലക്ഷ്യങ്ങകേളാടുകൂ ിയാണ്  സംസ്ഥാനത്ത്  പച്ചക്കറി  വികസന  പരിപാ ി
ന പ്പിലാക്കുന്നത്.  കൃഷി  വകുപ്പു്,  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക,  കേഹാർട്ടികേകാർപ്പ്,  സംസ്ഥാന  കേഹാർട്ടിക്കള്ച്ചർ
മിഷന്,  പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്,  തകേ�ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്,  കേകരള
കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, കർഷക ഉല്പാദക സംഘ നകള് (എഫ്.പി.ഒ)  തു ങ്ങിയ ഏwന്സികടെള
ഉള്ടെപ്പടുത്തി മിഷന് അ ിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി ന പ്പിലാക്കുക. 

വിഭവങ്ങളുടെ  കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി സാധ്യമാകുന്നി ടെത്തല്ലാം സബ്സിഡി ടെരാക്കം
പണമായി നല്കുന്നതില് നിന്നും സാധനമായി നല്കുന്നതികേലയ്ക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാറുന്നതിനായുള്ള
തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കും. 

2022-23  വർഷത്തില്  പച്ചക്കറി  വികസന  പരിപാ ികള്ക്കായി  7720.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  2022-23  മുതല്  കാർഷിക  ആവാസ  വ്യവസ്ഥായൂണിറ്റുകള്
അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആസൂത്രണം ന പ്പിലാക്കും. 

പച്ചക്കറി വികസന പരിപാ ിയുടെ  ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം ചുവടെ  കേചർക്കുന്നു. 

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 വി.എഫ്.പി.സി.ടെക യ്ക്കുള്ള പിന്തുണ 1500.00
2 വീട്ടുവളപ്പിടെല പച്ചക്കറി കൃഷി 1800.00
3 സ്ഥാപനങ്ങളിടെല പച്ചക്കറി കൃഷി 200.00
4 ക്ലസ്റ്ററുകളിലൂടെ  വാണിw്യാ ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി 2500.00
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5 സാകേLതിക പിന്തുണയും കരാർ കേവതനവും 200.00

6 പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്കുള്ള അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം – മഴമറ, 
സ്ഥിരം പന്തലുകള്, wലകേസചനം മുതലായവ 1500.00

7 പച്ചക്കറികളിടെല കീ നാശിനി അവശിഷ്ട നിർണ്ണയം 20.00
ആടെക 7720.00

     വി.എഫ്.പി.സി.ടെക മുകേഖന പച്ചക്കറി കൃഷി കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  1500.00  ലക്ഷം രൂപ നീക്കി
ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.  കർഷക  താല്പര്യ  കൂട്ടായ്മകള്,  കർഷക  ഉല്പാദക  സംഘ നകള്  (എഫ്.പി.ഒ),
wി.എ.പി/പി.wി.എസ്  സംവിധാനത്തിനു കീഴിലുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകള് മുകേഖനയുള്ള പച്ചക്കറികൃഷി,  കർഷക
ഉല്പാദക  സംഘ നകള്ക്കുള്ള  അ ിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്  തു ങ്ങിയ  പ്രവർത്തനങ്ങള്  ഇതില്
ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  ഇതില്  500.00  ലക്ഷം  രൂപ  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക  മുകേഖന  പുതിയ  വിപണികള്
ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള  വിപണനപ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്  പിന്തുണ നല്കുന്നതിനും  നിലവിലുള്ള  വിപണികളുടെ 
അ ിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങള്  ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുന്നതിനും  നീക്കി  ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.  കാർഷിക  കയറ്റുമതി
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക  എന്ന  ലക്ഷ്യകേത്താടെ  കയറ്റുമതി  അധിഷ്ഠിത  പ്രവർത്തനങ്ങള്
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  100.00  ലക്ഷം  രൂപ നീക്കി  ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.  കയറ്റുമതി  അധിഷ്ഠിത  ഉല്പാദന
കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാള്  പ്രകാരം  വാഴപ്പഴം,  കൈപനാപ്പിള്,  മാങ്ങ  തു ങ്ങിയവയുടെ  കയറ്റുമതി  അധിഷ്ടിത
കൃഷിയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്കും. കാർഷിക വികസന കർഷകകേക്ഷമ വകുപ്പിടെW എ.ഐ.എം.എസ് കേപാർട്ടല്
മുകേഖന രwിസ്റ്റർ ടെചയ്ത് കർഷകർക്ക് വിള ഇന്ഷ്വറന്സും പ്രകൃതിദുരന്ത നഷ്ടപരിഹാരവും തീർപ്പാക്കാം.
ടെപാതുവായ  പ്രവർത്തനങ്ങള്  കൂ ാടെത  ഫണ്ട്  ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച്  പദ്ധതി  അധിഷ്ഠിത
പ്രവർത്തനങ്ങളും വി.എഫ്.പി.സി.ടെക ന പ്പിലാക്കുന്നതാണ്. 

     സുരക്ഷിത പച്ചക്കറി ഉല്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യകേത്താടെ  സംസ്ഥാനടെത്ത എല്ലാ വീട്ടുവളപ്പിലും
പുരയി  കൃഷി കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.  പച്ചക്കറി വിത്തുകളുടെ  കിറ്റ് വിതരണം, ശീമച്ചക്ക, അഗത്തി, മുരിങ്ങ,
കറികേവപ്പില തു ങ്ങി ദീർഘകാല വിളകള്  ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള കൈതകളുടെ  വിതരണം എന്നിവയിലൂടെ 
വീട്ടുവളപ്പിടെല  പച്ചക്കറികൃഷിടെയ  പിന്തുണയ്ക്കും.  പുരയി കൃഷിയില് ശീതകാലപച്ചക്കറികള്ക്ക്  ഊന്നല്
നല്കും.  ലംz  കൃഷി,  കൈഹകേâാകേപാണിക്സ്  യൂണിറ്റുകള്  തു ങ്ങിയവ  ഉള്ടെപ്പടുത്തി  കാർഷിക
സർവ്വകലാശാലയുടെ  സാകേLതിക ഉപകേദശ പ്രകാരം മട്ടുപ്പാവിടെല കൃഷി കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.  നിശ്ചിത
മാനദണ്ഡങ്ങകേളാടെ  സുതാര്യമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ഗുണകേഭാക്താവിടെന തിരടെ�ടുകേക്കണ്ടത്.
വീട്ടുവളപ്പിടെല പച്ചക്കറി കൃഷി കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 1800.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

സ്ഥാപനങ്ങള്  മുകേഖന  നൂതന  സാകേLതിക  വിദ്യകള്  ഉള്ടെപ്പടെ  ഉപകേയാഗടെപ്പടുത്തിയുള്ള
പച്ചക്കറി കൃഷി കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 200.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. സർക്കാർ-സ്വകാര്യ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതില് ഉള്ടെപ്പടുന്നു. 

ക്ലസ്റ്റർ സമീപനത്തിലൂടെ  പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള  15  കാർഷിക ആവാസ യൂണിറ്റുകള്
കേകന്ദ്രീകരിച്ച് വാണിw്യാ ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷി  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.  ക്ലസ്റ്ററിടെW  വലിപ്പം  3  ടെഹക്ടർ
മുതല്  5  ടെഹക്ടർവടെരയായിരിക്കും.  വിളകലണ്ടറും  ഉല്പാദനപദ്ധതിയും  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും
ഓകേരാ  കേ�ാക്കിലും  കൃഷി  ന പ്പിലാക്കുന്നത്.  ഉല്പാദനക്ഷമതയുടെ  അ ിസ്ഥാനത്തില്  ക്ലസ്റ്ററുകടെള
തരംതിരിക്കും.  രണ്ടു്  വർഷടെത്ത  പ്രവൃത്തിപരിചയം  ഉള്ളതും  കുറ�ത്  5.00  ലക്ഷം  രൂപടെയLിലും
വരുമാനമുള്ളതുമായ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച ടെവയ്ക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററുകടെളയാകും തിരടെ�ടുക്കുക.  ഒന്നാം
കേ³ഡ് ക്ലസ്റ്ററുകള്ക്ക് രണ്ടാം വിളയ്ക്കുള്ള സഹായം നല്കും.  വനിതകള്,  യുവാക്കള്,  വിദ്യാർത്ഥികള്
ഇവരുടെ  ക്ലസ്റ്ററുകള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കും. കേമാശം പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററുകടെള സഹായം
നല്കുന്നതില്  നിന്നും  ഒഴിവാക്കി  പുതിയ  ക്ലസ്റ്ററുകടെള  ഉള്ടെപ്പടുത്തും.  2022-23 ല്  ക്ലസ്റ്റർ
അ ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  പച്ചക്കറി  കൃഷിയ്ക്ക്  2500.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  കർഷക
ക്ലസ്റ്ററുകകേളയും  വനിതാ  ഗ്രൂപ്പുകകേളയും  ഉള്ടെപ്പടുത്തി  ഡിപ്പാർട്ട്ടെമW്  ഫാമുകളുകേ യും  ടെപാതുകേമഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങളുകേ യും ഉ മസ്ഥതയില് ലഭ്യമായ തരിശുനിലങ്ങളികേലയ്ക്കും പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കും. 
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പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്ക് പമ്പുടെസറ്റുകള് ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള wലകേസചന സൗകര്യങ്ങള്, മഴമറ നിർമ്മിക്കല്,
25  ശതമാനം  സz് സിഡികേയാടെ  ടെഹക്ടറിന്  2.00  ലക്ഷം  രൂപ  പരിമിതടെപ്പടുത്തി  സ്ഥിരം  പന്തല്
നിർമ്മിക്കല് തു ങ്ങിയ അ ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി  1500.00  ലക്ഷം രൂപ
നീക്കി ടെവച്ചിരിക്കുന്നു. 

വിത്തുകളുകേ യും  കൈതകളുകേ യും  ഗുണനിലവാരം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  ന ീല്  വസ്തുക്കള്ക്ക്
wില്ലാതലത്തില്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  പച്ചക്കറി  വികസന  കമ്മിറ്റിയുടെ  സാക്ഷ്യടെപ്പടുത്തല്  സംവിധാനം
ഉണ്ടാകണം. ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിത്തുകളുകേ യും കൈതകളുകേ യും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഒരു
അംഗീകൃത ഏwന്സിയുടെ  സാക്ഷ്യപത്രം ഉറപ്പാക്കണം. 

പഞ്ചായത്ത്,  കാർഷിക  ആവാസ  വ്യവസ്ഥാ  യൂണിറ്റ്തലത്തില്  വ്യക്തമായ  ഭൗതിക
ലക്ഷ്യങ്ങകേളാടെ  നവകേകരളം  മിഷടെW  ഏകേകാപനത്തില്  പച്ചക്കറി  വികസന  പരിപാ ികള്
ന പ്പിലാക്കും. 

കൃഷിവകുപ്പ്  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാല  മുകേഖന  പച്ചക്കറികളിടെല  കീ നാശിനി  അവശിഷ്ട
നിർണ്ണയം ന ത്തുന്നതിനായി  20.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയില്
ഗകേവഷണം,  വിജ്ഞാന  വ്യാപനം  എന്നീ  ഘ കങ്ങളില്  ഉള്ടെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത  പദ്ധതികള്ക്ക്  മാത്രകേമ
ഇതിന് അർഹതയുള്ളൂ.

സാകേLതിക കരാർ  ടെതാഴിലാളികളുടെ  കേവതനത്തിനായി 200.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
ഈ പദ്ധതിയുടെ  ഗുണകേഭാക്താക്കളില് 33 ശതമാനം സ്ത്രീകളാടെണന്ന് വകുപ്പ് ഉറപ്പാക്കും.  

6) നാളികേകര വികസനം  ശീർഷകം : 2401-00-103-87  വിഹിതം:7390.00 ലക്ഷം രൂപ

ഉയർന്ന  ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ള  ഇനങ്ങള്  നട്ടുപി ിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ യും  ടെമച്ചടെപ്പട്ട  പരിപാലന
രീതികള് ന പ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ യും നാളികേകരത്തിടെW ഉല്പാദനവും ഉല്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക
എന്നതാണ് നാളികേകര വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ  ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  താടെഴ പറയുന്ന ഘ കങ്ങള്ക്കായി
7390.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)

1
സമ³മായ  നാളികേകര  പുനരുജ്ജീവനവും  ന ീല്  പരിപാ ികളും  –
നാളികേകര  മിഷന്  പരിപാ ിയിലൂടെ  കേകരളത്തിടെല  ടെതങ്ങുകളുടെ 
പുനരുദ്ധാരണവും പുനരുജ്ജീവനവും, കേകരരക്ഷാവാരം 

3120.00

2 കേകര³ാമം രണ്ടാം വർഷ പ്രവർത്തനങ്ങള് 1680.00
3 കേകര³ാമം മൂന്നാം വർഷ പ്രവർത്തനങ്ങള് 90.00
4 വിത്തുകേതങ്ങാ സംഭരണവും ടെതങ്ങിന്കൈത ഉല്പാദനവും 2500.00

ആടെക 7390.00

  നിലവിലുള്ളതും  പുതിയതുമായ  ടെതങ്ങുകള്ക്ക്  ശാസ്ത്രീയ  പരിപാലന  മാർഗ്ഗങ്ങള്
സമയzന്ധിതമായി  ന പ്പിലാക്കുക  ഉള്ടെപ്പടെ  മണ്ണ്  പരികേശാധനാ  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
വളപ്രകേയാഗം,  wലകേസചനം,  കേരാഗകീ പരിപാലനം,  ടെതങ്ങിന്കേതാട്ടങ്ങള് zഹുവിള കൃഷി സമ്പ്രദായം
തു ങ്ങിയ  പ്രവർത്തനങ്ങള്  ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  ടെതാഴിലാളികളുടെ  ക്ഷാമം  മറിക ക്കുന്നതിനായി
യന്ത്രവത്ക്കരണം  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും  കാർഷികകർമ്മ  കേസനയുടെ  കാര്യക്ഷമമായ
വിനികേയാഗത്തിനും ശ്രദ്ധ കേകന്ദ്രീകരിക്കും. 

   2022-23  ല്  നാളികേകര  മിഷടെW  പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ  ടെതങ്ങുകളുടെ  പുനരുദ്ധാരണത്തിനും
പുനസ്ഥാപനത്തിനുമായി സമ³മായ ന ീല് പരിപാ ികളും പുനരുജ്ജീവന പരിപാ ികളും ന പ്പിലാക്കും.
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി 3120.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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 പുതിയതും  നിലവിലുള്ളതുമായ  ടെതങ്ങിന്  കേതാട്ടങ്ങളില്  പ്രധാന  ന ീല്  സമയമായ  ജൂണ്,
ജൂകൈല മാസത്തില് 2022  ല് കേകരരക്ഷാവാരമായി ആചരിക്കും.  ഈ പരിപാ ിയില് സംസ്ഥാനടെത്ത
ആകേരാഗ്യമുള്ളതും  ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ളതുമായ  മുഴുവന്  ടെതങ്ങുകളിലും  ത ം  തുറക്കല്,  കുമ്മായ
പ്രകേയാഗം,  ടെതങ്ങിടെW  ക ഭാഗം  വൃത്തിയാക്കല്,  മണ്ണ്  പരികേശാധന  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
സംകേയാwിത കേപാഷകപരിപാലനം,  സംകേയാwിത കീ കേരാഗ പരിപാലനം തു ങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങള്
യുദ്ധകാലാ ിസ്ഥാനത്തില് ന പ്പിലാക്കും.  കഴി� മൂന്ന് വർഷത്തിനി യില് നട്ട ടെതങ്ങിന്കൈതകളും
ഇതില്  ഉള്ടെപ്പടുത്തും.  സൂക്ഷ്മ  ദ്വിതീയ  മൂലകപ്രകേയാഗവും  മണ്ണ്പരികേശാധന  അ ിസ്ഥാനമാക്കി
പിന്തുണയ്ക്കും. ഇതിനായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തുകയുടെ  ഫലപ്രദമായ വിനികേയാഗം ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്ന
ലക്ഷ്യകേത്താടെ  സാധ്യമാകുന്നി ടെത്തല്ലാം  സാധനങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും  സഹായം  നല്കുക.  എല്ലാ
പ്രവർത്തനങ്ങളും  തകേ�ശ  സ്വയംഭരണ  വകുപ്പു്  എം.എന്.ആർ.ഇ.wി.എസ്  എന്നിവയുടെ 
പിന്തുണകേയാടെ  ന ത്തും.  അകേ³ാ സർവ്വീസ് ടെസWറുകള്, കാർഷിക കർമ്മ കേസന, കസ്റ്റം ഹയറിംഗ്
ടെസWർ എന്നിവയിലൂടെ യുള്ള അകേ³ാ ടെമഷീനറി,  ഉല്പാദകേനാപാധികള്,  ടെതാഴിലാളികള് തു ങ്ങിയ
സൗകര്യങ്ങള്  പ്രകേയാwനടെപ്പടുത്തും.  കേകര³ാമത്തിടെW  പ്രവർത്തനങ്ങളും  ഈ  പരിപാ ിയില്
സംകേയാwിപ്പിക്കും.  രണ്ടും  മൂന്നും  വർഷങ്ങളിടെല  സഹായം  ടെതരടെ�ടുക്കടെപ്പട്ട  ഘ കങ്ങള്ക്ക്
മാത്രമായിരിക്കും. 

  നാളികേ�ര  മിഷന്റെ�  ഭാഗമായി  പുതിയ  തൈത�ള്  നട്ടും  നിലവിലുള്ളവ  പരിപാലിച്ചും  നാളികേ�ര
സമ്പത്ത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കു�,  കൂടാന്റെത നാളികേ�രത്തിന്റെ� ഉല്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കു�,  വ്യവസായവുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കു� എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ന്റെ�.എ.യു, സി.ഡി.ബി, സി.പി.സി.ആര്.ഐ, എഫ്.പി.ഒ �ള്, തകേ:ശ
ഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്,  പ്രാഥമി�  �ാര്ഷി�  സഹ�രണ  സംഘങ്ങള്  എന്നിവയുന്റെട  സഹായകേത്താന്റെട
ഓകേരാ വാര്ഡിലും ഓകേരാ വര്ഷവും 75 ന്റെതങ്ങിന് തൈത�ള് നട്ടുപിടിപ്പികേGണ്ട ആവശ്യ�തയുണ്ടു്. �ാര്ഷി�
സര്വ്വ�ലാശാലയിലുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 25 ശതമാനം ന്റെതങ്ങിന് തൈത�ള് സര്വ്വ�ലാശാലയിലൂന്റെട വിതരണം
ന്റെMയ്യും.  പ്രായം ന്റെMന്നതും ഉല്പാദനക്ഷമതയില്ലാത്തതും അസുഖം ബാധിച്ചതുമായ ന്റെതങ്ങു�ള് മുറിച്ചുമാറ്റു�,
ഉയര്ന്ന  ഉല്പാദനക്ഷമതയുള്ളതും  ന്റെപാGം  കുറഞ്ഞതുമായ  തൈത�ള്  ന്റെവച്ചു  പിടിപ്പിക്കു�,  സംകേയാജിത
പരിപാലന രീതി�ളിലൂന്റെട നിലവിലുള്ള ന്റെതങ്ങിന്കേതാപ്പു�ന്റെള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കു�,  വിത്തുകേതങ്ങ വിതരണം
ഉറപ്പാക്കു� എന്നീ പരിപാടി�ള് നാളികേ�ര മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന്റെട പ്രധാന ഘട�ങ്ങളാണ്.  ആറളം
ഫാമിന്റെല  ന്റെതങ്ങു�ളുന്റെട  പുനരുജ്ജീവനത്തിനും  ഫാമിന്റെന  നാളികേ�ര  വിത്ത്  ഫാം  ആGി  മാറ്റാനുമുള്ള
പരിപാടിയുന്റെട മൂന്നാം വര്ഷ ധനസഹായവും ഇതില് ഉള്ന്റെപ്പടുന്നു. 

ഡിപ്പാർട്ട്ടെമW്  ഫാമുകളിലൂടെ  വിത്തുകേതങ്ങാ  സംഭരണത്തിനും  ടെതങ്ങിന്കൈത
ഉല്പാദനത്തിനുമായി 2500.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  
  

7) സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വികസനം ശീർഷകം : 2401-00-108-59  വിഹിതം:360.00 ലക്ഷം രൂപ

കുരുമുളക്,  ഇഞ്ചി,  മ�ള്, wാതിക്ക,  ³ാമ്പൂ മുതലായ സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ  വികസനം
ഈ  പദ്ധതിയിലൂടെ  ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  കാർഷിക  ആവാസവ്യവസ്ഥായൂണിറ്റ ിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും
സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ  വിസ്തൃതി  വ്യാപന  കേപ്രാത്സാഹന  പരിപാ ികള്  ന പ്പിലാക്കുക.  ഇടുക്കി,
വയനാ ് wില്ലകള്ക്ക് ഊന്നല് നല്കും. 2022-23 വർഷത്തില് സുഗന്ധവ്യജ്ഞന വികസനത്തിനായി
360.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം ചുവടെ  കേചർക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 കുരുമുളകിടെW വിസ്തൃതി വികസനം 200.00

2 മറ്റ് സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ  വിസ്തൃതി വികസനം (ഇഞ്ചി,  മ�ള്,
wാതിക്ക, ³ാമ്പൂ) 150.00

3 വികേകന്ദ്രീകൃത നഴ്സറികളുടെ  സ്ഥാപനം 10.00
ആടെക 360.00
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മുന്തിയ ഇനങ്ങളുടെ  പ്രചരണം, നഴ്സറി,  ദ്വീതീയ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം, കേസായില്
അമീലികേയാറന്സ്,  അകേ³ാ  സർവ്വീസ്  ടെസWർ  മുകേഖന  കേരാഗനിവാരണ  സ്കേപ്രയിംഗ്,  വി.എ.എം
കേപ്രാത്സാഹനം  എന്നീ  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്  പിന്തുണ  നല്കുന്നതാണ്.  കുരുമുളക്  കൃഷി
വികസനത്തിനായി 200.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി ടെവച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇഞ്ചി,  മ�ള്,  wാതി,  ³ാമ്പൂ  എന്നീ  വിളകളുടെ  (ഇ വിളകൃഷി  ഉള്ടെപ്പടെ )
വികസനത്തിനായി  150.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

8) പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, പൂക്കള്, ഔഷധസസ്യങ്ങള് 
എന്നിവയുടെ  വികസനം ശീർഷകം : 2401-00-119-79 വിഹിതം:1892.00 

ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത്  തകേ�ശീയപഴങ്ങള്ക്കു  പുറകേമ  ലിച്ചി,  റംബുട്ടാന്,  അവക്കാകേഡാ,  മാംകേഗാസ്റ്റീന്
തു ങ്ങിയ വികേദശീയപഴങ്ങളുടെ  പ്രചാരണത്തിലൂടെ   ഫലവർഗ്ഗ കൃഷിയുടെ  വിസ്തൃതി വിപുലീകരിക്കുക
എന്നതാണ്  ഈ  പദ്ധതിയുടെ  ലക്ഷ്യം.  പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ  ഉല്പാദനവും  ഉല്പാദനക്ഷമതയും
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്  ഇതിലൂടെ  പിന്തുണ  നല്കും.  പദ്ധതിയുടെ 
ഗുണകേഭാക്താക്കളില് 25 ശതമാനം സ്ത്രീകളാടെണന്ന് വകുപ്പു് ഉറപ്പാക്കും.    

2022-23 കാലയളവില് 1892.00 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിയ്ക്കായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഘ കങ്ങള്
തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം ചുവടെ  കേചർക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 ഫലവൃക്ഷ കൈതകളുടെ  വിതരണം 1467.00
2 എം.ഐ.ഡി.എച്ച് പദ്ധതിയില്  ഫലവൃക്ഷ  കൃഷിയ്ക്ക്  അധിക  സz് 

സിഡി 200.00
3 വി.എഫ്.പി.സി.ടെക മുകേഖന ചക്കയുടെ  സംഭരണവും സംസ്കരണവും 25.00
4 പൂക്കളുടെ  വികസനം 100.00
5 ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ  വികസനം 100.00

ആടെക 1892.00

സംസ്ഥാനത്ത്  2022-23  ല് പഴവർഗ്ഗ വികസനത്തിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയില്
ഗുണനിലവാരമുള്ള ന ീല്വസ്തുക്കള്ക്കായുള്ള കേപ്രാwനി  പഴകേത്താട്ടം,  പ്രwനനം,  വിസ്തൃതി  വികസനം,
wലകേസചന സഹായം, ഹാർഡനിംഗ് യൂണിറ്റുകള്, വീട്ടുവളപ്പിലും വാണിw്യാ ിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള പഴവർ
ഗ്ഗകൃഷി കേപ്രാത്സാഹനം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  വികേദശീയ പഴവർഗ്ഗങ്ങള്ക്ക് ഊന്നല്
നല്കും.  ³ാഫ്റ്റ്,  ടെലയർ,  കൈതകള്  എന്നിങ്ങടെന  വിവിധ  തരത്തിലുള്ള  ന ീല്  വസ്തുക്കള്  ഓകേരാ
ഫലവൃക്ഷത്തികേWയും അനുകേയാw്യതയനുസരിച്ച ്ഒരു കേകാ ി ഫലവൃക്ഷകൈതകള് ഉല്പാദിപ്പിച്ച ്വിതരണം
ടെചയ്യും.  ഇതിനായി  1467.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കി  ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.  വകുപ്പുതല  കേതാട്ടങ്ങളും  നഴ്സറികളും
പഴകേത്താട്ടങ്ങളുടെ  വികസനത്തിനായി  ഉപകേയാഗിക്കുന്നതാണ്.  വയനാ ്  പഴ³ാമം,  പാലക്കാ ്
wില്ലയിടെല  മുതലമ  പഴ³ാമം  എന്നിവ  ഈ  പരിപാ ിയുടെ  ഭാഗമായിരിക്കും.  ശമ്പളചിലവുകള്,
വാഹനം വാങ്ങല് എന്നിവ അനുവദനീയമല്ല.  വി.എഫ്. പി.സി.ടെക, എഫ്,.പി.ഒ കള്, കേഹാർട്ടികേകാർപ്പ്,
കേകരള  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാല  എന്നിവയുമായി  സംകേയാwിച്ച്  കാർഷിക  വികസന
കർഷകകേക്ഷമവകുപ്പ് പദ്ധതി ന പ്പിലാക്കും.  

കേകന്ദ്രപദ്ധതികളായ എം.ഐ.ഡി.എച്ച,്  പി.എം.ടെക.എസ്.കൈവ എന്നിവയുമായി സംകേയാwിച്ച്
കർഷകർക്ക്  ഫലവർഗ്ഗകൃഷി  ഏടെറ്റടുക്കുവാന്  പരമാവധി  സഹായം  നല്കും.  ഫലവർഗ്ഗ  കൃഷിയ്ക്ക്
എം.ഐ.ഡി.എച്ച്  പദ്ധതിയിലൂടെ  അധിക  സz് സിഡി  നല്കുന്നതിനായി  200.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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വി.എഫ്.പി.സി.ടെക  യിലൂടെ  ചക്കയുടെ  സംഭരണം,  വ്യാപാരം,  സംസ്കരണം  എന്നിവയ്ക്കായി
25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

പുഷ്പകൃഷി  വികസനത്തിനായി  100.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  പുഷ്പകൃഷി  യൂണിറ്റുകള്
തു ങ്ങുന്നതിനുള്ള സഹായം,   ിഷ്യൂകള്ച്ചർ യൂണിറ്റുകള് ഉള്ടെപ്പടെ  പുതിയ കേîാറികള്ച്ചർ നഴ്സറികള്,
കേ³ഡിംഗ്/പായ്ക്കിംഗ്  ടെസWറുകള്  എന്നിവ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള  സഹായം,  മാർക്കറ്റ്  ഇWലിwന്
സിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ നല്കും.  പുഷ്പ³ാമങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുകയും പൂക്കളുടെ  വിപണനത്തിനായി
വിപണികള് കടെണ്ടത്തുകയും ടെചയ്യും.  ഒരു പ്രകേദശത്തിടെW അനുകേയാw്യതയും വിപണന സാധ്യതയും
അ ിസ്ഥാനമാക്കി  പൂടെച്ച ികള്  തിരടെ�ടുക്കും.   ആർ.ടെക.വി.കൈവ,  എസ്.എച്ച.്എം  എന്നിവയില്
നിന്നുള്ള ഫണ്ടും ഈ പദ്ധതിയില് സംകേയാwിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

കാർഷിക  ആവാസ  വ്യവസ്ഥാ  യൂണിറ്റുകളുടെ  അ ിസ്ഥാനത്തില്  ഔഷധ  സസ്യങ്ങള്
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ക്ലസ്റ്ററുകള് മുകേഖന വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കളക്ഷന് ടെസWറുകള്/സസ്യ
ആകേരാഗ്യ പരിപാലന യൂണിറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കുക, ഗതാഗതം/വിപണനം എന്നിവയ്ക്കായി  100.00  ലക്ഷം
രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  കൃഷിവകുപ്പ്  മുകേഖന  തിരടെ�ടുക്കടെപ്പട്ട  wില്ലകളിലാണ്  ഈ  പദ്ധതി
ന പ്പിലാക്കുന്നത്.  സ്വകാര്യ/സർക്കാർ  ആയുർകേവദ  ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലുകളുമായി  വിപണന  zന്ധം
സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.  ഔഷധ  സസ്യകേzാർഡിടെW  സഹായകേത്താടെ  ന പ്പിലാക്കിടെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
പദ്ധതിയുമായി സംകേയാwിപ്പിക്കും.

9) സംകേയാwിത കൃഷിസമ്പ്രദായ സമീപനത്തിലൂടെ 
വിളകളുടെ  വികസനം (പുതിയ പദ്ധതി) ശീർഷകം :2401-00-102-73 വിഹിതം: 250.00 

ലക്ഷം രൂപ

കൃഷി,  മൃഗസംരക്ഷണം,  ക്ഷീര വികസനം,  മത്സ്യzന്ധനം,  സഹകരണം,  wലകേസചനം എന്നീ
വകുപ്പുകളുടെ  ഏകേകാപനകേത്താടെ  ഉല്പാദനം  വർദ്ധിപ്പിക്കുക  എന്നതാണ്  ഈ  പദ്ധതിയുടെ  ലക്ഷ്യം.
ഓകേരാ  തുണ്ടു്  ഭൂമിയില്  നിന്നും  പരമാവധി  ആദായവും  കർഷകർക്ക്  ടെമച്ചടെപ്പട്ട  വരുമാനവും
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സംകേയാwിത കൃഷി സമ്പ്രദായം  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.  ടെനല്ല്,  പച്ചക്കറികള്,  പയറുവർ
ഗ്ഗങ്ങള്,  കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങള്,  ഫലവർഗ്ഗങ്ങള്,  ടെചറുധാന്യങ്ങള് തു ങ്ങിയ വിളകള് ഇതില് ഉള്ടെപ്പടും.
കൂടുതല്  ടെതാഴിലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും  വായ്പാ  ലഭ്യത  സുഗമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിലൂടെ  ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സുഭിക്ഷകേകരളം പരിപാ ിയുടെ  ആശയത്തില് സംകേയാwിത
കൃഷി  സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ  വിളകളുടെ  വികസനം  ന പ്പിലാക്കുന്നതിനായി  250.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. കേകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ  കീഴില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇWകേ³റ്റഡ്
ഫാമിംഗ്  സിസ്റ്റം  റിസർച്ച്  കേസ്റ്റഷന്  മുകേഖന  പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന  കേപ്രാകേട്ടാകേക്കാള്  പ്രകാരമുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായിരിക്കും പിന്തുണ     നല്കുക. 

വിസ്തൃതി  വിപുലീകരണവും  വികസനവും  സമീപനത്തില്  ഉള്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ  വിഹിതം തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക ചുവടെ  കേചർക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 ടെനല്വികസനം 7600.00
2 പച്ചക്കറി വികസനം 7720.00
3 നാളികേകര വികസനം 7390.00
4 സുഗന്ധവ്യജ്ഞന വികസനം 360.00
5 പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, പൂക്കള്, ഔഷധസസ്യങ്ങള് എന്നിവയുടെ  

വികസനം 1892.00

6 സംകേയാwിത കൃഷി സമ്പ്രദായ സമീപനത്തിലൂടെ  വിളകളുടെ  
വികസനം 250.00

ആടെക 25212.00
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10)
മണ്ണികേWയും കേവരികേWയും 
ആകേരാഗ്യപരിപാലനവും ഉത്പാദനക്ഷമത 
ടെമച്ചടെപ്പടുത്തലും

ശീർഷകം : 2401-00-800-28 വിഹിതം:2210.00
ലക്ഷം രൂപ

മണ്ണിടെW  ആകേരാഗ്യം  ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുന്നതിനും  തദ്വാരാ  കൃഷിയി ങ്ങളുടെ  ഉല്പാദനക്ഷമത
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കർഷകർക്കും കൃഷിയി ത്തിനും പിന്തുണ നല്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ 
ലക്ഷ്യം.  മണ്ണ്  പരികേശാധന  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  വളപ്രകേയാഗം  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.  കേകരള
കാർഷിക  സർവ്വകലാശാലയുടെ  പാകേക്കw്  ഓഫ്  പ്രാക്ടീസസ്  ശിപാർശ  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായിരിക്കും സഹായം നല്കുക. 

ഈ  പദ്ധതിയ്ക്കായി  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന  2210.00  ലക്ഷം  രൂപ  ചുവടെ  കേചർക്കുന്ന
ഘ കങ്ങള്ക്കാണ്. 

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 കേസായില് അമീലികേയാറന്സ്, കേവരിടെW ആകേരാഗ്യപരിപാലനം 2160.00

2. സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങള്ക്കും ദ്വിതീയ മൂലകങ്ങള്ക്കും പച്ചില 
വളപ്രകേയാഗത്തിനുമുള്ള സഹായം 50.00

ആടെക 2210.00

മണ്ണ് പരികേശാധനയുടെ  അ ിസ്ഥാനത്തില് വിള ഉല്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ദ്വിതീയ,  സൂക്ഷ്മ
മൂലകങ്ങള്, മണ്ണിടെW പി.എച്ച/്അമ്ലത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉല്പാദകേനാപാധികള്
എന്നിവ  നല്കുക  തു ങ്ങിയ  പ്രവർത്തനങ്ങള്  ഇതില്  ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  സാധ്യമാകുന്നി ടെത്തല്ലാം
സഹായം  സാധനമായി  നല്കുന്നതാണ്.  ഉല്പാദകേനാപാധികളുടെ  അളവ്  കേകരള  കാർഷിക
സർവ്വകലാശാല  ശിപാർശ  അ ിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും  നിശ്ചയിക്കുക.  കേപാഷകങ്ങള്  കൃത്യമായ
അളവില് ഉപകേയാഗിക്കുന്നതിനും ഗുണകേമന്മ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കൃഷിഭവന് ഉകേദ്യാഗസ്ഥർ കർഷകടെര
സഹായിക്കും.   കേസായില് അമീലികേയാറന്റുകള് എല്ലാ wില്ലകളിലും  വിതരണം ടെചയ്യുന്നതിന്  2160.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

മണ്ണ്  പരികേശാധന  അ ിസ്ഥാനമാക്കി  ദ്വിതീയ  സൂക്ഷ്മ  മൂലകങ്ങളുടെ  വിതരണവും
പച്ചിലവളങ്ങളുടെ  ഉപകേയാഗവും  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും.  കേകരള  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാല
നിർകേ�ശിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച്  കൈwവകീ നാശിനികള്,  wീവാണുവളങ്ങള്  ഉപകേയാഗിച്ച്  വിത്തിടെW
പരിപാലനം,  കേവരിടെW  പരിപാലനത്തിനും  വളർച്ചയ്ക്കും  ആവശ്യമായ  കൃഷിരീതികള്  എന്നിവ
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  ഇതിടെW  ഗുണകേമന്മ  ഉറപ്പാകേക്കണ്ട  ചുമതല  അതാത്  കൃഷി
ഓഫീസർ/അസിസ്റ്റW് ഡയറക്ടർമാർക്ക് ആയിരിക്കും.  ഈ പരിപാ ിയ്ക്കായി  50.00  ലക്ഷം രൂപ നീക്കി
ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.

11) വിള ആകേരാഗ്യ പരിപാലനം ശീർഷകം : 2401-00-107-78 900.00 ലക്ഷം രൂപ

ആവാസ  വ്യവസ്ഥ  സുസ്ഥിരമായി  നിലനിർത്തുന്നതിനും  wനങ്ങളുടെ  ആകേരാഗ്യം
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും  ഉതകുന്ന  രീതിയിലുള്ള  പരിപാലനമാർഗ്ഗങ്ങള്  ടെകാണ്ടുവരിക  എന്നതാണ്
വിളആകേരാഗ്യ പരിപാലനത്തിടെW സമീപനം.  ഈ പദ്ധതിയില് താടെഴ പറ�ിരിക്കുന്ന ഘ കങ്ങള്
ക്കായി 900.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)

1
കീ കേരാഗ ആ±മണം മുന്കൂട്ടി അറിയുന്ന സംവിധാനം, ഉപകേദശ 
സംവിധാനം, പ്ലാW് ടെഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കുകളുടെ  ശാക്തീകരണം, 
ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടെക മുകേഖനയുള്ള ഐ.സി.റ്റി 
അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനം 

275.00
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2 ഒന്പത്  പാരകൈസറ്റ്  ബ്രീഡിംഗ്  കേസ്റ്റഷനുകളുടെ  വികസനവും,
ടെക.സി.പി.എം ടെW പ്രവർത്തന ചിലവും 50.00

3 വന്യwീവി  ആ±മണം  ത യുക,  കേറാഡW്  കണ്കേട്രാള്
എന്നിവയ്ക്കായി 75.00

4 ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റW്, ടെപസ്റ്റ് സ്കൗട്ട് ഇവർക്കുള്ള ഓണകേററിയം 500.00
ആടെക 900.00

ടെപസ്റ്റ്  സ്കൗട്ടുകടെള  ഫീല്ഡ്തല പ്രവര് ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ഉപകേയാഗടെപ്പടുത്തും.  അഡ്മിനികേñറ്റീവ്
കേwാലികള്ക്ക്  ഇവടെര  ഏർടെപ്പടുത്താന് പാടുള്ളതല്ല.  ടെപസ്റ്റ്  സ്കൗട്ടുകള്  കൃഷി  ആസൂത്രണാധിഷ്ടിത
വികസന  സമീപനത്തിലൂടെ യുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങളില്  ഫീല്ഡ്   സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെ  സമ³മായ
പരിപാലനവും കേമല്കേനാട്ടവും ന ത്തുന്നതിനായി കൃഷി ഓഫീസർമാടെര സഹായിക്കും. ഇതിനായി കൃഷി
ഓഫീസർ/അസിസ്റ്റW്  ഡയറക്ടർ  എന്നിവരുമായി  കൂ ിയാകേലാചിച്ച്  പ്രകേത്യക  സന്ദർശന  പട്ടിക
തയ്യാറാക്കും.  കൃഷി  ഓഫീസർ  അംഗീകരിച്ച  ഫീല്ഡ്  സന്ദർശന  വിവരങ്ങള്  കേപാർട്ടലില്  കൂ ി
ലഭ്യമാക്കും. ഫീല്ഡ് സന്ദർശന ടെചലവുകള് ഫാം പ്ലാന് പദ്ധതിയില് നിന്നും ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. 

നിരീക്ഷണത്തിലൂകേ യും  ഉപകേദശകസംവിധാനത്തിലൂകേ യും  കർഷകർക്ക്  കൃത്യമായ
ഉപകേദശങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.  കീ zാധ പ്രവചനം,  ഉപകേദശ കേസവനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി  160.00
ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  100.00  ലക്ഷം  രൂപ  നിലവിലുള്ള  പ്ലാW്  ടെഹല്ത്ത്  ക്ലിനിക്കുകടെള
ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  കേ�ാക്ക് തലത്തില് തീരുമാനിക്കാവുന്ന തരത്തില്
ഫിക്സ്ഡ്  കേപ്ലാട്ടുകളുടെ  എണ്ണം  കുറച്ച,്  കേറാവിംഗ്  സർടെവ്വ  പ്ലാW്  ടെഹല്ത്ത്  ക്ലിനിക്കുകളുമായി
zന്ധടെപ്പടുത്തി   മാത്രം  ന കേത്തണ്ടതാണ്.  മറ്റ്  സർക്കാർ  വകുപ്പുകളുമായി  ഈ  കേഡറ്റ  പLിടും.
ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടെക  മുകേഖന  ഐ.സി.റ്റി  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  കീ നിരീക്ഷണ  സംവിധാനം
ടെക.സി.പി.എം  മായി  കേയാwിച്ചുടെകാണ്ടു്  ന പ്പിലാക്കുന്നതിനായി  15.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.
കീ നിരീക്ഷണ  റികേപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നതും,  കീ നിയന്ത്രണത്തിനായി  എടുത്തിട്ടുള്ള  ന പ ികളും
ഡിwിറ്റലായി കേരഖടെപ്പടുകേത്തണ്ടതും നാളിതീകരണം ന കേത്തണ്ടതും ടെക.സി.പി.എം ടെW ചുമതലയാണ്.
ഇത് കർഷക രwികേñഷന് കേപാർട്ടലുമായി zന്ധടെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.

കൈwവനിയന്ത്രണകാരികളുടെ  ഉല്പാദനം,  പാരകൈസറ്റ്  ബ്രീഡിംഗ്  എന്നിവ
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  നിലവിലുള്ള  ഒന്പത്  പാരകൈസറ്റ്  ബ്രീഡിംഗ്  കേസ്റ്റഷനുകള്
ശാക്തീകരിക്കും.  ഇതിനായി  50.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതില്  നിന്നും  5.00  ലക്ഷം  രൂപ
ടെക.സി.പി.എംടെW പരിശീലനം ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള പ്രവർത്തന ചിലവുകള്ക്കുകേവണ്ടി നീക്കി ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.

  സാകേLതികവിദ്യാ സഹായകേത്താടെ  വന്യwീവി ആ±മണം ത യുന്നതിനും മൂഷികവർഗ്ഗത്തില്
ടെപ്പട്ട wീവികളുടെ  ശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി 75.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

12) കൈwവ കൃഷിയും ഉത്തമ കൃഷി രീതികളും ശീർഷകം : 2401-00-105-85  വിഹിതം:600.00 
ലക്ഷം രൂപ

സുരക്ഷിതവും  ഭക്ഷ്യകേയാഗ്യവുമായ  ഭക്ഷ്യഉല്പാദനം  നല്ല  കൃഷി  രീതികളിലൂടെ 
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക  എന്നതാണ്  പദ്ധതിയുടെ  ലക്ഷ്യം.  കാർഷിക  കേമഖലയില്
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിടെW  സ്വാധീനം  കണക്കിടെലടുത്ത്  ശാസ്ത്രീയമായ  കാർzണ്  തൂലിതാ
കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണയും കേപ്രാത്സാഹനവും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ  നല്കും. 

2022-23 വർഷത്തില് ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 600.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. പദ്ധതിയുടെ  10
ശതമാനം ഗുണകേഭാക്താക്കള് സ്ത്രീകളായിരിക്കും.   ഘ കങ്ങളുടെ  വിഹിതം തിരിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ 
കേചർക്കുന്നു. 
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±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)

1 കൈwവ കൃഷി, wി.എ.പി കൃഷിരീതികളുടെ  കേപ്രാത്സാഹനം, പച്ചിലവള
കൃഷി 278.00

2 കൃഷിയി ങ്ങളില് കൈwവ ഉല്പാദകേനാപാധികളുടെ  ഉല്പാദനം 100.00

3
വി.എഫ്.സി.ടെക മുഖാന്തിരം സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളിലൂടെ  
പഴങ്ങളുകേ യും പച്ചക്കറികളുകേ യും കൈwവ ഉല്പാദനവും സർ
ട്ടിഫികേക്കഷനും 

75.00

4 കൈഹടെ ക് കൈwവ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളുടെ  സ്ഥാപിക്കല് (പുതിയത്) 50.00
5 പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായുള്ള സഹായവും സർട്ടിഫികേക്കഷനും 47.00
6 zകേയാഗ്യാസ് പ്ലാW് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അധികസഹായം 50.00

ആടെക 600.00

നിലവിലുള്ള  wി.എ.പി  ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ  ശാക്തീകരണം,  പുതിയ  ക്ലസ്റ്ററുകള്ക്ക്  കേപ്രാത്സാഹന
സഹായം,  പച്ചിലവളപ്രകേയാഗം,  കൈwവവളങ്ങള്  തയ്യാറാക്കുന്ന  മാതൃകാ  യൂണിറ്റുകള്,
വി.എഫ്.പി.സി.ടെക,  കൃഷിഭവന്,  എഫ്.പി.ഒ  എന്നിവ മുകേഖന പLാളിത്ത ഗ്യാരWീ  സർട്ടിഫികേക്കഷന്
(പി.wി.എസ്)  ഉള്ടെപ്പടെ  സുരക്ഷിതവും  ഭക്ഷ്യകേയാഗ്യവുമായ  ഭക്ഷ്യഉല്പാദനം  തു ങ്ങിയവയ്ക്ക്  പിന്തുണ
നല്കും.  കൈwവകൃഷിയും  ഉത്തമകൃഷിരീതികളും  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  278.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

കേകരള  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാല  പാകേക്കw്  ഓഫ്  പ്രാക്ടീസസ്  ശിപാർശ  പ്രകാരം
തിരടെ�ടുക്കടെപ്പട്ട wി.എ.പി ക്ലസ്റ്റുകടെള ഉള്ടെപ്പടുത്തി കേപ്രാwക്ട് അ ിസ്ഥാനത്തില് ഫാമുകളില്തടെന്ന
കൈwവ  ഉല്പാദകേനാപാധികള്  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും  സർട്ടിഫികേക്കഷനുമായി  100.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

വി.എഫ്.പി.സി.ടെക,  കൃഷിഭവനുകള്  എന്നിവ  വഴിയുള്ള  പഴങ്ങളുകേ യും  പച്ചക്കറികളുകേ യും
കൈwവകൃഷി കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ  ഭാഗമായി ന പ്പിലാക്കും. കൈwവ, wി.എ.പി പച്ചക്കറികളുകേ യും
പഴവർഗ്ഗങ്ങളുകേ യും  സർട്ടിഫികേക്കഷനും  അതിടെW  ബ്രാWിംഗിനും  അനുകേയാw്യമായ  സംവിധാനം
സ്ഥാപിക്കും.  സ്വയം  സഹായ  സംഘങ്ങള്  വഴി  കൈwവ  കൃഷിയിലൂടെ  പഴം,  പച്ചക്കറികളുടെ 
ഉല്പാദനത്തിനും  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക  മുകേഖനയുള്ള  സർട്ടിഫികേക്കഷനുമായി  75.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,  എറണാകുളം  wില്ലകളിലായി  രണ്ടു്  കൈഹടെ ക്  ഓർഗാനിക്  സൂപ്പർ
മാർക്കറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനായി 50.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

സർട്ടിഫികേക്കഷന്  പ്രവർത്തനങ്ങള്  ഉള്ടെപ്പടെ  സംസ്ഥാനത്ത്  സുരക്ഷിതമായ  ഭക്ഷ്യ
ഉല്പാദനത്തിനായി കൈwവകൃഷിടെയ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് ന പ്പിലാക്കുന്നതിന്  47.00  ലക്ഷം
രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 

കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതിയായ  നാഷണല്  zകേയാഗ്യാസ്  ടെഡവലപ്ടെമW്  കേപ്രാwക്ടിടെW
മാർഗ്ഗകേരഖ പ്രകാരം ഒരു zകേയാഗ്യാസ് പ്ലാW് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  12000/-  രൂപ ടെപാതുവിഭാഗത്തിനും
13000/- രൂപ എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗത്തിനും നല്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് zകേയാഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളുടെ 
നിർമ്മാണ ചിലവ് ഒരു പ്ലാWിന് 30000/- രൂപ മുതല് 1,00,000/- രൂപ വടെരയാണ്. പദ്ധതി, കർഷകർക്ക്
ആകർഷകമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനപദ്ധതിയില് നിന്നും  50.00  ലക്ഷം രൂപ zകേയാഗ്യാസ് പ്ലാW്
നിർമ്മാണത്തിന്  പ്ലാW്  ഒന്നിന്  8000/-  രൂപ ടെപാതുവിഭാഗത്തിനും  9000/-  രൂപ എസ്.സി/എസ്.റ്റി
വിഭാഗത്തിനും അധികസഹായം നല്കുന്നതിനായി വകയിരുത്തുന്നു.
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13)
ഗുണകേമന്മയുള്ള ന ീല് വസ്തുക്കളുടെ  
ഉത്പാദനവും വിതരണവും ഡിപ്പാർട്ട്ടെമWല് 
ഫാമുകളുടെ  ടെമച്ചടെപ്പടുത്തലും

ശീർഷകം : 2401-00-104-91 വിഹിതം:1425.00 
ലക്ഷം രൂപ

ശീർഷകം : 4401-00-104-98 വിഹിതം:300.00 
ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാനടെത്ത  കർഷകർക്ക്  ആവശ്യമുള്ള  അളവില്  ഗുണകേമന്മയുള്ള  ന ീല്  വസ്തുക്കള്
യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ  ലക്ഷ്യം. ഡിപ്പാർട്ട്ടെമW് ഫാമുകളുടെ  നവീകരണവും
കൈഹടെ ക്  ഫാമിംഗ്,  സംകേയാwിത കൃഷി  സമ്പ്രദായ മാതൃകകള് തു ങ്ങിയ നൂതനമായ കാർഷിക
സാകേLതിക വിദ്യകളുടെ  പ്രദർശന കേകന്ദ്രങ്ങളാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിഭാവനം ടെചയ്യുന്നു.  ഈ
പദ്ധതിയ്ക്കായി 1725.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം ചുവടെ  കേചർക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)

1

കേപ്രാwനി കേതാട്ടങ്ങളുടെ  പരിപാലനം, പുതിയ കേപ്രാwനി കേതാട്ടങ്ങളുടെ 
സ്ഥാപനം,  ന ീല്  വസ്തുക്കളുടെ  ഉല്പാദനം,  വിത്ത്  ഉല്പാദനം,
കൈഹടെ ക്  ഫാമിംഗ്,  സൂക്ഷ്മ കൃഷി,  അക്വാക്കള്ച്ചർ,   ിഷ്യൂക്കള്ച്ചർ
എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ  

1125.00

2 വി.എഫ്.പി.സി.ടെക മുകേഖന പഴങ്ങളുകേ യും പച്ചക്കറികളുകേ യും ന ീല്
വസ്തുക്കളുടെ  ഉല്പാദനം 100.00

3 യന്ത്രവല്ക്കരണവും അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനവും 300.00

4
കേപ്രാwക്ട്  അ ിസ്ഥാനത്തില്  ഡിപ്പാർട്ട്ടെമWല്  ഫാമുകളില്
നിന്നുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുടെ  ഓണ്കൈലന്  വില്പനയും  ബ്രാWിംഗും
(പുതിയത്)

200.00

ആടെക 1725.00

വി.എഫ്.പി.സി.ടെക മുകേഖന ³ാഫ്റ്റുകളും,  കൈതകളും ഉള്ടെപ്പടെ  പഴങ്ങളുകേ യും പച്ചക്കറികളുകേ യും
ന ീല് വസ്തുക്കള് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി 100.00 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി ടെവച്ചിരിക്കുന്നു. ഫണ്ട് നല്കുന്നതിനു
മുന്പായി  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന  ന ീല്  വസ്തുക്കളുടെ  അളവും  ഗുണനിലവാരവും
സംzന്ധിച്ച ്വി.എഫ്.പി.സി.ടെക കൃഷി ഡയറക്ടറുമായി ധാരണാ പത്രം ഒപ്പിടുന്നതാണ്. 

ഫാമുകളുടെ  അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനും യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനുമായി 300.00 ലക്ഷം
രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതില്  50.00  ലക്ഷം  രൂപ  വീതം  ആലുവയിലും  പന്തളത്തും  പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഡിപ്പാർട്ട്ടെമW് ഫാമുകളുടെ  വികസനത്തിനായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഡിപ്പാർട്ട്ടെമWിടെW  ഫാമുകളില്  നിന്നുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഓണ്കൈലന്  ആയി  വില്ക്കുന്നതിനും
ബ്രാWിംഗിനുമായി  200.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  കാർഷിക  ഉല്പന്നങ്ങളുടെ  ഉത്ഭവം
കടെണ്ടത്താവുന്ന  സംവിധാനം  ഉള്ടെപ്പടെ  ബ്രാW്  ടെചയ്യുന്നതിനും,  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഓണ്കൈലന്  ആയി
വില്പന ന ത്തുന്നതിന് ഓണ്കൈലന് പ്ലാറ്റ്കേഫാം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി തുക വിനികേയാഗിക്കും. ഇകേത
സംവിധാനം  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക  യും  ന പ്പിലാക്കും.  കൃഷി  വകുപ്പും  വി.എഫ്.പി.സി.ടെകയും  ഇത്
സംzന്ധിച്ച കേപ്രാwക്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ഡിപ്പാർട്ട്ടെമWല് വർക്കിംഗ്  ഗ്രൂപ്പ് മുന്പാടെക അനുമതിയ്ക്കായി
സമർപ്പിക്കുകയും ടെചയ്യും.

III.  വകുപ്പിടെW ലകേzാറട്ടറികളുടെ  ആധുനീകരണവും ഐ.സി.റ്റി സഹായവും
      

2022-23 ല് ലകേzാറട്ടറികള് നവീകരിക്കുന്നതിനും ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിനും വകുപ്പിടെW ഐ.സി.റ്റി
വികസനത്തിനും താടെഴ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി 1215.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. 
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      1. വകുപ്പുതല ലകേzാറട്ടറികളുടെ  ആധുനീകരണം
      2. ഓഫീസ് ആകേട്ടാകേമഷനും ഐ. ി സാകേLതിക വിദ്യയും 

14) വകുപ്പുതല ലകേzാറട്ടറികളുടെ  ആധുനീകരണം ശീർഷകം : 2401-00-105-86 വിഹിതം:400.00 
ലക്ഷം രൂപ

മണ്ണിടെW  ഫലഭൂയിഷ്ഠത  വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള  മണ്ണ്  പരികേശാധന,  വളങ്ങളുടെ  പരികേശാധന
(കൈwവ-അകൈwവ  wീവാണുവളങ്ങള്  ഉള്ടെപ്പടെ ),  കീ നാശിനിപരികേശാധന,  വിത്തുപരികേശാധന
എന്നിങ്ങടെന  ഉല്പാദകേനാപാധികളുടെ  ഗുണകേമന്മ  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു  കേവണ്ടിയുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങള്
വകുപ്പിനു  കീഴിലുള്ള  ലകേzാറട്ടറികളില്  ന പ്പിലാക്കുന്നു.  ലകേzാറട്ടറികളുടെ  ആധുനികവല്
ക്കരണത്തിനായി താടെഴ പറയുന്ന ഘ കങ്ങള്ക്കായി 400.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക 

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 ലകേzാറട്ടറികളുടെ  ശാക്തീകരണം, എന്.എ.zി.എല് 

അടെ±ഡികേറ്റഷന് 320.00
2 ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള എന്കേഫാഴ്സ്ടെമW് വിഭാഗം 80.00

ആടെക 400.00

ലകേzാറട്ടറികളുടെ  ശാക്തീകരണത്തിനായി  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന  320.00  ലക്ഷം  രൂപയില്
90.00  ലക്ഷം  രൂപ  മണ്ണ്  പരികേശാധനാ  ലകേzാറട്ടറികള്ക്കും,  20.00  ലക്ഷം  രൂപ  വീതം  സംസ്ഥാന
wീവാണുവള ലകേzാറട്ടറികള്,  സംസ്ഥാന അഗ്മാർക്ക് ലകേzാറട്ടറി,  സംസ്ഥാന വിത്ത് പരികേശാധനാ
ലകേzാറട്ടറി എന്നിവയ്ക്കും, 50.00  ലക്ഷം രൂപ zകേയാടെ കേക്നാളwി-കേമാഡല് കേîാറികള്ച്ചർ ടെസWറിനും
30.00 ലക്ഷം രൂപ കൈwവവളഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ ലകേzാറട്ടറിയ്ക്കും, 30.00 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന
വളഗുണനിലവാര  നിയന്ത്രണ  ലകേzാറട്ടറിയ്ക്കും  35.00  ലക്ഷം  രൂപ  സംസ്ഥാന  കീ നാശിനി
പരികേശാധനാ ലകേzാറട്ടറിയ്ക്കുമായും നീക്കി ടെവച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ ലകേzാറട്ടറികള്ക്ക്
എന്.എ.zി.എല് അടെ±ഡികേറ്റഷന് ലഭിക്കുന്നതിന് 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മണ്ണ്  പര്യകേവക്ഷണ  മണ്ണ്  സംരക്ഷണ  വകുപ്പു്,  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക,  കേകരള  കാർഷിക
സർവ്വകലാശാല എന്നിവയുടെ  ഏകേകാപനകേത്താടെ  കേസായില് ടെഹല്ത്ത് കാർഡുകള് കർഷകർക്ക്
വിതരണം ടെചയ്യുകയും, വകുപ്പിടെW കേസായില് ടെഫർട്ടിലിറ്റി കേപാർട്ടലില് അപ്കേഡറ്റ് ടെചയ്യുകയും ടെചയ്യും.
പദ്ധതി  അ ിസ്ഥാനത്തില് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങള് പൂർത്തീകരിക്കും.  ഇതിനായി  തകേ�ശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  പിന്തുണ കേതടും.  

15) ഓഫീസ് ആകേട്ടാകേമഷനും ഐ.റ്റി 
സാകേLതിക വിദ്യയും ശീർഷകം : 2401-00-001-86   വിഹിതം:815.00 

ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക  കേമഖലയില്  വിവര  വിനിമയ  സാകേLതിക  വിദ്യകള്  ഉപകേയാഗിക്കുന്നതിലൂടെ 
ടെമച്ചടെപ്പട്ട  കാർഷിക  സാകേLതിക  വിദ്യകളുടെ  പ്രകേയാഗത്തിനും  ഫലപ്രദമായ  ഉല്പാദന  തന്ത്രങ്ങള്
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും   ആനുകൂല്യങ്ങളും  കേസവനങ്ങളും  സമയzന്ധിതമായി  കർഷകർക്ക്  കേനരിട്ട്
വിതരണം  ടെചയ്യുന്നതിനും  വഴിടെയാരുക്കും.  കാർഷിക  വിപണനത്തിടെല  ടെവല്ലുവിളികടെള  കേനരി ാനും
ഇത്  സഹായിക്കും.  കാർഷിക  കേമഖലയില്  ഐ.സി.റ്റി  സംവിധാനം  കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി
815.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം താടെഴ പറയുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക 

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 ഇ-ഓഫീസ് ന പ്പിലാക്കലും പരിപാലനവും ശക്തിടെപ്പടുത്തലും 288.00
2 വിവിധ ഓഫീസുകളികേലയ്ക്ക് കണക്ടിവിറ്റി 194.00
3 കംപ്യൂട്ടറുകള്,  അക്സസറികള്  വാങ്ങുന്നതിനും,  ടെനറ്റ് വർക്കിംഗ്,

കൈസറ്റ് തയ്യാറാക്കല് എന്നിവയ്ക്കും 200.00
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4 മാകേനടെõW്  ഇന്ഫർകേമഷന്  സിസ്റ്റം  വികസനവും  ഡയറക്ട്
ടെzനിഫിറ്റ് ട്രാന്സ്ഫറും 83.00

5
വീഡികേയാ കേകാണ്ഫറന്സ്/ടെവർച്ച്വല് ക്ലാസ്സ്  റൂം  ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള
ഐ.സി.റ്റി  അ ിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങളുടെ  പരിപാലനവും
നവീകരണവും(പുതിയത്)

50.00

ആടെക 815.00

ഈ വർഷം ഇ-ഓഫീസ്  സംവിധാനം വകുപ്പിടെW എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ന പ്പിലാക്കും.  വകുപ്പു
ന പ്പിലാക്കുന്ന  എല്ലാ  പ്രവർത്തനങ്ങളും  കേസവനങ്ങളും  ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള  വിവരങ്ങള്  കൃഷിഭവനില്
നിന്നും  സർക്കാർ  തലത്തികേലയ്ക്ക്  ത സ്സങ്ങളില്ലാടെത  ഒഴുകുന്നതിന്  എ.ഐ.എം.എസ്  കേസാഫ്റ്റ് 
ടെവയറിടെന  പൂർണ്ണമായ  പ്രവർത്തനക്ഷമതയികേലയ്ക്ക്  വികസിപ്പിക്കും.  വീഡികേയാ  കേകാണ്ഫറന്
സുകള്/ടെവർച്ച്വല്  ക്ലാസ്സ്റൂം  എന്നിവ  ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള  വിവരസാകേLതിക  വിദ്യ
ഉപകേയാഗടെപ്പടുത്തുന്നതിനായുള്ള  അ ിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങളുടെ  നവീകരണത്തിനും
പരിപാലനത്തിനുമായി ഒരു പുതിയ ഘ കം ഉള്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  കൃഷിഭവനുകളുടെ  പ്രവർത്തനം
സ്മാർട്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്  മുന്ഗണന നല്കും. 

IV.   കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനകേസവനങ്ങള്

കാർഷിക കേമഖലയിടെല നൂതന സാകേLതികവിദ്യകള് ഫലപ്രദമായി കൈകമാറ്റം ടെചയ്യുന്നതിനായി
വിജ്ഞാന വ്യാപന കേസവനങ്ങള് ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിനും  മാനവവിഭവകേശഷി  വികസനത്തിനുമായി
താടെഴപ്പറയുന്ന പരിപാ ികള്ക്കായി 3863.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

1. കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം ശക്തിടെപ്പടുത്തല്
2. കൃഷി പാഠശാല
3. കാർഷിക വിവരവും വിനിമയവും
4. മാനവ വിഭവകേശഷി വികസനം

16) കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം ശക്തിടെപ്പടുത്തല് ശീർഷകം : 2401-00-109-80 വിഹിതം:2828.00
ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക വികസന പരിപാ ികളുടെ  വിwയത്തിനായി ഫീല്ഡ്തലത്തില് വിജ്ഞാന വ്യാപന
പ്രവർത്തനങ്ങള്  ശക്തിടെപ്പടുകേത്തണ്ടതുണ്ട്.  കർഷകരുടെ  കൃഷിയി ങ്ങളികേലക്ക്  ശാസ്ത്രീയവും
നൂതനവുമായ  സാകേLതിക  വിദ്യകള്  കൈകമാറ്റം  ടെചയ്യുന്നതിനും  അവ  സ്വീകരിച്ച്
ന പ്പിലാക്കുന്നതിനുമായി നിലവിടെല കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന മാതൃകയായ ആത്മ ആവശ്യമായ
കേഭദഗതികള്  വരുത്തി  ആത്മ  പ്ലസുമായി  സംകേയാwിപ്പിച്ച്  സംസ്ഥാനത്ത്  ന പ്പിലാക്കി  വരുന്നു.
കാർഷിക  വിജ്ഞാന  വ്യാപന  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ  ശാക്തീകരണത്തിനായി  2828.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ  ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം ചുവടെ  കേചർക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 പരിശീലനകേകന്ദ്രങ്ങളായ ആർ.എ.റ്റി.റ്റി.സി, എഫ്.റ്റി.സി 

എന്നിവയുടെ  നവീകരണം 200.00

2 ആത്മ കേപ്രാwക്ട് ഡയറക്റ്റകേററ്റ് ശക്തിടെപ്പടുത്തല്,  എച്ച.്ആർ 
പിന്തുണ, ആത്മ പ്രവർത്തനങ്ങള്, പ്രവർത്തന സഹായം 320.00

3 ലീഡ്സിനുള്ള സഹായം 300.00
4 ഫാം പ്ലാന് അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസന സമീപനം 

ശക്തിടെപ്പടുത്തല് (പുതിയത്) 200.00
5 മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വച്ചവർക്കുള്ള അവാർഡ് 150.00
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6 ടെപാതുwന പLാളിത്തം 300.00
7 കിസാന് കേപ്രാwക്ട് 60.00
8 സ്മാർട്ട് കൃഷിഭവന് (പുതിയത്) 1000.00
9 കൈവഗ 2022 100.00
10 കൃഷിഭവടെW അ ിയന്തിര ആവശ്യങ്ങള് ന പ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള 

ഇംപ്രസ്റ്റ് ഫണ്ടു്, പഴയ വാഹനങ്ങള് മാറ്റി വാങ്ങുന്നത് (പുതിയത്) 198.00

ആടെക 2828.00

വിജ്ഞാനവ്യാപന സ്ഥാപനങ്ങള് ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിടെW ഭാഗമായി പ്രാകേദശിക കാർഷിക
പരിശീലന കേകന്ദ്രങ്ങളുകേ യും കർഷക പരിശീലന കേകന്ദ്രങ്ങളുകേ യും നവീകരണത്തിനായി 200.00 ലക്ഷം
രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  എച്ച.്ആർ  പിന്തുണ,  പ്രവർത്തന  ടെചലവുകള്ക്കുള്ള  സഹായം  ഉള്ടെപ്പടെ 
ആത്മാ കേപ്രാwക്ട്  ഡയറക്ടകേററ്റ്  ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിന്  320.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ലീഡ്സ്  പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള  സഹായമായി  300.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  ആത്മാ  പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള
സംസ്ഥാന വിഹിതം കൃഷി ഉന്നതി കേയാwനയില് ഉള്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഫാം  പ്ലാന് അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസന പരിപാ ി  ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിന്  200.00  ലക്ഷം
രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഇതില്  50.00  ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക സർവ്വകലാശാല സംസ്ഥാന
യന്ത്രവല്ക്കരണ മിഷന് തു ങ്ങിയ വിവിധ കേസ്റ്റക്ക് കേഹാള്കേഡഴ്സിടെW പLാളിത്തകേത്താടെ  സംസ്ഥാന
തലത്തില്  ടെചറുകി  കൃഷിയി  യന്ത്രവത്ക്കരണ  പദ്ധതികള്  ന പ്പിലാക്കുന്നതിനായി  നീക്കി
വച്ചിരിക്കുന്നു.  ഫാം  പ്ലാന്  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  വികസന  സമീപനത്തിന്  കീഴില്
വകയിരുത്തിയിരിയ്ക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പുറകേമയാണിത്.  

മികച്ച  പ്രക നം  കാഴ്ച  ടെവയ്ക്കുന്ന  കർഷകർക്കുള്ള  അവാർഡുകള്ക്കായി  150.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു. ഇതില് ഉകേദ്യാഗസ്ഥർ ഉള്ടെപ്പടുന്നതല്ല.

ടെപാതു  പLാളിത്തം  എന്ന  ഘ കത്തിന്   കീഴില്  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന  300.00  ലക്ഷം
രൂപയില്  കാർഷിക  വികസന  സമിതികള്,  ടെസമിനാറുകള്,  കർഷകദിനം,  കാർഷികകേമളകള്,
അവകേലാകനകേയാഗങ്ങള്,  കർഷക  സംഗമങ്ങള്,  കർഷക  സഭ,  ഞാറ്റുകേവല  ചന്തകള്  എന്നിവ
ന ത്തുന്നതിനായി  നീക്കിടെവച്ചിരിക്കുന്നു.  ഇതില് എഫ്.പി.ഒ  കളും  പ്രാഥമിക  കാർഷിക  സഹകരണ
സംഘങ്ങളും സംഘ ിപ്പിക്കുന്ന പരിപാ ികളും ഉള്ടെപ്പടും.

 
ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടെക  യുമായി  സഹകരിച്ച്  കൃഷി  വകുപ്പു്  ന ത്തുന്ന  കിസാന്  കേപ്രാwക്ട്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ  പ്രതിവാര  ടെ ലിവിഷന്  പരിപാ ികളിലൂടെ  കാർഷികവിജ്ഞാന  വ്യാപന
പ്രവർത്തനങ്ങള് തു രും.  കിസാന് പദ്ധതിയ്ക്ക്  കേപ്രാwക്ട്  അധിഷ്ഠിത സഹായം നല്കുന്നതിന്  60.00
ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  പരിപാ ിയുടെ  ഉള്ള ക്കം  കേകരള  കാർഷിക  സർവ്വകലാശാലയുടെ 
വിജ്ഞാന  വ്യാപന  വിഭാഗം,  വകുപ്പുതല  ഉകേദ്യാഗസ്ഥർ  (എഫ്.ഐ.zി),  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക,
ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടെക എന്നിവര ങ്ങുന്ന സാകേLതിക സമിതി തീരുമാനിക്കും. 

ഇ-ഗകേവർണന്സിലൂടെ യും  സാകേLതികവിദ്യയുടെ  പ്രകേയാഗത്തിലൂടെ യും  കൃഷിഭവനുകളുടെ 
പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ടെചയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യകേത്താടെ  2022-23 വർഷം
സ്മാർട്ട്  കൃഷിഭവനുകള്  എന്ന  പുതിയ  ഘ കത്തിന്  ആരംഭം  കുറിക്കുന്നു.   കർഷക  സമൂഹത്തിന്
കാര്യക്ഷമവും  സംയzന്ധിതവുമായി  കേസവനങ്ങള്  ലഭ്യമാക്കുക  എന്നതായിരിക്കും  ഇതിടെW
ആത്യന്തിക  ലക്ഷ്യം.   ഇതിനായി  1000.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.   ആദ്യവർഷത്തില്
14  കൃഷിഭവനുകടെള സ്മാർട്ട്   കൃഷിഭവനുകളാക്കി  മാറ്റും.   ഇന്ഫർകേമഷന് ടെസWർ ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള
ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്  സ്ഥാപിക്കല്,  പ്ലാW്  ടെഹല്ത്ത് ക്ലിനിക്കുകളുടെ  നവീകരണം,  ഡിwിറ്റല് രൂപത്തില്
പഞ്ചായത്തിടെW ഭൂവിഭവ  മാപ്പിംഗ്, ഭൂ റവന്യു ഡാറ്റയുമായി സംകേയാwിപ്പിക്കല്, കൃഷിഭവനുകള് മുകേഖന
ന പ്പാക്കുന്ന പരിപാ ികള് ഉള്ടെപ്പടെ  കൃഷിഭവനിടെല കേരഖകള് ഡിwിറ്റകൈലസ് ടെചയ്യുക, ഓണ്കൈലന്
ഡിwിറ്റല്  മീഡിയ  കൈലബ്രറി,  കൃഷി  ഭവനുകളുടെ  നവീകരണം,  നഴ്സറികളുടെ  ശൃംഖല  സൃഷ്ടിക്കല്,
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കേകന്ദ്രീകൃത  ഫണ്ട്  കൈകമാറ്റം,  കർഷകർക്കുള്ള  സ്മാർട്ട്  കാർഡ്  തു ങ്ങിയ  ഘ കങ്ങള്  ഇതില്
ഉള്ടെപ്പടും.  വിള  ആസൂത്രണം,  ഉല്പാദന  ആസൂത്രണം,  വിപണനം,  മൂല്യവർദ്ധന,  കാർഷിക
സംരംഭകത്വം,  വായ്പാ  വിവരങ്ങള്,  കേക്ഷമ പരിപാ ികള്,  ഇന്ഷുറന്സ്  സഹായം,  സ്റ്റാർട്ടപ്പുകള്ക്കു
കേപ്രാത്സാഹനം,  പുതിയ  സാകേLതിക  വിദ്യകളുടെ  പ്രചരണം  തു ങ്ങി  കാർഷിക  വികസനവുമായി
zന്ധടെപ്പട്ട എല്ലാ കേമഖലകളിലും കർഷക സമൂഹത്തിടെW ഉപകേദശക സമിതിയായി കൃഷിഭവന് പ്രവർ
ത്തിക്കും.   പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതി  കാലയളവില്  കേപ്രാwക്ട്  അധിഷ്ഠിത  സമീപനത്തിലൂടെ  സ്മാർട്ട്
കൃഷിഭവനുകള്  പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന  തരത്തിലായിരിക്കും  ന പ്പിലാക്കുക.  കേയാഗ്യതയുള്ള  ഒരു
സാകേLതിക സ്ഥാപനത്തിടെW കേസവനം ഉപകേയാഗിച്ച് വകുപ്പ്  ഇതിനായി  വിശദമായ ഒരു കേപ്രാwക്ട്
റികേപ്പാർട്ട്   തയ്യാറാക്കണം.  വിശദമായ  കേപ്രാwക്ട്  റികേപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള  വ്യവസ്ഥകള്
പാലിച്ചാല്  മാത്രമാണ്  ഭരണാനുമതി  അനുവദിക്കുന്നത്.  പുതിയ  തസ്തിക
സൃഷി ിക്കുന്നത്/കരാർ/അന്യത്ര കേസവനം എന്നിവ ഈ ഘ കത്തില് അനുവദനീയമല്ല.   നിലവിലുള്ള
വകുപ്പ്  wീവനക്കാർ/കരാർ wീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ  കേസവനം ഉപകേയാഗിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങള്
ന പ്പിലാകേക്കണ്ടതാണ്. 

ഇംപ്രസ്റ്റ്  ഫണ്ടിനും  പഴയ  വാഹനങ്ങള്  മാറ്റി  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി  198.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.  കൃഷിഭവനിലും,  കേ�ാക്കുകളിലും  അ ിയന്തിരമായി  ന പ്പിലാകേക്കണ്ട  അപ്രതീക്ഷീത
മൂലധന  ടെചലവുകള്ക്കായി  ഒരു  കേ�ാക്ക്/കൃഷിഭവനു  10,000/-രൂപ  വീതം  എന്ന  കേതാതില്
നല്കുന്നതിനായി  123.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കിടെവച്ചിരിക്കുന്നു.   ഫീല്ഡ്തല  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി
പഴയതും  കണ്ടം  ടെചയ്യടെപ്പട്ടതുമായ  വകുപ്പ്  വാഹനങ്ങള്  മാറ്റുന്നതിനായി  75.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

17) കൃഷി പാഠശാല ശീർഷകം : 2401-00-109-60   വിഹിതം:100.00 ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക ആവാസയൂണിറ്റ ിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  കൃഷി  എന്ന ആശയടെത്തക്കുറിച്ച് കർഷകരില്
അവകേzാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മികച്ച പരമ്പരാഗത വിദ്യകളും ശാസ്ത്രീയമായി ടെതളിയിക്കടെപ്പട്ട  പുതിയ
സാകേLതികവിദ്യകളും  ഫീല്ഡ്  തല  പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ  wനകീയമാക്കുന്നതിനും  കൃഷി  പാഠശാല
പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കേകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിടെല ശാസ്ത്രജ്ഞർ കേനാഡല് ഓഫീസറായി
കേ�ാക്കുകളില് കൃഷി ഭവനുകള് മുകേഖന പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേ�ാക്കുതല കാർഷിക വിജ്ഞാന കേകന്ദ്രങ്ങള്,
ഫീല്ഡ് ഓഫീസർക്കും, കർഷകർക്കും സാകേLതിക മാർഗ്ഗനിർകേ�ശം നല്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകേദശക
സമിതിയായി  പ്രവർത്തിക്കുകയും  കൃഷി  ഭവനുകള്  മുകേഖനയുള്ള  പരിപാ ികള്  വിwയകരമായി
ന പ്പിലാക്കുന്നതിന്  സഹായിക്കുകയും ടെചയ്യും.   കൃഷി  പാഠശാലയുടെ  ആനുകാലിക  അവകേലാകനം
കൃഷി  ഡയറക്ടർ  കൈത്രമാസ  അ ിസ്ഥാനത്തില്  ന ത്തും.   പ്രതിഫലം/ഓണകേററിയം  എന്നിവയ്ക്കുള്ള
ടെചലവുകള് ഉള്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  ഈ ഘ കത്തിനായി  100.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
2022-23  വർഷകേത്തയ്ക്കുള്ള  ഒരു  സമ³  പരിശീലന  ടെമാഡ്യൂളും  പരിശീലന  കലണ്ടറും  സകേമതി
തയ്യാറാക്കുകയും  കൃഷി  ഡയറക്ടറുടെ  അംഗീകാരകേത്താടെ  അതനുസരിച്ച്  പരിപാ ികള്
±മീകരിക്കുകയും ടെചയ്യും.  പരിശീലന ടെമാഡ്യൂള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സകേമതിയ്ക്ക് പ്രകേത്യക വിഹിതം
അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

18) കാർഷിക വിവരവും വിനിമയവും ശീർഷകം : 2401-00-109-84 വിഹിതം: 600.00 
ലക്ഷം രൂപ

കൃത്യസമയത്ത്  കർഷകർക്കി യില്  ശാസ്ത്രീയ  അറിവുകള്  പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും  കൃഷി,
മൃഗസംരക്ഷണം,  ക്ഷീരവികസനം,  ഫിഷറീസ്  എന്നീ  വകുപ്പുകളുടെ   പ്രവർത്തനങ്ങടെളക്കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങള് ടെവz്  അധിഷ്ഠിത കേസവനങ്ങള് ഉള്ടെപ്പടെ  വിവിധ  ഇലക്കേട്രാണിക്  മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ 
നല്കുന്നതിനുമായി 600.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

Annual Plan 2022-23

Page - 58



കേകരളാ  കർഷകന്  പ്രസിദ്ധീകരണം,  ഡിwിറ്റല്  കേകാപ്പി  പ്രിWിംഗ്,  കേകരള  കർഷകന്
കേwർണലിടെല  രചയിതാക്കള്ക്കുള്ള  ഓണകേററിയം,  ഫാം  കേഫാകേട്ടാ³ാഫി  മത്സരം,  ഉപന്യാസ
രചനാ  മത്സരം,  കേഷാർട്ട്  ഫിലിം  മത്സരം,  അവാർഡുകള്  (ഉകേദ്യാഗസ്ഥർ  ഒഴിടെക),  കേസ്റ്റഷനറി
ടെചലവുകള്,  കൈസzർ വിജ്ഞാന വ്യാപനം,  കേറഡികേയാ പരിപാ ികള് തു ങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങള്
കൂ ാടെത മറ്റ് ആശയ വിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉള്ടെപ്പടും

കാർഷിക  വിവരവും  വിനിമയവും  പദ്ധതിയുടെ  ഘ കങ്ങള്  തിരിച്ചുള്ള  വിഹിതം  താടെഴ
ടെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള്           തുക         

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 കേകരള കർഷകനും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും 300.00
2 പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് 200.00
3 മാധ്യമ സഹകരണവും, മറ്റ് വാർത്താവിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങളും 100.00

ആടെക 600.00

19) മാനവകേശഷി വികസനം ശീർഷകം : 2415-01-277-98 വിഹിതം:335.00 ലക്ഷം രൂപ

കാർഷിക  സാകേLതികവിദ്യ  കർഷക സമൂഹത്തിന്  കാര്യക്ഷമമായി  കൈകമാറുന്നതിനും  അത്
സ്വീകരിച്ച്  ന പ്പിലാക്കുന്നതിനുമായി  കാർഷിക  കേമഖലയിടെല  ആനുകാലിക  വിവരങ്ങളില്
ഉകേദ്യാഗസ്ഥരുടെ  കേശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അത്യന്താകേപക്ഷിതമാണ്. മാനവകേശഷി വികസനത്തിനായി
240.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  കേകരളാ കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയില് ന പ്പിലാക്കുന്ന
കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനം,  അ³ികള്ച്ചറല് ഇക്കകേണാമിക്സ്,  എWകേമാളwി,  പ്ലാW്  പാകേത്താളwി,
അകേ³ാണമി,  കേസായില്  സയന്സ്  എന്നീ  വിഷയങ്ങളില്  zിരുദാനന്തര  zിരുദ  കേകാഴ്സുകള്ക്ക്
വകുപ്പിടെല  ഉകേദ്യാഗസ്ഥർക്ക്  ഉന്നത  പഠനത്തിനുള്ള  കേകാഴ്സ്  ഫീസ്,  മാനവകേശഷി  സംരംഭങ്ങള്,
സാകേLതിക ഭരണനിർവ്വഹണ കഴിവുകള് ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉകേദ്യാഗസ്ഥർക്ക് സംസ്ഥാന കേദശീയ
തലങ്ങളിടെല  പ്രമുഖ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  പ്രകേത്യക  പരിശീലനം  തു ങ്ങിയവയാണ്  ഈ  പദ്ധതിയുടെ 
ഘ കങ്ങള്.  ‘സകേമതി’ യുടെ  പ്രവർത്തനം ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിന്  95.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
ഇതിനായി  വകുപ്പ്  ഒരു  മാസ്റ്റർ  പ്ലാന്  തയ്യാറാക്കുകയും,  ഡിപ്പാർട്ട്ടെമWിടെW   വർക്കിംഗ്  ഗ്രൂപ്പില്
സമർപ്പിക്കുകയും ടെചയ്യണം.  പദ്ധതികേയതര ചിലവുകള്ക്ക് തുക വിനികേയാഗിക്കാന് പാടുള്ളതല്ല.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 മാനവകേശഷി വികസന സംരംഭങ്ങള് 240.00
2 സകേമതിയുടെ  പ്രവർത്തനം ശക്തിടെപ്പടുത്തല് (പുതിയത്) 95.00

ആടെക 335.00

20. ഫാം യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനുള്ള സഹായം
ശീർഷകം : 2401-01-113-83 വിഹിതം:1181.00 

ലക്ഷം രൂപ

ശീർഷകം : 4401-00-113-83 വിഹിതം:800.00 
ലക്ഷം രൂപ

   
വിളകളുകേ യും  ഉല്പന്നങ്ങളുകേ യും  ശാസ്ത്രീയ  പരിപാലനത്തില്  ഫാം  യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിന്

പ്രാധാന്യകേമറുന്നു.  യന്ത്രവല്ക്കരണ  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ  ഭാഗമായ  കാർഷിക  കേസവന  കേകന്ദ്രങ്ങള്,
കാർഷിക കർമ്മ കേസനകള്,  കസ്റ്റം ഹയറിംഗ്  ടെസWറുകള് എന്നിവ ശക്തിടെപ്പടുത്തി കേസവനപ്രവർ
ത്തനങ്ങള് കേകന്ദ്രീകരിച്ച ്ഒറ്റ കേകന്ദ്രത്തിലൂടെ  നല്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ  ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കൂ ാടെത
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ഇവടെയ സംകേയാwിപ്പിച്ച ്കാർഷിക കേമഖലയിടെല സ്വയംസഹായ ഗ്രൂപ്പുകളായി (കൃഷിശ്രീ ടെസWറുകള്)
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും  എല്ലാ  കേസവനങ്ങളും  ഏകwാലക  സംവിധാനത്തിലൂടെ  നല്കുന്നതിനും
വിഭാവനം  ടെചയ്യുന്നു.  കേകരള  സംസ്ഥാന  കാർഷിക  യന്ത്രവല്ക്കരണ  മിഷടെW  ഏകേകാപനത്തില്
കേപ്രാwക്ട് അ ിസ്ഥാനത്തില് ഇത് ന പ്പിലാക്കും.

ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം താടെഴ ടെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 പദ്ധതി അ ിസ്ഥാനത്തില് പുതിയ കൃഷിശ്രീ ടെസWറുകള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 800.00

2 കാർഷിക കർമ്മകേസനാ zിസിനസ്സ് ഫണ്ടികേലയ്ക്കുള്ള സഹായം, 
ഒരു കാർഷിക കർമ്മകേസനയ്ക്ക് 25000 രൂപ നിരക്കില് (പുതിയത്) 100.00

3
കാർഷിക കർമ്മ കേസനയികേലയും അകേ³ാ സർവ്വീസ് 
ടെസWറുകളിടെലയും കൃഷിശ്രീ കേകന്ദ്രങ്ങളിടെലയും അംഗങ്ങള്ക്ക് 
ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി

20.00

4
അകേ³ാ സർവ്വീസ് ടെസWറുകളിടെല ടെമാകൈzല് 
ക്ലിനിക്കുകളികേലയ്ക്കുള്ള കേവതനം ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള പ്രവർത്തന 
ചിലവുകള്

150.00

5  ടെക.എസ്.എ.എം.എം –ടെW പ്രവർത്തന ടെചലവുകള് 200.00
6 എന്.ഇ.wി.പി - ഡാറ്റാ എന്ട്രി ഓപ്പകേററ്റർമാർക്കുള്ള ഓണകേററിയം 286.00
7 കൃഷിഭവനുകളില് ഇകേWണ്ഷിപ്പ് പരിപാ ി (അപ്രWീസ് 

വി.എച്ച.്എസ്.ഇ) 280.00

8 കൃഷിഭവനുകളിടെല ഇരുച± വാഹനങ്ങളുടെ  ഇന്ധന ചാർജ്ജും 
പ്രവർത്തന ടെചലവും (പുതിയത്) 145.00

ആടെക 1981.00
    
      2022-23  കാലയളവില് കേകാർപ്പകേറഷനിലും,  മുന്സിപ്പാലിറ്റിയിലും  ഉള്ടെപ്പടെ  പുതിയ കൃഷിശ്രീ
കേകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കും.   ഇതിനായി  800.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിനായി  വ്യക്തിഗത
കേകന്ദ്രങ്ങളുടെ  വിശദമായ കേപ്രാwക്ട് റികേപ്പാർട്ടുകള് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പില് സമർപ്പിക്കും. 

വരും  വർഷങ്ങളില്  കാർഷിക  കർമ്മകേസനയുടെ  കാര്യക്ഷമവും  ലാഭകരവുമായ
പ്രവർത്തനത്തിനും സ്വയംപര്യാപ്തത കൈകവരിക്കുന്നതിനും കേവണ്ടി zിസിനസ്സ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കും. ഒരു
യൂണിറ്റിന്  5.00  ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു zിസിനസ്സ്  പ്ലാന് ഉണ്ടായിരിക്കും.  കാർഷിക
കർമ്മ കേസനകള് ഒരു zിസിനസ്സ് പ്ലാന് വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രകേദശത്തിന് അനുകേയാw്യമായ സംരംഭം
തിരടെ�ടുക്കുകയും  ടെചയ്യും.  ലാഭകരമായ  zിസിനസ്സിനായി  കാർഷിക  കർമ്മകേസനടെയ
സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്  ഒരു  കാർഷിക  കർമ്മകേസനയ്ക്ക്  25000/-  രൂപ  നിരക്കില്  100.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  എല്ലാ കാർഷിക കർമ്മ കേസനകളുകേ യും പ്രക നം വിശകലനം ടെചയ്തതിനു
കേശഷമായിരിക്കും സഹായം നല്കുന്നത്.

കാർഷിക കർമ്മ കേസനയുകേ യും കാർഷിക കേസവന കേകന്ദ്രങ്ങളികേലയും പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന
കൃഷിശ്രീ  യൂണിറ്റുകളികേലയും  രwിസ്റ്റർ  ടെചയ്തിട്ടുള്ള  അംഗങ്ങള്ക്ക്  അപക  ഇന്ഷ്വറന്സ്  പരിരക്ഷ
നല്കുന്നതിനായി ഗുണകേഭാക്തൃ വിഹിതം ഉള്ടെപ്പടുത്തിടെകാണ്ടു് ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനികളുമായി കേചർന്ന്
ഗ്രൂപ്പ്  ഇന്ഷുറന്സ് പരിപാ ി  ന പ്പിലാക്കും.  ഇതിനുള്ള പ്രീമിയം തുക ഒടുക്കുന്നതിനായി  20.00  ലക്ഷം
രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

കർഷകർക്ക്  കാർഷിക  പ്രവർത്തനങ്ങള്  ന പ്പിലാക്കുന്നതിനായി  കാര്യക്ഷമമായ  യന്ത്രവല്
ക്കരണ  അന്തരീക്ഷം  സാധ്യമാക്കുന്നതിന്  ടെക.എസ്.എ.എം.എം  ടെW  പ്രവർത്തനങ്ങള്  ശ്രദ്ധ
കേകന്ദ്രീകരിക്കും.  ടെക.എസ്.എ.എം.എം  ടെW  പ്രവർത്തന  ടെചലവുകള്ക്കായി  200.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.  കാർഷിക  കേസവന  കേകന്ദ്രം,  കാർഷിക  കർമ്മ  കേസന,  കസ്റ്റം  ഹയറിംഗ്  ടെസWർ
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എന്നിവ  കൂ ാടെത  വിവിധ  പദ്ധതികളില്  വിതരണം  ടെചയ്തതും  പഞ്ചായത്തുകളില്  ലഭ്യമായതുമായ
കാർഷിക  യന്ത്രങ്ങളുടെ  ആസ്തി  വിവര  പട്ടിക  പൂർത്തീകരിക്കുക,  കൃഷിഭവന്  തലത്തില് കാർഷിക
യന്ത്രങ്ങളുടെ  രwിസ്റ്റർ  തയ്യാറാക്കുക  തു ങ്ങിയ  പ്രവർത്തനങ്ങള്  മിഷനിലൂടെ  ന പ്പിലാക്കും.
അറ്റകുറ്റപ്പണി  ന ത്തി  പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാവുന്ന  യന്ത്രങ്ങളുടെ  ആസ്തി  വിവര  പട്ടികയും  ഇതില്
ഉള്ടെപ്പടും.  കാർഷിക  യന്ത്രങ്ങളുടെ  പ്രവർത്തനങ്ങള്  നീരീക്ഷിക്കുന്നതിന്  ഈ  കേഡറ്റാ  കേzസ്
സഹായകമാകും.  കാർഷിക  പ്രവർത്തനങ്ങടെള  കൃഷിശ്രീ  യൂണിറ്റുകള്  മുകേഖന  ഏകേകാപിപ്പിച്ച്
ന പ്പിലാക്കുക, അവടെയ സ്വയംപര്യാപ്തതയികേലയ്ക്ക് ടെകാണ്ടുവരുന്നതിനായി zിസിനസ്സ് പ്ലാന് ആശയം
ടെകാണ്ടുവരിക,  wില്ല-സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം തു ങ്ങിയവ മിഷടെW  പ്രവർത്തനങ്ങളില്
ഉള്ടെപ്പടുന്നു. കാർഷിക കേസവന കേകന്ദ്രങ്ങളുകേ യും കാർഷിക കർമ്മ കേസനയുകേ യും കേസവന ദാതാക്കള്
ക്ക്  കാർഷിക  യന്ത്രങ്ങളുടെ  അറ്റകുറ്റപ്പണികള്  ന ത്തുന്നതിനുള്ള  പരിശീലനവും  കൈനപുണ്യം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  പരിശീലനവും  മിഷന്  മുകേഖന  ന ത്തും.  വകുപ്പിടെW  എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിഭാഗത്തിടെW  സമാന  പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി  സംകേയാwിപ്പിച്ച്  കൃഷി  ഡയറക്ടറുടെ  കേമല്
കേനാട്ടത്തിലായിരിക്കും മിഷന് പ്രവർത്തനങ്ങള് ന പ്പിലാക്കുക.

 വിദ്യാസമ്പന്നരായ  യുവാക്കള്ക്ക്  അവസരം  ഒരുക്കുക,  സർക്കാർ  പരിപാ ികള്  മികച്ച
രീതിയില്  ന പ്പിലാക്കുന്നതിന്  താകേഴത്തട്ടില്  കേസവനം  ലഭ്യമാക്കുക  എന്നീ  ഇരട്ടലക്ഷ്യകേത്താടെ 
2022-23 വർഷം കൃഷിഭവനുകളില് ഇകേWണ്ഷിപ്പ് കേപ്രാ³ാം ന പ്പിലാക്കും. കാർഷിക/കൈwവ കൃഷിയില്
അവസാനവർഷ  ടെവാകേക്കഷണല്  ഹയർ  ടെസക്കണ്ടറി  വിദ്യാർത്ഥികകേളയും,  വി.എച്ച.്എസ്.ഇ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉ മകകേളയും പ്രതിമാസം 2500/- രൂപ ഇന്ടെസWീകേവാടെ  ആറുമാസകേത്തയ്ക്ക് കേwാലിയില്
ഏർടെപ്പടുത്തുവാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിനായി 280.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ  ഗുണകേഭാക്താക്കളില്  15  ശതമാനം സ്ത്രീകളാടെണന്ന്  വകുപ്പു്  ഉറപ്പാക്കും.  യന്ത്രവല്
ക്കരണ  യജ്ഞം  ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിനായി  അ³ിക്കള്ച്ചർ  ടെപ്രാഡക്ഷന്  കമ്മീഷണറുടെ 
അധ്യക്ഷതയില്  അവകേലാകന  സമിതി  രൂപീകരിക്കും.  കൃഷിഡയറക്ടർക്കു  പുറകേമ  കാർഷിക
സർവ്വകലാശാല  പ്രതിനിധി,  സംസ്ഥാന  ആസൂത്രണ  കേzാർഡ്,  സംസ്ഥാന  അ³ിക്കള്ച്ചർ
എഞ്ചിനീയർ,  ടെക.എസ്.എ.എം.എം  ഡയറക്ടർ  എന്നിവരും  കമ്മിറ്റിയില്  അംഗങ്ങളായിരിക്കും.
പദ്ധതിയ്ക്കു കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് ഈ സമിതിയുടെ  കേമല്കേനാട്ടത്തിലായിരിക്കും.

V.   വരുമാനം ഉറപ്പാക്കലും റിസ്ക് ലഘൂകരണവും

അപക  സാധ്യത  ലഘൂകരിക്കുവാനുള്ള  ന പ ികള്  സ്വീകരിച്ചും  കർഷകർക്ക്  തങ്ങളുടെ 
വിളയില്  നിന്നും  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന  വരുമാനം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതിനും  പ്രകൃതികേക്ഷാഭംമൂലം  വിളനാശം
ഉണ്ടായാല്  നഷ്ടപരിഹാരം  നല്കുന്നതിനും  3750.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഇത്
സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷ്വറന്സ്,  പ്രകൃതികേക്ഷാഭങ്ങള് കേനരിടുന്നതിനും കീ കേരാഗനിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള
അ ിയന്തിര ന പ ി എന്നീ പദ്ധതികളിലൂടെ  ന പ്പിലാക്കും.

21) സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷുറന്സ് 
പദ്ധതി ശീർഷകം : 2401-00-110-82  വിഹിതം:3000.00 ലക്ഷം

രൂപ

പ്രകൃതികേക്ഷാഭംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിളനാശത്തിനു നല്കി വരുന്ന സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷുറന്സ്
പദ്ധതി കർഷകടെര സംരംക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യകേത്താടെ  2022-23 ലും തു രും. ഇതില് അംഗങ്ങളായ
കർഷകരില്  നിന്നും  പ്രീമിയം,  രwികേñഷന്  ഫീസ്  എന്നിവ  സ്വരൂപിച്ചും  സർക്കാരില്  നിന്നുമുള്ള
സംഭാവനയും  കേചർത്താണ്  വിള  ഇന്ഷുറന്സ്  ഫണ്ടു്  രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  2022-23 ല്  ഈ
പദ്ധതിയ്ക്കായി 3000.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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22)
പ്രകൃതികേക്ഷാഭങ്ങള് 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും കീ കേരാഗ 
നിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള അ ിയന്തിര പരിപാ ി

ശീർഷകം : 2401-00-800-91 വിഹിതം: 750.00 
ലക്ഷം രൂപ

പ്രകൃതികേക്ഷാഭങ്ങള്, കീ കേരാഗങ്ങള് എന്നിവമൂലം അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാല് ഉണ്ടാകുന്ന
കൃഷിനാശം  കേനരിടുന്നതിന്  750.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  പ്രകൃതികേക്ഷാഭങ്ങള്,
വിളനാശം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദര്ർ്ഭങ്ങളില് കർഷകർക്ക്  വിതരണം ടെചയ്യുന്നതിനായി  ടെനല്ല്,
പയറുവർഗ്ഗങ്ങള്,  പച്ചക്കറികള്  എന്നിവയുടെ  കരുതല്കേശഖരം  ഉണ്ടാക്കുക,  zണ്ടുകള്
ശക്തിടെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള സഹായം,  കീ ങ്ങളും കേരാഗങ്ങളും വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിള
ആകേരാഗ്യ  പരിപാലനത്തിനുള്ള  സഹായം  മുതലായ  പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്  ഈ  പദ്ധതിയില്
ഉള്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

23) കുട്ടനാ ് കേമഖലയിടെല കാർഷിക 
വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതി ശീർഷകം : 2401-00-119-78   1700.00  ലക്ഷം രൂപ

കുട്ടനാ ന്  കേമഖലയിടെല  കാർഷിക  വികസനത്തിനായി  2022-23  ല്  1700.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടെഴ ടെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
1 പാ കേശഖരങ്ങളുടെ  അ ിസ്ഥാന  സൗകര്യ  വികസനവും,  ടെപട്ടിയും

പറയും മാറ്റി വി.എ.എഫ് പമ്പുകള് സ്ഥാപിക്കലും 1200.00

2 പി.എം കുസും-അധിക സz് സിഡി 500.00
ആടെക 1700.00

കുട്ടനാ ്  കേമഖലയിടെല വിവിധ  പാ കേശഖരങ്ങളുടെ  അ ിസ്ഥാന  സൗകര്യ  വികസനത്തിനും
പരമ്പരാഗത ടെപട്ടിയും പറയും സമ്പ്രദായം മാറ്റി  പകരം ടെവർട്ടിക്കല് ആക്സിയല് കേîാ പമ്പ്/സz് 
കേമഴ്സിzിള് പമ്പ്ടെസറ്റുകള് (10-50 എച്ച.്പി) എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, അതിനായി ഉയർന്ന  തിട്ടകള്
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി  1200.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കി  ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.  ആർ.ടെക.വി.കൈവ,
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്,  തകേ�ശ  ഭരണവകുപ്പു്  എന്നിവയുടെ  വിവിധ  പദ്ധതികളിലൂടെ  ന പ്പിലാക്കുന്ന
പാ കേശഖരങ്ങളുടെ  അ ിസ്ഥാന  സൗകര്യ  വികസന  പ്രവർത്തന  പദ്ധതികളും  ടെക.എല്.ഡി.സി
ന ത്തുന്ന അ ിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതികേലയ്ക്ക് സംകേയാwിപ്പിക്കും. 

2022-23  കാലയളവില്  പരമ്പരാഗത  ഊർജ്ജകേÆാതസ്സുകടെള  ആശ്രയിക്കുന്നത്
കുറയ്ക്കുന്നതിനായി   കാർഷിക  കേമഖലയില്  സൗകേരാർജ്ജം  ഉപകേയാഗടെപ്പടുത്തുന്നതിന്  അനർട്ടുമായി
സഹകരിച്ച്  കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതിയായ  പി.എം  കുസും  ഉപകേയാഗടെപ്പടുത്തും.  ഇതിന്പ്രകാരം
സൗകേരാർജ്ജ  പമ്പ്ടെസറ്റുകള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള  ചിലവിടെW  30  ശതമാനം  തുല്യ  വിഹിതം
അനർട്ടില്  നിന്നും  കേകന്ദ്ര  പദ്ധതിയില്  നിന്നും  കടെണ്ടത്തും.  മൂലധനടെചലവിടെW  20  ശതമാനം
സംസ്ഥാന പദ്ധതി  ഫണ്ടില് നിന്ന്  അധിക സz് സിഡിയായി  നല്കും.  ഗുണകേഭാക്തൃ വിഹിതം  20
ശതമാനമായിരിക്കും. അധിക സz് സിഡി നല്കുന്നതിനായി 500.00 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
കുട്ടനാ ന് കേമഖലയിടെല പമ്പുകള് ഊർജ്ജവത്താക്കുന്നതിന് മുന്ഗണന നല്കും.  അഞ്ച്  ഏക്കറില്
താടെഴയുള്ള  ടെചറുകി ,  നാമമാത്ര  ഇ ത്തരം  കർഷകർക്ക്  പ്രാഥമിക  കാർഷിക  സഹകരണ
സംഘങ്ങളില്  നിന്നും  വായ്പ  ലഭിക്കുന്നതിന്  വ്യവസ്ഥ  ഉണ്ടു്.  വായ്പയുടെ  വാർഷിക  തിരിച്ച വ്
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൗകേരാർജ്ജത്തിടെW വില്പനയില് നിന്നും കടെണ്ടത്താനാകും.  പദ്ധതി പ്രകാരം കേനരിട്ട്
പണമായുള്ള ധനസഹായം അനുവദിയ്ക്കില്ല.
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24) പുനർജ്ജനി-പ്രളയാനന്തര കാർഷിക 
കേമഖലയുടെ  പുനസ്ഥാപനം ശീർഷകം : 4401-00-800-94 വിഹിതം: 185.00 

ലക്ഷം രൂപ

മുന്  വർഷങ്ങളിടെല  ടെവള്ളടെപ്പാക്കത്തിലും  ഉരുള്ടെപാട്ടലിലും  ഉണ്ടായ  നാശനഷ്ടങ്ങള്
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്  പദ്ധതി  വിഭാവനം  ടെചയ്തിരിക്കുന്നത്.  ടെതാഴില്,  വരുമാനദായക
പ്രവർത്തനങ്ങള്  തു ങ്ങിയവയ്ക്ക്  പദ്ധതി  കൂടുതല്  ഊന്നല്  നല്കും.  പാ കേശഖരങ്ങളുകേ യും
കേതാട്ടങ്ങളുകേ യും  അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ  വികസനം,  യന്ത്രവല്ക്കരണം,  വിപണികളുടെ  വികസനം,
നഴ്സറികള്,  ഓഫീസ് ടെകട്ടി ങ്ങള്,  കൃഷിവകുപ്പിനു  കീഴിലുള്ള  ഫാമുകള്  തു ങ്ങിയവയുടെ  വികസനം,
ഉരുള്ടെപാട്ടല്/മണ്ണി ിച്ചില് എന്നിവയില് പൂർണ്ണമായും നശിച്ച കൃഷിഭൂമിയുടെ  പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവ
ഇതില്  ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  wലസംഭരണികള്,  മണ്ണ്  wല  സംരക്ഷണ  പ്രവർത്തനങ്ങള്,
വരള്ച്ചാലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള് തു ങ്ങിയവയും ഇതില് ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി  185.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

VI. വിപണനം, സംഭരണം, ടെവയർ ഹൗസിംഗ്, വിതരണം

2022-23  വാർഷിക പദ്ധതിയില് കാർഷിക  വിപണനം, സംഭരണം,  ടെവയർഹൗസിംഗ്,  മറ്റ്
കാർഷിക പരിപാ ികള് എന്നിവയ്ക്കായി 8505.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഇതില് 1000.00
ലക്ഷം രൂപ ആർ.ഐ.ഡി.എഫിനു കീഴില് അ ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

കാർഷിക വിപണനവും വിളടെവടുപ്പിനു കേശഷമുള്ള പരിപാലനവും

കർഷകർക്ക്  സുദൃഢവും  ഉയർന്നതുമായ  വരുമാനം  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുകേവണ്ടി  കാർഷികേകാല്
പ്പന്നങ്ങള്ക്കായി  മികച്ച രീതിയില് രൂപകല്പ്പന ടെചയ്തതും കാര്യക്ഷമവുമായ വിപണന സംവിധാന
വികസനം,  വിളടെവടുപ്പിനുകേശഷമുള്ള നഷ്ടം ത യുക,  ഉയർന്ന വില ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മൂല്യവർ
ദ്ധനവിടെW കേപ്രാത്സാഹനം തു ങ്ങിയവയ്ക്ക് ഊന്നല് നല്കേകണ്ടതുണ്ട്. 

25)  കാർഷിക ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ  വിപണനത്തിനുള്ള സഹായം വിഹിതം: 5125.00 
ലക്ഷം രൂപ

എ) കാർഷിക  വിപണി ശക്തിടെപ്പടുത്തല് ശീർഷകം: 2435-01-800-99 വിഹിതം:1520.00 
ലക്ഷം രൂപ

zി) വിലനിലവാരം സ്ഥിരടെപ്പടുത്തുവാന് 
വിപണിയില് ഇ ടെപടുന്നതിന് ശീർഷകം: 2435-01-101-85 വിഹിതം:2200.00 

ലക്ഷം രൂപ

സി) കേകരള ഫാംഫ്രഷ്  - പഴം പച്ചക്കറി തറവില ശീർഷകം : 2401-00-119-77 വിഹിതം:1405.00 
ലക്ഷം രൂപ

                        
വിലയിടെല  ഏറ്റകുറച്ചിലുകള്,  കാര്യക്ഷമമായ  വിപണന  സംവിധാനത്തിടെW  അഭാവം,

വിളടെവടുപ്പിനുകേശഷമുള്ള  നഷ്ടം  എന്നിവയുമായി  zന്ധടെപ്പട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരിഹരിക്കുക  എന്നതാണ്
പദ്ധതിയുടെ  ലക്ഷ്യം.   വിപണികളുടെ  നിലവിലുള്ള  അ ിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ  ശാക്തീകരണം,
കേശഖരണം,  ഗതാഗതം,  സംഭരണം,  സംസ്കരണം  എന്നീ  വിവിധ  തലങ്ങളില്  മാർക്കറ്റുകളുടെ 
പ്രവർത്തനങ്ങള്  ഏകേകാപിപ്പിക്കുക,  മാർക്കറ്റ്   ഇWലിwന്സ്  ശക്തിടെപ്പടുത്തുക,  കാർഷിക
വിപണനത്തില്  നൂതന  സാകേLതിക  വിദ്യകള്  സ്വീകരിക്കുക  എന്നിവയാണ്  പ്രധാന  ശ്രദ്ധാ
കേകന്ദ്രങ്ങള്.  ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം താടെഴ ടെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള് തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
എ വിപണി വികസനം 1520.00

1
കാർഷിക ടെമാത്തവ്യാപാര വിപണികളുടെ യും wില്ലാ സംഭരണ 
കേകന്ദ്രങ്ങളുടെ യും ശാക്തീകരണം-പ്രവർത്തന ടെചലവും 
അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനവും

130.00

2 അഗ്മാർക്ക്ടെനറ്റിനും വിപണി വിവര കേശഖരണത്തിനും 40.00
3 കേസ്റ്ററ്റ് അ³ികള്ച്ചറല് കൈപ്രസസ് കേzാർഡ് 80.00
4 ഡ�്യു.റ്റി.ഒ ടെസല് –പ്രവർത്തന സഹായം 5.00
5 കേ³ഡഡ് ആഴ്ച ചന്തകള്ക്കുള്ള അധിക സഹായം 25.00
6 കാർഷിക ടെമാത്ത വ്യാപാര വിപണികളുടെ  ശാക്തീകരണം-

ട്രാന്കേÑാർകേട്ടഷന് സz് സിഡി (പുതിയത്) 50.00
7 ഇകേക്കാകേഷാപ്പുകള്ക്കുള്ള സഹായം 150.00
8 ³ാമചന്ത 145.00
9 നഗര-ടെതരുവ് ആഴ്ച വിപണികളുടെ  രൂപീകരണം 10.00
10 സാധ്യതയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളില് കർഷക മിത്രങ്ങടെള ഉള്

ടെപ്പടുത്തല് 60.00

11 വിതരണ ശൃംഖല പരിപാലനം-സംഭരണത്തിനും 
ഗതാഗതത്തിനും താപനില നിയന്ത്രിത വാഹനം (പുതിയത്) 35.00

12 ഇടുക്കി wില്ലയ്ക്ക് കേകാള്ഡ് ടെചയിന് (പുതിയത്) 185.00
13 വി.എഫ്.സി.ടെക യുടെ  വിപണി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് 500.00
14 ഓണ്കൈലന് മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്കേഫാം, എഫ്.പി.ഒ കേപാർട്ടല് 

കേസവനവും, പരിപാലനവും 5.00

15 അ ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വിദഗ്ദ്ധ കേസവനങ്ങള് 
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുകേവണ്ടി (പുതിയത്) 100.00

zി വിലനിലവാരം സ്ഥിരടെപ്പടുത്തുവാന് വിപണിയില് 
ഇ ടെപടുന്നതിനായി 2200.00

സി കേകരളാ ഫാം ഫ്രഷ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും-അ ിസ്ഥാന വില 1405.00
ആടെക (എ+zി+സി) 5125.00

 

കാർഷിക  ടെമാത്തവ്യാപാര  വിപണികളുടെ യും  wില്ലാ  സംഭരണ  കേകന്ദ്രങ്ങളുടെ യും
അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ  വികസനങ്ങള്ക്കായും  പ്രവർത്തന  ടെചലവുകള്ക്കായും  130.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.   ഇതില്  25.00  ലക്ഷം  രൂപ  വീതം  തിരുവനന്തപുരം,  എറണാകുളം,
കേകാഴികേക്കാ ്  എന്നീ  wില്ലകളില്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  കാർഷിക  ടെമാത്തവ്യാപാര  വിപണികളുടെ 
വികസനത്തിനായി  നീക്കിടെവച്ചിരിക്കുന്നു.  അധികമായി  കേവണ്ടിവരുന്ന തുക വിപണികളുടെ   സ്വന്തം
ഫണ്ടില്  നിന്നും  ഉപകേയാഗടെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.   കാർഷികേകാല്പ്പന്നങ്ങളുടെ  ഏകീകൃത  വിപണി
സുഗമമാക്കുന്നതിന്  e-NAM  മാർഗ്ഗനിർകേ�ശങ്ങള്  അനുസരിച്ചായിരിക്കും  ഈ  വിപണികളുടെ 
പ്രവർത്തനം.   മാർക്കറ്റ്  എക്സിക്യുട്ടീവ്  കമ്മറ്റിയുമായി  കൂ ിയാകേലാചിച്ച്  മാർക്കറ്റ്  ടെസ±ട്ടറിമാർ
തയ്യാറാക്കുന്ന  കർമ്മപദ്ധതിയുടെ  അ ിസ്ഥാനത്തില്  മുന്ഗണനാ  ±മത്തിലായിരിക്കണം  ടെമാത്ത
വിപണിയുടെ  അ ിസ്ഥാന  സൗകര്യവികസനം  ഏടെറ്റടുകേക്കണ്ടത്.   സർക്കാർ  അംഗീകൃത
ഏwന്സിയുടെ  എസ്റ്റികേമറ്റ്  സഹിതമുള്ള  കർമ്മപദ്ധതി  അംഗീകാരത്തിനായി  കൃഷി  ഡയറക്ടർക്ക്
സമർപ്പിക്കണം. പ്രവൃത്തി അംഗീകൃത ഏwന്സികടെള ഏല്പ്പിക്കണം.

 കർഷകർക്ക്  അവരുടെ  ഉല്പന്നങ്ങള്  വില്ക്കുന്നതിനായി  നിലവിടെല  വിപണി  വിവരങ്ങള്
ലഭ്യമാകേക്കണ്ടതുണ്ട്.  കാലികമായ  വിപണിവിവരങ്ങള്  കേശഖരിച്ച്  കർഷകർക്ക്  പ്രാപ്യമായ  ടെവz് 
കൈസറ്റില് ലഭ്യമാക്കും. 40.00  ലക്ഷം രൂപ അഗ് മാർക്ക് ടെനറ്റിനും വിപണി വിവരകേശഖരണത്തിനുമായി
വകയിരുത്തുന്നു.  

80.00  ലക്ഷം രൂപ അ³ികള്ച്ചറല് കൈപ്രസസ് കേzാർഡിടെW പ്രവർത്തനത്തിനും, 5.00  ലക്ഷം
രൂപ  ഡ�്യു.റ്റി.ഒ ടെസല്ലിടെW പ്രവർത്തന ടെചലവുകള്ക്കുമായി നീക്കിടെവച്ചിട്ടുണ്ട്.
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എ  കേ³ഡ്  വിപണികളില്  ഉയർന്ന  വരുമാനമുള്ള  (രണ്ടു്  ലക്ഷം  രൂപ/വിപണി/മാസം)
തിരടെ�ടുക്കടെപ്പട്ട ആഴ്ചചന്തകള്ക്ക് 10000/- രൂപ വീതം അധിക സഹായം നല്കുന്നതിനായി 25.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഉല്പന്നങ്ങള്  കൃഷിവകുപ്പിടെW  മാർക്കറ്റുകളില്  കേലലത്തിന്  എത്തിക്കുന്നതിനായി  കർഷകടെര
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും  അതിലൂടെ  കേനരിട്ടുള്ള വിപണന സൗകര്യങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും  50.00
ലക്ഷം  രൂപ  ട്രാന്സ്കേപ്പാർകേട്ടഷന്  സz് സിഡിയ്ക്കായി  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  സംഭരണ
കേÆാതസ്സില് നിന്നുമുള്ള ദൂരടെത്ത അ ിസ്ഥാനമാക്കി ഗതാഗത സz് സിഡി നല്കും. ഇതിനായി കൃഷി
ഡയറക്ടർ വിശദമായ മാർഗ്ഗകേരഖ പുറടെപ്പടുവിക്കും.

പ്രാകേദശികമായി  ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന  കൈwവകാർഷിക  ഉല്പന്നങ്ങളുടെ  വിപണനത്തിനായി
ഇകേക്കാകേഷാപ്പുകള്  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി  സഹായം  നല്കും.   ഇതിനായി  150.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

എം.എന്.ആർ.ഇ.wി.എസ്  പ്രകാരമുള്ള  വ്യവസ്ഥകള്  ഉപകേയാഗടെപ്പടുത്തി  കൃഷിവകുപ്പ്
പഞ്ചായത്തുതലത്തില്  ³ാമചന്തകള്  സ്ഥാപിക്കും.  തകേ�ശ  സ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുമായി
കൂ ിയാകേലാചിച്ച്  കർഷകസംഘങ്ങള്,  കുടുംzശ്രീ,  സ്വയംസഹായ  സംഘങ്ങള്,  എഫ്.പി.ഒകള്
മുതലായവ മുകേഖന ന പ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം മാർ ക്കറ്റുകളുടെ  അ ിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്ക്കായി ഓകേരാ
മാർക്കറ്റിനും  2.00  ലക്ഷം  രൂപ  നല്കും.  തകേ�ശസ്വയംഭരണ  കേമഖലയില്  നിന്നുള്ള  സഹായവും
ഇതിനായി  ആവശ്യടെപ്പടുന്നതാണ്.  കാർഷിക  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള  സംഭരണ
കേകന്ദ്രമായും wില്ലയിടെല മറ്റ് വിപണികളുടെ  കണ്ണിയായും ഇത് പ്രവർത്തിക്കും.  145.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്
ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നഗരങ്ങളിടെല  ടെതരുവുകളില്  ആഴ്ച  ചന്തകള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ  മാർക്കറ്റ്  ശൃംഖല
വിപുലീകരിക്കും.  ഇതിനായി 10.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കർഷകരുടെ  കൃഷിസ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും മിച്ചമുള്ള കാർഷികേകാല്പ്പന്നങ്ങള് കേശഖരണ/വിപണന
കേകന്ദ്രങ്ങളികേലയ്ക്ക്  എത്തിക്കുക  വഴി  അവയുടെ  വിപണനം  ഫലപ്രദമായി  ഏകേകാപിപ്പിക്കുന്നതിന്
സാധ്യതയുള്ള  പഞ്ചായത്തുകളില്  കർഷകമിത്രങ്ങടെള  ഉള്ടെപ്പടുത്തും.   അതുവഴി  കർഷകർക്ക്
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ  വില്പ്പനയും  വരുമാനവും  സുഗമമാക്കും.   ഓകേരാ  കർഷകമിത്രവും  സംഭരിക്കുന്ന
അളവിടെന അ ിസ്ഥാനമാക്കി കർഷകമിത്രങ്ങള്ക്ക് കേ³ഡഡ് ഇന്ടെസWീവ് ഘ ന പിന്തു രും. അഞ്ച്
wില്ലകളില് കർഷകമിത്രങ്ങടെള ഉള്ടെപ്പടുത്തുന്നതിന് 60.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഗുണനിലവാരം  കുറയാടെത  ഉല്പന്നങ്ങള്  കൈകമാറ്റം  ടെചയ്യുന്നതിനായി  താപനിലനിയന്ത്രിത
വാഹനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന്  താല്പ്പര്യമുള്ള കർഷകഗ്രൂപ്പുകള്/എഫ്.പി.ഒ കള്ക്ക് ഒരു വാഹനത്തിന്
5.00  ലക്ഷം രൂപയായി പരിമിതടെപ്പടുത്തി  50  ശതമാനം സz് സിഡി സഹായം നല്കുന്നതാണ്.  ഈ
തുക  പ്രവർത്തനത്തിനുകേശഷം  zാക്ക്  എWഡ്  സഹായധനമായിട്ടായിരിക്കും  കൈകമാറുക.   ഈ
പ്രവർത്തനത്തിന് 35.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇടുക്കി  wില്ലയിടെല  വട്ടവ ,  കാന്തല്ലൂർ  എന്നിവി ങ്ങളില്  നിന്നുള്ള  കാർഷിക  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
ഗുണനിലവാരം  കുറയാടെത  സംഭരിക്കുന്നതിനും,  കേശഖരിക്കുന്നതിനും  കൈകമാറ്റം  ടെചയ്യുന്നതിനും
ശീതീകരണശൃംഖല  വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി  185.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
വട്ടവ യില് ഒരു പ്രീ കൂളിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, എറണാകുളം, കേകാഴികേക്കാ ്, തിരുവനന്തപുരം
എന്നീ wില്ലകളില് 3 ശീതീകരണ ഔട്ട് ടെലറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, കേഹാർട്ടികേകാർപ്പിടെW നിലവിലുള്ള
കേകാള്ഡ് കേസ്റ്റാകേറw് നവീകരിക്കുന്നതിനും ഈ തുക വിനികേയാഗിക്കും.  വിപണികളുടെ  വികസനത്തിനും
വിപണന  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കുമായി  കേകന്ദ്രകേമഖലയിടെല  പദ്ധതികള്ക്ക്  ലഭ്യമായ  ഫണ്ടുകളുടെ 
സംകേയാwനം ഉറപ്പാക്കും.
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വി.എഫ്.പി.സി.ടെക  യുടെ  മാർക്കറ്റ്  വികസന  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി  500.00  ലക്ഷം  രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.  

ഓണ്കൈലന്  മാർക്കറ്റ്  പ്ലാറ്റ്കേഫാമിടെWയും  എഫ്.പി.ഒ  കേപാർട്ടലിടെWയും  കേസവനം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പരിപാലനത്തിനുമായി 5.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

അ ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങള്ക്കായി വിദഗ്ദ്ധരുടെ  കേസവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്  100.00
ലക്ഷം രൂപ നീക്കി ടെവച്ചിരിക്കുന്നു.

വില സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള വിപണി ഇ ടെപ ല് സഹായമായി  2200.00  ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
വില  ഉറപ്പു  നല്കുക  എന്ന  ലക്ഷ്യകേത്താടെ  വിളടെവടുപ്പ്കാലത്ത്  ടെതരടെ�ടുത്ത  കാർഷിക
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ  നിയുക്ത  ഏwന്സികള്  മുകേഖനയുള്ള  സംഭരണ  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്  ഈ  തുക
വിനികേയാഗിക്കും.   കേകരടെഫഡ്  മുകേഖനയുള്ള  പച്ചകേത്തങ്ങ  സംഭരണത്തിന്  200.00  ലക്ഷം,
കേഹാർട്ടികേകാർപ്പിന്    1500.00  ലക്ഷം,  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക  ക്ക്  100.00  ലക്ഷം,  ഓണം,  ±ിസ്തുമസ്
വിപണികള്ക്കായി 400.00 ലക്ഷം എന്നിങ്ങടെന തുക വകയിരുത്തുന്നു.

വില കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തില് 16 ഇനം പച്ചക്കറികള്ക്കും, പഴങ്ങള്ക്കും പ്രഖ്യാപിച്ച അ ിസ്ഥാന
വില  കർഷകന്  ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്  1405.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.   ഓകേരാ  ഇനത്തിനും
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  ടെzഞ്ച്മാർക്ക്  വിലയില്  നിന്നുമുള്ള  വ്യത്യാസം  കർഷകർക്ക്  കേപ്രാത്സാഹന
വിലയായി  നല്കും.  കാർഷികേകാല്പാദന  കമ്മീഷണറുടെ  അധ്യക്ഷതയില്  സംസ്ഥാനതലത്തില്
കർശനമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം  ഏർടെപ്പടുത്തും.  കേഹാർട്ടികേകാർപ്പ്,  എം.ഡി,  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക
സി.ഇ.ഒ,  ഡിപ്പാർട്ട്ടെമWല് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെല അംഗങ്ങള് ഈ കമ്മിറ്റിയില് ഉള്ടെപ്പടുന്നതായിരിക്കും.
ഈ  കമ്മിറ്റി  കൈത്രമാസ  ഇ കേവളകളില്  കേയാഗം  കേചരുകയും  അ ിസ്ഥാനവില  പദ്ധതിയുടെ 
പുകേരാഗതിയും പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ടെചയ്യുകയും ടെചയ്യും. 

26) വിളടെവടുപ്പിന്കേശഷമുള്ള
പരിപാലനവം മൂല്യവർദ്ധനവും ശീർഷകം : 2435-01-800-94 വിഹിതം: 2020.00 

ലക്ഷം രൂപ

ഇ ത്തരം,  ടെചറുകി ,  സൂക്ഷ്മ  കാർഷിക  സംസ്കരണ/മൂല്യവർദ്ധന  യൂണിറ്റുകള്
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക,   കർഷകരുടെ  വരുമാന  വർദ്ധനവ്  ഉറപ്പുവരുത്തുക,  കർഷക  ഉല്പാദക
സംഘ നകടെള  നവീകരിക്കുക, ടെതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ  ലക്ഷ്യം.
കാർഷിക  കേമഖലയിടെല  സംരംഭകത്വത്തിലും  മൂല്യവർദ്ധനയിലും  നൂതന  സാകേLതിക  വിദ്യകള്
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായം നല്കുന്നു.  അംഗീകൃത മാനദണ്ഢങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി ടെചറുകി 
കർഷക - കാർഷിക വ്യാപാര കണ്കേസാർഷ്യം  (എസ്.എഫ്.എ.സി)  കേനാഡല് ഏwന്സിയായി ഈ
പ്രവർത്തനങ്ങള് ന പ്പിലാക്കും.

ഘ കങ്ങള് തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം ചുവടെ  കേചർക്കുന്നു.

±മ
നമ്പർ ഘ കങ്ങള്     തുക

(രൂപ ലക്ഷത്തില്
1 എസ്.എഫ്.എ.സി മുകേഖന ടെചറുകി  - ഇ ത്തരം മൂല്യവർദ്ധനാ 

യൂണിറ്റുകള്ക്കുള്ള സഹായം 400.00

2
സർക്കാർ/ടെപാതുകേമഖലാ/സഹകരണ/കുടുംzശ്രീ 
യൂണിറ്റ്/എഫ്.പി.ഒ തലത്തില് വിപണികള്ക്കും മൂല്യവർദ്ധനാ 
യൂണിറ്റുകള്ക്കുമുള്ള സഹായം

140.00

3 കേതനീച്ച വളർത്തലിനും, കേതന് ഉല്പാദനത്തിനുമുള്ള സഹായം 80.00
4 പരിശീലനം ഉള്ടെപ്പടെ  എസ്.എഫ്.എ.സി-യ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തന 

സഹായം 100.00
5 അ³ിസ്റ്റാർട്ടപ്പിനുള്ള സഹായവും അ³ിzിസിനസ്സ് ഇന്കുകേzറ്ററും 200.00
6 സൗകേരാർജ്ജത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന വിപണികള് 

(പുതിയത്) 40.00
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7
പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘം/കാർഷിക കർ
മ്മകേസന/കാർഷിക കേസവന കേകന്ദ്രം/കർഷക കൂട്ടായ്മകള് 
എന്നിവയ്ക്ക് ടെകാപ്ര ഉണക്കല് യൂണിറ്റുകള് (പുതിയത്)

140.00

8 നിലവിലുള്ള കർഷക ഉല്പാദക സംഘ നകളുടെ  നവീകരണം 
(പദ്ധതി അധിഷ്ഠിതം) എസ്.എഫ്.എ.സി മുകേഖന (പുതിയത്) 400.00

9 കർഷക ഉല്പാദക സംഘ നകടെള സഹായിക്കുന്നതിന് 
വി.എഫ്.സി.ടെക യ്ക്ക് നല്കുന്ന സഹായം (പുതിയത്) 300.00

10 സംസ്കരണത്തിനായി പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്ന പദ്ധതി അധിഷ്ഠിത സഹായം (പുതിയത്) 200.00

11 ടെചലവുകുറ� പിക് അപ് വാഹനങ്ങള് /IIHR കൈട്രകൈസക്കിള് 
(പുതിയത്) 20.00

ആടെക 2020.00

ടെചറുകി , ഇ ത്തരം, കാർഷിക സംസ്കരണ/മൂല്യവർദ്ധന യൂണിറ്റുകള്, വ്യക്തിഗത/എസ്.എച്ച.്wി
അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  ടെചറുകി  മൂല്യവർദ്ധന  യൂണിറ്റുകള്  തു ങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള  പദ്ധതി  അധിഷ്ഠിത
സഹായം എസ്.എഫ്.എ.സി  മുകേഖന നല്കും.   ആവശ്യമുള്ളി ത്ത്  കൃഷിഭവനുമായി  സംകേയാwിപ്പിച്ച്
പദ്ധതി  ന പ്പിലാക്കും.ടെചറുകി  ഇ ത്തരം  കാർഷിക  സംസ്കരണ  യൂണിറ്റുകള്ക്ക്    സഹായം
നല്കുന്നതിനായി  400.00  ലക്ഷം  രൂപയും,  സർക്കാർ/ടെപാതുകേമഖല/സഹകരണ  എഫ്.പി.ഒകള്
മുകേഖനയുള്ള മൂല്യവർദ്ധന യൂണിറ്റുകള്ക്കുള്ള സഹായമായി 140.00 ലക്ഷം രൂപയും  വകയിരുത്തുന്നു.  

എല്ലാ ടെപ്രാകേപ്പാസലുകള്/കേപ്രാwക്ടുകള് എസ്.എഫ്.എ.സി പരികേശാധിച്ച് എം.എസ്.എം.ഇ യുടെ 
നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗ നിർകേ�ശങ്ങള് അനുസരിച്ച ്ന പ്പിലാക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നല്കും.
ഐ.ആർ.എം.എ,  സി.എഫ്.റ്റി.ആർ.ഐ,  ഐ.ഐ.എം തു ങ്ങിയ പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും
പരിശീലനം  ലഭിച്ച  വകുപ്പിടെല  ഉകേദ്യാഗസ്ഥര ങ്ങുന്ന  വിദഗ്ദ്ധ  സംഘമായിരിക്കും  പദ്ധതികളുടെ 
പരികേശാധനയും നിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും ന ത്തുന്നത്.  

സംസ്ഥാന  കേഹാർട്ടിക്കള്ച്ചർ  മിഷന്  മുകേഖന  എം.ഐ.ഡി.എച്ച,്  ഹണിമിഷന്  എന്നിവയുമായി
സംകേയാwിപ്പിച്ച്  എഫ്.പി.ഒ  കളുടെ  പLാളിത്തകേത്താടെ  കേതന് കർഷകർക്കും  കേതന് ഉല്പാദനത്തിനും
മൂല്യവർദ്ധിത കേതന് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ  കേപ്രാത്സാഹനത്തിനുമായുള്ള പിന്തുണ തു രും.   ഇതിനായി  80.00
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

പരിശീലനം ഉള്ടെപ്പടെ  എസ്.എഫ്.എ.സി യ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തന സഹായമായി  100.00  ലക്ഷം രൂപ
വകയിരുത്തുന്നു.

കാർഷികകേമഖലയില്  സാകേLതികവിദ്യ  അ ിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  നൂതന  ആശയങ്ങള്
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  അ³ിസ്റ്റാർട്ടപ്പുകടെളയും  അ³ിzിസിനസ്സ്  ഇന്കുകേzറ്ററുകകേളയും
കേപ്രാത്സാഹിപ്പികേക്കണ്ടത്  ആവശ്യമാണ്.   ഇതിനായി  200.00  ലക്ഷം  രൂപ  നീക്കിടെവച്ചിരിക്കുന്നു.
മാർഗ്ഗനിർകേ�ശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി  കേകരളാ  സ്റ്റാർട്ടപ്  മിഷന്  മുകേഖനയായിരിക്കും  ഈ
പ്രവർത്തനങ്ങള് ന പ്പിലാക്കുക.

സംസ്കരിച്ചതും  തനതുമായ  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ  വിപണനത്തിന്  50  ശതമാനം  സഹായത്തില്
സൗകേരാർജ്ജത്തില്  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  സഞ്ചരിക്കുന്ന  വിപണികള്ക്ക്  സഹായം  നല്കും.   കേഹാർട്ടി
കേകാർപ്പ്/വി.എഫ്.പി.സി.ടെക  യ്ക്ക്  വിപണനത്തിനായി  ഒരു  സൗകേരാർജ്ജ  ടെമാകൈzല്  വാഹനം
വാങ്ങുന്നതിന് 40.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രാഥമിക  കാർഷിക  സഹകരണ  സംഘം/കാർഷിക  കർമ്മകേസനകള്/കാർഷിക
കേസവനകേകന്ദ്രങ്ങള്/കർഷക ഗ്രൂപ്പുകള് തു ങ്ങിയവയ്ക്ക് ടെകാപ്ര âയർ യൂണിറ്റുകള്, മറ്റ് മള്ട്ടി പർപ്പസ്
കൈâയിംഗ് യൂണിറ്റുകള് എന്നിവയ്ക്കായി 20 ശതമാനം നിരക്കില് സഹായം നല്കും.  ഇതിനായി 140.00
ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.   വ്യവസായ  വകുപ്പ്   കൈâയിംഗ്  യൂണിറ്റുകള്ക്ക്  നല്കുന്ന
സഹായവുമായി ഇത്  സംകേയാwിപ്പിക്കും.  പ്രവർത്തനം/പ്രവൃത്തി ന പ്പിലാക്കിയതിനുകേശഷമുള്ള zാക്ക്
എന്ഡഡ് സഹായധനമായിട്ടായിരിക്കും ഇതു നല്കുക.
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കാർഷിക  ഉല്പാദനം,  സംസ്കരണം,  വിതരണം  എന്നീ  കേമഖലകളില്  എഫ്.പി.ഒകടെള
കേപ്രാത്സാഹിപ്പികേക്കണ്ടതിടെW  പ്രാധാന്യം  കണക്കിടെലടുത്ത്  നിലവിലുള്ള  എഫ്.പി.ഒകടെള
എസ്.എഫ്.എ.സി  മുകേഖന  നവീകരിക്കുന്നതിന്  400.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.
നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  ടെപ്രാകേപ്പാസലുകള്  എസ്.എഫ്.എ.സി  യ്ക്ക്  സമർപ്പിക്കുകയും  ശരിയായ
പരികേശാധനയ്ക്ക്  കേശഷം  കേപ്രാwക്ട്  മാതൃകയില്  സഹായം  നല്കുകയും  ടെചയ്യും.  ഒറ്റത്തവണ
സഹായമായിട്ടായിരിക്കും  ആനുകൂല്യം  നല്കുക.  എഫ്.പി.ഒ  കടെള  തിരടെ�ടുക്കുന്നത്  കേകരളാ
എഫ്.പി.ഒ കേപാളിസി 2020 ടെW അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും.  വി.എഫ്.പി.സി.ടെക
യുടെ  കീഴില് ആരംഭിച്ച എഫ്.പി.ഒ കടെള സഹായിക്കുന്നതിനായി വി.എഫ്.പി.സി.ടെക യ്ക്ക് 300.00 ലക്ഷം
രൂപ നീക്കിടെവച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്കു കീഴില് കേപ്രാwക്ട് അ ിസ്ഥാനത്തില് കാർഷിക
സംസ്കരണ  വ്യവസായം  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  പിന്തുണ  നല്കുന്നതിനായി  200.00  ലക്ഷം  രൂപ
നീക്കിടെവച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഗുണകേമന്മ  നഷ്ടടെപ്പ ാടെത  പഴങ്ങളുകേ യും  പച്ചക്കറികളുകേ യും  കൈകമാറ്റം  സുഗമമാക്കുന്നതിന്
ഓകേരാ  wില്ലയിലും  കർഷകമിത്രങ്ങള്/കാർഷിക  കർമ്മകേസനകള്/അകേ³ാസർവ്വീസ്  ടെസWറുകള്
എന്നിവയ്ക്ക്  50  ശതമാനം  സz് സിഡി  നിരക്കില്  ഐ.ഐ.എച്ച.്ആർ  കൈട്രകൈസക്കിള്/
കുറ�വിലയ്ക്കുള്ള പിക്കപ്പ് വാഹനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന് സഹായം നല്കും.  ഒരു wില്ലയ്ക്ക് ഒരു വാഹനം
എന്ന ±മത്തിലായിരിക്കും ധനസഹായം നല്കുക.  ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ  കേകരള അകേ³ാ ടെമഷനറി
കേകാർപകേറഷന്/കേകരള  അകേ³ാ  ഇന്ഡñീസ്  കേകാർപകേറഷന്  എന്നിവയുമായി  അടുത്ത  zന്ധം
സ്ഥാപിച്ച്  ഈ  പരിപാ ി  ന പ്പിലാക്കും.  സ്വകാര്യ  സംരംഭകർക്കി യില്  ഈ  ആശയം
കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  ഇവ  പ്രദർശന  കേമാഡലുകളായി  പ്രവർത്തിക്കും.   20.00  ലക്ഷം  രൂപ
ഇതിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

27)
    കേകരളകേസ്റ്ററ്റ്കേഹാർട്ടികള്ച്ചറല് കേപ്രാഡക്ട് 

ടെഡവലപ്ടെമW്  കേകാർപ്പകേറഷന് ലിമിറ്റഡ് 
     (ഇന്ടെവസ്റ്റ്ടെമW്)

ശീർഷകം: 4401-00-190-97 വിഹിതം: 100.00 
ലക്ഷം രൂപ

   
സംസ്ഥാനത്തു നീളമുള്ള  കേഹാർട്ടികള്ച്ചറല്  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ  സംഭരണം,  സംസ്കരണം,

വിപണനം, കൂടുതല് പച്ചക്കറികള് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തകേ�ശീയരായ കർഷകടെര കേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക,
അനാവശ്യമായ  വിലക്കയറ്റം  ത യുക  തു ങ്ങിയ  പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി  കേഹാർട്ടികേകാർപ്പിടെന
ചുമതലടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.   2022-23  വർഷടെത്ത  ഓഹരി  മൂലധനമായി  കേഹാർട്ടികേകാർപ്പിന്  100.00
ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.   ഓഹരി  മൂലധനം  കേഹാർട്ടികേകാർപ്പിടെW  zാലന്സ്  ഷീറ്റില്
പ്രതിഫലിക്കണം.

28) കേകരള കേസ്റ്ററ്റ് ടെവയർ ഹൗസിംഗ് കേകാർപ്പകേറഷന് സഹായം വിഹിതം: 135 ലക്ഷം രൂപ

a) കേഗാടെഡൗണ് നിർ
മ്മാണത്തിനുള്ള സഹായം ശീർഷകം : 4408-02-101-98 വിഹിതം:100.00 ലക്ഷം രൂപ

b) കമ്പ്യൂ് ർ വത്ക്കരണത്തിനുള്ള 
സഹായം ശീർഷകം : 2408-02-190-98 വിഹിതം:10.00 ലക്ഷം രൂപ

c) ഓഹരി മൂലധനം ശീർഷകം : 4408-02-190-99 വിഹിതം:25.00 ലക്ഷം രൂപ

കേകരള കേസ്റ്ററ്റ്  ടെവയർ ഹൗസിംഗ്  കേകാർപ്പകേറഷന്  കേഗാഡൗണ് ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള അ³ികള്ച്ചർ
ടെകട്ടി  സമുച്ചയം  നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി  100.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.  കമ്പ്യൂട്ടർ
വല്ക്കരണത്തിനായി 10.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

കേകന്ദ്ര-ടെവയർഹൗസിംഗ്  കേകാർപ്പകേറഷന്  നല്കുന്ന  വിഹിതത്തിന്  തുല്യമായ  സംസ്ഥാന
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സർക്കാരിടെW വിഹിതമായി കേകരള കേസ്റ്ററ്റ് ടെവയർ ഹൗസിംഗ്  കേകാർപ്പകേറഷന്  ഓഹരി മൂലധനമായി
നല്കേകണ്ടതുണ്ട്.  2022-23 കാലയളവില് ഇതിനായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

29) ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ 
അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം ശീർഷകം : 4435-01-101-97 വിഹിതം: 1000.00 

ലക്ഷം രൂപ

നzാർഡിടെW  ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-ല് അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികള്ക്കായി കാർഷിക കേമഖലയിടെല
അ ിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കായി 1000.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  2022-23
കാലയളവില്  XX  മുതല്  XVIII  വടെരയുള്ള ട്രാന്ടെചയ്ക്കു   കീഴില്  പുതിയതായി  അംഗീകരിച്ചതും
ന ന്നുടെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികള് ഏടെറ്റടുക്കും.

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്  പദ്ധതികള്  ന പ്പിലാക്കുന്നതിനായി  കേകരള  കേസ്റ്ററ്റ്  ടെവയർഹൗസിംഗ്
കേകാർപ്പകേറഷനുള്ള സഹായവും ഇതില് ഉള്ടെപ്പടും.

VII)  മറ്റു പരിപാ ികള് 

30) കർഷക കേക്ഷമനിധി കേzാർഡ് ശീർഷകം : 2401-00-109-76      വിഹിതം: 100.00 ലക്ഷം
രൂപ

കാർഷിക  വികസന  കർഷക  കേക്ഷമ  വകുപ്പ്  മുകേഖന  നിലവില്  ന പ്പിലാക്കുന്ന  ടെപന്ഷന്
പദ്ധതികളും  പരിപാ ികളും  കർഷക  കേക്ഷമനിധി  കേzാർഡ്  മുകേഖന  ന പ്പിലാക്കും.   കേzാർഡിടെW
പ്രവർത്തന ചിലവുകള്ക്കായി ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴില് 100.00  ലക്ഷം രൂപ നീക്കിടെവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതില്
വാഹനങ്ങള് വാങ്ങുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.

31)
          സമുദ്രനിരപ്പിന് താടെഴയുള്ള 

കൃഷിക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഗകേവഷണ 
പരിശീലനകേകന്ദ്രം, കുട്ടനാ ് (IRTCBF) 

ശീർഷകം: 2415-01-004-88 വിഹിതം:25.00 ലക്ഷം 
രൂപ

നൂതന പ്രവർത്തനങ്ങള് wനകീയമാക്കുന്നതിനും കുട്ടനാ ് കേമഖലയിടെല പ്രവർത്തനതലത്തിലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തന ടെചലവുകള്ക്കുമായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.   

VIII) കേകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്ധതി - സംസ്ഥാന വിഹിതം

32)
സംകേയാwിത പദ്ധതി - കൃഷി ഉന്നതി കേയാwന             
ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള മറ്റ്  കേകന്ദ്രാവിഷ് കൃത  പദ്ധതികള് 
(40 ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതം)

വിഹിതം:10320.00 ലക്ഷം രൂപ

 
കൃഷി ഉന്നതികേയാwന 60  ശതമാനം കേകന്ദ്ര വിഹിതവും 40  ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതവുമുള്ള

ഒരു  സംകേയാwിത  പദ്ധതിയാണ്.  2021  ജൂകൈല  1  മുതല്  പി.എഫ്.എം.എസ്  നു  കീഴിടെല  സിംഗിള്
കേനാഡല് ഏwന്സി സംവിധാനത്തികേലയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതി മാറിയിട്ടുണ്ട്.  കേദശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മിഷന്
(എന്.എഫ്.എസ്.എം), കേഹാർട്ടിക്കള്ച്ചർ സംകേയാwിത വികസന മിഷന് (എം.ഐ.ഡി.എച്ച)്, സുസ്ഥിര
കൃഷിയ്ക്കുള്ള കേദശീയ മിഷന് (എന്.എം.എസ്.എ), എണ്ണവിത്തുകളും എണ്ണപ്പനകളും സംzന്ധിച്ച കേദശീയ
മിഷന്  (എന്.എം.ഒ.ഒ.പി),  കാർഷിക  വിജ്ഞാന  വ്യാപനത്തിനും  സാകേLതിക  വിദ്യയ്ക്കുമുള്ള  കേദശീയ
പദ്ധതി  (എന്.എം.എ.ഇ.റ്റി)  രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികസ് കേയാwന  (ആർ.ടെക.വി.കൈവ),  പരമ്പരാഗത് കൃഷി
വികാസ് കേയാwന (പി.ടെക.വി.കൈവ), പ്രധാന്മന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി കേയാwന (പി.എം.ടെക.എസ്.കൈവ),
കേദശീയ കാർഷിക വനവത്ക്കരണ പദ്ധതി,  സസ്യസംരക്ഷണത്തിനും സസ്യകേരാഗ കീ  കള വ്യാപന
നിയന്ത്രണ  പരികേശാധനയ്ക്കുമുള്ള  സz് മിഷന്,  വിവര  സാകേLതിക  വിദ്യ,  കാർഷിക
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വിപണനത്തിനായുള്ള സംകേയാwിത പദ്ധതി, കേകന്ദ്ര സഹായകേത്താടെ യുള്ള വിള ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി
എന്നീ  കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികളുടെ  സംസ്ഥാന  വിഹിതം  ഇതിലുള്ടെപ്പടുന്നു.  2022-23  വർഷം  ഈ
പദ്ധതികളിടെല സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 10320.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതില് 1120.00 ലക്ഷം
രൂപ കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനും സാകേLതിക വിദ്യയ്ക്കുമുള്ള പദ്ധതിയുടെ   (എന്.എം.എ.ഇ.റ്റി)
ഉപപദ്ധതിയായ  കാർഷിക  വിജ്ഞാന  വ്യാപനത്തിനായി  (എസ്.എം.എ.ഇ)  നീക്കിടെവച്ചിരിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് കേയാwന (ആർ.ടെക.വി.കൈവ)  യുടെ  സംസ്ഥാന വിഹിതമായി  3200.00  ലക്ഷം
രൂപയും കേഹാർട്ടിക്കള്ച്ചർ സംകേയാwിത വികസന മിഷടെW സംസ്ഥാന വിഹിതമായി  1200.00  ലക്ഷം
രൂപയും,  കാർഷിക യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനായുള്ള സബ്മിഷന് പദ്ധതിയുടെ  സംസ്ഥാന വിഹിതമായി
2800.00 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു.  ഇതിനുപുറകേമ 2022-23 ല് പുതിയ കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്
ഏടെതLിലും അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 2000.00 ലക്ഷം രൂപയും ഇതില്
വകയിരുത്തുന്നു. 

zി )  കേകന്ദ്രാവിഷ് കൃത  പദ്ധതികള് 

1)
സംകേയാwിത പദ്ധതി - കൃഷി ഉന്നതി കേയാwന                   
ഉള്ടെപ്പടെ യുള്ള മറ്റ്  കേകന്ദ്രാവിഷ് കൃത  പദ്ധതികള് 
(60 ശതമാനം കേകന്ദ്ര വിഹിതം)

വിഹിതം :15480.00  ലക്ഷം രൂപ

കൃഷി  ഉന്നതി  കേയാwന  എന്ന  പദ്ധതിയാണ്  കാർഷിക  കേമഖലയില്  ഏടെറ്റടുത്തിട്ടുള്ള
കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതികളുടെ  സംകേയാwിത  പദ്ധതി.   ഈ പദ്ധതിയുടെ  60  ശതമാനം  തുക കേകന്ദ്ര
വിഹിതവും  40  ശതമാനം  തുക  സംസ്ഥാന  വിഹിതവുമാണ്.   തു ർന്ന്  ന പ്പിലാക്കി  വരുന്ന
കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളായ കേദശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മിഷന് (എന്.എഫ്.എസ്.എം),  കേഹാർട്ടികള്ച്ചർ
വികസനത്തിനായുള്ള  മിഷന്  (എം.ഐ.ഡി.എച്ച)്,  കേദശീയ  കാർഷിക  സുസ്ഥിര  പദ്ധതി
(എന്.എം.എസ്.എ), എണ്ണപ്പന, എണ്ണക്കുരു എന്നിവയ്ക്കുള്ള കേദശീയ മിഷന് (എന്.എം.ഒ.ഒ.പി), കാർഷിക
വിജ്ഞാന  വ്യാപനത്തിനും  സാകേLതിക  വിദ്യക്കുമുള്ള  കേദശീയ  പദ്ധതി  (എന്.എം.എ.ഇ.റ്റി),  രാഷ്ട്രീയ
കൃഷി വികാസ് കേയാwന (ആർ.ടെക.വി.കൈവ), പരമ്പരാഗത കൃഷി വികാസ് കേയാwന (പി.ടെക.വി.കൈവ),
പ്രധാന്മന്ത്രി കൃഷി സിജ്ഞയ് കേയാwന(പി.എം.ടെക.എസ്.കൈവ),  അകേ³ാ കേഫാറñിക്കായുള്ള കേദശീയ
പദ്ധതി,  സസ്യകേരാഗ  കീ കളവ്യാപന  നിയന്ത്രണ  പരികേശാധനയ്ക്കായുള്ള  സബ്മിഷന്,  വിവര
സാകേLതിക  വിദ്യ,  കാർഷിക  വിപണനത്തിനായുള്ള  സംകേയാwിത  പദ്ധതി,  കേകന്ദ്ര
സഹായകേത്താടെ യുള്ള വിള ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി എന്നീ പദ്ധതികള് ഇതില് ഉള്ടെപ്പടുന്നു.  2022-23
വർഷം  ഈ  പദ്ധതിയുടെ  പ്രതീക്ഷിത  കേകന്ദ്ര  വിഹിതമായി  15480.00  ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തുന്നു.
ഇതില്  1680.00  ലക്ഷം  രൂപ  കാർഷിക  വിജ്ഞാന  വ്യാപനത്തിനും  സാകേLതിക  വിദ്യക്കുമുള്ള
പദ്ധതിയുടെ  ഉപപദ്ധതിയായ  കാർഷിക  വിജ്ഞന  വ്യാപനത്തിനായി  (എസ്.എം.എ.ഇ)
നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.  ആർ.ടെക.വി.കൈവ യുടെ  കേകന്ദ്ര വിഹിതമായ 4800.00 ലക്ഷം രൂപയും കേഹാർട്ടികള്
ച്ചർ മിഷടെW  (എം.ഐ.ഡി.എച്ച)്  കേകന്ദ്ര വിഹിതമായ  1800.00  ലക്ഷം രൂപയും കാർഷിക യന്ത്രവല്
ക്കരണത്തിനായുള്ള  സബ്മിഷന്  പദ്ധതിയുടെ  കേകന്ദ്ര  വിഹിതമായ  4200.00  ലക്ഷം  രൂപയും  മറ്റ്
കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ  കേകന്ദ്ര വിഹിതമായ  3000.00  ലക്ഷം രൂപയും ഇതില് വകയിരുത്തുന്നു.
ഇതിനു പുറടെമ 2022-23 ല് പുതിയ കേകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള് ഏടെതLിലും അനുവദിക്കുകയാടെണLില്
അവയ്ക്കുള്ള കേകന്ദ്ര വിഹിതവും  ഇതില് നിന്നും  വഹിക്കാവുന്നതാണ്.   കേകന്ദ്ര ഗവണ്ടെമWില് നിന്നും
അനുമതി ലഭിച്ച കേശഷം ഭരണാനുമതി നല്കാവുന്നതാണ്.  ആർ.ടെക.വി.കൈവ ല് കീഴിലുള്ള വിഹിതം
ടെനല്കൃഷി വികസനം,  പച്ചക്കറി  വികസനം,  കൈwവകൃഷി കേപ്രാത്സാഹനം,  ടെമാത്ത വ്യാപാര ടെനല്
കൃഷി  വികസനം,  കൈwവ  കൃഷി  കേപ്രാത്സാഹനം,  ടെമാത്ത  വ്യാപാര  വിപണികളുടെ  അ ിസ്ഥാന
ടെസൗകര്യ  വികസനം,  wില്ലാ  സംഭരണ കേകന്ദ്രങ്ങള്,  നീരസംസ്കരണ കേപ്രാwക്ടകള്ക്കുള്ള സഹായം
എന്നിവയ്ക്കായി വിനികേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
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2) കേദശീയ zകേയാഗ്യാസ് വികസന 
പരിപാ ി ശീർഷകം : 2810-00-105-99 വിഹിതം :150.00 ലക്ഷം 

രൂപ

ഈ  പദ്ധതി  പ്രകാരം  സാധാരണ  zകേയാഗ്യാസ്  പ്ലാന്റും  സാനിറ്ററി  കേ ായ്  ലറ്റ്  പ്ലാന്റും
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും  നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനത്തികേലർടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്  പരിശീലനവും,
ഗുണകേഭാക്താവിനും മറ്റ്  കേ ണ്കീ ഏwന്റുമാർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായവും ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നു.  ഒരു
പ്ലാWിടെW  സബ്സിഡി  നിരക്ക്  wനറല്  വിഭാഗത്തിന്  12000.00  രൂപയും  പട്ടികwാതി  -  പട്ടികവർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തിന്  13000.00  രൂപയുമാണ്.   zകേയാഗ്യാസ് പ്ലാW്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിടെW ടെചലവ്,  പരിശീലന
ടെചലവ്, മറ്റ് പ്രവർത്തന ടെചലവുകള്ക്കും ന ത്തിപ്പിനുമായി വിഹിതം വകടെകാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.  2022-23
ല്  150.00  ലക്ഷം  രൂപ  കേകന്ദ്ര  സഹായമായി  പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.   കേകന്ദ്ര  ഗവണ്ടെമW്  കേപ്രാwക്ട്
അംഗീകരിക്കുന്നതിടെW അ ിസ്ഥാനത്തില് ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
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