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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 144 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

കർഷക േ�മ�ിനാ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. എ� .് സലാം, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

null
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഭ���ര��ം െതാഴിൽ
�ര��ം കാർഷിക േമഖല�െട �ധാന�ം
കണ�ിെല��് കാർഷിക േമഖലയിൽ 5 ല�ം
െതാഴിൽ ��ി�കെയ� ല��േ�ാെട

ആവി�രി�� പ�തികെള�റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന� ഭ���ര��ം െതാഴിൽ
�ര��ം കാർഷിക േമഖല�െട �ധാന�ം
കണ�ിെല�� കാർഷിക േമഖലയിൽ വർ�ി�
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�കെയ�
ല��േ�ാെട ആവി�രി�� പ�തികളാണ്
'ഞ��ം �ഷിയിേല�്', 'പതിനായിരം കർഷക
��കൾ' എ�ീ പ�തികൾ. േകരള സർ�ാരിെ�
ര�ാം �� ദിന പ�തി�െട ഭാഗമായി �വാ�ൾ,
വനിതകൾ, �വാസികൾ �ട�ി എ�ാവെര�ം
�ഷിയിേല�് ആകർഷി��തി�ം േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട കാല�്  ഭേ��ാത്പാദനം
വർ�ി�ി��തി�ം ഭ���ര�
ഉറ�വ���തി�മായി േകരള�ിെല എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��
പ�തികളാണ് ഇവ. േമ�റ� പ�തികൾ�്
�റെമ ര�ാം 100 ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി

�ഭി�ം �ര�ിതം-ഭാരതീയ ��തിക് �ഷി
പ�തിയിൽ 10000 െഹ�ർ �ല�് ൈജവ �ഷി
നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��്. കാർഷിക
ഉത്പ���െട സം�രണം, �ല� വർ�നവ്
എ�ിവ�മായി ബ�െ�� ആരംഭി��

�ണി�കൾ, �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി ബിസിനസ്
കൺേസാർഷ�ം (SFAC) �േഖന കാർഷിക
േമഖലയിെല �� െച�കിട ഇട�രം �ല�വർ�ന
സംരംഭ�ൾ, ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷൻ (FPO) �പീകരി�ൽ എ�ിവ
കാർഷിക രംഗെ� െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിന് സഹായി��താണ്. വിവിധ
വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട ഈ പ�തികൾ
നട�ിലാ��താണ്. േമൽ പ�തിക�െട
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വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം - 1 ആയി

േചർ�ിരി��.

(ബി) ആ�നിക �ഷി രീതികളാണ്
അവലംബി��െത�ിൽ സംഘ�ഷി
അനിവാര�മായതിനാൽ സംഘ�ൾ�്
േ�ാ�ാഹനം നൽ�� രീതിയിലാേണാ ��ത
പ�തികൾ ആ��ണം െച�ിരി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽ പരാമർശി� പ�തികൾ വ��ിഗത

�ണേഭാ�ാ�ൾ�ം ��കൾ�ം േ�ാ�ാഹനം

നൽ�� രീതിയിലാണ് �പീകരി�ി��ത്.
�വാ�െള�ം വനിതകെള�ം �വാസികെള�ം
�ഷിയിേല�് ആകർഷി��തി�ം േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട കാല�്  ഭേ��ാത്പാദനം
വർ�ി�ി��തി�ം ഭ���ര�ാ
ഉറ�വ���തി�മായി സംഘ�ഷി
അടി�ാന�ിൽ േകരള�ിെല എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം നട�ിലാ�� പ�തിയാണ്
"പതിനായിരം കർഷക ��കൾ”. ഓേരാ
പ�ായ�ി�ം പ� �തൽ പതിന� കർഷകർ
ഉൾെ���, �റ�ത് പ� വീതം കർഷക
��കൾ �പീകരി� ഓേരാ ��ക�ം ഒ�
െഹ�റിൽ �റയാ� �ല� ��തായി �ഷി
െച��തിനായാണ് ��ത പ�തി വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്. പ��റി, വാഴ, കി�� - പയർ
വർഗ വിളകൾ, എ����ൾ, െച�ധാന��ൾ
എ�ീ �ഷികളാണ് നട�ിലാ��ത്. ��ത
പരിപാടിയി�െട പ�ായ�് തല�ിൽ �റ�ത്

10 െഹ�ർ �ലെ��ി�ം ആ�നിക �ഷി
രീതികൾ അവലംബി�െകാ�് �തിയതായി
�ഷിയിറ�ാ�ം അ�െന േകരളെമാ�ാെക 10000
െഹ�ർ അധിക �ല�് �ഷി നട�ിലാ���
�ലം സം�ാനെമാ�ാെക �റ�ത് 1.5 ല�ം
െമ�ിക് ടൺ കാർഷിേകാ�ാദന വർ�നവ്
േന�വാ�മാണ് പ�തി ല��മി��ത്.
സർ�ാരിെ� �� ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി
എ�ാ ജന�െള�ം കാർഷിക േമഖലയിേല�്
ആകർഷി�ക എ� ല��േ�ാെട നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� പ�തിയാണ് "ഞ��ം
�ഷിയിേല�്". �ഷി വ��്, തേ�ശ സ�യം ഭരണ
വ��്, മ� അ�ബ� വ��കൾ എ�ിവ�െട
ഏേകാപന�ി�െടയാണ് ��ത പ�തി
നട�ിലാ�ാൻ ല��മി�ി��ത്. എ�ാ
ജന�െള�ം കാർഷിക േമഖലയിേല�്
ആകർഷി�കയാണ് പ�തി�െട �ധാന ല��ം.
�തിയ �ണേഭാ�ാ�ളി�െട 10000 െഹ�ർ
�ല� �ഷി വ�ാപി�ി�വാൻ ല��മി��.
�വാ��െട�ം, �ീക�െട�ം, �വാസിക�െട�ം
സജീവ പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ം. വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ/മ� സർ�ാർ െപാ� േമഖല
�ാപന�ൾ �തലായവ�െട പ�ാളി�ം

�ട�ിയവ�ം ഉൾെപ���താണ്. പ�തി�െട
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�ണേഭാ�ാ�ൾ�് പ��റി വി�് പാ��ക�ം,
പ��റി ൈതക�ം വിതരണം െച�ം.

(സി) കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി�കെയ� ല��ം
േന��തിനായി ഇടനില�ാ�െട �ഷണം
ഒഴിവാ�ി�� വിപണി വി�ലീകരണ�ി�ം �ല�
വർ�ിേതാ����െട വ�ാപന�ി�ം �ൻഗണന
നൽ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നൽ�ം. കർഷക�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി�കെയ� ല��ം േന��തിനായി
ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി�� വിപണി
വി�ലീകരണ�ി�ം �ല� വർ�ിേതാ����െട
വ�ാപന�ി�ം ന�ായവില ലഭ�മാ��തിന് വിവിധ
�മീകരണ�ളാണ് സം�ാന �ഷി വ��്
ആ��ണം െച� നട�ിലാ�ി വ��ത്. േകരള
ഫാം �ഷ്  പഴം പ��റി താ�വില പ�തി 2020
നവംബർ ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. പ�തി�െട
�ഖ�ാപന�ി�െട േകരള�ിെല 16 ഇനം പഴം
പ��റികൾ�ാണ് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ത്.
മര�ീനി, േന�ൻ, ൈകത��, ��ളം, െവ�രി,
പാവൽ, പടവലം, വ�ി�യർ, ത�ാളി, െവ�,
കാേബജ് , കാര�്, ഉ�ള�ിഴ�, ബീൻസ് , ബീ�്��്,
െവ���ി എ�ിവ�ാണ് താ�വില
�ഖ�ാപി�ി��ത്. �ഷി വ��ിെ� AIMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ി�� എ�ാ അർഹരായ
കർഷകർ�ം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം.
ജി�കളിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി� വിള�െട
വില താ�േ�ാൾ ജി�ാ വില േമാണി�റിംഗ്
ക�ി�ി�െട �പാർശ �കാരം �ഷി ഡയറ�ർ
ജി�യിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ക�ം അത്
�കാരം ഉത്പ��ൾ നിലവിെല മാർ��് വില�്
�ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ തിരെ��� 300
വിപണികൾ വഴി സംഭരി��. ഇ�െന
സംഭരി�േ�ാൾ ഉ�ാ�� �ഖ�ാപി� താ�
വിലയിൽ നി�� വ�ത�ാസം കർഷകെ�
അ�ൗ�ിേല�് DBT യായി നൽ��. 2020-21
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 3458 കർഷകർ�് 3.02
േകാടി �പ നൽകിയി��് 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 8401 കർഷകർ�് 7.87 േകാടി �പ
നൽകിയി��്. �ടാെത ഉ�വ കാല�ളിൽ
�േത�കി�  ്ഓണം, വി� കാലയളവിൽ
കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�് സംഭരി��
പ��റികൾ െപാ� വിപണികളിൽ നി�ം
ലഭ�മാ�� അതാത് ഇന��െട സംഭരണ
വിലേയ�ാൾ 10% അധികം വില നൽകി
സംഭരി��. �ഷി വ��് സംഭരി��
ഉത്പ��ൾ �ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ

�വർ�ി�� വിവിധ എ േ�ഡ്  ���കൾ,
ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ്
വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ വഴി
വിപണനം നട�ി വ��. കാർഷിക രംഗെ�
െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ��ി��തി�ം കാർഷിക
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ഉത്പ���െട സം�രണം, �ല� വർ�നവ്
എ�ിവ�മായി ബ�െ��് ആരംഭി��

�ണി�കൾ, �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി ബിസിനസ്
കൺേസാർഷ�ം �േഖന കാർഷിക േമഖലയിെല
�� െച�കിട ഇട�രം �ല�വർ�ന
സംരംഭ�ൾ, ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷൻ �പീകരി�ൽ എ�ിവ
സഹായി��താണ്. സഹകരണ വ��മായി
േചർ�ം ഈ പ�തികൾ നട�ിലാ��.
കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ത��
തര�ിൽ �ല� വർ�ിത ഉത്പ� നിർ�ാണ
വ�വസായ�ൾ�് താെഴ�റ�� പ�തികളാണ്
എസ് .എഫ്.എ.സി വഴി നട�ാ��ത്.SFAC�െട
കീഴിൽ 38 MSME �ണി�കൾ�് ധനസഹായം
നൽകിയി��്.ഇ�രം സംരംഭ�ൾ
�ട��തിനായി ഈ വർഷം400 ല�ം �പ
വകയി��ിയി��. ഇതി� �റേമ 150 ഫാർമർ
െപാഡ�സർ ക�നികൾ ആരംഭി��തി��

നടപടിക�ം �േരാഗമി��. കാർഷിേകാൽ�ാദനം
�തൽ വിപണനം, �ല�വർ�നവ്, അവ�െട
വിപണനം എ�ിവ�െട എ�ാം ഏേകാപന�ം FPO
കൾ ഉറ�ാ��താണ്. സഹകരണ വ��മായി
േചർ�് ഭേ��ാത്പ� സം�രണ �ണി�കൾ
�ാപി��തി�� നടപടിക�ം ആരംഭി�

കഴി�. നഗര സം�രണ േക��ൾ
ശ�ിെപ��ൽ കെ��ർ മാ�കയി��
സം�രണ/വിപണന േക�ം, സം�രണ �ണി�്
�ാപി�ൽ, െസ�ൻഡറി നഗര സം�രണ
�ണി�കൾ �ാപി�ൽ/ഇൻക�േബഷൻ
േക��ൾ �ാപി�ൽ, എ�ിവ ഈ വർഷം
സഹകരണ വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട �ഷി
വ��് നട�ിലാ��. �ടാെത വ��ികൾ�്

സം�രണ �ണി�കൾ ആരംഭി��തി� 50%
സബ് സിഡി നിര�ിൽ 51 േപർ�് 84 ല�ം
�പ�ം, PACS, FPO, മ� �ാപന�ൾ എ�ിവ
�േഖന �ാപി�� സം�രണ �ല� വർ�ിത
�ണി�കൾ ഇൻക�േബഷൻ െസ��കൾ എ�ിവ
�ാപി��തി�ം 9 �ണി�കൾ�് 94 ല�ം �പ
അ�വദി�ി��്. �ഷി�ാ�െട വ�മാനം,
കാർഷിേകാൽ�ാദന�മത, ഉൽ�� സംഭരണം,
ഉൽ����െട വില, �ല�വർ�ിത
�വർ�ന�ളിൽ നി�� വ�മാനം, മ�
അ�ബ� വ�മാന�ൾ എ�ിവയിൽ വർ�നവ്
വ���തി� ശിപാർശകൾ
സമർ�ി��തിനായി മ�ിസഭാ ഉപസമിതി
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�പീകരി�ക�ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�
വ�ക�ം െച��.

(ഡി) കർഷക േ�മ�ിനാ�� പ�തികെള �റി�്
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) കർഷക േ�മ�ിനായി നട�ാ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശം അ�ബ�ം-2ആയി േചർ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   - 1

കകാർഷഷിക മമേഖലയഷിൽ വർദഷിച്ച തതകാഴഷിലവസരങ്ങൾ സൃഷഷിക്കുകതയന്ന ലകക്ഷ്യമതകാതട
ആവഷിഷ്കരഷിക്കുന്ന പദതഷികൾ

ഞങ്ങളന്ധംകൃഷഷിയഷിമലയയ
സർകകാരഷിതന്റെ നൂറു ദഷിന പരഷിപകാടഷിയുതട ഭകാഗമേകായഷി എലകാ ജനങ്ങതളെയുന്ധം കകാർഷഷിക മമേഖലയഷിമലകയ
ആകർഷഷിക്കുക  എന്ന  ലകക്ഷ്യമതകാതട  നടപഷിലകാകകാൻ  ഉമദ്ദേശഷിക്കുന്ന  പദതഷിയകാണയ  "ഞങ്ങളന്ധം
കൃഷഷിയഷിമലയയ".  മകരളെന്ധം  കകാർഷഷിക/ഭകക്ഷ്യ  വഷിഭവങ്ങളെഷിൽ  സസ്വയന്ധം  പരക്ഷ്യകാപ്തത  മനടുക  എന്ന
ലകക്ഷ്യമതകാതട നമുകയ ലഭക്ഷ്യമേകായ കൃഷഷിയഷിടങ്ങൾ ഉപമയകാഗഷിച്ചയ നമുകയ ആവശക്ഷ്യമേകായ അരഷി,  പച്ചകറഷി,
പഴങ്ങൾ,  പകാലയ,  മുട,  മേകാന്ധംസകാഹകാരന്ധം  തുടങ്ങഷിയവ ഉൽപകാദഷിപഷിക്കുവകാൻ സകാദക്ഷ്യമേകാകണന്ധം.  ഇതഷിനകായഷി
"സുഭഷിക  മകരളെന്ധം"  എന്ന  പദതഷി  ബഹ.  മുഖക്ഷ്യമേനഷിയുതട  മനതൃതസ്വതഷിൽ  2020 കകാലഘടന്ധം  മുതൽ
മകരളെതഷിൽ നടപഷിലകാകഷി  വരുന.  തനലഷിതന്റെ ഉൽപകാദനതഷിലന്ധം,  പഴന്ധം,  പച്ചകറഷി,  കഷിഴങ്ങുവഷിളെകൾ,
പകാലയ,  മുട,  മേകാന്ധംസന്ധം  എന്നഷിവയുതട  ഉൽപകാദനതഷിലന്ധം  ഗണക്ഷ്യമേകായ  വർദനവയ  ഉണകായഷിട്ടുണയ.   ഈ
സഷിതഷി നഷിലനഷിർത്തുന്നമതകാതടകാപന്ധം തരഷിശയ ഭൂമേഷികൾ മുഴുവനകായഷി കൃഷഷികകായഷി സജജ്ജീകരഷികതപടുക,
സുരകഷിതമേകായ  ഭകണമേകാണയ  ആമരകാഗക്ഷ്യതഷിതന്റെ  അടഷിസകാനന്ധം  എന്നയ  മേനസഷിലകാകഷി  ഓമരകാ
മകരളെജ്ജീയനുന്ധം കൃഷഷിയഷിമലയയ ഇറങ്ങുക എന്നജ്ജീ ലകക്ഷ്യമതകാതട "ഞങ്ങളന്ധം കൃഷഷിയഷിമലയയ" എന്ന പദതഷി
വഷിവഷിധ വകുപ്പുകളതട സഹകായമതകാതട നടപഷിലകാക്കുന. എത്ര വഷിസ്തൃതഷി കൃഷഷി തചെയ്യുന എനള്ളതല
ഈ പദതഷി തകകാണയ ഉമദ്ദേശഷിക്കുന്നതയ.  ഓമരകാ മകരളെജ്ജീയനഷിലന്ധം കൃഷഷി സന്ധംസകാരന്ധം ഉണർത്തുക, അതുവഴഷി
സകായഷിയകായഷി  നഷിലനഷിൽക്കുന്ന ഒരു കകാർഷഷിക മമേഖല മകരളെതഷിൽ സൃഷഷിതച്ചടുക്കുക എന്നതകാണയ
ലകക്ഷ്യമേഷിടുന്നതയ.
പദതഷിയുതട പ്രധകാന ലകക്ഷ്യങ്ങൾ

 മകരളെജ്ജീയരഷിൽ മുഴുവൻ കകാർഷഷിക സന്ധംസകാരന്ധം ഉണർത്തുക.
 സകായഷിയകായ കകാർഷഷിക മമേഖല സൃഷഷിക്കുക.
 ഭകക്ഷ്യ സസ്വയന്ധം പരക്ഷ്യകാപ്തതയഷിൽ എത്തുക.
 കകാർഷഷിക  മമേഖലയഷിതല  മൂലക്ഷ്യ  വർദനവയ  പ്രമയകാജനതപടുതഷി  സമ്പദയ  വക്ഷ്യവസതയ

ശക്തമേകാക്കുക.
 സുരകഷിത ഭകണന്ധം ലഭക്ഷ്യമേകാക്കുക
 മകരളെതഷിതല കകാലകാവസതയയുന്ധം മേണഷിമനയുന്ധം സമ്പുഷമേകാക്കുക.
 പ്രകൃതഷിതയ/പരഷിസഷിതഷിതയ സന്ധംരകഷിക്കുക.
 കകാർഷഷിക മമേഖലതയ ഇതര ഭകക്ഷ്യമമേഖലകളമേകായഷി മകകാർതഷിണക്കുക.
 കകാർഷഷിക കൂടകായ്മയഷിലൂതട 1 ലകന്ധം തതകാഴഷിലവസരങ്ങൾ  കകാർഷഷിക മമേഖലയഷിൽ സൃഷഷിക്കുക.
 തനതകായ കകാർഷഷിക വഷിഭവങ്ങതളെ സന്ധംരകഷിക്കുക.

പ്രസ്തുത പദതഷിയയ സർകകാർ ഉതരവയ സ.ഉ.(സകാ. ധനന്ധം).131/2022/കൃഷഷി പ്രകകാരന്ധം 4.85 മകകാടഷി രൂപയയ
ഭരണകാനുമേതഷി ലഭഷിച.
പതഷിനകായഷിരന്ധം കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ
മകരളെകാ സർകകാരഷിതന്റെ രണകാന്ധം  നൂറു ദഷിന പദതഷിയുതട  ഭകാഗമേകായഷി  യുവകാകതളെയുന്ധം വനഷിതകതളെയുന്ധം
കൃഷഷിയഷിമലകയ  ആകർഷഷിക്കുന്നതഷിനുന്ധം  മകകാവഷിഡയ  മേഹകാമേകാരഷിയുതട  കകാലതയ  ഭമകക്ഷ്യകാതയപകാദനന്ധം
വർധഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന്ധം  ഭകക്ഷ്യസുരകകാ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിനുമേകായഷി  സന്ധംഘകൃഷഷി  അടഷിസകാനതഷിൽ
മകരളെതഷിതല  എലകാ  പഞകായത്തുകളെഷിലന്ധം  നടപഷിലകാക്കുന്ന  പദതഷിയകാണയ  "പതഷിനകായഷിരന്ധം  കർഷക
ഗ്രൂപ്പുകൾ”.  ഓമരകാ  പഞകായതഷിലന്ധം  പത്തു  മുതൽ  പതഷിനഞ്ചു  കർഷകർ  ഉൾതപടുന്ന  പത്തു  വജ്ജീതന്ധം
കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപജ്ജീകരഷിച ഓമരകാ ഗ്രൂപ്പുകളന്ധം ഒരു തഹക്ടറഷിൽ കുറയകാത സലത്തു പുതുതകായഷി



കൃഷഷി തചെയ്യുന്നതഷിനകായകാണയ പ്രസ്തുത പദതഷി വഷിഭകാവനന്ധം തചെയഷിരഷിക്കുന്നതയ.  പച്ചകറഷി കൃഷഷി,  വകാഴക്കൃഷഷി,
കഷിഴ്ക്കങ്ങു  വർഗ്ഗ  വഷിളെകൾ,  പയർ  വർഗ  വഷിളെകൾ,  എണക്കുരുകൾ,  തചെറുധകാനക്ഷ്യങ്ങൾ  എന്നജ്ജീ
കൃഷഷികളെകാണയ നടപഷിലകാക്കുന്നതയ. 

“പതഷിനകായഷിരന്ധം  കർഷക  ഗ്രൂപ്പുകൾ.”  എന്ന  പരഷിപകാടഷിയഷിലൂതട  പഞകായതയ  തലതഷിൽ
കുറഞ്ഞതയ 10 തഹക്ടർ സലതതങഷിലന്ധം പുതഷിയതകായഷി കൃഷഷിയഷിറകകാനുന്ധം അങ്ങഷിതന മകരളെതമേകാടകാതക
10000 തഹക്ടർ അധഷിക സലതയ കൃഷഷി നടപഷിലകാക്കുന്നതു മൂലന്ധം സന്ധംസകാനതമേകാടകാതക കുറഞ്ഞതയ 1.5
ലകന്ധം തമേടഷികയ ടൺ കകാർഷഷിമകകാലകാദന വർദനവയ മനടുവകാനുമേകാണയ പദതഷി ലകക്ഷ്യമേഷിടുന്നതയ .

പദതഷിയുതട പ്രധകാന ലകക്ഷ്യങ്ങൾ
 സന്ധംസകാനതയ 10000 കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ പുതഷിയതകായഷി രൂപജ്ജീകരഷിക്കുക.
 ഇതഷിലൂതട ഒരു ലകന്ധം ആൾകകാതരതയങഷിലന്ധം പുതഷിയതകായഷി കൃഷഷിയഷിമലക്കു തകകാണ്ടുവരഷിക.
 10000 തഹക്ടർ സലത്തു കൂടുതലകായഷി കൃഷഷിയഷിറക്കുക.
 സന്ധംസകാനതയ ഭമകക്ഷ്യകാലകാദനന്ധം വർദഷിപഷിക്കുക വഴഷി ഭകക്ഷ്യസുരക കകവരഷിക്കുക .
 കൂടുതൽ യുവകാകതളെയുന്ധം സജ്ജീകതളെയുന്ധം പ്രവകാസഷികതളെയുന്ധം കൃഷഷിയഷിമലകയ ആകർഷഷിക്കുക.
 പദതഷിയഷിലൂതട ഒരു ലകന്ധം മപർകയ പ്രതക്ഷ്യകമേകായുന്ധം ഇരുപതഷിനകായഷിരന്ധം മപർകയ പമരകാകമേകായുന്ധം

തതകാഴഷിലവസരങ്ങൾ സൃഷഷിക്കുക.
ഓമരകാ  പഞകായതഷിലന്ധം  കുറഞ്ഞതയ  10  ഗ്രൂപ്പുകതളെങഷിലന്ധം  രൂപജ്ജീകരഷിക്കുക വഴഷി  പരഷിപകാടഷിയുതട  കജ്ജീഴഷിൽ
സന്ധംസകാനതമേകാടകാതക  ഇതരതഷിലള്ള  10000  ഗ്രൂപ്പുകൾ  സൃഷഷികകാൻ  ഉമദ്ദേശഷിക്കുന.
“പതഷിനകായഷിരന്ധം  കർഷക  ഗ്രൂപ്പുകൾ.”  എന്ന  പരഷിപകാടഷിയഷിൽ  സന്ധംസകാനതമേകാടകാതക  10000  ഗ്രൂപ്പുകൾ
രൂപജ്ജീകരഷിച്ചയ  10000  തഹക്ടറഷിൽ  വഷിവഷിധ  വഷിളെകൾ  കൃഷഷി  തചെയ്യുന്നതഷിനയ  ആതക  40.00  മകകാടഷി  രൂപ
(നകാലതു മകകാടഷി രൂപ മേകാത്രന്ധം)  യുതട ആവശക്ഷ്യമുതണന്നയ കണകകാക്കുന.  പ്രസ്തുത പദതഷി രണകാന്ധം നൂറു
ദഷിന കർമ്മ പദതഷിയുതട ഭകാഗമേകായഷി നടപഷിലകാക്കുന.



ക്രമ
നമ്പര് 

സസംരസംഭസം മൂലധന നനികക്ഷേപസം സബനിഡനി 

1 സൂക്ഷ്മ തല സസംരസംഭസം 25 ലക്ഷേസം രൂപവരരയുള്ള സസംരസംഭസം 50% പരമമാവധനി 10 ലക്ഷേസം 

2 രചെറുകനിട സസംരസംഭസം 25  ലക്ഷേസം മുതല്  1  കകമാടനി വരരയുള്ള
സസംരസംഭസം 

40% പരമമാവധനി 25 ലക്ഷേസം 

3 ഇടത്തരസം സസംരസംഭസം 1 കകമാടനി മുതല് 5 കകമാടനി വരര 30% പരമമാവധനി 50 ലക്ഷേസം 
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കർഷക കക്ഷേമതത്തിനനായത്തി നടപനാക്കുന്ന പദ്ധതത്തികളുടട വത്തിശദനാന്ധംശന്ധം

സന്ധംസനാന വത്തിള ഇൻഷുറൻസസ് പദ്ധതത്തി
സന്ധംസനാനതസ്  25  പ്രധനാനടപട്ട  വത്തിളകടള  ഉള്ടപടുതത്തിടകനാണസ്  1995  മുതല്  നത്തിലവത്തിലുള്ള  വത്തിള
ഇൻഷ്ടറൻസസ്  പദ്ധതത്തി  2016-17  ല്  വത്തിള  നഷ്ടപരത്തിഹനാര  തുകയത്തില്  കനാരര്യമനായ  വർദ്ധനവസ് 
വരുതത്തിടകനാണസ്  പുനസന്ധംഘടത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണസ് .  ഇതത്തില്  അന്ധംഗങ്ങളനായ  കർഷകരത്തില്  നത്തിനന്ധം  പ്രപ്രീമത്തിയന്ധം,
രജത്തികസ്ട്രേഷൻ ഫപ്രീസസ് ,  സർകനാരത്തില് നത്തിനള്ള സന്ധംഭനാവന എന്നത്തിവ സസ്വരൂപത്തിചനാണസ്  വത്തിള ഇൻഷ്ടറൻസസ് 
ഫണസ്  രൂപപ്രീകരത്തിക്കുന്നതസ് .  നത്തിലവത്തിലുള്ള  വത്തിളകള്  കൂടനാടത  കതനപ്രീച  വളർതലുന്ധം  ടചെറു  പഴങ്ങളുന്ധം
ഉള്ടപടുതത്തി ഇൻഷസ്വറൻസസ്  പരത്തിരക്ഷേ നല്കുന്നതനായത്തിരത്തിക്കുന്ധം. 2021-22 ല് ഈ പദ്ധതത്തികനായത്തി 2000.00
ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.

പ്രകൃതത്തികക്ഷേനാഭങ്ങള്  അഭത്തിമുഖപ്രീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  കപ്രീടകരനാഗ  ബനാധ  നത്തിയന്ത്രണതത്തിനുമുള്ള
അടത്തിയനത്തിര പരത്തിപനാടത്തി
അവത്തിചെനാരത്തിതമനായ  കനാരണങ്ങളനാല്  കൃഷത്തിനനാശന്ധം  സന്ധംഭവത്തിച  കർഷകർകസ്  അതരന്ധം  സന്ദർഭങ്ങള്
കനരത്തിടുന്നതത്തിനനായത്തി  ടനല്വത്തിതത്തിടന്റെയന്ധം  മറസ്  കനാർഷത്തിക  വത്തിളകളുടടയന്ധം  ഒരു  കരുതല്  കശഖരന്ധം
ഉണനാക്കുന്നതത്തിനുന്ധം, ടവള്ളടപനാകന്ധം തടയനാനനായത്തി ബണസ്  ശകത്തിടപടുത്തുന്നതത്തിനുന്ധം മനാലത്തിനര്യങ്ങള് നപ്രീകന്ധം
ടചെയ്യുന്നതത്തിനുന്ധം  അവശര്യനാധത്തിഷത്തിത  സഹനായന്ധം  നല്കുന്നതത്തിനുമനാണസ്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തിച
നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന്നതസ്.  2021-22-ല്  ഈ  പദ്ധതത്തി  നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  750.00  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.

കർഷക കക്ഷേമനത്തിധത്തി കബനാർഡസ്
കകരള  കർഷക  കക്ഷേമനത്തിധത്തി  കബനാർഡസ്  2019-ടല  കകരള  കർഷക  കക്ഷേമനത്തിധത്തി  നത്തിയമതത്തിടല
വര്യവസകള്  പ്രകനാരമനാണസ്  രൂപപ്രീകരത്തിചതസ്.  കർഷകർകസ്  സമ്പൂർണ്ണ  സനാമൂഹത്തിക  സുരക്ഷേയന്ധം,
ടപൻഷനുന്ധം,  ജപ്രീവത്തിതതത്തിടന്റെ നത്തിർണനായക സമയങ്ങളത്തില് സഹനായവന്ധം നല്കുകടയന്ന ലക്ഷേര്യമനാണസ്
കബനാർഡത്തിനുള്ളതസ്. 18 വയസസ് തത്തികയന്ന ഏടതനാരു കർഷകനുന്ധം ഈ സപ്രീമത്തില് അന്ധംഗമനാകനാവന്നതനാണസ്.
കനാർഷത്തിക വത്തികസന കർഷക കക്ഷേമ വകുപസ് വഴത്തി നത്തിലവത്തില് നടപത്തിലനാക്കുന്ന ടപൻഷൻ പദ്ധതത്തികളുന്ധം
കക്ഷേമ പദ്ധതത്തികളുന്ധം കബനാർഡസ് വഴത്തി ഏടറടുക്കുന്നതനാണസ്.

കർഷക ടപൻഷൻ   
കർഷക  ടപൻഷൻ  പദ്ധതത്തിയത്തില്  രജത്തിസ്റ്റർ  ടചെയത്തിട്ടുള്ള  എലനാ  കർഷകർക്കുന്ധം  അവരുടട
വനാർദ്ധകര്യതത്തില്  ടപൻഷൻ  മുകഖന  സനാമ്പതത്തിക  സഹനായന്ധം  നല്കുന.  60  വയസുന്ധം  അതത്തില്
കൂടുതലുമുള്ള കർഷകർകസ് പ്രതത്തിമനാസന്ധം  1600  രൂപ ടപൻഷനസ് അർഹതയണസ്. 2020-21  സനാമ്പതത്തിക
വർഷന്ധം മുതല് ടപൻഷൻ വത്തിതരണന്ധം കകനപ്രീകൃത ഡത്തിബത്തിടത്തി സന്ധംവത്തിധനാനതത്തിലൂടടയനാണസ്.  ടക്ലെയത്തിമുകള്
പരത്തികശനാധത്തിചസ് 48 മണത്തിക്കൂറത്തിനുള്ളത്തില് ടപൻഷൻ വത്തിതരണന്ധം നടക്കുന.

ടചെറുകത്തിട നനാമമനാത്ര കർഷകർകസ് സസൗജനര്യ വവദദ്യുതത്തി വത്തിതരണന്ധം
കൃഷത്തിയടട  വത്തിസ്തൃതത്തി  പരത്തിഗണത്തികനാടത  ടനല്കർഷകർക്കുന്ധം  2  ടഹക്ടർ  വടരയള്ള  മറ്റുള്ളവർക്കുന്ധം
സസൗജനര്യ വവദദ്യുതത്തി അടലങത്തില് വവദദ്യുതത്തി തനാരത്തിഫസ് ഇളവസ് നല്കത്തി വരുന. കൃഷത്തി ഒരു പരത്തിധത്തി വടര
ലനാഭകരമനാകനാൻ പദ്ധതത്തി വത്തിഭനാവനന്ധം ടചെയ്യുന.

1



കനാർഷത്തിക  വത്തികസന  കർഷക  കക്ഷേമ  വകുപസ്  മുകഖന  നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന്ന  മറ്റു  കക്ഷേമ
പദ്ധതത്തികളുടട വത്തിശദനാന്ധംശങ്ങള്
1.   ടനല്കൃഷത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തി
സന്ധംസനാനനാവത്തിഷസ് കൃത പദ്ധതത്തിയനായ “ടനല്കൃഷത്തി  വത്തികസന പദ്ധതത്തി”  യത്തിടല ഘടക പദ്ധതത്തിയനായ
സുസത്തിരടനല്കൃഷത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്ടപടുതത്തി ടനല്കൃഷത്തികസ്  അതദ്യുല്പനാദനകശഷത്തിയള്ള
ടനല്വത്തിതസ്,  വളന്ധം  ,  വജവ കപ്രീടകരനാഗ നത്തിയന്ത്രണന്ധം മുതലനായവയനായത്തി ഒരു ടഹക്ടറത്തിനസ്  5500/-  രൂപ
നത്തിരകത്തില്  വത്തിതരണന്ധം  ടചെയ.  ഇതത്തിനനായത്തി  2021-22 വർഷതത്തില്  8584.83734  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ  നപ്രീകത്തി
ടവചത്തിരുന.

ടനല്കൃഷത്തി  കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  പ്രകതര്യക  പദ്ധതത്തികളുന്ധം  കൃഷത്തി  വകുപസ്
നടപത്തിലനാക്കുനണസ്.  ഒരു  ടഹക്ടർ  കരടനല്ക്കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്നതത്തിനസ്  13600  രൂപയന്ധം,  ഒരുപ്പൂ  ടചെയ്യുന്ന
വയലുകള്  ഇരുപ്പൂ  ആക്കുന്നതത്തിനസ്  10000  രൂപയന്ധം  പ്രകതര്യക  ടനലത്തിനങ്ങളുടട  (ടപനാകനാളത്തി,  ഞവര,
ജപ്രീരകശനാല,  ഗനകശനാല,  രകശനാലത്തി,  ബസ്മതത്തി)  വത്തികസനതത്തിനനായത്തി ടഹക്ടറത്തിനസ്  10000/-  രൂപയന്ധം
സബത്തിഡത്തിയനായത്തി നല്കുനണസ്. 2021-22  വർഷതത്തില് “ടനല്കൃഷത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തി” യത്തിടല ഘടക
പദ്ധതത്തിയനായ  കരടനല്  കൃഷത്തികസ്  55  ലക്ഷേന്ധം  രൂപയന്ധം,  ഒരുപ്പൂ  ടചെയ്യുന്ന  വയലുകള്  ഇരുപ്പൂ
ആക്കുന്നതത്തിനസ്  50  ലക്ഷേന്ധം  രൂപയന്ധം,  പ്രകതര്യക  ടനലത്തിനങ്ങളുടട  കൃഷത്തികനായത്തി  50  ലക്ഷേന്ധം  രൂപയന്ധം
നപ്രീകത്തിടവചത്തിരുന.  
തരത്തിശസ് ടനല്കൃഷത്തികനായത്തി സുഭത്തിക്ഷേകകരളന്ധം പദ്ധതത്തിയടട ഭനാഗമനായത്തി വർഷന്ധം  35000  രൂപ കർഷകനുന്ധം
5000  രൂപ  ഭൂവടമകള്ക്കുന്ധം  കചെർതസ്  ആടക  സഹനായധനമനായത്തി  ടഹക്ടടറനാന്നത്തിനു  40000  രൂപ
നല്കുന. ഇതത്തിനനായത്തി 2021-22 വർഷതത്തില് 300 ലക്ഷേന്ധം രൂപ നപ്രീകത്തിടവചത്തിരുന.

പനാടകശഖരസമത്തിതത്തികളുടട  പ്രവർതന  ചെത്തിലവത്തിനനായത്തി  ടഹക്ടറത്തിനസ്  360  രൂപ  ക്രമതത്തില്
സഹനായധനന്ധം  നല്കുന.  ഇതത്തിനനായത്തി  2021-22  വർഷതത്തില്  300  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ നപ്രീകത്തി  ടവചത്തിരുന.
സന്ധംസനാനത്തുള്ള  പതസ്  ടനല്കൃഷത്തി  വത്തികസന  ഏജൻസത്തികള്കസ്  അവരുടട  പ്രവർതന
ടചെലവകള്ക്കുന്ധം കപ്രനാജക്ടസ് അധത്തിഷത്തിത പ്രവർതനങ്ങള്ക്കുന്ധം തുക അനുവദത്തിക്കുനണസ്. ഇതത്തിനനായത്തി 2021-
22 വർഷതത്തില്  “ടനല്കൃഷത്തി  വത്തികസന  പദ്ധതത്തി”  യത്തില്  ഉള്ടപടുതത്തി  68.16266  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ
നപ്രീകത്തിടവചത്തിരുന.  പനാടകശഖര  സമത്തിതത്തികളുടട  അടത്തിസനാന  സസൗകരര്യ  വത്തികസന  പ്രവർതനങ്ങള്
കപ്രനാജക്ടസ്  അധത്തിഷത്തിതമനായത്തി  നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനസ്  70  ലക്ഷേന്ധം  രൂപയന്ധം  പ്രകൃതത്തികക്ഷേനാഭന്ധം  ഉണനാകുന്ന
അവസരങ്ങളത്തില് അതര്യനാവശര്യമനായത്തി  ടനല്കൃഷത്തി  സന്ധംരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  നടപത്തിലനാകകണ അടത്തിയനര
പ്രവർതനങ്ങള്കനായത്തി 50 ലക്ഷേന്ധം രൂപയന്ധം 2021-22 വർഷതത്തില് ടനല്കൃഷത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തിയത്തില്
നപ്രീകത്തിടവചത്തിരുന.

2021-22  വർഷതത്തില് ടനല്കൃഷത്തികനാവശര്യമനായ ഗുണകമന്മയള്ള ടനല്വത്തിതസ്  ഉതസ്പനാദത്തിപത്തിചസ്
കർഷകർകസ്  ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനസ്  രജത്തികസ്റ്റർഡസ്  വത്തിത്തുതസ്പനാദക  പദ്ധതത്തി  2500  ടഹക്ടർ  സലതസ്
നടപത്തിലനാക്കുവനാനുന്ധം  അപ്രകനാരന്ധം  10000  ടണ്  ടനല്വത്തിതസ്  കകരള  സന്ധംസനാന  വത്തിതസ്  വത്തികസന
അകതനാറത്തിറത്തി  മുഖനാനത്തിരന്ധം  സന്ധംഭരത്തിചസ്  വത്തിതരണന്ധം  ടചെയ്യുവനാനുന്ധം  പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷകരത്തിച  നടപനാകത്തി.
ടനല്വയലുകളുടട ഉടമസർകസ് ടഹക്ടറത്തിനസ് 2000 രൂപ നത്തിരകത്തില് കറനായല്റത്തി നല്കുന. ഇതത്തിനനായത്തി
2021-22 വർഷതത്തില് ടനല്കൃഷത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തിയത്തില് 9000 ലക്ഷേന്ധം രൂപ നപ്രീകത്തിടവചത്തിരുന.

2.   പ്രനാകദശത്തിക പ്രനാധനാനര്യമുള്ള വത്തിളകളുടട വത്തികസന പദ്ധതത്തി
തനാടഴ ടകനാടുതത്തിരത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് നടപത്തിലനാക്കുന.
a.  എണ്ണക്കുരു  വത്തിളകളനായ  എള്ളസ്  കൃഷത്തികസ്  10000  രൂപ  ഒരു  ടഹക്ടറത്തിനസ്  എന്ന  നത്തിരകത്തില്  600
ടഹക്ടറത്തിനുന്ധം,  നത്തിലകടല  കൃഷത്തികസ്  ടഹക്ടറത്തിനസ്  20000/-  രൂപ  നത്തിരകത്തില്  200  ടഹക്ടറത്തിനുന്ധം  കചെർതസ്
ആടക 800 ടഹക്ടറത്തിനസ് ആനുകൂലര്യന്ധം നല്കുന. 
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b.  കരത്തിമ്പസ് കൃഷത്തികസ് ടഹക്ടറത്തിനസ്  20000/-  രൂപ നത്തിരകത്തില് 350 ടഹക്ടറത്തിനസ് കർഷകർകസ് ധനസഹനായന്ധം
ലഭര്യമനാക്കുന. 
c.  ഇടുകത്തി,  പനാലകനാടസ്  (അട്ടപനാടത്തി  കമഖല)  ജത്തിലകളത്തിടല  കഗനാത്രവർഗ്ഗ  കമഖലയത്തിടല  186  ടഹക്ടർ
ടചെറുധനാനര്യ കൃഷത്തികനായത്തി ധനസഹനായന്ധം ലഭര്യമനാക്കുന.
d. സുഭത്തിക്ഷേ കകരളന്ധം ഘടകതത്തില് ഉള്ടപടുതത്തി തരത്തിശസ് ഭൂമത്തിയത്തിടല ടചെറുധനാനര്യ കൃഷത്തികനായത്തി ടഹക്ടറത്തിനസ്
30000/- രൂപ നത്തിരകത്തില് 166.67 ടഹക്ടറത്തിനസ് ആനുകൂലര്യന്ധം നല്കുന.
e. ഇടുകത്തി ജത്തിലയത്തിടല ടവളുത്തുള്ളത്തി കൃഷത്തികസ് ടഹക്ടറത്തിനസ് 30000/- രൂപ നത്തിരകത്തില് 100 ടഹക്ടറത്തില് കൃഷത്തി
ടചെയ്യുന്നതത്തിനസ് ധനസഹനായന്ധം നല്കുന. 

2020 -21  സനാമ്പതത്തിക വർഷതത്തില് ബജറസ് ടപ്രനാവത്തിഷൻ  202  ലക്ഷേന്ധം ആയത്തിരുന.  എന്നനാല്
2021  - 22  സനാമ്പതത്തിക വർഷന്ധം അതസ്  323  ലക്ഷേന്ധം രൂപയനായത്തി വർദ്ധത്തിപത്തിചത്തിരുന.  ആയതു പ്രകനാരന്ധം
വത്തിവത്തിധ വത്തിളകള്കസ് വർദ്ധത്തിച നത്തിരകത്തില് ഈ വർഷന്ധം ആനുകൂലര്യന്ധം നല്കനാ൯ സനാധത്തിച. എള്ളസ് കൃഷത്തികസ്
5000  രൂപ/ടഹ.  എന്നതസ്  10000  രൂപ/ടഹ.,  നത്തിലകടല കൃഷത്തികസ്  15000  രൂപ/ടഹ.  എന്നതത്തില് നത്തിനന്ധം
20000  രൂപ/ടഹ.,  ടചെറുധനാനര്യ  കൃഷത്തികസ്  10000  രൂപ/ടഹ.  എന്നതത്തില്  നത്തിന്നസ്  20000  രൂപ/ടഹ.
എന്നത്തിങ്ങടന നത്തിരകസ് വർധത്തിപത്തിചത്തിരുന.

3.   പയർവർഗ്ഗ വത്തിള  ,   കത്തിഴങ്ങസ് വർഗ്ഗ വത്തിള കപ്രനാതനാഹന പദ്ധതത്തി
തനാടഴ ടകനാടുതത്തിരത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് നടപത്തിലനാക്കുന. 
320  ടഹക്ടറത്തില്  കത്തിഴങ്ങസ്  വർഗ്ഗ  വത്തിളകള്  കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്നതത്തിനസ്  ടഹക്ടറത്തിനസ്  20000  രൂപ  നത്തിരകത്തില്
ആനുകൂലര്യന്ധം നല്കുന. കഗനാത്ര വർഗ്ഗ കമഖലയത്തില് കത്തിഴങ്ങസ് വർഗ്ഗ വത്തിളകളുടട കപ്രനാതനാഹനതത്തിനനായത്തി
25000  രൂപ/ടഹക്ടർ എന്ന നത്തിരകത്തില്  40  ടഹക്ടർ കൃഷത്തികസ് ആനുകൂലര്യന്ധം നല്കുന. 300  ടഹക്ടറത്തില്
പയർ  വർഗ്ഗ  വത്തിളകള്  കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്നതത്തിനുന്ധം  20000  രൂപ/ടഹക്ടർ  ആനുകൂലര്യന്ധം  ലഭത്തിക്കുന്ധം.  സുഭത്തിക്ഷേ
കകരളന്ധം എന്ന ഘടകതത്തില് കത്തിഴങ്ങസ് വർഗ്ഗ വത്തിളകള് 570 ടഹക്ടറത്തില് ഇടവത്തിള കൃഷത്തി ടചെയ്യുന്നതത്തിനുന്ധം 70
ടഹക്ടർ തരത്തിശസ്  ഭൂമത്തിയത്തില് കൃഷത്തി ടചെയ്യുന്നതത്തിനുന്ധം ആനുകൂലര്യന്ധം അനുവദത്തിക്കുന.  കൂടനാടത, 50  ടഹക്ടർ
തരത്തിശസ്  ഭൂമത്തിയത്തില്  പയർ  വർഗ്ഗ  വത്തിളകള്  കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്നതത്തിനുന്ധം  ആനുകൂലര്യന്ധം  നല്കുന.  2020  -21
സനാമ്പതത്തിക  വർഷതത്തില്  ബജറസ്  വത്തിഹത്തിതന്ധം  150  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ  ആയത്തിരുന.  ആയതസ്  2021–22
സനാമ്പതത്തിക വർഷന്ധം 243 ലക്ഷേന്ധം രൂപയനായത്തി വർദ്ധത്തിപത്തിചത്തിരുന. ആയതു പ്രകനാരന്ധം വത്തിവത്തിധ വത്തിളകള്കസ്
വർദ്ധത്തിച  നത്തിരകത്തില്  ഈ  വർഷന്ധം  ആനുകൂലര്യന്ധം  നല്കനാ൯  സനാധത്തിച.  പയർ  വർഗ്ഗ  വത്തിള  കൃഷത്തികസ്
ടഹക്ടറത്തിനസ് 10000 രൂപ എന്നതസ് 20000 രൂപയനായന്ധം, കത്തിഴങ്ങസ് വർഗ്ഗ വത്തിള കൃഷത്തികസ് ടഹക്ടറത്തിനസ് 15000 രൂപ
എന്നതസ്  നത്തിനന്ധം  20000  രൂപയനായന്ധം,  കഗനാത്ര  വർഗ്ഗ  കമഖലയത്തിടല  കത്തിഴങ്ങസ്  വർഗ്ഗ  വത്തിള  കൃഷത്തികസ്
ടഹക്ടറത്തിനസ്  20000  രൂപ എന്നതസ്  25000  രൂപയനായന്ധം വർധത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണസ്.  സുഭത്തിക്ഷേ കകരളന്ധം പദ്ധതത്തിയത്തില്
ഉള്ടപടുതത്തി കത്തിഴങ്ങസ് വർഗ്ഗ വത്തിളകള് ഇടവത്തിള കൃഷത്തി ടചെയ്യുന്നതത്തിനസ് ടഹക്ടറത്തിനസ് 10,000 രൂപ നല്കുന.

4.   സമഗ്ര പചകറത്തി കൃഷത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തി
പ്രസ്തുത  പദ്ധതത്തിയത്തില്  അനര്യസന്ധംസനാനങ്ങളത്തില്  നത്തിനന്ധം  വരുന്ന  പചകറത്തികള്  ഒഴത്തിവനാകത്തി
സന്ധംസനാനതത്തിനനാവശര്യമനായ  പചകറത്തികള്  വര്യനാവസനായത്തിക  അടത്തിസനാനതത്തിലുന്ധം,  വപ്രീട്ടുവളപ്പുകളത്തിലുന്ധം
ഉലനാദത്തിപത്തിക്കുവനാൻ  കവണ  കബനാധവല്കരണവന്ധം  ഉലനാദന  ഉപനാധത്തികളുടട  ലഭര്യതയന്ധം  ഉറപനാക്കുവനാൻ
കവണത്തിയള്ള വത്തിവത്തിധ ഘടകങ്ങള് വത്തിഭനാവനന്ധം ടചെയതസ് നടപത്തിലനാകത്തി വരുന.  ഇതത്തികലയനായത്തി  2021-22
സനാമ്പതത്തിക  വർഷന്ധം  7445  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തി.  പചകറത്തി  ഉലനാദനന്ധം  വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം
സസ്വയന്ധംപരര്യനാപ്തതയത്തികലയസ്  എത്തുന്നതത്തിനുന്ധം  ലക്ഷേര്യമത്തിട്ടുടകനാണസ്  കനാർഷത്തിക  വത്തികസന  കർഷക  കക്ഷേമ
വകുപസ് ചുവടട കചെർതത്തിട്ടുള്ള സമഗ്ര പചകറത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തി ഘടകങ്ങള് നടപത്തിലനാകത്തി വരുന.
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a)  ഓണതത്തിനസ്  ഒരു മുറന്ധം  പചകറത്തി  ഉള്ടപടടയള്ള വപ്രീട്ടുവളപത്തിടല പചകറത്തി  കൃഷത്തി  കപ്രനാതനാഹനന്ധം:
വപ്രീട്ടുവളപത്തില്  കൃഷത്തി  ടചെയനാനനായത്തി  സ്കൂള്  വത്തിദര്യനാർതത്തികള്  മുകഖനയന്ധം  കർഷകർ  മുകഖനയന്ധം  വത്തിവത്തിധ
ഇനങ്ങള് അടങ്ങത്തിയ പചകറത്തി വത്തിത്തുകളുന്ധം വതകളുന്ധം കർഷകർക്കുസ് സസൗജനര്യമനായത്തി വത്തിതരണന്ധം നടതത്തി
വരുന.  വത്തിവത്തിധ ഇനന്ധം പചകറത്തി  വത്തിത്തുകള് അടങ്ങത്തിയ  10/-  രൂപയടട  80  ലക്ഷേന്ധം പചകറത്തി  വത്തിതസ്
പനായറ്റുകളുന്ധം,  2.50  രൂപ  വത്തിലയള്ള  272.16  ലക്ഷേന്ധം  പചകറത്തി  വതകളുന്ധം  വത്തിദര്യനാർതത്തികള്ക്കുന്ധം,
കർഷകർക്കുന്ധം,  വപ്രീട്ടമ്മമനാർക്കുന്ധം,  വത്തിവത്തിധ സന്നദ്ധസന്ധംഘടനകള്ക്കുന്ധം,  മനാധര്യമങ്ങള്ക്കുന്ധം സസൗജനര്യമനായത്തി
വത്തിതരണന്ധം  ടചെയവരുന.  ഓണതത്തിനസ്  വത്തിഷരഹത്തിതമനായ  പചകറത്തി  വപ്രീട്ടുവളപത്തില്  നത്തിനന്ധം  തടന്ന
ലഭര്യമനാകനാൻ ഉകദ്ദേശത്തിചനാണസ് ഓണകനാലതസ് ഈ പദ്ധതത്തി നടപത്തിലനാക്കുന്നതസ്.

b) സനാപനങ്ങള് വഴത്തി പചകറത്തി കൃഷത്തി: 
സന്ധംസനാനതസ് സ്കൂളുകളത്തില് പചകറത്തികതനാട്ടന്ധം കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ് സമഗ്ര പചകറത്തി വത്തികസന
പദ്ധതത്തി പ്രകനാരന്ധം ‘സനാപനങ്ങള് വഴത്തിയള്ള പചകറത്തി കൃഷത്തി’ എന്ന മുഖര്യ ഘടകന്ധം നടപത്തിലനാകത്തി വരുന.
സന്ധംസനാനടത  തത്തിരടഞ്ഞെടുത  2500  വത്തിദര്യനാലയങ്ങളത്തില്  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  നടപത്തിലനാകനാൻ
ലക്ഷേര്യമത്തിടുന.  വത്തിദര്യനാലയങ്ങളത്തില് പചകറത്തികതനാട്ടന്ധം  തയനാറനാക്കുന്നതത്തിനുസ്  4,000  രൂപ നത്തിരകത്തില്  (ഒരു
വത്തിദര്യനാലയന്ധം  എന്ന  കണകത്തില്)  ധനസഹനായന്ധം  നല്കത്തി  വരുന.  കൂടനാടത
വത്തിദര്യനാർതത്തി/വത്തിദര്യനാർതത്തിനത്തികടള കൃഷത്തിയത്തികലയസ് ആകർഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം നൂതന കൃഷത്തി രപ്രീതത്തികടളക്കുറത്തിചസ്
അവകബനാധന്ധം  നല്കുന്നതത്തിനുമനായത്തി  ഹരത്തിത  ക്ലെബ്ബുകള്  രൂപപ്രീകരത്തിക്കുനമുണസ്.  ഇതത്തിനനായത്തി  ഈ
സനാമ്പതത്തിക  വർഷന്ധം  100  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  സനാപനങ്ങളത്തില്  പചകറത്തി  കൃഷത്തി
കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  സർകനാർ/സർകനാരത്തിത/സസ്വകനാരര്യ  സനാപനങ്ങളത്തില്  കപ്രനാജക്ടസ്
അടത്തിസനാനതത്തില് പചകറത്തി കൃഷത്തിയസ് ധനസഹനായന്ധം നല്കത്തി വരുന.  ഈ ഘടകതത്തില്  100  ലക്ഷേന്ധം
രൂപ 2021-22 സനാമ്പതത്തിക വർഷതത്തില് വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.

c) ജത്തിലനാ ക്ലെസ്റ്റർ വത്തികസനന്ധം:
വര്യനാവസനായത്തിക അടത്തിസനാനതത്തില് പചകറത്തി  കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്ന കർഷകടര സഹനായത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി,
കുറഞ്ഞെതസ്  15  കർഷകർ  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  ക്ലെസ്റ്റർ  രൂപപ്രീകരത്തിചസ്  കുറഞ്ഞെതസ്  5  ടഹക്ടർ  വടരയന്ധം
പരമനാവധത്തി  7  ടഹക്ടർ വടരയന്ധം പചകറത്തി കൃഷത്തി നടപത്തിലനാക്കുന്ന ക്ലെസ്റ്റർ ഒന്നത്തിനസ് പരമനാവധത്തി  1  – 1.25
ലക്ഷേന്ധം രൂപ വപ്രീതന്ധം  ധനസഹനായന്ധം നല്കത്തിടകനാണള്ള പദ്ധതത്തിയനാണസ്.  പമ്പസ്ടസറ്റുന്ധം  മറ്റു  അനുബന
ഘടകങ്ങളുന്ധം  വനാങ്ങുന്നതത്തിനസ്  യൂണത്തിടറനാന്നത്തിനസ്  50  ശതമനാനന്ധം  സബത്തിഡത്തി  നത്തിരകത്തില്  10000/-  രൂപ
വടരയന്ധം,  സസര്യസന്ധംരക്ഷേണ  ഉപനാധത്തികള്  എന്നത്തിവ  വനാങ്ങുന്നതത്തിനസ്  യൂണത്തിടറനാന്നത്തിനസ്  1500/-  രൂപ
വടരയന്ധം  സബത്തിഡത്തി  നല്കത്തി  വരുന.  സ്റ്റനാകഗർഡസ്  ക്ലെസ്റ്ററുകള്കസ്  ടഹക്ടടറനാന്നത്തിനസ്  പനല്
ആവശര്യമുള്ളതുന്ധം,  പനല് ആവശര്യമത്തിലതതുമനായ ഇനങ്ങളുടട അടത്തിസനാനതത്തില്  20,000/-  മുതല്
25000/-  രൂപ  വടര  നത്തിരകത്തില്  ധനസഹനായന്ധം  നല്കുന.  ഇതുകൂടനാടത  പരമ്പരനാഗത  പചകറത്തി
ഇനങ്ങളുടട  വത്തിത്തുലനാദനന്ധം,  വത്തിതരണന്ധം,  പ്രചെരണന്ധം  എന്നത്തിവയന്ധം  ഈ  പദ്ധതത്തി  ഘടകതത്തില്
ഉള്ടപടുതത്തി ധനസഹനായന്ധം നല്കത്തി വരുന.  കൂടനാടത ദപ്രീർഘകനാല പചകറത്തി വത്തിളകളനായ ശപ്രീമചക,
മുരത്തിങ്ങ,  അഗതത്തി,  കറത്തികവപത്തില  തുടങ്ങത്തിയവയടട  വനാണത്തിജര്യനാടത്തിസനാനതത്തിലുള്ള  ഉലനാദനതത്തിനുന്ധം,
ഇടുകത്തി  ജത്തിലയത്തില്  ശപ്രീതകനാല  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്നതത്തിനുന്ധം  ധനസഹനായന്ധം  നല്കത്തി  വരുന.
ഇതരതത്തില് ഇതത്തികലയനായത്തി ഈ സനാമ്പതത്തിക വർഷന്ധം 2725 ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.

d) കഗ്രഡഡസ്ക്ലെസ്റ്ററുകളുടട വത്തികസനന്ധം:
പുതത്തിയ  'എ'  കഗ്രഡസ്ക്ലെസ്റ്ററുകളുടട രുപപ്രീകരണതത്തിനനായത്തി ക്ലെസ്റ്റടറനാന്നത്തിനസ്  6.3  ലക്ഷേന്ധം രൂപ നത്തിരകത്തില്
ധനസഹനായന്ധം  നല്കത്തി  വരുന.  കനാരര്യക്ഷേമമനായത്തി  പ്രവർതത്തിക്കുന്ന  എ  കഗ്രഡസ്  ക്ലെസ്റ്ററുകള്ക്കുള്ള
ധനസഹനായന്ധം:  എ  കഗ്രഡസ്  ക്ലെസ്റ്ററുകളുടട  കഗ്രഡത്തിങ്ങത്തിടന്റെ  അടത്തിസനാനതത്തില്  കനാരര്യക്ഷേമമനായത്തി
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പ്രവർതത്തിക്കുന്ന ടബസ്റ്റസ് ടപർകഫനാർമത്തിന്ധംഗസ് എ കഗ്രഡസ് ക്ലെസ്റ്ററുകള്ക്കുസ് 5 ലക്ഷേന്ധം രൂപ നത്തിരകത്തില് അധത്തിക
ധനസഹനായന്ധം  നല്കത്തി  വരുന.  ഈ  സനാമ്പതത്തിക  വർഷന്ധം  5  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ  ഇതത്തിനനായത്തി
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.
e) മട്ടുപനാവസ് കൃഷത്തി കപ്രനാതനാഹനവന്ധം, മനാലത്തിനര്യ സന്ധംസരണവന്ധം മട്ടുപനാവസ് കൃഷത്തി കപ്രനാതനാഹനവന്ധം, മനാലത്തിനര്യ
സന്ധംസരണവന്ധം എന്ന ഘടകതത്തില് ഉള്ടപടുതത്തി പചകറത്തി  വതകള് നട്ടുപത്തിടത്തിപത്തിച കഗ്രനാബനാഗുകള്
കർഷകർക്കു നല്കുന. 25  കഗ്രനാബനാഗുകള് അടങ്ങത്തിയ 2000/-  രൂപ വത്തിലവരുന്ന ഒരു യൂണത്തിറത്തിനസ്  75
ശതമനാനന്ധം സബത്തിഡത്തിയത്തില്  500/-  രൂപയസ്  കർഷകർക്കുസ് വത്തിതരണന്ധം ടചെയ്യുന. 2021-22  സനാമ്പതത്തിക
വർഷതത്തില്  56333  യൂണത്തിറസ്  കഗ്രനാബനാഗസ്  കർഷകർക്കുസ്  നല്കുവനാനനായത്തി  845  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.

f) ഹരത്തിത ഗ്രൂപ്പുകളുടട രൂപപ്രീകരണന്ധം 
നഗര  പ്രകദശങ്ങളത്തില്  പ്രവർതത്തിച  വരുന്ന  3  മുതല്  5  വടരയടട  ടറസത്തിഡന്റെസ്സസ്
അകസനാസത്തികയഷനുകടള  ഉള്ടപടുതത്തിടകനാണസ്  ഹരത്തിത  ഗ്രൂപസ്  രൂപപ്രീകരത്തിക്കുന.  ഹരത്തിത  ഗ്രൂപ്പുകളുടട
രജത്തികസ്ട്രേഷനുന്ധം മറ്റു അനുബന ചെത്തിലവകള്ക്കുമനായത്തി ഒരു ഗ്രൂപത്തിനസ് 50,000/- രൂപ ധനസഹനായന്ധം നല്കത്തി
വരുന. ഇതത്തിനനായത്തി 2021-22 സനാമ്പതത്തിക വർഷന്ധം 5 ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.

g) നഴ്സറത്തികള് സനാപത്തികല്: 
ഗുണകമന്മയള്ള  പചകറത്തി  വതകളുടട  ലഭര്യത  ഉറപനാക്കുന്നതത്തികലയനായത്തി  കകനാർപകറഷൻ/
മുനത്തിസത്തിപനാലത്തിറത്തി/  പഞനായത്തുകള്  എന്നത്തിവത്തിടങ്ങളത്തില്  നഴ്സറത്തി  സനാപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  1000/-  രൂപ  ഒരു
സസ്കസ്വയർ മപ്രീറർ എന്ന കണകത്തില് ധനസഹനായന്ധം നല്കുന്നതത്തിനനായത്തി 2021-22 സനാമ്പതത്തിക വർഷന്ധം 5
ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.

h) ഫനാമത്തിലത്തി ഡത്തിപസ് ഇറത്തികഗഷൻ സത്തിസ്റ്റന്ധം കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തികല്:
 ചെത്തിലവസ് കുറഞ്ഞെ രപ്രീതത്തിയത്തില് വപ്രീട്ടുവളപത്തിടല പചകറത്തി കൃഷത്തികസ് ജലകസചെനന്ധം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്തിനനായത്തി
ഫനാമത്തിലത്തി ഡത്തിപസ് ഇറത്തികഗഷൻ സത്തിസ്റ്റന്ധം എന്ന ഘടകന്ധം നടപത്തിലനാകത്തി വരുന. 75%  സബഡത്തികയനാടസ്  കൂടത്തി
പരമനാവധത്തി  ഒരു  യൂണത്തിറത്തിനസ്  7500/-  രൂപ  ധനസഹനായന്ധം  നല്കത്തി  വരുന.  ഇതത്തികലയനായത്തി  2021-22
സനാമ്പതത്തിക വർഷന്ധം 18.75 ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.

i) മഴമറ നത്തിർമ്മനാണന്ധം:
കവനല്  കനാലത്തുന്ധം  മഴകനാലത്തുന്ധം  വത്തിളകടള  സന്ധംരക്ഷേത്തിചസ്  പചകറത്തി  കൃഷത്തിടചെയ്യുന്നതത്തിനനായത്തി  നൂതന
രപ്രീതത്തിയനായ  മഴമറയത്തിടല  കൃഷത്തി  കർഷകർകസ്  ഏടറ  സഹനായകരമനാണസ്.  മഴമറ  കൃഷത്തിരപ്രീതത്തിയത്തിലൂടട
വർഷതത്തിലുടനപ്രീളന്ധം  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  സനാധര്യമനാക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  ഉതസ്പനാദനന്ധം  വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം
സനാധത്തിക്കുന.  മഴമറകള് സനാപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  100  സസ്കസ്വയർ മപ്രീറർ ഉള്ള ഒരു മഴമറയസ് പരമനാവധത്തി
50000  രൂപ നത്തിരകത്തില് ധനസഹനായന്ധം നല്കത്തി വരുന. 2021-22  സനാമ്പതത്തിക വർഷതത്തില് പ്രസ്തുത
ഘടതത്തിനനായത്തി 500 ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.

j) കസഫസ്-ടു-ഈറസ് 
കനാർഷത്തിക സർവ്വകലനാശനാല വഴത്തി പചകറത്തികളത്തിടല കപ്രീടനനാശത്തിനത്തികളുടട അന്ധംശന്ധം പരത്തികശനാധത്തിക്കുന്നതത്തിനു
കവണത്തി  ധനസഹയന്ധം  നല്കത്തി  വരുന.  സന്ധംസനാനതസ്  ഉതസ്പനാദത്തിപത്തിക്കുന്ന  പഴന്ധം  പചകറത്തികളുകടയന്ധം
അവശത്തിഷ്ടവത്തിഷനാന്ധംശന്ധം  കടണത്തുന്നതത്തിനനായത്തി  ഇവയടട  സനാമ്പത്തിളുകള്  കശഖരത്തിചസ്  ടവള്ളനായണത്തി
കനാർഷത്തിക  കകനാകളജത്തിടല  കപ്രീടനനാശത്തിനത്തി  അവശത്തിഷ്ട  വത്തിഷനാന്ധംശ  പരത്തികശനാധന  ലനാബത്തില്  കപ്രീടനനാശത്തിനത്തി
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അവത്തിശത്തിഷ്ട  വത്തിഷനാന്ധംശ  പരത്തികശനാധന  നടത്തുകയന്ധം  പരത്തികശനാധന  ഫലന്ധം  പ്രസത്തിദ്ധപ്രീകരത്തിക്കുകയന്ധം
ടചെയ്യുനണസ്. ഇതത്തികലയനായത്തി 2021-22  സനാമ്പതത്തിക വർഷന്ധം 20 ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.

k) സുഭത്തിക്ഷേ കകരളന്ധം പദ്ധതത്തി
സുഭത്തിക്ഷേ  കകരളന്ധം  പദ്ധതത്തിയടട  ഭനാഗമനായത്തി  ഭക്ഷേര്യ  സുരക്ഷേ  ഉറപനാക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  സമഗ്ര  പചകറത്തി
വത്തികസന പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്ടപടുതത്തി  2021-22  വർഷതത്തില്  500  ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.
പദ്ധതത്തി പ്രവർതനങ്ങള് നടപത്തിലനാകത്തി വരുന.  തരത്തിശു നത്തില കൃഷത്തി,  പമ്പസ് ടസറസ്,  സസര്യസന്ധംരക്ഷേണ
ഉപനാധത്തികള് എന്നത്തിവയടട വത്തിതരണന്ധം എന്നത്തി ഘടകങ്ങളനാണസ് ഇതത്തില് ഉള്ടപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.

l) വത്തി.എഫസ്.പത്തി.സത്തി.ടക മുഖനയള്ള സമഗ്ര പചകറത്തി വത്തികസന പദ്ധതത്തി
• കയറ്റുമതത്തി കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ് കയറ്റുമതത്തി മൂലര്യമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുടട ഉല്പനാദനന്ധം, 500
ടഹക്ടറത്തില് നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനസ് പനല് പചകറത്തി കൃഷത്തിയസ്  25,000/ടഹക്ടർ,  പനല് ഇതര പചകറത്തി
വത്തിളകള്കസ്  20,000/  ടഹക്ടർ,  ശപ്രീതകനാല  പചകറത്തി  കൃഷത്തിയസ്  30,000/  ടഹക്ടർ  എന്ന  കതനാതത്തില്
ധനസഹനായന്ധം ലഭര്യമനാക്കുന്നതനാണസ്.
• കയറ്റുമതത്തി  കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  തനാതസ്പരര്യമുള്ള  കർഷകടര  ഫനാർമർ  ഇൻട്രസ്റ്റസ്  ഗ്രൂപസ്
അടത്തിസനാനതത്തില് സന്ധംഘടത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള സഹനായന്ധം നല്കുന.
• മണ്ണത്തിടന്റെ  ആകരനാഗര്യന്ധം  ഉറപനാകത്തി  പഴന്ധം-പചകറത്തി  ഉല്പനാദനന്ധം  വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  2941
കർഷകർകസ്  മണ്ണസ്  പരത്തികശനാധന  നടതത്തി  വള  പ്രകയനാഗ  നത്തിർകദ്ദേശത്തികകള്  അടങ്ങത്തിയ  കസനായത്തില്
ടഹല്തസ് കനാർഡസ് ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനസ് പദ്ധതത്തി.
• പനല് വത്തിളകള്കസ് പടർന്നസ് കയറുന്നതത്തിനസ് ആവശര്യമനായ തനാങ്ങസ് നല്കുന്നതത്തിനസ്  80  ടഹക്ടർ
സലതസ്  ടപർമനന്റെസ്/ടസമത്തി  ടപർമനന്റെസ്  പനല്  നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  പദ്ധതത്തി.
വനര്യമൃഗങ്ങളത്തില് നത്തിനന്ധം കൃഷത്തിയത്തിടങ്ങടള സന്ധംരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനസ് കസനാളനാർ കവലത്തി നത്തിർമ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  50
ടഹക്ടറത്തികലയസ് പദ്ധതത്തി സഹനായന്ധം.
• പചകറത്തി  ഉല്പനാദനവന്ധം  ഉല്പനാദനക്ഷേമതയന്ധം  വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  70  ലക്ഷേന്ധം  പചകറത്തി
വതകള്  ഉല്പനാദത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  7  ലക്ഷേകതനാളന്ധം  പചകറത്തി  വതകള്  കർഷകർകസ്  സസൗജനര്യ
നത്തിരകത്തില് ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തി.
• കർഷകർകസ്  ആവശര്യമനായ പമ്പസ്  ടസറസ്,  സസ്കപ്രയർ,  വപ്രീല്ബനാകരനാ  മറസ്  കൃഷത്തിയനാവശര്യമനായ
ഉപകരണങ്ങള് എന്നത്തിവ ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തി സഹനായന്ധം.
• കനാർഷത്തികകനാല്പനാദനന്ധം  വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  25  ടഹക്ടറത്തില്  കൃതര്യതനാ  കൃഷത്തിയസ്  പദ്ധതത്തി
സഹനായന്ധം.
• ലളത്തിതവന്ധം സുതനാരര്യവമനായ വര്യവസയത്തില് കർഷകർകസ് കുറഞ്ഞെ പലത്തിശ നത്തിരകത്തില് ബനാങത്തില്
നത്തിനന്ധം  വനായ്പ  സഹനായന്ധം  ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  കൃതര്യമനായത്തി  പുതുക്കുന്നവർകസ്  2%  പലത്തിശ  സബത്തിഡത്തി
ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനുമനായത്തി 105 ലക്ഷേന്ധം രൂപയടട പദ്ധതത്തി.
• കർഷർകസ് സനാമൂഹത്തിക സുരക്ഷേനാ ഇൻഷുറൻസസ് പദ്ധതത്തി ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനുള്ള സഹനായന്ധം.
• പുതത്തിയ  സനാകങതത്തിക  വത്തിദര്യകള്,  പുതൻ  വത്തിളകള്,  വത്തിളയത്തിനങ്ങള്  തുടങ്ങത്തിയവ
കർഷകരത്തികലടയതത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  പങനാളത്തിത  ഗകവഷണ  പദ്ധതത്തികള്,  പ്രദർശന  കതനാട്ടങ്ങള്,
തത്തിവ്രയത്ന  പരത്തിപനാടത്തികള്,  പരത്തിശപ്രീലനങ്ങള്,  പഠനയനാത്രകള്  എന്നത്തിവ  സന്ധംഘടത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്
സനാമ്പതത്തിക സഹനായന്ധം.
• കനാലനാവസനാധത്തിഷത്തിത വത്തിള പരത്തിപനാലന നത്തിർകദ്ദേശങ്ങള് കർഷകർകസ് ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനസ് കകരള
കനാർഷത്തിക സർവ്വകലനാശനാലയമനായത്തി കചെർന്നസ് പദ്ധതത്തി നടപത്തിലനാക്കുന.
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• പചകറത്തി  നടപ്രീല്  വസ്തുകള്  ഉല്പനാദന  പദ്ധതത്തി  :  പനാലകനാടസ്  ജത്തിലയത്തിടല  ആലത്തൂരത്തില്
വത്തി.എഫസ്.പത്തി.സത്തി.ടക  യടട  കപ്രീഴത്തില്  ഒരു  സപ്രീഡസ്  കപ്രനാസസത്തിന്ധംഗസ്  പനാന്റെസ്  പ്രവർതത്തിചവരുന.
കസൗണ്സത്തിലത്തിനസ്  കപ്രീഴത്തില്  വത്തിത്തുല്പനാദനതത്തില്  പരത്തിശപ്രീലനന്ധം  സത്തിദ്ധത്തിച  189  കർഷകർ  ഉള്ടപടുന്ന
വത്തിത്തുല്പനാദക സന്ധംഘമനാണസ് വത്തിതസ് ഉല്പനാദത്തിപത്തിക്കുന്നതസ്. 2021-22  സനാമ്പതത്തിക വർഷന്ധം  120  ടമട്രത്തികസ്
ടണ് ഗുണകമന്മയള്ള വത്തിത്തുല്പനാദത്തിപത്തിചസ്  വത്തിതരണന്ധം ടചെയ്യുന്നതത്തിനസ്  പദ്ധതത്തിയണസ്.  കൃഷത്തി  വകുപത്തിൻടറ
ഓണതത്തിനസ് ഒരു മുറന്ധം പചകറത്തി പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടട  2021-22  ല്  47,35,385  വത്തിതസ് പനായറ്റുകള് വനാണത്തിജര്യ
വനാണത്തികജര്യതര  കർഷകർ  തുടങ്ങത്തിയവർകസ്  ഇതത്തിനകന്ധം  ലഭര്യമനാകത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  സന്ധംസനാനടത  വത്തിവത്തിധ
മനാധര്യമ പ്രസത്തിദ്ധപ്രീകരണങ്ങള് വഴത്തിയന്ധം കർഷകർക്കുന്ധം വപ്രീട്ടമ്മമനാർക്കുന്ധം പചകറത്തി വത്തിതസ് ലഭര്യമനാക്കുനണസ്.
പചകറത്തി  കൃഷത്തിയസ്  നടപ്രീല് വസ്തുകള് ആവശര്യനാനുസരണന്ധം ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  വത്തി.എഫസ്.പത്തി.സത്തി.ടക
യടട കപ്രീഴത്തില് മൂവനാറ്റുപുഴ നടുകരയത്തില് പ്രതത്തിവർഷന്ധം  2  കകനാടത്തി പചകറത്തി വത ഉല്പനാദനകശഷത്തിയള്ള
ഒരു വഹടടകസ് പചകറത്തി വത ഉല്പനാദന കകനന്ധം പ്രവർതത്തിക്കുന. ഇവത്തിടട നത്തിനന്ധം പചകറത്തി കൃഷത്തി
കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനനാവശര്യമനായ ഗുണകമന്മയള്ള പചകറത്തി വതകള് ലഭര്യമനാക്കുന്നതനാണസ്. 
• ഹരത്തിതനഗരത്തി  പദ്ധതത്തി:  നഗര പ്രകദശങ്ങളത്തില് പചകറത്തി  കൃഷത്തി  കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി
കസൗണ്സത്തില്  പ്രകതര്യക  പദ്ധതത്തി  പ്രകനാരന്ധം  പചകറത്തിവത  നട്ട  കഗ്രനാബനാഗുകള്  വപ്രീട്ടമ്മമനാർകസ്
ലഭര്യമനാക്കുനണസ്.
• വജവ  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  കപ്രനാതനാഹനന്ധം  :  ഇടുകത്തി,  പനാലകനാടസ്,  മലപ്പുറന്ധം,  കനാസർകഗനാഡസ്,
എറണനാകുളന്ധം,  തത്തിരുവനനപുരന്ധം,  കകനാട്ടയന്ധം,  തൃശ്ശൂർ  ജത്തിലകളത്തില്  20  ടഹക്ടർ  വപ്രീതമുള്ള  98
ക്ലെസ്റ്ററുകളത്തിലനായത്തി  പത്തി.ടകവത്തി.വവ  പദ്ധതത്തി  പ്രകനാരമുള്ള  വജവ  പഴന്ധം-പചകറത്തി  കൃഷത്തി  കസൗണ്സത്തില്
നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന.  കർഷകർകസ്  വജവകൃഷത്തിയത്തില്  പരത്തിശപ്രീലനന്ധം,  ഉല്പനാദകനനാപനാധത്തികള്
ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ധനസഹനായന്ധം,  കൃഷത്തിയത്തിടതത്തില്  നത്തിനന്ധം  വത്തിപണത്തിയത്തികലയസ്  ഉല്പന്നങ്ങള്
എതത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള ട്രനാൻകസനാർകട്ടഷൻ സബത്തിഡത്തി തുടങ്ങത്തിയവ ഈ പദ്ധതത്തി പ്രകനാരന്ധം ലഭര്യമനാക്കുന. 

ഇതത്തിനുപുറകമ,  2021-22  ല്  വജവപചകറത്തി  കൃഷത്തി/ഉതമ  കൃഷത്തി  മുറ  കപ്രനാതനാഹനവന്ധം
സർട്ടത്തിഫത്തികകഷനുന്ധം എന്ന പദ്ധതത്തി പ്രകനാരന്ധം ചുവടട പറയന്ന സഹനായങ്ങളുന്ധം ലഭര്യമനാക്കുന്നതനാണസ്.

• മണ്ണത്തിടന്റെ ആകരനാഗര്യന്ധം ഉറപനാകത്തി പഴന്ധം-പചകറത്തി ഉല്പനാദനന്ധം വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ് കർഷകർകസ്
മണ്ണസ് പരത്തികശനാധന നടതത്തി വള പ്രകയനാഗ നത്തിർകദ്ദേശത്തികകള് അടങ്ങത്തിയ കസനായത്തില് ടഹല്തസ് കനാർഡസ്
ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനസ് പദ്ധതത്തി.
• മണ്ണത്തിടന്റെ ഫലഭൂയത്തിഷത്തിത വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനനാവശര്യമനായ പചത്തിലവള ടചെടത്തികള്,  ജപ്രീവനാണുവളന്ധം,
കഫനാകസ്ഫേറസ് വജവവളന്ധം എന്നത്തിവയടട ഉപകയനാഗന്ധം കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം പദ്ധതത്തി സഹനായന്ധം.
• സന്ധംകയനാജത്തിത  കപ്രീട  നത്തിയന്ത്രണന്ധം  നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിടന്റെ  ഭനാഗമനായത്തി  ബകയനാകണ്കട്രനാള്
ഏജൻറുകള്,  ഫത്തിറകമനാണ്  ടകണത്തികള്  എന്നത്തിവ  ഉല്പനാദത്തിപത്തിചസ്,  ഇവയടട  ഉപകയനാഗന്ധം
കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള സഹനായന്ധം.
• മനാതൃകനാ വജവ കൃഷത്തി പ്രദർശനകതനാട്ടങ്ങള് സജ്ജമനാക്കുന്നതത്തിനസ് പദ്ധതത്തി സഹനായന്ധം.
• പരമ്പരനാഗത/നനാടൻ പചകറത്തി വത്തിതത്തിനങ്ങളുടട ഉല്പനാദനതത്തിനുന്ധം വത്തിതരണതത്തിനുന്ധം പദ്ധതത്തി
സഹനായന്ധം.
• വജവ കൃഷത്തി കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി കസൗണ്സത്തിലത്തിടന്റെ എകകനാകഷനാപസ്  ഔടസ് ടലറ്റുകള്
മുകഖന വത്തിപണനന്ധം ടചെയ്യുന്ന വജവ ഉല്പന്നങ്ങള്കസ് 2.5 രൂപ/കത്തികലനാ എന്ന നത്തിരകത്തില് 500 ടമട്രത്തികസ്
ടണ് ഉല്പന്നങ്ങള്കസ് വത്തിപണന സഹനായന്ധം.

5)   പഴവർഗ്ഗങ്ങള്  ,   പൂകള്  ,   ഔഷധ സസര്യങ്ങള് എന്നത്തിവയടട വത്തികസനന്ധം
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പഴവർഗ്ഗ  വത്തിളകളുടട  ഉലനാദനതത്തില്  സസ്വയന്ധംപരര്യനാപ്തത  വകവരത്തികനാൻ  കൃഷത്തി  വകുപസ്  2021-22
സനാമ്പതത്തിക വർഷതത്തില് ഈ പദ്ധതത്തി നടപത്തിലനാകത്തി വരുന.  ഈ സനാമ്പതത്തിക വർഷതത്തില്  2190
ലക്ഷേന്ധം  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.  ടഡവലപസ്ടമന്റെസ്  ഓഫസ്  ഫ്രൂട്ടസ്സസ്  2021-22  പദ്ധതത്തിയത്തില്
നടപത്തിലനാക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് ചുവടട കചെർക്കുന. 

ഒരു  കകനാടത്തി  ഫലവൃക്ഷേ  വത  വത്തിതരണന്ധം  പദ്ധതത്തി  നടതത്തിപത്തിനനായത്തി  1102  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ
വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.  സന്ധംസനാനതത്തിടന്റെ തനതസ് ഫലവൃക്ഷേങ്ങളുന്ധം വത്തികദശതസ് നത്തിന്നസ് ടകനാണ വന്നസ്
നട്ടുപത്തിടത്തിപത്തിചസ്  വത്തിളയത്തികനാൻ  കഴത്തിയന്നതുമനായ  30  ഇനന്ധം  ഫലവൃക്ഷേങ്ങളുടട  ഒരു  കകനാടത്തി  വതകള്
ഉലനാദത്തിപത്തിചസ് കർഷകർകസ് വത്തിതരണന്ധം ടചെയ്യുന്നതത്തിനുന്ധം, ടപനാതുസലങ്ങളത്തില് വചപത്തിടത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുമനായത്തി
പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടട  ലക്ഷേര്യമത്തിടുന.  കനാർഷത്തിക  വത്തികസന  കർഷക  കക്ഷേമ  വകുപസ്  ഫനാമുകളുന്ധം  മറസ്
ഏജൻസത്തി/വകുപ്പുകളനായ  കകരള  കനാർഷത്തിക  സർവ്വകലനാശനാല,  വത്തി.എഫസ്.പത്തി.സത്തി.ടക.,  കുടുന്ധംബശപ്രീ,
എന്ധം.ജത്തി.എൻ.ആർ.ജത്തി.എസസ്.,  കനാർഷത്തിക  കർമ്മകസന/അകഗ്രനാ  സർവ്വപ്രീസസ്  ടസന്റെർ എന്നത്തിവ മുകഖന
ഉലനാദത്തിപത്തിക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷേ വതകളനാണസ്  വത്തിതരണന്ധം ടചെയ്യുന്നതസ്.  ഗ്രനാഫസ്/ടലയർ/ടത്തിഷഷ്യൂകള്ചർ വനാഴ
എന്നത്തിവ 75% സബത്തിഡത്തികയനാടു കൂടത്തിയന്ധം (25% ഗുണകഭനാക്തൃ വത്തിഹത്തിതന്ധം),  വതകള് സസൗജനര്യവമനായനാണസ്
കർഷകർക്കു നല്കുന്നതസ്. 

ഇടുകത്തി  വയനനാടസ്  ജത്തിലകള്ക്കുസ്  പ്രകതര്യകമനായത്തി  1437.25  ടഹക്ടർ  സലതസ്  ഫലവർഗ്ഗ കൃഷത്തി
വര്യനാപത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി 500 ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്. ഇതത്തില് ടത്തിഷദ്യുകള്ചർ വനാഴ/വനാഴകന്നസ്,
വപനനാപത്തിള്,  വത്തികദശ  ഇനങ്ങളനായ  റന്ധംബൂട്ടനാൻ,  അവകനാകഡനാ,  മനാകഗനാസ്റ്റപ്രീൻ  തുടങ്ങത്തിയവ  കൃഷത്തി
ടചെയ്യുന്നതത്തിനനാണസ് ആനുകൂലര്യന്ധം നല്കുന്നതസ്. 

സുഭത്തിക്ഷേ കകരളന്ധം പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്ടപടുതത്തി വത്തികദശ ഇനങ്ങളനായ റന്ധംബൂട്ടനാൻ, അവകനാകഡനാ,
മനാകഗനാസ്റ്റപ്രീൻ,  ലത്തിചത്തി  തുടങ്ങത്തിയവ  333.33  ടഹക്ടർ  സലതസ്  കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്നതത്തിനസ്  കർഷകർക്കുസ്
ധനസഹനായമനായത്തി  100  ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.  ഇതുകൂടനാടത വത്തി.എഫസ്.പത്തി.സത്തി.ടക.മുകഖന
ചെക സന്ധംഭരണ-സന്ധംസരണ-വത്തിപണനന്ധം പദ്ധതത്തികനായത്തി  75  ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.  ഈ
തുക ഇടുകത്തി ജത്തിലയത്തില് ആരന്ധംഭത്തിച മൂലര്യവർദ്ധന യൂണപ്രീറത്തിനുന്ധം,  വയനനാടസ് ജത്തിലയത്തില് തുടങ്ങുവനാനുകദ്ദേശത്തിച
യൂണത്തിറത്തിനുന്ധം, സന്ധംഭരണതത്തിനുന്ധം, കർഷകർക്കുള്ള പരത്തിശപ്രീലനതത്തിനുമനായത്തി വത്തിനത്തികയനാഗത്തിക്കുന്നതനാണസ്. 

ഇതസ്  കൂടനാടത  പൂകൃഷത്തി  വത്തികസനന്ധം  ഔഷധ  സസര്യകൃഷത്തി  വത്തികസനന്ധം  എന്നത്തിവ
നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനസ് നടപടത്തികള് സസ്വപ്രീകരത്തിചത്തിട്ടുണസ്.

6)   നനാളപ്രീകകര വത്തികസനന്ധം
ടതങ്ങത്തിൻ കതനാട്ടങ്ങളത്തില് ടമചടപട്ട കനാർഷത്തിക പരത്തിപനാലനന്ധം,  ഇടവത്തിള കൃഷത്തി,  സമ്മത്തിശകൃഷത്തി എന്നത്തിവ
നടതത്തി  യൂണത്തിറ്റു  വത്തിസപ്രീർണ്ണതത്തില്  പരമനാവധത്തി  ആദനായന്ധം  വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  സമഗ്രവത്തികസന
പദ്ധതത്തിയനായ  കകരഗ്രനാമന്ധം,  കര്യനാമ്പയത്തിൻ  അടത്തിസനാനതത്തില്  ടതങ്ങത്തിൻ  കതനാട്ടങ്ങളത്തില്  കപ്രീടകരനാഗ
പരത്തിപനാലന  പദ്ധതത്തി  നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന.  കകനാകനട്ടസ്  കസൗണ്സത്തില്  രൂപപ്രീകരത്തിച  ടതങ്ങത്തിടന്റെ
സമഗ്രവത്തികസനന്ധം  നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  വത്തിസ്തൃതത്തി  വര്യനാപനതത്തിനുമുള്ള  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്
നടപത്തിലനാകത്തിവരുന.  നനാളപ്രീകകര കൃഷത്തി  വത്തികസനതത്തിനനായത്തി  2021-22  വർഷതത്തില്  7547  ലക്ഷേന്ധം രൂപ
നപ്രീകത്തി ടവചത്തിട്ടുണസ്.

7)   സുഗനവര്യഞ്ജന വത്തികസന പദ്ധതത്തി
കുരുമുളകസ് കൃഷത്തി വര്യനാപനന്ധം,  കുരുമുളകസ് കതനാട്ടങ്ങളുടട പുനരുജ്ജപ്രീവനന്ധം,  ഇഞത്തി,  മഞ്ഞെള്, ജനാതത്തി,  ഗ്രനാമ്പൂ
എന്നപ്രീ വത്തിളകളുടട വത്തിസതൃതത്തി വര്യനാപനവന്ധം നടപത്തിലനാക്കുന. സുഗനവര്യഞ്ജന കൃഷത്തി വത്തികസനതത്തിനനായത്തി
2021-22 വർഷതത്തില് 1010 ലക്ഷേന്ധം രൂപ നപ്രീകത്തി ടവചത്തിട്ടുണസ്.

8)   വഹ ടടകസ് അഗ്രത്തികള്ചർ
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2021-22  വനാർഷത്തിക  പദ്ധതത്തിയത്തില്  കകനനാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തിയനായ  പത്തി.എന്ധം.ടക.എസസ് .വവ.യത്തിലൂടട
വമകക്രനാ  ഇറത്തികഗഷൻ/  ടഫർട്ടത്തികഗഷൻ,  പ്രസത്തിഷൻ  ഫനാമത്തിന്ധംഗസ്  നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  അധത്തിക
സബസ് സത്തിഡത്തി  നല്കുന്നതത്തിനസ്  190.00  ലക്ഷേന്ധം  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  സന്ധംരന്ധംഭകടര
സഹനായത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  ജത്തിലനാതലതത്തിലുന്ധം  സന്ധംസനാനതലതത്തിലുന്ധം  സനാപന  സഹനായകതനാടട
വത്തിദഗ്ദ്ധരുകടയന്ധം  സഹനായ  ഗ്രൂപ്പുകളുകടയന്ധം  ഒരു  ശന്ധംഖല  വത്തികസത്തിപത്തിടചടുക്കുവനാൻ  ഉകദ്ദേശത്തിചത്തിട്ടുണസ് .
വത്തി.എചസ് .എസസ് .ഇ  സർട്ടത്തിഫത്തികറ്റുള്ളവടരയന്ധം  വത്തിരമത്തിച  ഉകദര്യനാഗസടരയന്ധം  മറസ്  വത്തിദഗ്ദ്ധടരയന്ധം
പരത്തിശപ്രീലനന്ധം നല്കത്തി കമല്പറഞ്ഞെ സഹനായഗ്രൂപത്തില് ഉള്ടപടുത്തുന്നതനാണസ് . വഹടടകസ്  അഗ്രത്തികള്ചർ
കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  മനാനവവത്തിഭവകശഷത്തി  വത്തികസന  സഹനായന്ധം  “സകമതത്തി”  മുകഖന
നല്കുന്നതനാണസ് . ഇതത്തിനനായത്തി 10.00 ലക്ഷേന്ധം രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.

9)   കവങ്ങസ്  കൃഷത്തിയള്ള പ്രകതര്യക പദ്ധതത്തി
വടകൻ  ജത്തിലകളത്തില്  കവങ്ങസ്  കൃഷത്തിയടട  വത്തിസ്തൃതത്തി  വർദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം,  വത്തിപണനതത്തിനുന്ധം  കൃഷത്തി
സന്ധംരക്ഷേണതത്തിനുന്ധം പരത്തിപനാലനതത്തിനുമനായത്തി  100.00  ലക്ഷേന്ധം രൂപ  2021-22  സനാമ്പതത്തിക വർഷതത്തില്
ഈ പദ്ധതത്തിയത്തിയനായത്തി വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണനായത്തിരുന.

10)   മണ്ണത്തിടന്റെയന്ധം കവരത്തിടന്റെയന്ധം ആകരനാഗര്യപരത്തിപനാലനവന്ധം ഉലനാദനക്ഷേമത ഉയർതലുന്ധം
കകരളതത്തില്  90%  മണന്ധം അമ്ലസസ്വഭനാവമുള്ളതനാണസ്.  ഇതത്തിനസ്  പരത്തിഹനാരമനായത്തി  മണ്ണസ്  പരത്തികശനാധനയടട
അടത്തിസനാനതത്തില് കുമ്മനായ വസ്തുകളുന്ധം സൂക്ഷ്മ ദസ്വതപ്രീയ മൂലകങ്ങളുന്ധം സസൗജനര്യ നത്തിരകത്തില് കർഷകർകസ്
നല്കത്തി  മണ്ണത്തിടന്റെ  വത്തിള  ഉലനാദനകശഷത്തി  വർദ്ധത്തിപത്തിച.  മണ്ണസ്  പരത്തികശനാധനയടട  അടത്തിസനാനതത്തില്
കസനായത്തില് ടഹല്തസ് കനാർഡുകള് വത്തിതരണന്ധം ടചെയ്യുന്ന പരത്തിപനാടത്തി  പുകരനാഗമത്തിക്കുന.  ഇതസ് സമപ്രീകൃത
വള പ്രകയനാഗതത്തിനുന്ധം ഉലനാദനടചലവസ് കുറയന്നതത്തിനുന്ധം സനാഹചെരര്യടമനാരുക്കുന.

11)   വത്തിള ആകരനാഗര്യപരത്തിപനാലനന്ധം
സുസത്തിര  കൃഷത്തി  വത്തികസനതത്തിടന്റെ  പ്രധനാന  ഘടകമനായ  വത്തിളആകരനാഗര്യ  പരത്തിപനാലന  പദ്ധതത്തിയത്തില്
കപ്രീടകരനാഗ  നത്തിരപ്രീക്ഷേണ  പ്രവർതനങ്ങള്,  സസര്യആകരനാഗര്യ  ക്ലെത്തിനത്തിക്കുകള്  കകരള  ടസന്റെർ  കഫനാർ
ടപസ്റ്റസ്  മനാകനടജ്മെന്റെസ്  (KCPM)  മുകഖനയള്ള  കപ്രീടരനാഗ  നത്തിരപ്രീക്ഷേണന്ധം,  കപ്രീടകരനാഗബനാധ
നത്തിയന്ത്രത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള പ്രകൃതത്തിസസൗഹനാർദ്ദേ മനാർഗ്ഗ നത്തിർകദശ ബുള്ളറത്തിനുകള് തുടങ്ങത്തിയവ നടപത്തിലനാകത്തി
വരുന.

12)   വജവ കൃഷത്തിയന്ധം ഉതമ കൃഷത്തി മുറകളുന്ധം   (  ജത്തി  .  എ  .  പത്തി  )
വജവ  സർട്ടത്തിഫത്തികകഷനനായള്ള  സഹനായന്ധം,  ക്ലെസ്റ്ററുകളുടട  ശകത്തിടപടുതല്,  ക്ലെസ്റ്ററുകള്കസ് 
കപ്രനാതനാഹന  സഹനായന്ധം,  പചത്തില  വള  പ്രകയനാഗന്ധം,  വജവ  വളങ്ങള്  തയനാറനാക്കുന്ന  മനാതൃകനാ
യൂണത്തിറ്റുകള്,  കൃഷത്തിഭവനുകള്,  എഫസ് .പത്തി.ഒ.കള്,  മറസ്  കസ്റ്റകസ്കഹനാള്കഡഴ്സസ് ,  വത്തി.എഫസ് .പത്തി.സത്തി.ടക മുകഖന
പങനാളത്തിത  ഗര്യനാരന്റെത്തി  സർട്ടത്തിഫത്തികകഷൻ  (പത്തി.ജത്തി.എസസ് )  ഉള്ടപടടയള്ള  സുരക്ഷേത്തിതവന്ധം
ഭക്ഷേര്യകയനാഗര്യവമനായ  ഭക്ഷേര്യ  ഉതസ്പനാദനന്ധം  എന്നപ്രീ  ഘടകങ്ങകളനാടട  വജവകൃഷത്തിടയ
കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  2021-22-ല് ഉകദ്ദേശത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.

13)   ഗുണകമന്മയള്ള നടപ്രീല് വസ്ക്കളുടട ഉലനാദനവന്ധം വത്തിതരണവന്ധം
കൃഷത്തിവകുപത്തിടന്റെ കപ്രീഴത്തിലുള്ള 64  ഫനാമുകള് മുകഖനയന്ധം മൂന ടത്തിഷദ്യുകള്ചർ ലനാബുകള് മുകഖനയന്ധം ടനലസ്,
പചകറത്തി,  കതങ്ങ,  ഫലവർഗ്ഗ  വത്തിളകള്,  സുഗന  വത്തിളകള്  മുതലനായവയടട  കമല്തരന്ധം  നടപ്രീല്
വസ്തുകള് ഉലനാദത്തിപത്തിചസ് വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തികളുടട ഭനാഗമനായത്തി കർഷകർകസ് ലഭര്യമനാക്കുന.
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14)   ലകബനാറട്ടറത്തികളുടട ആധുനപ്രീകരണന്ധം  .
കനാർഷത്തിക സമൂഹതത്തിനുകവണത്തി കൃഷത്തി വകുപസ് നല്കത്തി വരുന്ന പ്രധനാന കസവനങ്ങള് ഫലഭൂയത്തിഷ്ടത്തിത
കണകനാക്കുന്നതത്തിനനായള്ള മണ്ണസ് പരത്തികശനാധന,  വളങ്ങളുടട പരത്തികശനാധന കപ്രീടനനാശത്തിനത്തി പരത്തികശനാധന,
ഉലനാദകനനാപനാധത്തികളുടട  ഗുണകമന്മ പരത്തികശനാധത്തിക്കു ന്നതത്തിനനായത്തി  വത്തിതസ്  പരത്തികശനാധന എന്നത്തിവയനാണസ്.
.BMFC – യടട ശകത്തിടപടുതല്, രനാസവസ്തുകളുന്ധം ഉപകരണങ്ങളുന്ധം വനാങ്ങുന്നതത്തിനുന്ധം വനാഹന ടചെലവന്ധം
ഉള്ടപടടയള്ള  പ്രവർതന  ടചെലവസ്  എന്നത്തിവയനാണസ്  ആധുനത്തികവല്കരണതത്തിടന്റെ  പ്രധനാന
ഘടകങ്ങള്.

15)   കനാർഷത്തിക വത്തിജനാന വര്യനാപനന്ധം
കർഷകർകസ് യഥനാസമയതസ് ആവശര്യമനായ കനാർഷത്തിക അറത്തിവകള് ലഭര്യമനാക്കുന്നതത്തിനുന്ധം നൂതന കൃഷത്തി
സമ്പ്രദനായങ്ങടള കുറത്തിചള്ള അറത്തിവസ്  നല്കുന്നതത്തിനുന്ധം പ്രനാകയനാഗത്തിക പരത്തിശപ്രീലനന്ധം നല്കുന്നതത്തിനുമുള്ള
പദ്ധതത്തികള്  നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന.  ആത്മ  പദ്ധതത്തിയന്ധം,  ആർ.എ.റത്തി.റത്തി.സത്തി  മുകഖനയള്ള  പരത്തിശപ്രീലന
പരത്തിപനാടത്തികളുന്ധം വത്തിവത്തിധ സന്ധംകയനാജത്തിക കൃഷത്തി സമ്പ്രദനായ കമനാഡലുകള് സനാപത്തികല്, വത്തിവര സനാകങതത്തിക
വത്തിദര്യ  ഉള്ടപടടയള്ള നൂതന സനാകങതത്തിക വത്തിദര്യ  ഉപകയനാഗത്തിചള്ള വത്തിജനാന വത്തിനത്തിമയന്ധം,  കർഷക
അവനാർഡസ് വത്തിതരണന്ധം എന്നത്തിവ ഈ പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്ടപടുന.

16)   കനാർഷത്തിക വത്തിവരവന്ധം വത്തിനത്തിമയവന്ധം

കനാർഷത്തിക വത്തികസനതത്തിനുകവണത്തിയള്ള വത്തിജനാനവന്ധം വത്തിനത്തിമയ സഹനായവന്ധം ഫനാന്ധം ഇൻഫർമകഷൻ
ബഷ്യൂകറനാവഴത്തി  നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന.  വത്തിജനാന  വര്യനാപന  പ്രവർതനങ്ങളത്തില്  പ്രത്തിന്റെസ്  ഇലകകനാണത്തികസ്
മപ്രീഡത്തിയയടട  സഹനായകതനാടട  സനാകങതത്തിക  വത്തിദര്യ  വകമനാറവത്തികസനമനാണസ്  ഈ  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടട
ഉകദ്ദേശത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ്.

17)   കനാർഷത്തിക കസവന കകനങ്ങള്

കർഷകടതനാഴത്തിലനാളത്തിക്ഷേനാമന്ധം  രൂക്ഷേമനായത്തി  ടകനാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഇകനാലതസ്  കനാർഷത്തിക  കമഖലയത്തില്
യന്ത്രവല്കരണന്ധം  നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  ടതനാഴത്തിലനാളത്തി  ക്ഷേനാമന്ധം  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  കനാർഷത്തിക
കർമ്മകസനകളുന്ധം,  അകഗ്രനാ  സർവ്വപ്രീസസ്  ടസന്റെറുകളുന്ധം  രൂപപ്രീകരത്തിചസ്  കർഷകരുടട  കൃഷത്തിയത്തിടങ്ങളത്തില്
സമയബനത്തിതമനായത്തി കനാർഷത്തിക പ്രവർതനങ്ങള് നടപത്തിലനാക്കുന. സന്ധംസനാനത്തുടനപ്രീളന്ധം 99 അകഗ്രനാ
സർവ്വപ്രീസസ് ടസന്റെറുകളുന്ധം 368 കനാർഷത്തിക കർമ്മകസനകളുന്ധം പ്രവർതത്തിച വരുന.

18)   വജവ വവവത്തിധര്യ സന്ധംരക്ഷേണന്ധം

ടനലസ്,  ടചെറുധനാനര്യങ്ങള്  ഉള്ടപടടയള്ള  വത്തിവത്തിധ  വത്തിളകളുടട  പരമ്പരനാഗത  ഇനങ്ങളുന്ധം  നനാടൻ
ഇനങ്ങളുന്ധം  സന്ധംരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം  കൂടുതല്  സലങ്ങളത്തികലയസ്  കൃഷത്തി  വര്യനാപത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുള്ള
പദ്ധതത്തികള് നടപത്തിലനാകത്തി വരുന.

19)   കനാർഷത്തിക ഉലന്നങ്ങളുടട വത്തിപണത്തി വത്തികസനന്ധം

പ്രനാകദശത്തിക  കനാർഷത്തിക  ഉലന്നങ്ങളുടട  വത്തിപണനന്ധം  സുഗമമനാക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  ഗ്രനാമപഞനായതസ്
തലതത്തിലുള്ള ആഴ്ച ചെനകള് ശകസ് തത്തിടപടുത്തുന്നതത്തികനനാടടനാപന്ധം ജത്തിലനാതല സന്ധംഭരണ കകനങ്ങള്, 6
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കനാർഷത്തിക  ടമനാത  വര്യനാപനാര  വത്തിപണത്തികളുടട  ശനാകപ്രീകരണന്ധം  എന്നത്തിവ  നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന.
കർഷകരുന്ധം  കൃഷത്തിഭവനുകളുന്ധം  വത്തിപണത്തിയന്ധം  തമ്മത്തില്  ബനത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  പ്രനാകദശത്തിക  തലതത്തില്
കർഷക മത്തിത്ര കസവനന്ധം തൃശൂർ ജത്തിലയത്തിടല പഞനായത്തുകളത്തില് നടപത്തിലനായത്തിവരുന.

20)    കനാർഷത്തികകനാലന്നങ്ങള്കസ്  വത്തിലസത്തിരത  ഉറപനാക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  വത്തിപണത്തി  ഇടടപടല്  പദ്ധതത്തി

കർഷകർ  ഉലനാദത്തിപത്തിക്കുന്ന  കനാർഷത്തിക  ഉലന്നങ്ങള്കസ്  വത്തിപണത്തിയത്തില്  വത്തിലതകർച  കനരത്തിടുകമ്പനാള്
നര്യനായവത്തില  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതത്തിനനായത്തി  സർകനാർ  വത്തിപണത്തിയത്തില്  ഇടടപട്ടസ്  ഉലന്നങ്ങളുടട  സന്ധംഭരണന്ധം
നടതത്തിവരുന.  ഓണന്ധം,  ക്രത്തിസ്തുമസസ്,  വത്തിഷു മുതലനായ ഉതവകനാലങ്ങളത്തില് കൃഷത്തി വകുപസ്,  അനുബന
സനാപനങ്ങളനായ  കഹനാർട്ടത്തികകനാർപസ്,  വത്തി  എഫസ്  പത്തി  സത്തി  ടക  എന്നത്തിവയടട  സഹകരണകതനാടട
കകരളതത്തിടല  കർഷകർ  ഉലനാദത്തിപത്തിക്കുന്ന  പഴന്ധം,  പചകറത്തിയത്തിനങ്ങള്  ടപനാതുവത്തിപണത്തിയത്തിടല
വത്തിലടയകനാള്  10-20%  അധത്തികന്ധം  നല്കത്തി  കനരത്തിട്ടസ്  സന്ധംഭരത്തിചസ്  അവർകസ്  ടമചടപട്ട  വത്തില  ഉറപനാകത്തി
വരുന.

21)   കനാർഷത്തികകനാല്പന്നങ്ങളുടട സന്ധംസരണവന്ധം മൂലര്യവർദ്ധനയന്ധം

കനാർഷത്തിക  വത്തിളകള്കസ്  കൂടുതല്  വത്തില  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  വത്തിളയടട  മൂലര്യവർദ്ധനവത്തിനുന്ധം  അകഗ്രനാ
ടപ്രനാസസത്തിന്ധംഗത്തിനുമനായത്തി  പദ്ധതത്തികള്  നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന.  സസ്വയന്ധം  സഹനായ  സന്ധംഘങ്ങള്ക്കുന്ധം
വത്തിപണത്തികള്ക്കുന്ധം  അകഗ്രനാ  ടപ്രനാസസത്തിന്ധംഗസ്  യൂണത്തിറ്റുകള്  സനാപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  സ്മനാള്  ഫനാർകമഴ്സസ്  അഗ്രത്തി
ബത്തിസത്തിനസസ്  കണ്കസനാർഷര്യന്ധം  (എസസ്.എഫസ്.എ.സത്തി)  മുഖനാനത്തിരന്ധം  സഹനായന്ധം  നല്കുന.
സസ്വയന്ധംസഹനായസന്ധംഘങ്ങള്ക്കുന്ധം/  വര്യകത്തികള്ക്കുമനായത്തി  സൂക്ഷ്മതല  യൂണത്തിറ്റുകള്കസ്  സഹനായന്ധം
നല്കുന്നതുന്ധം ഈ പദ്ധതത്തിയത്തില് ഉള്ടപടുന.  ഇതസ് കൂടനാടത കകരടഫഡത്തിനു കപ്രീഴത്തിലുള്ള പചകതങ്ങ
സന്ധംഭരത്തിക്കുന്ന  ടസനാവസറത്തികള്കസ്  ടകനാപ്ര  ഉണക്കുന്ന  യൂണത്തിറ്റുകള്  സനാപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  സഹനായന്ധം
നല്കുവനാനുന്ധം, സർകനാർ/ടപനാതുകമഖല/സഹകരണ കമഖല/കടുന്ധംബശപ്രീ യൂണത്തിറ്റുകള്/ എഫസ് .പത്തി.ഒ കള്
എന്നത്തിവ  മുകഖനയള്ള  വത്തിപണനതത്തിനുന്ധം  മൂലര്യവർദ്ധനവത്തിനുന്ധം  പദ്ധതത്തി  അധത്തിഷത്തിത  സഹനായന്ധം
നല്കുവനാനുന്ധം,  സന്ധംസനാന  നനാളത്തികകര  വത്തികസന  കകനാർപകറഷനസ്  മൂലര്യവർദ്ധത്തിത  ഉലന്നങ്ങളുടട
കപ്രനാതനാഹനതത്തിനനായത്തി സഹനായന്ധം നല്കുവനാനുന്ധം, എഫസ് .പത്തി.ഒ കള് വഴത്തി സന്ധംസനാന കഹനാർട്ടത്തികള്ചർ
മത്തിഷൻ  മുകഖന  കതനപ്രീച  കർഷകർകസ്  കതൻ  ഉതസ്പനാദനതത്തിനുന്ധം  കതനത്തിടന്റെ  മൂലര്യവർദ്ധത്തിത
ഉതസ്പന്നങ്ങളുടട പ്രചെനാരണതത്തിനുമുള്ള സഹനായവന്ധം, കനാർഷത്തിക കമഖലയത്തിടല അഗ്രത്തി സ്റ്റനാർട്ടപ്പുകകളയന്ധം
സനാകങതത്തിക വത്തിദര്യ അടത്തിസനാനമനാകത്തിയള്ള കണപത്തിടത്തിതങ്ങളത്തില് ഏർടപട്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന കർഷക ഉലനാദക
സന്ധംഘടനകടള കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം,  കർഷക ഉലനാദക സന്ധംഘടനകളുടട  പ്രവർതനങ്ങള്
ഏകകനാപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി എഫസ് .പത്തി.ഒ കപനാർട്ടല് വത്തികസത്തിപത്തികനാനുന്ധം മുകന്നനാട്ടുടകനാണകപനാകനാനുന്ധം 2021-22
സനാമ്പതത്തിക വർഷതത്തില് ഈ പദ്ധതത്തിടകനാണസ് ഉകദ്ദേശത്തിക്കുന.

22)   വയനനാടസ് ജത്തിലയടട കനാർഷത്തിക കമഖല പുനരുജ്ജപ്രീവനന്ധം

സന്ധംസനാനടത  ഏറവന്ധം  പത്തികന്നനാകനാവസയത്തിലുള്ള  ഒരു  ജത്തിലയനായ  വയനനാട്ടത്തിടല  കനാർഷത്തിക
കമഖലയടട  സമഗ്ര  വത്തികസനതത്തിനുള്ള  സന്ധംസനാനനാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തിയനാണത്തിതസ്.  സന്ധംകയനാജത്തിത
കുരുമുളകസ്  വത്തികസനന്ധം,  കനാപത്തി  കൃഷത്തിയടട  വത്തിസ്തൃതത്തി  വർദ്ധനവസ്,  മണ്ണസ്  പരത്തികപനാഷണ  വസ്തുകളുടട
വത്തിതരണന്ധം  ,  പ്രളയനാനര മണ്ണസ് ജല സന്ധംരക്ഷേണ പ്രവർതനങ്ങള്,  ജനാതത്തി,  ഇഞത്തി,  മഞ്ഞെള് എന്നപ്രീ
വത്തിളകളുടട കൃഷത്തിയന്ധം പുനരുജ്ജപ്രീവത്തിപത്തിക്കുക എന്നത്തിവ ഉള്ടപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.
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23)   ബകയനാ ഗര്യനാസസ് പനാന്റെകള്കസ് അധത്തിക ധനസഹനായന്ധം

പനാരമ്പകരര്യതര  ഊർകജ്ജനാതസ്പനാദന  മനാർഗ്ഗമനായ  ബകയനാഗര്യനാസസ്  പനാന്റെസ്  സനാപത്തിക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  2M3
ദപ്രീനബന്ധു കമനാഡല് ബകയനാഗര്യനാസസ്  പനാന്റുകള് സനാപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  ടപനാതു വത്തിഭനാഗങ്ങള്കസ്  12000/-
രൂപയന്ധം പട്ടത്തിക ജനാതത്തി പട്ടത്തിക വർഗ്ഗവത്തിഭനാഗങ്ങള്കസ് 13000/- ധനസഹനായന്ധം നല്കുന.

24)   ഗ്രനാമപ്രീണ അടത്തിസനാന സസൗകരര്യ വത്തികസന നത്തിധത്തി   (  ആർ  .  ഐ  .  ഡത്തി  .  എഫസ്  )

ആർ.ഐ.ഡത്തി.എഫസ്-നു  കപ്രീഴത്തില്  അന്ധംഗപ്രീകരത്തിച  കപ്രനാജക്ടുകള്  നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനസ്  കവണത്തിയനാണസ്
വത്തിഹത്തിതന്ധം.  വത്തിപണത്തിയടട  അടത്തിസനാന  സസൗകരര്യ  വത്തികസനതത്തിനനായത്തി  നബനാർഡത്തില്  നത്തിനള്ള
ആർ.ഐ.ഡത്തി.എഫസ് വത്തിഹത്തിതന്ധം ഉപകയനാഗത്തിക്കുന്നതനാണസ്.

25)   കൃഷത്തി പനാഠശനാല

കനാർഷത്തിക ആവനാസ യൂണത്തിറടത്തിസനാനതത്തിലുള്ള കൃഷത്തി എന്ന ആശയടത സന്ധംബനത്തിചസ്  കർഷകർകസ് 
അവകബനാധന്ധം  നല്കുന്നതസ്  കൂടനാടത  ലനാഭകരമനായത്തി  കൃഷത്തി  ടചെയന്നതത്തിനനാവശര്യമനായ  ശനാസപ്രീയവന്ധം
സനാകങതത്തികവമനായ വശങ്ങടള സന്ധംബനത്തിചള്ള സമകനാലത്തിക വത്തിവരങ്ങള് പ്രദനാനന്ധം ടചെയ്യുവനാൻ ഈ
പദ്ധതത്തി  ടകനാണസ്  ലക്ഷേര്യമത്തിടുന.  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികള്ക്കു  കപ്രീഴത്തില്  നത്തിർകദ്ദേശത്തിചത്തിട്ടുള്ള  പരത്തിശപ്രീലന,
കബനാധവല്കരണ പരത്തിപനാടത്തികള് കൃഷത്തി പനാഠശനാല പദ്ധതത്തിയത്തിലൂടട നടപത്തിലനാകത്തി വരുന.

26)   പുനർജ്ജനത്തി   -   പ്രളയനാനര കനാർഷത്തിക കമഖലയടട പുനസനാപനന്ധം

2018-2019  വർഷങ്ങളത്തിടല കനത മഴടയത്തുടർനണനായ പ്രളയവന്ധം പ്രകൃതത്തി ദുരനങ്ങളുന്ധം കനാർഷത്തിക
വത്തിളകള്ക്കുന്ധം സന്ധംഭരത്തിച ഉലന്നങ്ങള്ക്കുന്ധം കനത നഷ്ടമനാണസ്  ഉണനാകത്തിയതസ് .  കൂടനാടത കർഷകരുടട
പനാടങ്ങളത്തിലുന്ധം ഡത്തിപനാർട്ടടമന്റെസ്  ഫനാമുകളത്തിലുന്ധം ഓഫപ്രീസസ്  ടകട്ടത്തിടങ്ങളത്തിലുന്ധം സന്ധംഭരത്തിച വചത്തിരുന്ന കനാർഷത്തിക
ഉലന്നങ്ങള്,  യന്ത്രസനാമഗ്രത്തികള്,  അടത്തിസനാന സസൗകരര്യങ്ങള് എന്നത്തിവയന്ധം കകടുപനാടുകള് സന്ധംഭവത്തിച.
2018 ലുന്ധം 2019 ലുമനായത്തി സന്ധംഭവത്തിച പ്രളയതത്തിടന്റെയന്ധം മടണ്ണനാലത്തിപത്തിടന്റെയന്ധം ഫലമനായണനായ കകടുപനാടുകള്
നത്തികത്തുകയനാണസ്  പദ്ധതത്തി  ലക്ഷേര്യമനാക്കുന്നതസ് .  മടണ്ണനാലത്തിപത്തില് പൂർണ്ണനനാശന്ധം  സന്ധംഭവത്തിച കൃഷത്തിഭൂമത്തിയടട
പുനരുജ്ജപ്രീവനന്ധം, കനാർഷത്തിക വകുപത്തിനസ്  കപ്രീഴത്തിലുള്ള ഫനാമുകളുകടയന്ധം ഓഫപ്രീസസ്  ടകട്ടത്തിടങ്ങളുകടയന്ധം കകടുപനാടു
തപ്രീർകല്,  നഴസ് സറത്തികള്,  കകമ്പനാളങ്ങള്  എന്നത്തിവയടട  വത്തികസനന്ധം,  യന്ത്രവല്കരണന്ധം,
കതനാട്ടങ്ങളുകടയന്ധം പനാടകശഖരങ്ങളുകടയന്ധം അടത്തിസനാന സസൗകരര്യ വത്തികസനന്ധം, പ്രധനാന വത്തിളകളുടട കൃഷത്തി
വത്തിസ്തൃതത്തി  വര്യനാപനവന്ധം പുനസനാപത്തികലുന്ധം എന്നത്തിവയനാണസ്  പദ്ധതത്തിയ കപ്രീഴത്തില് നടപത്തിലനാകത്തി  വരുന്ന മറസ് 
പ്രവർതനങ്ങള്.

27)   കുട്ടനനാടസ് കമഖലയത്തിടല കനാർഷത്തിക വത്തികസനതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തി

കുട്ടനനാടസ്  പനാടകശഖരങ്ങളത്തില്  പശനാതല  സസൗകരര്യവത്തികസനതത്തിനുന്ധം  പരമ്പരനാഗത  ടപട്ടത്തി,  പറ
സമ്പ്രദനായന്ധം  മനാറത്തി  പകരന്ധം  ടവർട്ടത്തികല്  ആകത്തിയല്  കഫനാ  പമ്പുകള്  സനാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുമനാണസ്  ഈ
പദ്ധതത്തി  ലക്ഷേര്യമത്തിടുന്നതസ് .  ആർ.ടക.വത്തി.വവ,  ആർ.ഐ.ഡത്തി.എഫസ് ,  പുനർജ്ജനത്തി  എന്നപ്രീ  വത്തിവത്തിധ
പദ്ധതത്തികള് പ്രകനാരന്ധം  ഏടറടുതസ്  നടപനാക്കുന്ന വത്തിവത്തിധ പനാടകശഖരങ്ങളുടട അടത്തിസനാന സസൗകരര്യ
വത്തികസന പദ്ധതത്തി പ്രവർതനങ്ങള് സന്ധംകയനാജത്തിപത്തിക്കുകയന്ധം, ടക.എല്.ഡത്തി.സത്തി നടത്തുന്ന അടത്തിസനാന
സസൗകരര്യ വത്തികസന പ്രവർതനങ്ങളുന്ധം ഇതത്തികലയസ്  സന്ധംകയനാജത്തിപത്തിച നടതത്തി വരുന.
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28)   കകരള ഫനാന്ധം ഫ്രഷസ്   -   പഴന്ധം പചകറത്തി തറവത്തില

കർഷകർകസ്  16  ഇനന്ധം  പഴന്ധം  പചകറത്തികളുടട  വത്തിലയത്തില്  ഇടത്തിവണനാകുന്ന  സനാഹചെരര്യതത്തില്
സനാമ്പതത്തികസഹനായന്ധം നല്കനാൻ ഈ പദ്ധതത്തി ലക്ഷേര്യമത്തിടുന. നത്തിർദ്ദേത്തിഷ്ട അടത്തിസനാന വത്തിലയത്തില് നത്തിനന്ധം
ഉലന്നങ്ങളുടട വത്തിലയടട വര്യതര്യനാസന്ധം സർകനാർ ഇൻടസന്റെപ്രീവനായത്തി കർഷകനു നല്കത്തി വരുന.

29)   സുഭത്തിക്ഷേ കകരളന്ധം പദ്ധതത്തി

കകനാവത്തിഡസ്  മഹനാമനാരത്തിയടട  ആഘനാതതത്തില്  ബുദ്ധത്തിമുട്ടു  അനുഭവത്തിക്കുന്ന  കർഷകർകസ്  ഒരു
വകതനാങ്ങനായനാണസ്  സന്ധംസനാന  സർകനാർ  സുഭത്തിക്ഷേ  കകരളന്ധം  പദ്ധതത്തി  2020-21  വർഷതത്തില്
നടപത്തിലനാകത്തിയതസ്.  തകദ്ദേശ  സനാപനങ്ങളുടട  കനതൃതസ്വതത്തിലനാണസ്  കഴത്തിഞ്ഞെ  വർഷന്ധം  പദ്ധതത്തി
നടപനാകത്തിയതസ്.  കൃഷത്തി,  മൃഗസന്ധംരക്ഷേണന്ധം,  ക്ഷേപ്രീരവത്തികസനന്ധം,  ഫത്തിഷറപ്രീസസ്,  സഹകരണ,  ജലകസചെനന്ധം
തുടങ്ങത്തിയ  വത്തിവത്തിധ  വകുപ്പുകളുടട  പ്രവർതനങ്ങള്  ഏകകനാപത്തിപത്തിചടകനാണനാണസ്  ഈ  പദ്ധതത്തി
നടപത്തിലനാകത്തിയതസ്.  കനാർഷത്തിക  കമഖലയത്തില്  തരത്തിശു  നത്തില  കൃഷത്തി,  പചകറത്തികൃഷത്തിയത്തില്  മഴ  മറകളുടട
കപ്രനാതനാഹനന്ധം, സന്ധംകയനാജത്തിത കൃഷത്തി സന്ധംവത്തിധനാനങ്ങളുടട (വജവഗൃഹന്ധം) കപ്രനാല്സനാഹനന്ധം, ഒരു കകനാടത്തി
ഫല വൃക്ഷേവതകള് നട്ടുവളർതല്, വനായ്പനാ സസൗകരര്യന്ധം ലഭര്യമനാകല് എന്നത്തിവ കഴത്തിഞ്ഞെ സനാമ്പതത്തിക
വർഷതത്തില്  നടപത്തിലനാകത്തി.  2021-22  സനാമ്പതത്തിക  വർഷതത്തില്  സുഭത്തിക്ഷേ  കകരളന്ധം  പദ്ധതത്തിയടട
ഘടകങ്ങള് മറ്റു പദ്ധതത്തികളത്തില് ഉള്ടപടുതത്തി നടപത്തിലനാകത്തി വരുന.

കർഷർകനായസ്  നടപത്തിലനാക്കുന്ന  കകനനാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തികളുടട  വത്തിശദനാന്ധംശങ്ങള്  ചുവടട
കചെർക്കുന.

1.   മത്തിഷൻ ഓണ് ഇന്റെകഗ്രറഡസ് ടഡവടലനാപസ്ടമന്റെസ് ഓഫസ് കഹനാർട്ടത്തികള്ചർ

നഴ്സറത്തി നത്തിർമ്മനാണന്ധം, ടത്തിഷദ്യു കള്ചർ വത ഉതസ്പനാദനന്ധം, പചകറത്തി വത്തിത്തു ഉതസ്പനാദനന്ധം ,  ഫലവർഗ കൃഷത്തി
വര്യനാപനന്ധം,  പുഷ്പകൃഷത്തി  വര്യനാപനന്ധം,  സുഗന  വത്തിള  വര്യനാപനന്ധം,  കതനാട്ട  വത്തിള  വര്യനാപനന്ധം,  കൂണ്  കൃഷത്തി,
ജലസന്ധംഭരണ പരത്തിപനാലന സന്ധംവത്തിധനാനങ്ങള് ടമചടപടുതല്, പനാസ്റ്റത്തികസ് ഉപകയനാഗത്തിചള്ള നൂതന കൃഷത്തി
രപ്രീതത്തികള്,  വജവ  കൃഷത്തി  കപ്രനാതനാഹനന്ധം,  വജവ  വള  ഉതസ്പനാദനന്ധം,  സന്ധംകയനാജത്തിത  കപ്രീട  കരനാഗ
നത്തിയന്ത്രണന്ധം,  കതനാട്ടക്കൃഷത്തി യന്ത്രവല്കരണന്ധം,  കനാർഷത്തിക സന്ധംസരണവന്ധം മൂലര്യവർദ്ധനവന്ധം,  വത്തിപണന
സന്ധംവത്തിധനാനങ്ങള്  ടമചടപടുതല്  തുടങ്ങത്തിയവയനാണസ്  ഈ  പദ്ധതത്തിയത്തില്  ധനസഹനായന്ധം  നലനാൻ
വത്തിഭനാവനന്ധം  ടചെയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  എലനാ  പദ്ധതത്തി  ഘടകങ്ങളുന്ധം  ടപ്രനാജകസ്  അടത്തിസനാനതത്തിലനാണസ്
നടപനാക്കുന്നതസ്.  ടപ്രനാജകസ്  അന്ധംഗപ്രീകനാരന്ധം  സന്ധംസനാന കഹനാർട്ടത്തികള്ചർ മത്തിഷൻ ആണസ്  നല്കകണതസ്
കൃഷത്തി പൂർതപ്രീകരത്തിക്കുന്നകതനാടട ഇതസ് സന്ധംബനത്തിച വസൗചറുകള്, ബത്തില്ലുകള്, കഫനാകട്ടനാ, ആധനാർ, ബനാങസ്
പനാസസ് ബുകത്തിടന്റെ  പകർപസ്  എന്നത്തിവ  കൃഷത്തി  ഭവനത്തില്  നല്കുന്നകതനാടട  അർഹമനായ  ധനസഹനായന്ധം
അകസൗണത്തില്  നത്തികക്ഷേപത്തികടപടുന്ധം.  കനാർഷത്തികനാധത്തിഷത്തിത  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്  തുടങ്ങുന്നതത്തിനു  കൃഷത്തി
ഓഫപ്രീസറുമനായത്തി  ഉടമ്പടത്തി  വചസ്,  സന്ധംരന്ധംഭതത്തിനനാവശര്യമനായ  അടത്തിസനാന  സസൗകരര്യന്ധം  ഒരുകത്തി,
ആവശര്യമനായ  അനുമതത്തികടളലനാന്ധം  വനാകങ്ങണതസ്  ഗുണകഭനാകനാവത്തിടന്റെ  ചുമതലയനാണസ് .
യന്ത്രസനാമഗ്രത്തികളുന്ധം, നവപ്രീന ഉതസ്പന്നങ്ങളുന്ധം കർഷകർ സസ്വനമനായത്തി വനാങ്ങത്തി സനാപത്തികകണതനാണസ്.
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2.   രനാഷപ്രീയ കൃഷത്തി വത്തികനാസസ് കയനാജന

കനാർഷത്തിക വത്തികസനതത്തിനനായള്ള വത്തിവത്തിധ ടപ്രനാടജക്ടുകള് തയനാറനാകത്തി എസസ്.എല്.ഈ.സത്തി (SLEC) ക്കു
സമർപത്തിച,  അന്ധംഗപ്രീകനാരന്ധം വനാങ്ങത്തി ,  കപ്രനാടജക്ടത്തില് പറയന്ന മനാനദണ്ഡങ്ങളുന്ധം, നത്തിബനനകളുന്ധം പനാലത്തിച
പദ്ധതത്തി ബനടപട്ട ഏജൻസത്തി നടപനാക്കുന്ധം.

3.   സബസ് മത്തിഷൻ ഓണ് അഗ്രത്തികള്ചർ ടമകവനകസഷൻ

കനാർഷത്തിക  കമഖലയത്തില്  ആവശര്യമനായ  യന്ത്ര  സനാമഗ്രത്തികള്  വനാങ്ങുന്നതത്തിനു,  വര്യകത്തികള്ക്കുന്ധം,
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കുന്ധം  ധനസഹനായന്ധം  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  അകപക്ഷേ  ഓണ്വലൻ  ആയത്തി  സമർപത്തികകണതുണസ്.
പദ്ധതത്തി പ്രകനാരമുള്ള ധനസഹനായന്ധം യന്ത്രങ്ങളുടട ഭസൗതത്തിക പരത്തികശനാധനയന്ധം, ബത്തില്ലുകള് ഓണ്വലൻ
ആയത്തി സമർപത്തിക്കുന്നകതനാടട ബനാങസ് അകസൗണത്തില് നത്തികക്ഷേപത്തികടപടുന്ധം.

4.   നനാഷണല് ഫുഡസ് ടസകഷ്യൂരത്തിറത്തി മത്തിഷൻ

പദ്ധതത്തി പ്രകനാരന്ധം പമ്പസ്ടസറസ്, സസ്കപ്രയർ, വപപസ് വലൻ, കനാർഷത്തിക പ്രദർശനകതനാട്ടന്ധം എന്നത്തിവയനായത്തി
ധനസഹനായന്ധം  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  ബനാങസ്  പനാസസ്  ബുകത്തിടന്റെ  പകർപസ്,  ആധനാർ  കനാർഡത്തിടന്റെ  പകർപസ്
എന്നത്തിവ  സഹത്തിതന്ധം  കൃഷത്തി  ഭവനത്തില്  അകപക്ഷേ  നല്കനാന്ധം.  അനുമതത്തി  ലഭത്തിക്കുന്നകതനാടട  ബത്തില്ലുകള്
വസൗചറുകള്  എന്നത്തിവ കൃഷത്തി  ഭവനത്തില് സമർപത്തിചു  ധനസഹനായന്ധം  അകസൗണത്തിലൂടട  വകപറനാന്ധം.  ഈ
പദ്ധതത്തി എൻ എഫസ് എസ എന്ധം പദ്ധതത്തികനായത്തി ടതടരടഞ്ഞെടുത ജത്തിലകളത്തില് മനാത്രകമ ലഭര്യമനാകൂ.

5.   സബസ് മത്തിഷൻ ഓണ് അകഗ്രനാ കഫനാറസ്റ്ററത്തി

കനാർഷത്തികവനവല്കരണതത്തിനനാവശര്യമനായ  നഴ്സറത്തി  നത്തിർമനാണതത്തിനു  ധനസഹനായന്ധം  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്
കൃഷത്തി ഭവനത്തികലനാ ഗ്രനാമപഞനായതസ് ഓഫപ്രീസത്തികലനാ അകസൗണസ് കരഖകള് ഭൂമത്തിയടട കരഖകള് എന്നത്തിവ
സഹത്തിതന്ധം  അകപക്ഷേ  നല്കനാവന്നതനാണസ്.  നഴ്സറത്തിക്കുള്ള  അടത്തിസനാന  സസൗകരര്യങ്ങളുന്ധം,  സനാകങതത്തിക
സഹനായവന്ധം ഗുണകഭനാകനാവസ് കടണതണന്ധം.

6.   സബത്തിഷൻ ഓണ് അഗ്രത്തികള്ചർ എകസ്റൻഷൻ

ആത്മ  പദ്ധതത്തിയടട  ഭനാഗമനായത്തി  വത്തിവത്തിധ  പ്രദർശന  കതനാട്ടങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതത്തിനുന്ധം,  കനാർഷത്തിക
സകങതങ്ങള്  അടത്തിസനാനമനാകത്തിയള്ള  വത്തിവത്തിധ  പ്രവർതനങ്ങള്  നടപത്തിലനാക്കുന്നതത്തിനനായത്തി  കൃഷത്തി
ഭവനത്തില്  ഭൂമത്തിയടട  കരഖകള്,  ബനാങസ്  അകസൗണസ്  കരഖകള്  എന്നത്തിവ  സഹത്തിതന്ധം  കൃഷത്തി  ഭവനത്തില്
അകപക്ഷേ സമർപത്തിക്കുക. പരത്തിശപ്രീലനന്ധം , പഠനയനാത്രകള് എന്നത്തിവ സന്ധംബനത്തിച വത്തിവരങ്ങളുന്ധം ഇവത്തിടുന
ലഭത്തിക്കുന്ധം.

7.   നനാളത്തികകര വത്തികസന കബനാർഡസ് പദ്ധതത്തികള്

നനാളത്തികകര വത്തികസന കബനാർഡസ് പദ്ധതത്തികള് കൃഷത്തി ഭവനത്തില് ബനാങസ് അകസൗണസ് കരഖകള് സഹത്തിതന്ധം
ഭൂമത്തിയടട കരഖകള് സമർപത്തിച കശഷന്ധം ലഭര്യമനാവന്ധം.  ടതങ്ങു കൃഷത്തി പുനരുജ്ജപ്രീവനന്ധം,  പ്രദർശന കതനാട്ടന്ധം,
ടതങ്ങത്തിനസ്  ഇൻഷുറൻസസ്,  വജവ  വള  ഉലനാദന  യൂണത്തിറസ്  എന്നപ്രീ  ഘടകങ്ങള്കനായത്തി  അകപക്ഷേ
സമർപത്തികനാന്ധം.  ഉലനാദകനനാപനാധത്തികള്,  വജവവള  നത്തിർമനാണ  യൂണത്തിറസ്  എന്നത്തിവ  കർഷകൻ  സസ്വനന്ധം
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നത്തിലയത്തില് കടണത്തുകകയനാ നത്തിർമ്മത്തിക്കുകകയനാ ടചെയ ഇൻകവനായസ് സസ്  ബത്തില്ലുകള് സഹത്തിതന്ധം കൃഷത്തിഭവനത്തില്
സമർപത്തിചനാല് ധനസഹനായന്ധം അകസൗണത്തികലക്കു നത്തികക്ഷേപത്തിക്കുന്നതനാണസ്.

8.   പനാരമ്പരനാഗതസ് കൃഷത്തി വത്തികനാസസ് കയനാജന

ക്ലെസ്റ്റർ  അടത്തിസനാനതത്തില്  വജവകൃഷത്തി  കൃഷത്തിരപ്രീതത്തികള്  കപ്രനാതനാഹത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം
പ്രചെരത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുന്ധം കവണത്തി ഉള്ള പദ്ധതത്തി ആണസ് പരമ്പരനാഗത കൃഷത്തി വത്തികനാസസ് കയനാജന. കൃഷത്തി ഭവൻ
മുകഖന  ഒരു  പ്രകദശടത  ഇരുപതു  ടഹക്ടറത്തില്  കൃഷത്തി  ടചെയ്യുന്ന  കർഷകടര  ഒരു  ക്ലെസ്റ്റർ  ആയത്തി
രജത്തിസ്റ്റർ  ടചെയ,  വജവ  കൃഷത്തി  പരത്തിശപ്രീലനന്ധം,  വജവ  കൃഷത്തി  രപ്രീതത്തികള്  അവലന്ധംബത്തികല്,  വജവ
സർട്ടത്തിഫത്തികകഷൻ  എന്നത്തിവ  ഈ  പദ്ധതത്തി  ടകനാണസ്  ഉകദ്ദേശത്തിക്കുന.  

9.   പ്രധനാന മന്ത്രത്തി കൃഷത്തി സത്തിഞനായപ്രീ കയനാജന

2015-16 വർഷന്ധം തയനാറനാകത്തിയ ജത്തിലനാ ജലകസചെന പനാനത്തിടന്റെ അടത്തിസനാനതത്തില് ടപർ കഡനാപസ് കമനാർ
കക്രനാപസ്  (വമകക്രനാ ഇറത്തികഗഷൻ),  ടപർ കഡനാപസ്  കമനാർ കക്രനാപസ്  (അദർ ഇന്റെർടവൻഷൻസസ്)  എന്നപ്രീ
വത്തിഭനാഗതത്തിലനായത്തി  ജലകസചെന  പദ്ധതത്തികള്  ഏടറടുത്തു  നടത്തുന്ന  പരത്തിപനാടത്തിയനാണത്തിതസ്.  കൃഷത്തി,
ജലകസചെനന്ധം ഗ്രനാമവത്തികസന വകുപ്പുകള് മുകഖനയനാണസ് ഈ പദ്ധതത്തികള് നടപനാക്കുന്നതസ് .  വര്യകത്തിഗത
ഗുണകഭനാകനാകള്കസ്  പമ്പസ്ടസറസ്,  കണത്തിക  ജലകസചെനന്ധം,  ജലകസനാതസസ്  നത്തിർമ്മനാണന്ധം  എന്നത്തിവയസ്
ധനസഹനായന്ധം  ലഭത്തിക്കുന്ധം.  പദ്ധതത്തി  പ്രകനാരന്ധം  ടചെയ്യുന്ന  വര്യകത്തിഗത  ഗുണകഭനാകനാകള്ക്കുള്ള  എലനാ
ഘടകങ്ങള്ക്കുന്ധം വമകക്രനാ ഇറത്തികഗഷൻ എന്ന തതസ്വതത്തില് അടത്തിസത്തിതമനായത്തിരത്തികണന്ധം.

10.   കദശത്തിയ ബകയനാഗര്യനാസസ് വത്തികസന പദ്ധതത്തി

ഗനാർഹത്തികനാവശര്യതത്തിനുള്ള  ബകയനാഗര്യനാസസ്  യൂണത്തിറസ്  നത്തിർമനാണതത്തിനസ്  ധനസഹനായന്ധം  ലഭത്തിക്കുന്ന  ഈ
പദ്ധതത്തിയത്തില് കൃഷത്തി  ഭവനത്തില് അകപക്ഷേ സമർപത്തിച കടണ് കപ്രീ  ഏജന്റെസ്  മുഖനാനത്തിരന്ധം  യൂണത്തിറസ്  പണത്തിതു
സബത്തിഡത്തി വകപറനാന്ധം. ബനാങസ് അകസൗണസ് കരഖകളുന്ധം ഭൂമത്തിയടട വകവശ കരഖയന്ധം നത്തിർബനമനാണസ്.

11.   പ്രധനാന മന്ത്രത്തി കത്തിസനാൻ സമ്മനാൻ നത്തിധത്തി

പ്രധനാന മന്ത്രത്തി കത്തിസനാൻ സമ്മനാൻ നത്തിധത്തി പ്രകനാരന്ധം കർഷകർ വകവശ ഭൂമത്തിയടട കരഖകളുന്ധം,  ബനാങസ്
അകസൗണത്തിടന്റെ  കരഖകളുന്ധം,  ആധനാർ  കനാർഡുന്ധം  സഹത്തിതന്ധം  കൃഷത്തി  ഭവനത്തില്  അകപക്ഷേ  സമർപത്തിചനാല്,
അർഹരനായ കർഷകർകസ് പ്രതത്തി വർഷന്ധം 6000 രൂപ അവരുടട അകസൗണത്തികലക്കു ലഭര്യമനാക്കുന്ധം.

12.   കസനായത്തില് ടഹല്തസ് കനാർഡസ്

മണ്ണസ് പരത്തികശനാധത്തിച അതത്തിടന്റെ ഗുണങ്ങള് കരഖടപടുതത്തിയ കനാർഡസ് കൃഷത്തി ഭവൻ മുകഖന ലഭര്യമനാക്കുന്ന
പരത്തിപനാടത്തിയനാണത്തിതസ്.  മണ്ണസ്  കശഖരത്തിച  പരത്തികശനാധത്തിച  കനാർഡസ്  ലഭര്യമനാക്കുന്നതസ്  വടരയള്ള  എലനാന്ധം
സസൗജനര്യമനാണസ്. ആധനാർ കനാർഡസ് നത്തിർബനമനാണസ് . പരത്തികശനാധനയടട അടത്തിസനാനതത്തില് പ്രദർശന
കൃഷത്തിക്കുള്ള ആനുകൂലര്യവന്ധം ലഭത്തിക്കുന്നതനാണസ്.

15



13.   പ്രധനാനമന്ത്രത്തി ഫസല് ഭപ്രീമ കയനാജന

അഗ്രത്തികല്ചറല് ഇൻഷുറൻസസ് കമ്പനത്തിയമനായത്തി സഹകരത്തിച ടകനാണസ് കകന സന്ധംസനാന സർകനാർ
വത്തിഹത്തിതമുപകയനാഗത്തിച ടകനാണള്ള ഒരു വത്തിള ഇൻഷുറൻസസ് പരത്തിപനാടത്തിയനാണത്തിതസ് . കനാർഷത്തിക കലനാണുമനായത്തി
ബനടപടുതത്തിയന്ധം  അലനാടതയന്ധം  പദ്ധതത്തിയത്തില്  അന്ധംഗമനാവനാന്ധം.  അകപക്ഷേ  ഓണ്വലനനായത്തി  ബനാങസ്
അകസൗണസ്  കരഖയന്ധം,  വകവശ  ഭൂമത്തി/പനാട്ട  ഭൂമത്തി  കരഖ,  ആധനാർ  പകർപസ്  സഹത്തിതന്ധം  സമർപത്തികനാന്ധം.
പ്രപ്രീമത്തിയന്ധം അഗ്രത്തികള്ചർ ഇൻഷുറൻസസ് കമ്പനത്തിയത്തില് ലഭത്തിചനാല് ഇൻഷുറൻസസ് പരത്തിരക്ഷേ ലഭത്തിക്കുന്ധം.
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