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PREFACE
The year 2017-18 is the first year of the 13th Five Year Plan. Though
Government of India have abolished the concept of FYPs, the State is going ahead
with the 13th FYP. The Department proposes to embark upon a number of innovative
strategies during the year. The Haritha Keralam Programme - a flagship programme
of the Government will be implemented in convergence with LSGD programmes. A
single Farm Plan will be operationalised at the Grama Panchayat level for the crops
and programmes brought under the purview of Haritha Keralam. Irrigation and Water
use management will be a focal point during the year. The District Irrigation Plans
under PMKSY will be finalized and made operational during the year with thrust on
producing more crop per drop of water and bringing water to majority of crop lands.
Rice Development, Vegetable Development, Coconut Development, Organic
Farming, Strengthening Agricultural Extension, Soil & Root Health Management and
Productivity Improvement, Crop Health Management continue to be programmes with
substantial allocations during the current year. The concept of Agro Parks and
Special Agro-economic Zone as announced in the Budget of 2016-17 and 2017-18
respectively will be developed and operationalised during the year covering major
crops.
During the current year 2017-18, an amount of Rs.1574.57 crores has been
allotted for implementation of various agricultural development programmes which
includes Rs.901.62 crores under Plan and Rs.672.94 crores under Non Plan. We
expect around Rs.390.96 crores under Central Sector/Sponsored schemes. 100%
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utilization for the benefit of maximum number of farmers should be our ‘motto’.
Convergence of all the state and central schemes without duplication or redundancy
should produce a synergic impact in our farmers. The Department should transform
itself to extend maximum support to those working relentlessly in our farms to feed
the citizens of the country.
In the Governors Address & Budget Speech of the Government, a number of
innovative schemes have been announced which have to be formulated and
implemented to the benefit of the farming community. The extract of the Governors
Address & Budget Speech on agriculture sector is enclosed as Annexure I & II.
I request officers at all levels of the department to give their feedback on the nature of
interventions required for the operationalization of various projects. In general,
suggestions/innovative ideas on new projects, procedures etc. are always welcome.
Come on, Let’s move forward.

Best wishes
01-06-2017

Director of Agriculture
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LIST OF SCHEMES - 2017-18
Sl. No

A)

Name of scheme

Head of Account

Budget
Provision
(Rs. in
lakhs)

Page No.
Eng.

Mal.

1

35

1
3

36
38

Agriculture - State Plan Schemes

1
2

Crop Husbandry – introduction
Crop Development
Food Crop Production
Rice development
Location Specific Scheme

3

Vegetable Development

4

Development of Pulses & Tubers
Sub Total (1-4)
Coconut Development
Development of spices
Hi-tech agriculture
Development of Fruits, Flowers & Medicinal Plants
(New Scheme)

I

3

38

7

44

2401-00-103-87
2401-00-108-59
2401-00-113-82

7000.00
330.00
7900.00
600.00
200.00
16030.00
4500.00
1000.00
100.00

8
9
9

45
47
47

2401-00-119-79

675.00

10

49

2401-00-800-28

2700.00

11

50

2401-00-107-78
2401-00-105-85

1764.00
1000.00

13
15

53
56

2401-00-104-91
4401-00-104-98
2401-00-105-86
4401-00-107-97

1340.00
760.00
540.00
60.00

16

57

18

59

Agricultural Extension and Communication
Strengthening of Agricultural Extension
Farm Information and Communication
Human Resources Development
Agro Service Centres and Service Delivery including
Regional Farm Facilitation Centres

2401-00-109-80
2401-00-109-84
2415-01-277-98
2401-00-113-83
4401-00-113-98

4300.00
400.00
275.00
2035.00
1165.00

19
22
23

61
66
67

23

68

V.
18

Risk Management
Restructured State Crop Insurance Scheme

2401-00-110-82

1250.00

25

71

19

Contingency Programme to meet Natural Calamities
and Pest & Disease Endemic

2401-00-800-91

400.00

25

71

VI

Biodiversity Conservation and Farm
Diversification

20

Biodiversity and local germ plasm conservation and
promotion (new scheme)

2401-00-103-77

250.00

26

72

VII

Centrally Sponsored Schemes - State Share

21

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

a

Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) State share

2401-00-109-64

2000.00

26

73

b

Other CSS (40% CSS) - State share

2401-00-109-65

13638.00

5
6
7
8
II
9
10
11
III.
12

Soil and Plant Health Management
Soil & Root Health Management and Productivity
Improvement
Crop Health Management
Organic farming & Good Agricultural Practices
Inputs and Service Delivery
Production & Distribution of Quality Planting
Materials

13

Modernization of Departmental Laboratories

IV.

Modernizing Agriculture Extension and Human
Resources Development

14
15
16
17

Sub Total
v

2401-00-102-90
2401-00-103-75
2401-00-119-85
2401-00-119-81
2401-00-112-96

15638.00

Sl. No

VIII

22
a
b
c
d
IX.
23
24
X
25
26
27
XI
28
29
30

Name of scheme

Head of Account

Agriculture Marketing and Post Harvest
Management
Strengthening Market Development
Market Development
Market Intervention Support for Price Stabilization
Strengthening Market Infrastructure
Share capital to Horticorp
Value Addition
Value Addition & post harvest management
including honey production and Agro Business
Company

4

75

2700.00

29

76

4435-01-101-97

700.00

31

79

2401-00-109-76
2401-00-109-69

25.00
97.00

31
31

79
80

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

2415-01-004-88

50.00

32

80

Storage & Warehousing
Kerala State Warehousing Corporation - Share
participation
Wayanad Package

4408-02-190-99

50.00

32

80

2401-00-800-27

1900.00

2401-00-102-79

1000.00
66704.00

32
33

80
82

34

83

34

84

Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)
Other programmes
Farmers Welfare
Farmer Welfare Fund Board
Integrated Agriculture Complex

23457.00
2401-00-109-64
2401-00-109-65
2810-01-105-99

CSS Total

1
2
3

28

2435-01-800-94

National Biogas Development Project - 100 % CSS

C)

Mal.

4000.00
2175.00
1500.00
300.00
25.00

32

a)

Eng.

2435-01-800-99
2435-01-101-85
4435-01-101-93
4401-00-190-97

b)

31

Page No.

Marketing, Storage and Warehousing

Special Agriculture zones
State Plan Total (1-30)
Centrally Sponsored Schemes
Umbrella Scheme on Krishi Unnathi Yojana & other
CSS (60% Central Share)
Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) Central share
Other CSS (60% CSS) - Central share

B)

Budget
Provision
(Rs. in
lakhs)

3000.00
20457.00
1.00
23458.00
90162.00

TOTAL (PLAN)
NON PLAN SCHEMES
Farmers pension
Free electricity
Production bonus
Grama panchayath
Corporation
Municipality
Sub Total of Production Bonus
Rubber Production Incentive Scheme.
TOTAL (NON PLAN)
GRAND TOTAL
(Plan + Non Plan)

2401-00-115-98
2401-00-115-99

12487.20
3443.00

2401-00-198-50
2401-00-191-50
2401-00-192-50

1324.00
0.50
40.00
1364.50
50000.00
67294.70

2435-01-101-80

157456.70
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A N N U A L P L A N - 2017-18
WRITE UP OF PLAN PROGRAMMES

A)

STATE SECTOR SCHEME

CROP HUSBANDRY
The outlay provided under Crop Husbandry sector during 2017-18 is Rs. 561.82 crore
with 18schemes including 2 new schemes suggested for implementation. The comprehensive
project for food crop production aiming at self sufficiency in vegetable production including
rice development will be continued with more focus during 2017-18 and an amount of
Rs.160.30 crore is provided. Promotion of location specific crops like millets, oilseeds,
sugarcane and establishment of vegetable producer companies are the new components
proposed under the scheme. The various crop promotion activities will be focused in Special
Agriculture Zones of specific crops in contiguous areas with natural endowments based on
definite criteria. Special Agriculture Zones have been identified based on the agro ecological
units for rice, vegetables, banana and flowers. In the Special Agriculture Zones, production to
post harvest technology and marketing will be facilitated in a holistic manner so as to
intensify production and productivity and augment farmer’s income to make the agricultural
vocation economically viable, environmentally sustainable and socially equitable. The new
schemes proposed are viz. Development of Fruits, Flowers and Medicinal plants (Rs.6.75
crore) and Bio diversity and local germ plasm conservation and promotion (Rs. 2.50 crore).
The projects under Haritha Keralam Mission focusing on food crop production is also
integrated with the Annual Plan Schemes.
Schemes for 2017-18
I. CROP DEVELOPMENT
Food Crop Production
(Outlay Rs.16030.00 lakh)
The food crop production project is being implemented through the department,
VFPCK, and local governments in association with research institutions and financial
institutions. A reorientation of the project focusing on convergence, additional resources, new
components, institutional development linking with Haritha Keralam is proposed for
implementation in 13th plan. Separate sub projects on rice, vegetables, tubers/pulses and
location specific crops like millets, oilseeds, sugarcane etc. are proposed under the project. An
amount of Rs.160.30 crore is provided for the scheme during 2017-18.
1) Rice Development
H/A : 2401-00-102-90
(Total Outlay Rs.7000.00 lakhs)
In the rice development scheme major thrust is given for the promotion of fallow land
cultivation and group based paddy promotion concentrated in the major rice growing tracts of
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the State under seven special agriculture zones with natural endowments for augmenting rice
productivity. The ultimate objective would be to increase the area under rice to 3 lakh ha by
the end of 13 th five year plan. An outlay of Rs.70 crore is provided during 2017-18. The
support from RKVY will be integrated with state plan components to fill the critical gaps.
An amount of Rs.300 lakh is set apart for promoting group farming activities of the
active Padasekhara samithies. The amount will be released to Padasekhara samithies based on
a transparent criterion for promoting group farming and facilitating e payment system. The
padasekharams will be revitalised and encouraged to set up rice mills. GAP certification
assistance will also be provided to padasekharams.
The rice development scheme will be restructured to make it remunerative to farmers
with higher remunerative price, encouraging GAP certified domestic marketing etc. The
support of Rs. 1500/ ha will be linked to organic inputs, certification and biocontrol agents.
For the promotion of fallow land cultivation an amount of Rs. 1090 lakhs is
earmarked. Rice fallows will be brought under sustainable cultivation in a phased manner in
project mode with the active involvement of MNREGS and Kudumbasree. A three year
support as approved in 2016-17 will be continued. The possibility of raising double crop
from single cropped paddy lands and triple crop from double cropped lands will be explored
in potential areas to increase the gross cultivated area. Upland cultivation will be expanded
considering the scarcity of wet lands for which an amount of Rs. 350 lakhs is set apart.
Support for group formation of upland cultivators and fallow land cultivators will be
provided.
Special Agriculture Zones for Paddy for focused interventions will be established in 7
areas viz. Kuttanad, Onattukara, Pokkali, Kole, Palakkad, Wayanad and Kaipad. The
assistance to Paddy Development Agencies will be provided on project basis.
In order to ensure the availability of certified seeds suitable to the locality Registered
Seed Growers’ Programme (RSGP) will be reintroduced. Mini Rice mills and parboiling units
to undertake local processing and distribution of rice and rice products in potential
padasekharams and special mini rice mills to process specialty rice varieties are also proposed
to be established. A pilot mini parboiling unit developed at Indian Institute of crop
processing, Tanjavur will be supported.
The operational support will be used for facilitating implementation of the scheme
including collection of success stories. Three technical officers will be hired at district level
in Palakkad, Kuttanad and Kole areas to support Deputy Directors.
The co-operatives involved in rice production will be encouraged for certification and
for setting up of rice mills. The ADAT Co-operative society model will be encouraged.
To encourage and sustain paddy cultivation in urban areas including education
institutions an amount of Rs.100.00 lakhs is earmarked.
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An amount of Rs.262.00 lakhs is setapart as ‘Rice Innovation Fund’ for introducing
new, ecofriendly and sustainable technologies aimed at improving paddy production and for
undertaking ‘Rice Year’ programmes on a project mode from the identified 100 activities as
part of rice year. Out of this an amount of Rs. 50 lakh to be used for organizing campaigns at
block level.
A Rice Development Project (RDP) will be prepared for approval. The RDP will be
mainly focused on seven identified Special Agricultural Zones (SAZ) in Onattukara,
Kuttanad, Pokkali, Kole, Palakkad, Wayanad and Kaipad. Additional support for common
facilities will be provided for each SAZ subsequently.
2) Location specific schemes (New)
H/A: 2401-00-103-75
Total Outlay Rs.330.00 lakhs
It is proposed to promote cultivation of millets like ragi, finger millet, foxtail millet,
little millet etc., oil seeds crops like ground nut and sesamum and sugarcane in potential
areas. The assistance is provided for quality seeds and for other expenses like land
preparation, irrigation etc. It is proposed to promote crop production activities in tribal lands
so as to ensure food and nutritional security to tribal population. Conservation of traditional
varieties and traditional cultivation practices is also envisaged through the programme.
Activities will be taken up on a project mode in coordination with Tribal Department. An
amount of Rs. 200 lakhs is earmarked for tribal agriculture. A special project for Attappady
will be supported covering traditional crops from production to marketing. The assistance is
also for the establishment of modern production units of jiggery for the promotion of
Travancore jaggery, Marayursarkkara etc. An amount of Rs. 330 lakhs is set apart for the
project. Additional funds will be provided to tribal agriculture from other schemes, RKVY
and SHM.
3) Vegetable Development
H/A : 2401-00-119-85 – Rs.7900.00 lakhs
H/A : 2401-00-119-81 – Rs.600.00 lakhs
Total Outlay Rs.8500.00 lakhs
A major project on vegetable development has been launched in 2012-13 to achieve
self sufficiency in vegetable production covering an integrated approach with physical targets
at Panchayat level and an amount of Rs. 233.98 crore has been utilized during the first four
years of Twelfth plan period. The activities include promotion of homestead and terrace
vegetable cultivation through urban clusters by supplying grow bags, commercial field
cultivation of vegetables on cluster basis, vegetable seed production & distribution, supply of
vegetable seedlings, promotion of institutional vegetable garden, promotion of rain shelter
cultivation, support to Block Level Federated Organizations, promotion of micro irrigation
with fertigation, productivity enhancement programmes, marketing and promotion of high
tech vegetable production programme are the important components proposed under the
programme. An amount of Rs. 85 crore is set apart for vegetable development programme.
Out of this an amount of Rs. 79 crore is earmarked for the Agriculture department.
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An amount of Rs. 600lakh is set apart for the promotion of vegetable cultivation
through VFPCK in selected districts. Out of Rs.600 lakhs to VFPCK, an amount of Rs.300
lakhs is set apart for the promotion of vegetable cultivation and increasing production and
productivity. Subsidy based cultivation of vegetables are not envisaged through VFPCK.
Out of Rs.850 lakh earmarked for urban clusters Rs.75 lakh is set apart for waste
management in urban clusters linked to vegetable production in corporation areas and Rs.150
lakh will be utilized for supporting clusters established earlier with seedlings and biocontrol
agents. Grow bags produced through agro service centres and kudumbasree will also be
supported. Urban vegetable cultivation will be institutionalized by the formation of Haritha
groups. An Amount of Rs.25 lakhs is set apart for Institutionalization of urban vegetable
growers into registered ‘Haritha Groups’ providing technical support and marketing through
harithamithra facilities under Residence associations in corporation areas. Haritha fund will
be provided to Haritha groups federated from Residence associations at ward level in
corporation areas.
The clusters established will be further graded based on the performance covering group
activities, increase in production and productivity, innovative activities, leadership,
technology application and cluster dynamics. The best clusters will be graded as A grade
clusters and special development support will be for those clusters covering support for
establishing nurseries, collection centres, pre cooling centres, input centres and other need
based project based support. Best performing A grade clusters with two years experience will
be given additional assistance based on volume of business. A separate performance criteria
for best performing A grade clusters will be developed for release of Rs. 100 lakh earmarked
additionally.
The cluster based development is the key component in the vegetable development
initiative of the state. An amount of Rs.1848 lakh is set apart for cluster development in
districts and another Rs.1065 lakhs for the support of graded clusters. The maximum number
of clusters will be limited to about 1000numbers .Poor performing clusters will be delinked
from support and new clusters will be formed. Transparent criteria will be developed for
evaluating performance of clusters. An amount of Rs.630 lakh is set apart for 100 new A
grade clusters out of 1000 clusters. An amount of Rs.700 lakh is set apart for supporting 700
clusters out of the total 1000 clusters including A grade clusters supported earlier. Over and
above1000 clusters formed will be supported on individual basis. The assistance will be
limited to Rs.15000 per hectre. The 5 ha upper limit of clusters will be relaxed and eligible
assistance will be to the area cultivated by the clusters. A portion of outlay under cluster
development will be utilized for project based assistance of each clusters in potential areas.
The training component will be restructured. A separate component on inter cropping in
immature rubber holdings with vegetables will be formulated at the district level during
implementation, linked to clusters.
Out of Rs. 1848 lakhs earmarked for cluster development in districts, an amount of
Rs.25 lakhs is provided for production and distribution of seeds of traditional varieties and
another Rs. 25 lakhs for promotion of nutritional garden for the supply of perennial vegetable
seedling kits (bread fruit, muringa, curry leaves, agathy etc.). Specialised clusters will be
entrusted for production and distribution of traditional varieties and nutritional garden. An
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amount of Rs. 75 lakhs out of Rs. 1848 lakhs will be released to agro service centres for the
establishment of nurseries and support of traditional varieties and nutritional garden. Fallow
land cultivation will be supported at cluster level.
On farm production of bio control agents, use of soil ameliorants, zero energy cool
chambers will be promoted.
Out of total subsidy per hectare 25 percent is earmarked for the promotion of inputs
for safe food production and for promoting good agricultural practices. Biocontrol agents,
pheromone traps, area wide IPM and biofertilizers will be included in the 25 percent
earmarked amount of the subsidy component. Another minimum 15 percent will be insisted
for lime application.
The support will be to Block level federated organizations for infrastructure
development and operational support including revolving fund for which an amount of Rs.300
lakh is set apart. Out of Rs.300 lakh, Rs.25 lakh is set apart for training of BLFO
functionaries on accounting, management and key areas of organization development and
Rs.100 lakh will be for the establishment of the 10 new federated organizations. The
provision will also be used to provide revolving fund. The entire responsibility of revolving
fund will be entrusted to registered groups. The role of department officers is restricted to
guidance alone in revolving fund.
There should not be any duplication of Block level
federated organisations of the department and markets established by VFPCK at ward level in
panchayats. In potential panchayats both organisations could work together also. About 10
good and well performing organisations for specific infrastructure support on project mode
limited to a maximum of Rs.10 lakhs per BLFO will also be provided. It is preferable to
support biopharmacy, ecoshop, on farm production of pseudomonas / trichoderma with the
support of officers trained at NIPHM etc, as one time assistance.
It is proposed to establish vegetable producer companies at the major vegetable
producing areas for the marketing of the vegetables produced by small, marginal and large
farmers linking with ‘A’ grade clusters and BLFOs for which an amount of Rs. 500 lakhs is
provided. IRMA trained professionals will be engaged for the implementation of vegetable
producer companies. BLFOs and clusters will be linked with the companies with appropriate
organizational participation.
Nurseries will be established in identified blocks through clusters. Revolving fund for
the existing nurseries and support for new nurseries are included in the outlay. An amount of
Rs.80 lakh is set apart for establishing small nurseries in grama panchayats/ corporation /
selected municipalities for the production and distribution of seedlings. Mini poly house units
developed by KAU with a size of 10 sq.m and 20 sq.m will be promoted for raising kitchen
gardens. Out of Rs. 100 lakhs, Rs. 25 lakhs will be released to High Tech Research &
Training unit of KAU for the training and technical support of mini poly houses including
revolving fund based support for construction of such units. The external monitoring and
visual documentation will be continued. Evaluation study of garlic varieties suitable to
Devikulam block area will be done by KAU.
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An amount of Rs. 25 lakh out of Rs. 400 lakh under micro irrigation with fertigation is
set apart for the implementation of family drip system. An amount of Rs. 75 lakh is set apart
for the promotion of small value addition units linked to graded clusters with the support of
KVKs.
Vegetable Development Programme to be additionally focused in Special Agricultural
Zones of Vattavada–Kanthalloor, Eastern Palakkad, Kanjikkuzhi, Cherthala, Pazhayannur and
adjoining areas.
The component wise breakup of the scheme is shown below:
(Rs.in Lakh)

Sl.
Components
No
I Rice Development
Sustainable Rice Development (Input assistance @ `
1
1500/ha)
2 Paddy development agencies
3 Promotion of specialty rice
Operational support to padasekharasamithies for group
4
farming
5 Operationalisation of paddy and Wet land Act 2008
6 Promotion of upland paddy
7 Promotion of fallow land cultivation
8 Support for converting single crop to double crop
9 Award to panchayats for fallow land cultivation
Project based support for rice development in urban areas
10
including assistance to educational institutions
11 Project based assistance for convergence at block level
12 Rice innovation fund for Rice Year programmes
Mini rice mills for local processing including special
13
varieties of rice and support for packing and certification
14 Registered Seed Growers Programme
15 Operational support
Sub total
Development of Location specific crops- millets, oil seeds,
sugarcane (New)
Sub total
II Vegetable Development
1 Support to VFPCK
2 Promotion through homesteads
3 Promotion of urban clusters and waste management
4 Vegetable cultivation through institutions
5 Training, awareness and publicity
6 Cluster development in districts
7 Technical support and contractual appointments
6

Amount

Green
Book

2700

2700

150
120

150
120

300

300

50
350
1090
150
50

50
350
1090
150
50

100

100

1200
262
300

262

120
58
7000
330

120
58
5500

330
600
500
850
300
50
1848
102

500
850
50
1848
102

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23

24
25

'Safe to eat branding' – Project based assistance
Awards / incentives
Development support to graded clusters
Documentation
External monitoring
Block level federated organizations (Block Sangamaithries)
Establishment of nurseries
Rain shelter
Micro-irrigation with fertigation
Additional Support to best performing ‘A’ Graded Clusters
for filling critical gaps based on volume of business.
Promotion of zero energy cool chamber for storage of
harvested vegetables
Mini poly house for vegetable cultivation
Vegetable producer companies
Onfarm production of biocontrol agents trichoderma / VAM
etc. for distribution within the cluster
Supply of soil ameliorants including micro nutrients
Evaluation study of garlic varieties in Devikulam block by
Kerala Agricultural University
Small value addition units through clusters
Operational expenses
Sub Total
Promotion of tubers / pulses
GRAND TOTAL

50
75
1065
50
40
300
200
700
400

1065

200
400

100
200

200

100
500

100
18

25

25

270

270

10

75
90
8500
200
16030

75
90
5793
200
11493

For operational expenses Rs.90 lakhs is earmarked. Part of the fund to be used for
organizing campaigns. It includes expenses for hiring of vehicle and an amount of Rs.10 lakh
is for the purchase of a vehicle to vegetable cell for monitoring activities. An amount of
Rs.200 lakh is set apart for the promotion of pulses and tubers in association with CTCRI.
The food crop production scheme will be linked to Haritha Keralam and clearly
defined physical targets at panchayat level and other deliverables will be fixed in the project.
Department of Agriculture will organize campaigns at block level at panchayat level for RDP
and VDP with the support of farmers groups and panchayats. A separate monitoring
mechanism will be introduced for the project.
4) Development of Pulses and Tubers
H/A : 2401-00-112-96
(Total Outlay – Rs.200.00 lakhs)
The scheme is included as a sub scheme under Vegetable Development Programme.
The Development of Pulses would be undertaken with a view to augment the area and
production under various pulses crops viz. cowpea, green gram, black gram, red gram, soya
bean and others in the garden lands as well as in 3rd crop rice padasekharams. Similarly the
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tubers which contribute to the food security are proposed to be promoted in association with
Central Tuber Crops Research Institute.
5) Coconut Development
H/A : 2401-00-103-87
Total Outlay Rs.4500.00 lakh
The strategy proposed for coconut development is integrated development of holdings
aimed at maximising income from unit area through better agro management practices and
promotion of multi species cropping and farming systems. The productivity levels of coconut
are low compared to the neighbouring states mainly due to the prevalence of root wilt disease,
poor management and existence of senile and unproductive palms.
The coconut development scheme was restructured during the year 2014-15, with the
objective of increasing production and productivity through the activities such as integrated
pests and disease management, Integrated Nutrient Management, Promotion of inter
cultivation, improving irrigation facilities, Promote value addition, ensure availability of
quality planting materials and employment generation. Application of lime, micro and
secondary nutrients will be ensured.
During 2017-18, an amount of Rs.4500 lakhs is provided for undertaking activities
like cultural operations including INM & IPM, application of organic manure, distribution of
climbing device, establishment of coconut nurseries, irrigation units etc. Operational cost to
Krishibhavans for programme implementation including registration of samithy, trainings,
meetings etc. is also included. The scheme will be implemented in selected panchayats. The
institutional development at Panchayath level for convergence of various scheme
implemented by CDB, LSGI, and the Department of Agriculture will be supported
additionally. An amount of Rs.10 lakh each will be provided for strengthening the activities
of the Panchayat level Kera Apex Societies where minimum area under coconut in the
panchayat is 500 ha. The support from RKVY will be linked with the scheme to cover more
panchayats in coconut producing areas. Model farm plans will be prepared and additional
assistance will be ensured from the plan of LSGIs.
It is proposed to promote scientific cultivation of high yielding dwarf and semi-tall
varieties suited for tender coconut, culinary coconut and copra, replacing unproductive, senile
and diseased palms in contiguous areas. The provision under the component will be utilized
for establishing model farms of high yielding dwarf as well as hybrid coconut varieties. A
model farm should have a minimum size of 0.20 ha.
Project based support will be provided for coconut development in collaboration with
Central Plantation Crops Research Institute (CPCRI). Integrated pest and disease management
measures will be adopted on project mode and implemented on a campaign basis to control
major pests and diseases including rhinoceros beetle, red palm weevil, bud rot etc.
The component wise break up is given below.
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Sl.
No
1
2
3
4

Amount
(Rs. Lakhs)
3332.50

Components

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

Project based support for coconut development in collaboration
with CPCRI
Pest & disease management in coconut gardens on a campaign
basis
Total

567.50
300.00
300.00

4500.00

6) Development of Spices
H/A : 2401-00-108-59
Total Outlay 1000.00 lakhs
Spice crops account for a predominant position in the agricultural economy of the
state. Apart from foreign exchange earnings, organic spices as well as value added spices like
oils and oleoresins are assuming significance. On the production side low yield, damage to
standards, crop loss due to pests and diseases, post harvest losses and fluctuating prices are
causing declining area and production of spices in the State. Revival of production of spices is
essential to improve the livelihood of people as well as to improve foreign exchange earnings.
Pepper rehabilitation programme including the components, viz. Decentralised pepper
nurseries, establishment of new pepper gardens, and revitilisation of existing gardens,
integrated pepper development in Idukki, Assistance for area expansion, promotion of
Vesicular Arbuscular Mycorrhiza(VAM), farmers varieties, grafts, soil less nursery, support
to secondary and micro nutrients, soil ameliorants, prophylactic spraying through agro service
centres and revitalization of pepper samithies are envisaged. Area expansion of ginger,
turmeric, pure/ inter cropping of nutmeg and clove is also included under the programme.
The outlay under Wayanad package will be integrated with the comprehensive project.
The services of the agro service centres in the pepper growing areas will be integrated with
the project. Setting up of biopharmacies will be encouraged through pepper samithies/ agro
service centres/federated organisations/Karshika Karma Senas. An amount of Rs.500 lakh
will be utilized in Idukki district, for developing pepper.
7) Hi - Tech Agriculture
H/A : 2401-00-113-82
Total Outlay Rs100.00 lakhs
Poly houses with low cost technology have been employed successfully to grow
vegetables round the year and a major project has been launched in 2012-13. Expansion of
seedling production in plastic perforated trays under favourable microclimate created in cost
effective low cost structures, standardization of new growing media for optimum plant
growth, refined technologies for hardening of seedling, green house design, structure and
technology need to be fine-tuned to suit different agroclimatic conditions. During the year
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2017-18, it is proposed to support construction of new poly houses through krishibhavans in
Special Agricultural Zones on vegetables and flowers, providing technical support for
revitalising poly houses and capacity building. A major modernization programme has been
implemented in 2016-17. The selection and all approval will be entrusted to district level
officers.
In order to support the entrepreneurs it is proposed to develop a network of experts
and support groups at state and district level in association with an institution. The support
group covering VHSE people, retired or other professionals could be trained for the purpose.
The support for human resource development is for promoting Hi-tech agriculture through
SAMETI. An amount of Rs.10 lakh is set apart for the component. A portion of the outlay
will be utilized for the development of demonstration unit at SAMETI.
The components of the scheme are shown below:

Sl.
No.
1
2

Amount
(Rs. Lakhs)

Component

Human resource group for technology support and
capacity building through SAMETI
Assistance for new poly houses in SAZ on vegetables
and flowers, capacity building and technical support
Total

10
90
100

8) Development of Fruits, Flowers and Medicinal plants ( New scheme)
H/A : 2401-00-119-79
Total Outlay Rs.675.00 lakh)
It is proposed to initiate a new project for the development of fruits, flowers and
medicinal plants and an amount of Rs. 675 lakhs is set apart during 2017-18.
For comprehensive fruit development programme covering banana through area
expansion including supply of planting material, an amount of Rs. 275 lakhs is earmarked.
The project will be implemented in Thrissur district by the Department of Agriculture in
association with VFPCK. A Special Agricultural Zone (SAZ) for banana will be developed in
Thrissur district which will be linked to agro park on fruits.
It is proposed to establish Special Agricultural Zone for flowers in Idukki and
Wayanad district for the promotion of flowers like orchids, anthurium, marigold, heliconia,
jasmine, gerbera and others. Assistance provided for the establishment of floriculture units,
establishment of new floriculture nurseries including tissue culture units and for establishment
of grading, packing centres. Strengthening of Biotechnology and Model Floriculture Centre,
Kazhakuttom and establishment of decentralized production/hardening centres will be
promoted on a hub and spoke mode using the funds provided separately. An amount of
Rs.300 lakhs is earmarked for this scheme. The funds from RKVY and SHM will be
integrated with the project.
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The project for promotion of medicinal plants is proposed to be implemented
inThrissur, Malappuram, Wayanad, Idukki and Palakkad districts. An amount of Rs. 100
lakhs is earmarked for training &awareness, area expansion through clusters, setting up of
collection centres, PHM units and for transportation and marketing facilities. The scheme will
be implemented through the Department of Agriculture. The scheme implemented with the
support of Medicinal Plants Board will be integrated with the project. Arrangements for
market tie up will be made with CAREKERAM, Koratty and other Ayurvedic
pharmaceuticals.
The breakup of the scheme is shown below:

Sl.
No
1
2
3

II.

Amount
(Rs. lakhs)
275
300
100
675

Scheme

Development of Fruits
Development of Flowers
Development of Medicinal plants
Total

SOIL AND PLANT HEALTH MANAGEMENT

9) Soil and Root Health Management & Productivity Improvement
H/A : 2401-00-800-28
Total Outlay Rs. 2700.00 lakhs
The improvement of soil health is essential for augmenting crop productivity
considering the depleted nutrient status of the soil resource of the state. The Kerala soil
fertility initiative introduced in 2010-11 and completed in 2013-14 would be consolidated and
soil fertility database generated would be strengthened. The target based soil testing service
would be reviewed with more focus on application of soil test results for improving the
productivity of crops. The panchayat adoption programme for the implementation of
comprehensive soil testing programme including demonstration on micronutrients will be
expanded to cover more panchayats. Soil test based extension service will be introduced in
the panchayats. All the farmers in the selected panchayats will be issued soil health cards.
Nutrient management plans will be prepared at panchayat, block, district and Agro ecological
zone basis. The preparation of 800 nutrient management plans have been completed in
2015-16. In each district three panchayats will be selected for soil test based extension
services, through DSTL and MSTL. The demonstration component implemented through
DSTL is not supported and no contractual manpower would be provided. A special emphasis
will be given for the selected panchayats for soil analysis with the support of ATMA, DSTL
and mobile soil testing lab. ATMA alone will implement the demonstration component.
It is proposed to promote cultural practices to support root development and growth
like seed treatment using biofertilizers and biopesticides, application of trichoderma, use of
Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM), application of Phosphate Solubilizing Bacteria
(PSB), Organic manure application, Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) etc..
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A major root health initiative will be supported with a major component on support for
onfarm production and application of VAM in selected krishibhavans. An amount of
Rs.100.00 lakhs is earmarked for this purpose. A pilot root health card will be issued through
plant clinics.
The soil testing service would be made accessible to farmers in every panchayat. The
implementation of the programme would be integrated with the soil health management and
soil health initiative. Soil test based extension service will be introduced in the panchayaths.
All the farmers in the selected panchayaths will be issued soil health cards. The programme of
preparation of Nutrient management plans will be continued at panchayath, block, district and
Agro ecological zone basis. The mobile soil testing and stationary soil testing labs will be
converged in the project implementation.
It is proposed to take up soil analysis on a campaign mode across the State. It is also
proposed to make available quality inputs for correcting the soil pH and also for providing
secondary and micro nutrients to supplement crop production.
Soil acidity is a major issue in Kerala soil and about 90% of the soils are acidic. A
major intervention in correcting soil acidity is required to improve crop productivity. An
amount of Rs.2210 lakh is set apart for the project component. An amount of Rs.250 lakh is
set apart for supporting micro and secondary nutrients in different crops for which inputs will
be distributed as per soil test data at subsidized rate.
Based on recommendations of soil analysis, it is proposed to apply soil ameliorants in
50,000 ha during 2017-18 by providing assistance @ Rs.5400/- per ha. Maintenance of soil
fertility portal, soil fertility project through VFPCK etc will also be promoted.
An amount of Rs. 50 lakh is set apart for the soil health management project in Trissur
and Palakkad districts covering lime application, micro and secondary nutrients in banana and
vegetables.
The results of the soil test based Nutrient Management Plan will be popularized with
appropriate link with input agencies. The regular awareness programme through media will
be initiated.
The components of the scheme are shown below:

Sl.
No.
1.
2

3
4

Component

Soil ameliorants in selected districts
Panchayat adoption including soil health cards in adopted
panchayats excluding man power component
Awareness programme, seminars, workshop
Maintenance of soil fertility portal, printing of panchayat wise
and block wise nutrient management plans, reports, cards, expert
support to IIITMK
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Amount
(Rs. Lakhs)
2210
25
10
30

5
6
7
8

Soil Testing Labs through VFPCK Project on Soil fertility in selected districts through VFPCK
Support for secondary and micronutrients
Root health management practices
Total

25
50
250
100
2700

10) Crop Health Management
H/A : 2401-00-107-78
Total Outlay Rs.1764.00 lakhs
Pest management strategies need to recognize that crop health is an essential element
of sustainable agriculture. Improvements in integrated pest management can lead to sound
crop health management. The new approach of crop health management will bring together
management towards sustainable ecosystems and people's health through Good Plant
Protection Practices (GPPP).
The Pest Surveillance Project initiated in 2013-14 will be strengthened. Systematic
surveillance and advisories will be provided to the farmers through advisories. The number of
surveillance plot will be reduced based on cropping pattern of the selected panchayats. The
officers enrolled for the PGDPHM course will take a lead role in Pest surveillance project and
MTA preparation with the ATMA team.
The Pest Surveillance systems and advisories will be implemented in potential blocks.
An amount of Rs.200lakhs is provided for the component. The fixed plot and roving survey
component is proposed to be restructured linked to the clinics alone, with reduced number of
fixed plots with flexibility at block level. Plant health clinics will be implemented in the
newly selected 50 Krishibhavans in addition to the existing 152 clinics. The new clinics will
be established in Special Agricultural Zones. An amount of Rs. 180 lakhs is provided for
Printing of crop health advisories and bulletins @ Rs.10000/ clinic for each of the 152 for
filling the critical gaps in the panchayath level and district level plant health clinics
established in the previous years. An amount of Rs. 5 lakhs is provided for NCRMI project
for supply of mother culture of bio control agents and their quality control. The surveillance
and rowing survey will be analysed and monthly report at district level will be published. The
block level plant clinics will be designated as the plant clinic of the block where support of
other Agriculture officers will be ensured by the Assistant Director of Agriculture. Additional
support including infrastructure support will be provided to plant clinics. Out of Rs.525 lakhs
earmarked for plant health clinics, an amount of Rs. 5 lakhs will be used for conducting a
survey on existing plant health clinics through the six experts working under crop health
scheme engaged as guides for PGDPHM.
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The components of the scheme are shown below.

Sl.
No.
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

17

Component
Development of pests and disease surveillance system and advisories
including use of GPS for pest and disease surveillance
Rodent control
Plant Health Clinics
Input to farmers @ Rs.500/unit
Printing of crop health advisories and bulletins @ Rs. 10000/ clinic
Development of 9 parasite breeding stations and new Biocontrol labs
Development of KCPM as an autonomous institution (KIPHM)
Capacity building in association with NIPHM including PG diploma
in plant health management
Support to KVKs for supporting surveillance and clinics
Project based support to NIPHM trained officers
NCRMI project for supply of mother culture of bio control agents and
their quality control
Honorarium to Field Assistants ( FAs)
Honorarium to District Plant Health Managers (DPHM)
Awareness campaigns and Workshops and Quality control
Use of drones for Plant protection operations at KCPM
Management of wild animal attack in cropped areas through
technology support
Operational support
Total

Amount
(Rs. Lakhs)

200
50
525
12
180
60
100
50
25
150
5
235
45
2
50
25

50
1764

Biocontrol agents are not available in adequate quantities in all the districts. It is
proposed to develop all the 9 parasite breeding stations as stocking centres for biocontrol
agents as well as to promote parasite breeding. An amount of Rs.60 lakh is set apart for
development of these nine stations and for setting up of new biocontrol labs.
An amount of Rs. 25 lakh is set apart for selected KVKs involved in the programme.
Training programmes, FLD/OFT, area wide IPM, Preparation of technical materials, support
for surveillance, biopharmacy and agro service centres support for MTA preparation, field
visit and advisories are the components supported to KVKs.
A series of capacity building programme on crop health management will be initiated
for the technical officers in association with NIPHM. The PG diploma course in Plant Health
Management launched for the officers of the department of Agriculture at SAMETI in
collaboration with NIPHM, Hyderabad, will be supported additionally to develop specialist
team of officers on plant health management. Out of Rs.50lakhs set apart for capacity
building Rs.15 lakh is earmarked for 30 projects taken up by the officers enrolled for the
PGDPHM course in 2016-17.
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An amount of Rs.150 lakh is set apart for the project based assistance for the NIPHM
trained officers for implementation through krishibhavans. The outlay will be utilised for
establishing onfarm production unit of pseudomonas/trichoderma, Training, purchase of audio
visual equipments for the selected krishibhavans, establishing demonstration units for agro
eco system analysis etc.
The KCPM will be upgraded as Kerala Institute of Plant Health Management
(KIPHM) for technical support as an autonomous institution and capacity building. Out of
Rs.100 lakhs provided for KCPM, includes amount for providing training to 152 plant clinics
and 50 new clinics, training material development and associated support for guidance of
these clinics. The database on clinics as well as surveillance data and other resource materials
will be developed at KIPHM. KIPHM will be strengthened through deployment as well as
creation of core posts. The support of NIPHM trained officers will be ensured for the KIPHM.
It is proposed to provide assistance to install bee hive fencing system around gardens
susceptible to wild elephant attack with the technical support of ATMA, Wayanad. Other
successful local systems and practices prevalent for protection against wild animals and birds
would also be assisted. An amount of Rs.25 lakhs is earmarked for technology support against
wild animals and birds.
11) Organic Farming and Good Agricultural Practices
H/A : 2401-00-105-85
Total Outlay Rs. 1000.00 lakhs
Organic farming is an emerging area in the country and the export potential of organic
products is increasing across the world. The practice is under implementation in the state for
different crops through NGOs and selected other interventions. Even though some isolated
attempts were made earlier, a focused attention for the development of organic agriculture
was not attempted in the state. During the Annual Plan 2017-18 it is proposed to assist
organic farming and the components of the scheme include assistance for certification,
Empowerment of clusters, Promotional assistance for clusters, Green manuring, Model units
for organic manure preparation and Safe to eat food production including Participatory
Guarantee System (PGS) certification. Organic farming would be taken up under RKVY as a
major project including setting up of eco shops.
A special project for implementation of Good Agricultural Practices in Kuttanad rice
growing areas would be supported and strengthened during 2017-18 with certification. An
amount of Rs.200.00 lakhs is earmarked for the project. The GAP components with
certification alone will be supported from the special project and all other components will be
supported from SAZ components as required.
The components for the programme includes support to GAP clusters, establishment
of new ecoshops and support for existing ecoshops, direct marketing of GAP certified
produce, awards to best performing LSGIs etc.
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The components of the scheme are shown below.

Sl.
No.
1
2
3

4
5
6
7
a
b
c
d
8
9

Items

Organic farming under PGS
Formation of new clusters
Management of existing ecoshops& establishment of new
ecoshops to be run by clusters
Direct Marketing including Packing &labelling
Documentation
Transportation (hiring of vehicles)
Awards
Municipality – 3 no.s
Corporation - 1 no.
LA level – 3 no.s
Panchayat level - 3 no.s per district
Kuttanad GAP project
Pesticide residue analysis through KAU
Total

Amount
(Rs. in Lakhs)
100
116
360

50
10
10

129

200
25
1000

III. INPUT AND SERVICE DELIVERY
12) Production and Distribution of Quality Planting Materials
H/A : 2401-00-104-91 – Rs.1340.00 lakhs
H/A : 4401-00-104-98 – Rs.760.00 lakhs
Total Outlay Rs. 2100.00 lakhs
Planting material is a basic and critical input for agricultural production. Inadequate
availability of quality seeds, planting materials and germ plasm are major constraints limiting
productivity. The supply of adequate quality seeds is absolutely essential for increasing
productivity of crops and total agricultural production.
The Departmental Farms are to be modernised to function not only as production
centres of quality planting materials but also as centres of demonstration of advanced
agricultural technology for High Tech farming. The farms have to be with basic as well as
sophisticated infrastructural facilities like green houses, irrigation support, tissue culture and
hardening facilities, seed processing and storage facilities. In the case of District farms and
Seed farms, the departmental programmes will be restricted to filling the gaps. But in the case
of thirteen specialised farms, the Department will cater to all the requirements and make them
commercially viable. The outlay will be utilised for the purchase of newly evolved nucleus
planting materials, increasing the area under progeny orchards, production of planting
materials and infrastructure works. Funds will be released on the basis of an approved project
report for each farm, which will be evaluated later. Separate outlay is earmarked for taking
infrastructure projects of the farms under RIDF.
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An amount of Rs.250 lakh is set apart for Kerasamrudhi project for the production and
distribution of quality coconut seedlings. The outlay will also be utilized for the production of
hybrid and dwarf seedlings. An amount of Rs.150 lakh is set apart for the production of fruits
and vegetables grafts and seedlings through VFPCK.
Additional support is included for the modernization of departmental farms including
mechanization. Infrastructure support as well as temporary man power support will be to
BFMC and tissue culture laboratories established at other two farms, for the production of
quality tissue culture plants. The infrastructure facilities available with the Department are not
adequate to meet the production and demand of seedlings. An amount of Rs.50 lakh is set
apart for the development of Nelliampathy farm for infrastructure development and planting
of orange.
It is also proposed to promote conservation of traditional varieties of crops especially
rice, vegetable, tubers and other crops in the departmental farms. Establishment of Integrated
Farming System units in the farms for augmenting revenue of farms is a new component
introduced for 2017-18.
The component wise breakup of the scheme is shown below.
Sl. No
1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

Components

Operation and technology support to demonstration units for
HTF units
Manpower support to the TC labs
Kerasamrudhi
Planting material production through VFPCK
Establishment of model demonstration plots of high yielding
dwarf coconut varieties, exotic fruit plants etc. in DAFs &
Special Farms
Promotion of Integrated Farming System in potential Dept.
farms
Routine Planting material production including rooted pepper
cuttings
Seed production programme in State Seed Farms
Maintenance of progeny orchards & establishing new
progeny orchards
Mechanisation in special farms
Infrastructure Development Works for augmenting
production
TOTAL

17

Amount
(Rs. Lakhs)
25
15
250
150
100
200
300

200
100

300
460

2100

13) Modernisation of Departmental Laboratories
H/A : 2401-00-105-86 – Rs.540.00 lakhs
H/A : 4401-00-107-97 – Rs.60.00 lakhs
Total Outlay Rs.600.00 lakhs
One of the major services offered by the Department of Agriculture to farming
community is Soil Testing for fertility analysis and Fertilizer testing (including organic and
biofertilizers) Pesticides testing and Seed testing for quality control analysis of these inputs.
These are critical production components which significantly affect the production and
productivity of crops. Quality of these inputs is to be ensured through scientific means.
The existing laboratories of the department which analyze samples of soil, fertilizers,
pesticides, seed etc. were established years back. Most of the equipments available in these
labs purchased are old and obsolete and are not suited to provide quick and accurate results of
data analysis. The major components under Modernisation are purchase of equipments and
chemicals, Strengthening BMFC, hiring of manpower (contractual), operational expenses
including mobility. The BMFC will be strengthened for the production of 15 lakh tissue
culture plants and the scope for further expansion will be explored in a phased manner. The
revolving fund will be made operational.
One panchayat from each district was adopted by the soil testing laboratories for the
implementation of comprehensive soil testing programmes including micronutrients. Soil test
based extension service were introduced in these panchayats. All the farmers in the panchayat
were issued soil health cards. Another 14 Panchayats would be adopted for soil testing in
2017-18 apart from the Panchayats adopted so far.
An amount of Rs. 125 lakh is set apart for strengthening State Bio Control Laboratory
(SBCL). A revolving fund will be setup at biocontrol lab with contractual manpower and
enhanced operational powers to strengthen the activities of the lab. An advisory committee
will also be set up. Additional fund would be met from the scheme on production and
distribution of quality planting materials for BMFC.
Component wise break up of the scheme

Sl.
No.
1
2
3
4
5

Component

Strengthening of BMFC
Strengthening of state bio control lab
New labs
Strengthening of laboratories
Operational expenses and manpower support
Total
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Amount
(Rs. Lakhs)
125
125
60
250
40
600

IV. MODERNISING AGRICULTURAL EXTENSION AND
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
AGRICULTURAL EXTENSION AND COMMUNICATION
Agricultural extension is the key to augment productivity of crops to a great extent
and extension should begin to broad base its programmes by utilizing a farming systems
approach and suitably address marketing and value addition. Wider use of electronic media
including IT applications have to be adopted. The outlay during 2017-18 is Rs.4700 lakhs is
for the following two schemes viz., strengthening Agricultural extension and Farm
information and Communication.
14) Strengthening Agricultural Extension
H/A : 2401-00-109-80
Total Outlay Rs.4300.00 lakhs
The agricultural extension system, in the state has experienced considerable changes
consequent to institutional, technological and organizational developments. The success of all
agricultural development strategies depends on the adoption of scientific technology by the
farmers. In order to improve income of the farmers, a field visit oriented extension system is
essential in the state. The ATMA model of Agricultural extension with suitable modification
integrated as ATMA plus could be popularised with appropriate convergence at the higher
level with co-ordination at the lower level among the departments in the productive sector. An
extension wing has been established in the department by integrating soil testing, crop health
management, agro services, parasite breeding and extension activities of all ongoing schemes.
In order to further consolidate the extension wing it is proposed to develop Agro-Ecological
Unit (AEU) based resource centres and reorganisation. The ATMA plus will be integrated at
AEU level. The service of one agro service centre established by the department of
Agriculture or department of Co-operation will be ensured in each AEU resource centres.
During the annual plan 2011-12, the Lead Farmer Centered Extension and Advisory
Delivery Services (LEADS), a new field visit oriented extension system in the state with
appropriate linkage with R&D institutions was introduced in Kollam, Kannur and Palakkad
districts. During the year 2012-13, LEADS was extended to Wayanad district. An amount of
Rs. 400 lakh is set apart for the implementation of pilot extension in selected four districts.
The lead farmers will be changed and new lead farmers will be selected once in three years or
if the farmers are not suitable will be changed annually. Satellite farmers will also be changed
depending on the objectives of the scheme. A small number of technical staff especially
VHSE (Agri) trained personnel on contract basis would be utilised for supplementing the field
visits. A reorientation of the scheme is proposed for more effectiveness.
The outlay earmarked for the scheme for 2017-18 is Rs.4300 lakh. An amount of
Rs.100 lakh is set apart for strengthening of SAMETI and for operational expenses and
infrastructure support for SAMETI including purchase of equipments and honorarium for five
experts, BTM and IT specialists. Five experts will be engaged at SAMETI with post
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graduation and PhD. Out of this one expert will be in the area of social engineering with
specialisation in MSW or Sociology and another will be an expert in Innovations and
Communications with a PhD in Agricultural extension. The capacity building programmes
through NIPHM and NIELIT will be strengthened. The state share of ATMA programmes is
included under the umbrella scheme KrishiUnnathiYojana.
During 2017-18, it is proposed to complete the work of upgradation of the RATTCs as
Satellite centres of SAMETI for which an amount of Rs.476lakh is set apart.
The project directorate of ATMA will be strengthened with additional infrastructure
and contractual manpower including provision for rent. An amount of Rs. 200 lakh is set apart
for this purpose. In each project directorate District Technology Managers (DTM) engaged in
Animal Husbandry, Agriculture & Fisheries will be supported. Human Resource support of
Rs.200 lakhs is provided for continuing the existing DTMs at district level. The honorarium
of all DTMs will be Rs.25000/- excluding the travelling allowance. Support for one contract
Agricultural officer at FTC Kozhikkode and Pandalam are included in the provision. The
support of retired personnel at RATTC are not included as part of the initiative to reduce plan
fund utilization for contractual staff on salaries.
An amount of Rs.50 lakh is set apart for MTA preparation. A minimum of 5000
copies will be printed every month. The outlay will also be utilized for preparing special
MTA for Attappady, Chittoor, part of Kasargode and Idukki in tribal language, Tamil &
Kannada. Mobile clinics will be provided to all project directorates for effective extension
delivery for which Rs.100 lakh is set apart including the cost of resources and infrastructure
for the mobile clinics.
KISSAN project was initiated by the department of Agriculture in 2003 in association
with IIITMK from the initial period onwards. The permanent manpower support has been
provided by the department of Agriculture to IIITMK. The amount of Rs. 60 lakh is
earmarked for the project to strengthen the project as per the proposal of the department.
An amount of Rs.915lakh is set apart for implementing new initiatives and extension
interventions emerged in the SREP under ATMA Plus for which support from GoI is not
available or not adequate. The support to extension work plan based on revised SREP
includes documentation of success stories, integrated farming system, model Panchayat
extension plan, farmer extension organization, farmer technology development, technology
meet, bimonthly news letter, MDDT, FEO technology fund, additional support to cafeteria
activities, FFS, support to previous farm schools, district specific activities, adaptive trials of
technologies for refinement on AEU level, support for initiating entrepreneurship/ new
technology adoption after the exposure visit limited to Rs. 80 lakh. The third year MPEP will
be integrated as MPEP stage II as approved in 2015-16 for sustainability.
A maximum of 30 percent of blocks will be selected as focus blocks every year where
70 percent of the funds will be for effective extension delivery. District and state level awards
in excellence in extension will be for outstanding technical officers with certificate and cash
award at State level and district level for which an amount of Rs.30 lakh is set apart. The
20

award system will be modified with more deliverables, minimum service for eligibility for
each award under each category etc.
In order to support researchable issue to be addressed through research institution
emerged in research extension interface, an amount of Rs.29 lakh is set apart. KAU, KUFOS,
KVASU, ICRI and ICAR institutions will be associated with these projects of short duration
and application oriented in nature. Maximum amount for a research problem will be Rs.10
lakh. A state level expert committee will priorities the project based on the document
prepared by ATMA at district level. Out of this Rs.9 lakh is set apart for adaptive research
through the Department of Agriculture.
The ongoing component of integrated farming system models implemented through
ATMA will be strengthened and restructured with additional enterprises and technical
support. The panchayat resource group under the leadership of Agricultural officers and BTM
of ATMA will prepare farm plan for additional support.
It is proposed to popularise one lakhs nos. of integrated farming models units in the
State in the next 5 years. Viable integrated farming models are proposed to be popularised
based on the extent of area available with the farmer. The pilot project will be initiated during
2017-18, after evaluating the performance of such component implemented under ATMA
Plus with the support of Rs. 40,000/unit. An amount of Rs.700 lakhs is earmarked for the
component.
The diversification of mature rubber holdings with coffee, cocoa, honey bee etc. will
also be supported under integrated farming system models.
The component wise breakup of the scheme is shown below.

Sl.
No.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Component
Upgradation of RATTCs and FTCs
Support to LEADS
KISSAN
SAMETI
Strengthening Project Directorate of ATMA including hiring
of office space
Support to Extension work plan based on revised SREP–
ATMA Plus
Awards for extension personnel
HR support to project directorate and Extension wing
Training to FAs and BTMs on regular basis
MTA preparation and dissemination
Operational Support and Hiring of vehicles for ATMA
External Monitoring to CMD
Researchable issues
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Amount
(Rs. Lakhs)
476
400
60
100
200
915
30
200
10
50
100
25
29

14
15
16
17
18
19

20

Public participation and cyber extension
Awards to fallow less panchayats
KarshakaNaipunya Award
Integration of social media for agriculture development
Awards to farmers/ farmer groups
Panchayat Resource Group (PRG) & Panchayat Farm Plan
(PFP)
Establishment of Integrated Farming System Models (IFSM)
Total

300
20
50
110
25
500
700
4300

The Project Director created under ATMA will coordinate the extension activities in
the district. The LEADS project will be integrated with ATMA and the work plan will be
prepared accordingly. The project directorate of ATMA in the district and the wing for
extension at the Directorate of Agriculture will be strengthened for coordinating extension
activities.
Monitoring of extension outputs initiated in 2013-14 through CMD will be continued.
15) Farm information and communication
H/A : 2401-00-109-84
Total Outlay Rs. 400.00 lakhs
The scheme aims at the development of information dissemination through the use of
mass and electronic media including web based services. The Farm Information Service
provides information and communication support for agricultural development. It plays a
pivotal role in the extension by involving in the print and electronic media for technology
transfer.
At present the Farm Information Bureau (FIB) has its state unit at
Thiruvananthapuram and regional units at Ernakulam and Kozhikode. It is proposed to
expand the information services and supporting activities. A full-fledged information cum
data centre at the headquarters with appropriate system for regular reporting and delivery of
information with the modern communication systems leading to cyber extension would be
aimed.
The components are:

Sl.
No.
1
2
3
4

Amount (Rs. Lakhs)

Component

Farm information bureau
Publications
Provision of publications to schools
Other communication initiatives including radio
services
Total
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250
100
10
40

400

16) Human Resources Development
H/A : 2415-01-277-98
Total Outlay Rs. 275.00 lakhs
During the year 2012-13, it was initiated to depute Senior technical officers for post
graduate courses in Agricultural Extension, Agricultural economics, Entomology, Plant
Pathology, Agronomy and Soil Science in KAU for facilitating the implementation of
extension schemes. The scheme will continue in 2017-18. KAU will reserve separate seats for
the deputed candidates for the 6 courses. It is also necessary to depute the senior officers to
attend workshops, seminars and conferences at national level. The outlay is for these
purpose. The HRD scheme also will be coordinated by the Project Director, ATMA for
convergence at district level. Another important purpose of the outlay is to depute technical
officers of the Department to short term training in eminent institutions of the country and
other institutions to upgrade the technical and managerial competence.
An amount of Rs.75 lakh is set apart for the capacity building programmes of officers
of extension wing, training centres and other selected officers with experts from National
level institutes and MDP at SAMETI. A portion of outlay will be utilized for the officers
enrolled for the PGDPHM course for international training.
The component wise breakup of the scheme is shown below:

Sl.
Component
No.
1 HRD initiatives
Capacity building through National level Institutes and MDP at
2
SAMETI
Total

Amount
(Rs. Lakhs)
200
75
275

17) Agro Service Centres and Service Delivery including Regional Farm
Facilitation centres
H/A : 2401-00-113-83 – Rs.2035.00 lakhs
H/A : 4401-00-113-98 – Rs.1165.00 lakhs
Total OutlayRs. 3200.00 lakhs
Agro service centres (ASC) established at block level to facilitate integration of
services like mechanisation, ATMA based extension, credit support, weather advisory
services, soil testing support and other technology based services. In order to provide full
fledged service to the farmers at a single point, it is necessary that the various requirements of
farmers such as agricultural inputs, farms related information like credit, marketing etc. are
brought under a common service centre. With this objective, agro service centres are
established. The agro service centres established at the block level in the first phase is to
support transfer of technology and service delivery. The Panchayat Raj institutions are
expected to provide additional infrastructure support to the Agro service centres. These
centres act as technology and information disseminating centres with facilitating role in field
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visits. A mobile farm clinic is also established at the block level to provide solution to the
field problems equipped with audiovisual and online support. The Agro service centres work
to support the ATMA activities as well as mechanization. The farmers service centers
proposed at the block level under the Cooperation Department will be linked with the agro
service centres for input delivery. It is proposed to establish 20 new centres during 2017-18.
In order to reduce administrative work, a comprehensive software for progress
monitoring from KrishiBhavan upwards till Directorate, total computerisation and internet
support and mobility support was developed in 2012-13. From 2012-13 onwards, all the
subsidies are distributed through bank accounts of farmers. It will be consolidated further.
The outlay will also be utilized to support e-payment system covering data entry and
software development. An amount of Rs. 260 lakh is provided to support man power at block
level on contract basis for e-payment system for a maximum period one year initiated through
NEGP.
An amount of Rs. 50 lakh is set apart for setting up soil testing labs through selected
Agro service centers based on the approved pattern.
In order to strengthen further the activities of the centres, an amount of Rs. 250lakh is
set apart for the purchase of need based machinery through the centres, since local
requirement have to be addressed. An amount of Rs. 250 lakh is set apart for the purchase of
three wheelers, training, insurance, biopharmacy, establishing nurseries for quality planting
material production, soil testing facilitations and operational support for these centres. The
operational support will be for one more year to make the centres self sustainable.
The
centres will set up biopharmacy, nurseries and other services in all the centres. The services
will be linked to Karshika Karma Sena where ever possible.
An amount of Rs.200 lakh is set apart for the support of selected Karshika Karma Senas
including setting up new karma sena. A performance analysis of all agro service centres and
karshika karma sena will be undertaken before providing assistance.
Agro machinery service centres will be established at district/ regional level
coordinated by the apex body with the support of engineering wing of the department. The ITI
trained people engaged at Agro service centres if available will also be used for the repair
services.
The component wise break up of the outlay is shown below.

Sl.
No.
1
2

3
4
5
6

Component

Establishment of new Agro service centres
Computers to Agro service centres, krishibhavans and other
offices
Replacement of vehicles
Operational support (wages to mobile clinics)
Support to farmer registration and E-payment system
Infrastructure support to Block ADA, District level office at
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Amount
(Rs. Lakhs)
640
160
150
190
200
375

7
8
9
10

11
12

13
14

Wayanad and Krishibhavans for modernization and plant clinics
Support to Karshika Karma Sena
Soil Testing Labs in selected Agro-service Centres
Operational Support to Vehicle at Krishibhavans
Strengthening existing Agro-Service Centres
i. Purchase of need based machines at local level
ii. Training, Insurance, biopharmacy, three wheelers, nurseries,
soil testing facilitation, operational support
Honararium to data entry operators of NeGP
Formation of apex body for effective co-ordination of Agro
Service centres and software development for monitoring and
capacity building including skill development of Agro service
centres and Karshika karma sena
Pooling the machineries and equipments of the department under
the system
Establishment of Agro machinery Service Centres(Farm
facilitation centres)
Total

200
50
50

250
250
260
200

10
215

3200

The apex body proposed for the guidance of agro service centres and karshika karma
sena will develop an organizational structure for linking karma sena with agro service centres.
V. RISK MANGEMENT
18) Restructured State Crop Insurance Scheme.
H/A : 2401-00-110-82
Total Outlay Rs.1250.00 lakhs
A crop insurance scheme is already in operation covering 25 major crops grown in the
State since 1995. The Crop Insurance Fund is operated with contributions from the
participating farmers by way of registration fee and premium and Government contribution.
It is proposed to revamp the crop insurance programme to make it viable so as to cater
to risk coverage of small and marginal farmers based on actuarial and insurance principles to
make itself self sustaining one. The outlay of Rs.1250 lakh is provided for the restructured
state crop insurance scheme. The state share of GoI supported crop insurance scheme is
included under the umbrella scheme Krishi Unnathi Yojana.
19) Contingency Programme to meet Natural Calamities and Pests and Disease
Endemic
H/A : 2401-00-800-91
Total Outlay Rs.400.00 lakhs
The scheme is intended for creating a buffer stock of seeds of paddy and other annual
crops for distribution to affected farmers in the event of natural calamities and resultant crop
damages. Assistance for strengthening of bunds to prevent breaches during floods and for
removal of debris will be in a need based manner. An amount of Rs.400 lakh is provided for
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the scheme during 2017-18. An amount of Rs. 200 lakh is set apart exclusively for the
management of Pest & disease endemic. This amount will be kept as a separate fund.
VI. BIO DIVERSITY CONSERVATION AND FARM DIVERSIFICATION
20) Bio diversity and local germ plasm conservation and promotion(New Scheme)
H/A : 2401-00-103-77
Total Outlay Rs.250.00 lakhs
It is proposed to conserve the traditional and indigenous varieties available in different
crops, including paddy and millets, especially in tribal habitats by providing assistance for
cultivation and multiplication of seeds of these varieties by tribals, local farmer clusters,
NGOs and other organizations. An amount of Rs.10 lakhs is provided for seed multiplication.
Moreover, assistance of Rs.10,000/ha is provided for the cultivation of such traditional
varieties. Cultivation in an area of 400 ha is targeted during 2017-18. Provision under the
scheme would also be utilized for procurement and distribution of seeds of these traditional
varieties for promotion of cultivation in other areas and districts.
The outlay under the scheme would also be utilised for establishment of a Modern
Seed Bank for conservation of traditional and other varieties of different crops for which an
amount of Rs.200 lakhs is earmarked.
The component wise breakup of the scheme is shown below:

Sl.
No.

a
b

Components

Conservation of traditional and indigenous varieties of
different crops including paddy
Assistance for conservation and multiplication of seeds
Establishment of Modern Seed Bank for conservation of
traditional and other varieties of crops
Total

Amount
(Rs. Lakhs)

50
200

250

VII. CENTRALLY SPONSORED SCHEME- STATE SHARE
21) Umbrella Scheme on Krishi Unnathi Yojana and other CSS (40%State Share)
H/A : 2401-00-109-64 – Rs.2000.00 lakhs
H/A : 2401-00-109-65 – Rs.13638.00 lakhs
Total Outlay Rs. 15638.00 lakhs
As part of rationalisation of CSS, the number of schemes were reduced and a new
concept of umbrella schemes were introduced incorporating the schemes suitable to the state
and having the flexibility to implement and design sub-schemes. The central budget will
provide allocation under each umbrella scheme based on a transparent criteria. In order to
facilitate scheme implementation, all the other CSS on Agriculture are also included in the
umbrella scheme.
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KrishiUnnathiYojana is the umbrella scheme under Agriculture with 60% central share
and 40% state share. The state share of ongoing centrally sponsored schemes viz. National
Food Security Mission(NFSM), Mission on Integrated Development of Horticulture(MIDH),
National Mission for Sustainable Agriculture(NMSA), National Mission on Oil seeds and Oil
Palm(NMOOP), National Mission on Agriculture Extension and Technology
Management(NMAET), Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), Paramparagath Krishi Vikas
Yojana (PKVY), Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) and GOI supported
Crop Insurance scheme are included under the scheme . An amount of Rs. 15638 lakhs is
provided as state share of the scheme of which an amount of Rs.2000 lakhs is provided as
state share of the scheme- Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) under National
Mission on Agriculture Extension and Technology Management (NMAET). The state share
for any other new centrally sponsored schemes approved during 2017-18 will also be met
from the outlay. Administrative sanction will be issued for all schemes after getting sanction
from GOI except NMAET. The administrative sanction of Rs. 112 lakhs for meeting
administrative cost per month of ATMA programmes will be issued from April onwards as
decided in 2015-16 to facilitate the functioning of Extension wing and implementation of all
extension schemes. The outlay under RKVY will be used for rice development, vegetable
development, promotion of organic farming and for infrastructure development.
VIII. MARKETING, STORAGE & WAREHOUSING
AGRICULTURE MARKETING AND POST HARVEST MANAGEMENT
The total outlay provided during 2017-18 for 6 schemes under other Agricultural
Programmes covering Marketing and Quality Control and Other programmes is Rs.75.72
crore.
Out of the total outlay for Other Agricultural Programmes, an amount of Rs.74crore is set
apart for implementing 3 schemes under Marketing and quality control.
Marketing and Quality Control
An efficient agricultural marketing system is indispensable for the overall development
of the agricultural economy. In the changing scenario the nature of marketing support
required for safeguarding the interest of the small and marginal farmers is different. In an
increasingly globalised market arising out of trade liberalization, impact of Kerala agriculture
needs to be analyzed in the context of both exports from Kerala and imports into Kerala,
especially of spices and plantation crops.
Schemes proposed under Marketing and Quality Control
Risk Management in Marketing and Market Development
The output price volatility is an important source of market risk in agriculture. The
prices of agricultural commodities are extremely volatile especially in the post WTO context
and the output price volatility originates from both endogenous and exogenous market stocks.
The problem is further compounded by the global financial crisis. During 12th plan it is
further supported for the comprehensive development of marketing of various products in the
state. During 2017-18 an amount of Rs. 40 crore is provided.
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22) Strengthening Market Development
H/A : 2435-01-800-99 – Rs.2175.00 lakhs
H/A : 2435-01-101-85– Rs.1500.00 lakhs
H/A : 4435-01-101-93– Rs.300.00 lakhs
H/A : 4401-00-190-97– Rs.25.00 lakhs
Total Outlay Rs.4000.00 lakhs
Appropriate and effective linkages between the producers and sellers continue to be
weak in the state. Market infrastructure, lack of sufficient market intelligence and institutional
support are to be improved. The total amount earmarked during 2017-18 for the scheme was
Rs.4000 lakh for strengthening market infrastructure, market intervention support fund,
promotion of marketing in vegetables and fruits through Vegetable and Fruit Promotion
Council Keralam. The block level and district level markets will be supported from the
market infrastructure component.
The objective of the component on market intervention support for price stabilization
is to launch procurement operations through designated agencies on selected agricultural
commodities during harvesting season with a view to guarantee remunerative prices to the
growers. The outlay is meant for providing incentives to the procuring agencies based on the
terms and conditions prescribed by Government as part of each operation and expenses
connected with vegetable procurement during festival season and procurement of green
coconut will also be met from this outlay. The fund will be augmented for market intervention
support during 2017-18. Out of the amount of Rs.4000 lakh, an amount of Rs.1500 lakh is set
apart for market intervention support fund, an amount of Rs.60 lakh for the functioning of
Agricultural Prices Board and an amount of Rs.300 lakh for strengthening infrastructure
including cold storage and Rs.700 lakh for the promotion of marketing in vegetable and fruits
through Central Plantation Crops Research Institute. The market intervention support to
Horticorp will be approved for procurement from clusters promoted under vegetable
development alone when price falls significantly. The amount will be released based on an
approved project report. An amount of Rs.150 lakhs is set apart for Kerala Agro Industries
Corporation for the development of Agro super bazaar at Thrissur.
Grama panchayat level weekly markets will be supported in association with LSGIs
and establishment of Eco shops. A revenue model will be developed for the ecoshops.
Karshaka Mitras will be engaged for effective coordination of marketing of surplus farm
produce including the use of social media for marketing.
The component wise breakup of the scheme is shown below.

Sl.
No.
1
2
3
4
5
6

Component

Market development of VFPCK
Agmarknet & Market Intelligence
Market intervention support for price stabilisation
Prices Board
Strengthening market infrastructure
Share capital to Horticorp
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Amount
(Rs. Lakhs)
700
50
1500
60
300
25

7

8
9
10
11

12

Market Development through Kerala Agro Industries
Corporation - Agro Super bazaar at Thrissur
Grama Panchayat level Weekly Markets
Establishment of a chain of Ecoshops
E-portal and linking farmer collectives with states
following GAP- software development & networking
Engaging KarshakaMitras and training and portal based
service
WTO Cell – Operational expenses
Total

150
400
434
50
325

6
4000

IX. VALUE ADDITION
23) Value addition and Post harvest management including honey production and Agro
Business company
H/A : 2435-01-800-94
Total Outlay Rs. 2700.00 lakhs
Value addition and agro processing is now regarded as sunrise sector of Kerala
economy in view of its large potential for growth and likely socio economic impacts of
specifically on employment and income generation. Even though the value addition is having
good potential in the state, adequate enterprises were not established in the state. A major
project is proposed on a follow up initiative of VAIGA 2016 organized by the department of
Agriculture in December/2016.
As part of value addition, 15 agro parks are to be established in various districts under
assistance from KIIFB. The necessary state-of-art technology and investment needed for the
establishment of the Agro parks are needed to be brought in. The selection of promoters for
the establishment of the agro parks and its implementation need to be supervised. It shall also
be ensured that the raw materials to the agro parks are procured only from farmers of Kerala.
An amount of Rs.800 lakhs is set apart for support to value addition projects furnished by
prospective entrepreneurs. An amount of Rs.25 lakhs is provided to meet the operational
expenses related to setting up of agro parks. The Small Farmers Agribusiness Consortium
(Central Plantation Crops Research Institute) the mandate of which is promotion of value
addition in the State would be supported by providing an amount of Rs.75 lakhs. The Central
Plantation Crops Research Institute will be restructured and strengthened.
Apiculture and honey production have immense possibilities in Kerala State. The
support for Honey will be implemented to benefit honey growers and promote production of
value added honey products. An amount of Rs.150.00 lakhs is set apart for this component.
Provision is also be earmarked for trainings, seminars, workshops etc. for upgradation
of technology and productive interactions.
An amount of Rs. 200 lakhs is earmarked for neera processing projects.
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The Central Plantation Crops Research Institute will oversee the establishment and coordination of ginger processing plant established by Milma and NIIST and also the marketing
projects of vegetables by Malabar Milk Union in Wayanad district. The incubation centres
established at NIIST and Central Plantation Crops Research Institute will be utilized by
Central Plantation Crops Research Institute for capacity building programmes. The Central
Plantation Crops Research Institute will provide support to small and medium enterprises
similar to the norms followed by the Industries department, for which an amount of Rs.800
lakh is set apart. The maximum support for an individual unit will be limited to Rs. 50 lakhs
after approving the credit by the financial institution. An amount of Rs. 400 lakh is set apart
for the implementation of SHG based or individual based units. Separate norms will be
developed for SHG based/ individual based micro level units. Employment generation and
livelihood security will be given adequate emphasis in micro level enterprises. Three new
incubation centres will be established in R&D institutions at College of Agriculture,
Vellayani, Central Plantation Crops Research Institute, Kozhikkode and Central Plantation
Crops Research Institute, Kasaragod, for which an amount of Rs. 250 lakhs is set apart. An
amount of Rs. 150 lakhs is set apart for research institute for technology refinement and out of
which Rs. 50 lakhs will be provided to NIIST (CISR).
It is proposed to establish a Kerala Agro Business Company (KABCO) to function as
an independent, professionally managed Special Purpose Vehicle (SPV) to establish market
linkage to farmers, facilitate transformation of agriculture to agribusiness, promote value
addition and to perform other related functions. The KABCO to be registered as a company
under Indian Companies Act will become the Engine of Revival of agro processing sector in
Kerala. KABCO will facilitate setting up of agro parks, agro malls, agro bazaars,
development of industries relating to vegetables, fruits, cash crops etc. for domestic and
international market. The KABCO will also undertake surveys and feasibility studies. The
KABCO will also be involved in identification of new markets, and implementation of IT
solutions with portal, e-commerce, IVRS system etc.
Institutional collaboration with Indian Institute of packaging and IRMA will be
developed to strengthen the value addition in Agriculture.
The component wise breakup of the scheme is shown below.

Sl
Amount
Component
No
(Rs. Lakhs)
1
Support to value addition units
a Assistance to small and medium agro processing units
800
b Assistance to individual or SHG based value addition units at
400
grama panchayat level- micro level units
c Support for value addition units in Govt. sector/ PSUs/ Co200
operatives
2
Establishment of new incubation centres
250
3
Support to research institutes for technology refinement
150
4
Training, seminar, workshops, consultancies
100
5
Assistance to honey production
150
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6
7
8
9
10
11

Establishment of Agro business company and HR support
Assistance to SFAC
Assistance for technology support to entrepreneurs
Institutional collaboration with Indian Institute of Packing and
IRMA
Support to Neera processing projects
Operational support to Agro parks
Total

150
75
150
50
200
25
2700

24) Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)
H/A : 4435-01-101-97
Total Outlay Rs.700.00 lakhs
The outlay is for the implementation of projects approved under RIDF. It is proposed
for the development of market infrastructure under the funding support from RIDF of
NABARD during 2017-18. The support for Kerala State Warehousing Corporation for the
implementation of RIDF projects will also be provided from the outlay.
X. OTHER PROGRAMMES
During the year 2017-18, three schemes are included under other programmes. The
total outlay earmarked under other programmes is Rs. 1.72 crores.
FARMER WELFARE
25) Farmer Welfare Fund Board
H/A : 2401-00-109-76
Total Outlay Rs.25.00 lakhs
A Welfare Fund Board for farmers is on the process of establishment. The pension
schemes and welfare programmes are being planned to be taken up by the board. In order to
develop the Fund Board an amount of Rs.25 lakh is provided for 2017-18.
26) Integrated Agriculture Complex
H/A : 2401-00-109-69
Total Outlay Rs..97.00 lakhs
The work of Integrated Agriculture Centre is in progress at Thrissur. The outlay is
earmarked for completion of the work and starting of the centre.
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27) International Research and Training Centre for Below Sea level Farming, Kuttanad
H/A : 2415-01-004-88
Total Outlay Rs.50.00 lakhs
The International Research and Training Centre for Below Sea level Farming was
established in Kuttanad. The outlay is provided for popularizing innovative activities, data
base generation on pollution and for the capacity building.
XI. STORAGEAND WAREHOUSING
28) Kerala State Warehousing Corporation – Share participation
H/A : 4408-02-190-99
Total Outlay Rs. 50.00 lakhs
State Government has to provide share participation to the Kerala State Warehousing
Corporation to match the flow of funds from the Central Warehousing Corporation. The
outlay is for the purpose.

29) Wayanad Package Scheme
H/A : 2401-00-800-27
Total Outlay Rs.1900.00 lakhs
Wayanad is a distress district in the state and is the most backward district. In spite of
various schemes implemented in the district, the basic problems are hindering the
development of the district. The agrarian economy of the district has been under distress in
recent years. Wide fluctuation in prices has brought in high degree of instability in farm
incomes. The State and Central Government have come out with intervention packages for
the revival of the livelihood of the affected population. Wayanad suffered some economic and
environmental shocks mainly from the sharp fall in the prices of pepper and coffee and a long
period of unsustainable land use practices. Pepper is already in the declining phase due to the
incidence of pests and diseases, loss of erythrina standards due to insect attack as well as
declining productivity.
In order to revive the agrarian economy of the district, it is proposed to implement a
cafeteria of focused intervention, with appropriate backward and forward integration.
A comprehensive project for the revival of pepper will be supported. Panchayat level
apex bodies will be constituted to coordinate the activities of pepper samithies. Area wide
integrated pest management, grafting, production of planting materials from orthotropic
shoots, setting up of nurseries, micronutrient application, root development activities and
other need based support will be provided. An amount of Rs.1300 lakh is set apart for the
development of pepper in Wayanad district. An amount of Rs.175 lakhs is set apart for
supporting application to dolomite in pepper growing tracts.
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The component wise break up is shown below:
(Rs. Lakhs)

Sl.
No.
1
2
3
4
5
6

Component

Amount

Integrated Pepper Development
Project implementation unit
Soil ameliorants
Water resource development
Development of location specific crops
Promotion of scented rice (Jeerakashala, Gandhakashala)
Total

1300
10
175
215
150
50
1900

Out of Rs.1300 lakhs, an amount of Rs.25 lakh is set apart for external consultancy
support for regular field visit for advising specific solution and publication of leaflets and
reference materials. A comprehensive planting material production strategy will be evolved
with the support of nurseries supported in previous years. The visit of field assistants of
LEADS and project implementation unit will be integrated with the project. An amount of
Rs.215lakhs is set apart for developing small water harvesting structures in drought affected
panchayats.
30) Special Agricultural Zones
(H/A : 2401-00-102-79)

Total Outlay Rs.1000.00 lakhs

The concept of Special Agricultural Development Zones (SAZ) is proposed for
convergence based result oriented scheme preparation and implementation for focused project
based interventions in identified potential zones. 1-5 blocks in contiguous areas based on
minimum area under the selected crop, potential for production, soil and climatic conditions
etc will be used to develop criteria for the selection of zones in each district. Production,
marketing, processing, value addition, Storage, irrigation etc will be covered for each zone.
Interest free loan will be provided to farmers of each SAZ and the interest subsidy will be met
by Government.
The facilities proposed in each SAZ are Agro Service Centres including soil testing
labs and call centre, plant health clinics, weather stations and advisories, biopharmacy
including on farm production units, planting materials production units, markets , processing
and value addition units, irrigation support, credit interventions if required, extension
including ICT based initiatives, community Radio, farmers markets supported by LSGIs,
procurement system for surplus production, promotion of farmer technology development and
training to farmers on convergence mode. A separate monitoring system to be introduced for
projects in SAZ. The SAZ suggested for rice, vegetables, banana, coconut, floriculture and
tribal agriculture. The SAZ proposed are
Rice – Kuttanad, Kole, Onattukara, Pokkali, Palakkad, Kaipad and Wayanad.
Vegetables- Devikulam, Kanjikuzhy, Pazhayannur and Chitoor- Kollengode.
Banana- Thrissur
Flowers -Wayanad
Coconut- Kozhikkode
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The crop promotion activities or value addition activities in the special agricultural
zones would be undertaken under the respective schemes. An amount of Rs.1000.00 lakhs is
proposed for establishing infrastructure and filling critical gaps. Assistance for farmers is not
included under Rs. 10 crore earmarked for SAZ. A separate monitoring frame work will be
developed for the activities proposed under SAZ. A separate DPR for Rs.10 crore would be
prepared for approval. In the DPR the projected support for crop development activities from
other schemes implemented in the SAZ will also be shown for monitoring the deliverables.
B)

CENTRAL SECTOR SCHEMES

31) Umbrella Scheme on Krishi UnnathiYojana and other CSS (60%Central Share) –
H/A : 2401-00-109-64 – Rs.3000.00 lakhs
H/A : 2401-00-109-65 – Rs.20457.00 lakhs
(Outlay Rs. 23457.00 lakhs)
As part of rationalisation of CSS, the number of schemes were reduced and a new
concept of umbrella schemes were introduced during 2016-17 incorporating the schemes
suitable to the state and having the flexibility to implement and design sub-schemes. The
central budget will provide allocation under each umbrella scheme based on a transparent
criteria. In order to facilitate scheme implementation, all the other CSS on Agriculture are
also included in the umbrella scheme.
KrishiUnnathi Yojana 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), Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), Paramparagath Krishi Vikas Yojana
(PKVY), Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) and GOI supported Crop
Insurance scheme are included under the scheme. An amount of Rs.23457 lakhs is provided
as anticipated central share of the scheme of which an amount of Rs.3000 lakhs is provided as
central share of the scheme - Sub Mission on Agriculture Extension (SMAE) under National
Mission on Agriculture Extension and Technology Management (NMAET). The central share
for any other new centrally sponsored schemes approved during 2017-18 will also be met
from the outlay. The outlay under RKVY will be used for rice development, vegetable
development, promotion of organic farming and for infrastructure development. The state
share of the scheme is included in the state plan under the sub sector Crop Husbandry.
32) National Biogas Development Project (100% Central Sector Scheme)
H/A : 2810-01-105-99
Total Outlay Rs. 1.00 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 Rs. 8000/plant for
general category and Rs.10000/plant for SC/ST category. The outlay is for construction of
biogas plants, cost of training and for other operational costs. A token provision of 1.00 lakh
is provided for anticipated central assistance for the scheme. The required amount will be
provided based on the approval of the project by Government of India.
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ബഡജറ് 2017-18
എ) സംസാനാവിഷത പദതികള
വിളപരിപാലനം.
വിള പരിപാലനതിനായി 2017-18 വരഷം 561.82 ോകാടി രപ വിഹിതോതാെട 2 പതിയ
പദതികള ഉളെപെട 18 പദതികളാണ് നടപിലാകവാന നിരോദശിചിടളത്. പചകറി
ഉതപാദനതില സവയംപരയാപത ലകയമിടെകാണ് െനല വികസനം ഉളെപെടയള ഭകയ
വിള ഉതപാദനം 2017-18 ല കടതല ഊനല നലകിെകാണ് നടപിലാകനതിനായി 160.30
ോകാടി രപ വകയിരതന. പാോദശിക പാധാനയമള വിളകളായ മിലറകള, എണകരകള,
കരിമ് എനിവയം, പചകറി ഉതപാദക കമനികള സാപികനതിനമള പതിയ
ഘടകങളകം 2017-18 ല തക ഉളെപടതിയിടണ്.
വിവിധ വിളകളെട വികസന
പവരതനങള അടതടതള പോദശങളില വയകമായ മാനദണങളകനസരിചം
സവാഭാവിക വിനിോയാഗോതാെടയം വിളകളകായള പോതയക കാരഷിക ോമഖലയില
ോകനീകരിോകണതാണ്. കാരഷിക പാരിസിതിക യണിറ് അടിസാനതില െനല്,
പചകറികള, വാഴ, പകള എനിവയ് പോതയക കാരഷിക ോമഖല കെണതിയിടണ് .
പോതയക കാരഷിക ോമഖലയില ഉതപാദനം മതല വിളെവടപിന ോശഷമള പവരതനങളം
വിപണനവം സമഗമായ രീതിയില നടപിലാകി ഉതപാദനവം ഉതപാദനകമതയം വരദിപിച്
കരഷകരെട വരമാനം വരദിപികനതിനം അതിലെട കാരഷിക വതി സാമതിക
ലാഭമളതം പാരിസിതികമായി നിലനിലകനതം സാമഹയ തലയതയം ഉളതാകി തീരകവാനം
ലകയമിടന. പഴവരഗങള, പകള, ഔഷധസസയങള എനിവയെട വികസനം (വിഹിതം
6.75 ോകാടി രപ), നാടന വിതിനങളെട ൈജവൈവവിദയ സംരകണവം ോപാതാഹനവം
(വിഹിതം 2.50 ോകാടി രപ) എനിവയാണ് 2017-18 ല നിരോദശിചിടള 2 പതിയ പദതികള.
ഭകയവിള ഉലപാദനതിന് ഊനല നലകിെകാണ് ഹരിതോകരളം പദതിയില
ഉളെപടതിയിടള പദതികള വാരഷിക പദതിയമായി സംോയാജിപികനതാണ്.
2017-18 ല നിരോദശിച പദതികള ചവെട ോചരകന .
Ι. വിള വികസനം
ഭകയവിള ഉലാദനം .
(വിഹിതം. 16030.00 ലകം രപ)
ഭകയവിള ഉലാദനപദതി ഗോവഷണ സാപനങളോടയം, ധനകാരയ സാപനങളോടയം
സഹായോതാെട തോദശ സവയംഭരണ സാപനങള, കഷി വകപ്, വി. എഫ്. പി. സി. െക.
എനീ സാപനങള വഴി നടപിലാകി വരന. പതിമനാം പഞവതര പദതിയില
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ഹരിതോകരളവമായി ബനെപടതി അധികവിഭവം, പതിയ ഘടകങള, സാപന വികസനം
എനിവ ഉളെപടതിെകാണ് ോകനീകത സവഭാവോതാെട ഒര പനകമീകരണം ഉോദശിചിടണ് .
െനല്, പചകറി, കിഴങ് /പയര വരഗങള, പാോദശിക പാധാനയമള വിളകളായ മിലറകള,
എണകരകള, കരിമ് മതലായവയ് ോവണി പോതയക ഉപ പദതികള ശപാരശ െചയിടണ് .
2017-18 ല ഇതിനായി 160.30 ോകാടി രപ വകയിരതന.
1. െനല വികസനം
ശീരഷകം: 2401-00-102-90
( വിഹിതം 7000 ലകം രപ)
സംസാനെത 7 പോതയക കാരഷികോമഖലയിലെപടന പകതയാ തെന െനലകഷിക്
അനകല സാഹചരയമളതം ഉലപാദന വരദനവിന് സാദയതയളതമായ പോദശങള
ോകനീകരിച് തരിശനില കഷികം, ഗപ് അടിസാനതിലള പവരതനങളകം ഊനല
നലകി െനലകഷി വികസന പരിപാടികള നടപിലാകനതിന് പധാന ഊനല നലകന.
െനലകഷിയെട വിസതി വരദിപിച് 3 ലകം െഹകര ആകക എന ലകയം പതിമനാം
പദതിയെട അവസാനോതാെട ൈകവരികനതിന് ലകയമിടന. ഇതിോലയായി 2017-18 ല 70
ോകാടി രപ വകയിരതന. ഇതിന പറെമ ആര.െക.വി.ൈവ യില നിനള സഹായവം
സംസാന സഹായവമായി സംോയാജിപിച് വിനിോയാഗികാവനതാണ്.
പാടോശഖര സമിതികളെട ഗപ് ഫാമിംഗ് പവരതനങള ോപാതാഹിപികനതിന് 300
ലകം രപ നീകിെവചിരികന. ഈ തക ഗപ് ഫാമിംഗ് ോപാതാഹിപികനതിനം ഇ-ോപെയന്
സമദായം നടപിലാകനതിന് സഹായികനതിനമായി ഒര സതാരയ മാനദണതിെന
അടിസാനതില പാടോശഖര സമിതികളക് നലകാവനതാണ്. പാടോശഖരങള
പനരജീവിപിച് അരിമിലകള സാപികനതിന് ോപാതാഹിപികനതാണ്. ഉതമ കഷി
മറകളെട സരടിഫിോകഷന നടതനതിനള സഹായവം പാടോശഖരങളക് നലകനതാണ്.
െനലകഷി വികസന പരിപാടി കരഷകരക് ലാഭകരമാകന തരതില വില
ലഭികനതിന് ഉതമ കഷി മറകള സരടിൈഫ െചയനതം ഗാരഹിക വിപണി
ോപാതാഹിപികന തരതിലം പനസംഘടിപികനതാണ്. ഈ പദതിയില ധനസഹായമായി
െഹകര ഒനിന് 1500 രപ കമതില വകയിരതിയിടള തക ൈജവ ഉലാദോനാപാധികള,
സരടിഫിോകഷന, ൈജവ നിയനണകാരികള എനിവയായിടാണ്.
തരിശനില കഷികായി 1090 ലകം രപ വകയിരതന. മഹാതാഗാനി ോദശീയ
ഗാമീണ െതാഴിലറപ പദതി, കടംബശീ എനിവയെട സജീവ പങാളിതോതാെട
െനലകഷികനോയാജയമായ തരിശനിലങള ഘടം ഘടമായി ോപാജക് അടിസാനതില
സസിര െനലകഷികായി ഏെറടകനതാണ്. 2016-17 ല അംഗീകരിചതപകാരമള 3
വരഷെത സഹായം തടരനതാണ്. െമാതം െനലകഷി വിസതി വരദിപികനതിെന
ഭാഗമായി ഒര പ
കഷിെയ ഇരപ കഷിയാകിയം, ഇരപ കഷിെയ മപകഷിയമാകി
ഉയരതനതിനള സാധയതയം കെണോതണതാണ്. വയല ഭമിയെട ലഭയതകറവ്
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കണകിെലടത് കരെനലകഷി വികസിപികനതിനായി 350 ലകം രപ വകയിരതന.
കരെനല കഷികം തരിശനില കഷികമള കരഷകഗപ് രപീകരികനതിന് സഹായം
നലകനതാണ്.
സംസാനത് കടനാട്, ഓണാടകര, െപാകാളി, ോകാള, പാലകാട്, വയനാട്, കയപാട്
എനീ 7 പോദശങള െനലകഷികള പോതയക കാരഷികോമഖലയാകി മാറനതിനള കടതല
ഇടെപടീല നടതനതാണ്. െനലകഷി വികസന ഏജനസികളകള സഹായം ോപാജക്
അടിസാനതില നലകനതാണ്.
ഓോരാ പോദശതിനം അനോയാജയമായ സരടിൈഫഡ് വിതകള ലഭയമാകനത്
ഉറപാകനതിനായി ‘രജിോസഡ് സീഡ് ോഗാോവഴ് ോപാഗാം’ (ആര.എസ്.ജി.പി)
പനരാരംഭികനതാണ്. മിനിൈറസ് മിലകളം പാര ോബായിലിംഗ് യണിറകളം പാോദശീകമായള
സംസരണതിനം, സാധയമായ പാടോശഖരങളില അരിയോടയം അരി െകാണള
ഉലനങളോടയം വിതരണതിനായി സാപികനതാണ്. കടാെത സവിോശഷ അരിയിനങളെട
സംസരണതിനായി െസഷയല മിനിൈറസ് മിലകളം സാപികനതാണ്. തഞാവരിലള
ഇനയന ഇനസിറയട് ഓഫ് ോകാപ് ോപാസസിംഗ് വികസിപിെചടതിടള ൈപലറ് മിനി പാര
ോബായിലിംഗ് യണിറിന് സഹായം നലകനതാണ്.
പവരതന സഹായം കരഷകരെട വിജയഗാഥകള ോശഖരികനതിന് ഉളെപെട പദതി
നടതിപ് സഗമമാകനതിനായി ഉപോയാഗികാവനതാണ്. പാലകാട്, കടനാട്, ോകാള എനീ
പോദശങളില ഡപയടി ഡയറകരമാെര സഹായികനതിനായി ജിലാതലതില 3 െടകികല
ഉോദയാഗസെര കരാറടിസാനതില നിയമികാവനതാണ്.
അരി ഉലാദനവമായി ബനെപട സഹകരണസാപനങളക് സരടിഫിോകഷന
ലഭികനതിനം അരി മിലകള സാപികനതിനം ോപാതാഹിപികനതാണ് . അഡാട്
സഹകരണ സംഘം മാതക ോപാതാഹിപികനതാണ്.
വിദയാഭയാസ
സാപനങള
ഉളെപെട
നഗരപോദശങളിെല
ോപാതാഹിപികനതിനം നിലനിരതനതിനം 100 ലകം രപ വകയിരതന.

െനലകഷി

െനല് ഉലാദനം വരദിപികനതിന് ലകയമിട െകാണ് പരിസിതി െസൌഹദമായ
സസിര സാോങതിക വിദയകള പതതായി ആരംഭികനതിനം െനല വരഷതിെന ഭാഗമായി
കെണതിയിടള 100 ഇനപരിപാടികള പദതി അടിസാനതില ഏെറടത്
നടപിലാകനതിനമായി 262 ലകം രപ ൈറസ് ഇെനാോവഷന ഫണായി വകയിരതന.
ഇതില 50 ലകം രപ ോബാക് തലതില കയാെമയിനകള സംഘടിപികനതിനായി
വകയിരതന.
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െനല വികസന പദതി (ആര.ഡി.പി) തയാറാകി അംഗീകാരതിനായി
സമരപിോകണതാണ്. ഈ പദതി പോതയക കാരഷികോമഖലയായി കെണതിയിടള
ഓണാടകര, കടനാട്, െപാകാളി, ോകാള, പാലകാട്, വയനാട്, ൈകപാട് എനീ 7
പോദശങളിലായിരികണം പധാനമായം ോകനീകരിോകണത്. ഓോരാ പോതയക കാരഷിക
ോമഖലയം
െപാതവായി ോവണ െസൌകരയങളകായി ോവണ അധിക സഹായം തടരന്
നലകനതാണ്.
2. പാോദശീക പാധാനയമള പദതികള (പതിയ പദതി)
ശീരഷകം: 2401-00-103-75
(വിഹിതം 330 ലകം രപ)
റാഗി (ഫിംഗരമിലറ്), ോഫാക് െറയില മിലറ്, ലിറില മിലറ് മതലായ മിലറകളം
എണകരകളായ കപലണി, എള്, കരിമ് മതലായവ സാധയതാ പോദശങളില കഷി
െചയനതിന് ോപാതാഹിപികനതിന് ഉോദശിചിടണ്. ഗണോമനോയാട കടിയ വിതകളകം, ഭമി
ഒരകല, ജലോസചനം തടങിയ മറ് െചലവകളകമാണ് സഹായം ഉളെപടതിയിടളത്.
പടികവരഗ സമഹതിന് ആഹാരവം ോപാഷകസരകയം ഉറപാകനതിനായി അവരെട
ഭമിയില വിള ഉലാദന പരിപാടികള ോപാതാഹിപികനതിന് ഉോദശിചിടണ്. പരമരാഗത
ഇനങളം കഷി രീതികളം സംരകികനതിനം ഈ പരിപാടിയിലെട ഉോദശിചിരികന.
പടികവരഗ വികസന വകപമായി സംയകമായി ോപാജക് അടിസാനതിലായിരികം ഇതിെന
പവരതനങള ഏെറടകക. ൈടബല അഗികളചറിനായി 200 ലകം രപ വകയിരതന.
അടപാടികായി പരമരാഗത വിളകള ഉളെപെടയള വിളകളകായി ഉലാദനം മതല
മാരകറിംഗ് വെരയള പോതയക ോപാജക് അധിഷിത സഹായം നലകനതാണ്. കടാെത
തിരവിതാംകര ശരകര, മറയര ശരകര എനിവ ോപാതാഹിപികനതിനായി ആധനിക
ഉലാദന യണിറകള സാപികനതിനം സഹായം നലകനതാണ്. ഈ പദതികായി 330
ലകം രപ വകയിരതന. ൈടബല അഗികളചറിന ോവണി വരന അധിക തക മറ്
പദതികള, ആര.െക.വി.ൈവ, സംസാന ോഹാരടീകളചര മിഷന എനിവിടങളില നിനം
നലകാവനതാണ്.
3. പചകറി വികസനം
ശീരഷകം: 2401-00-119-85
ശീരഷകം: 2401-00-119-81

- 7900 ലകം രപ
- 600 ലകം രപ
(ആെക വിഹിതം 8500 ലകം രപ)
പഞായത തലതില െഭൌതികലകയങള ഉനമിട് സംോയാജിത സമീപനോതാട
കടിയള ഒര പധാന പദതി, പചകറി ഉലാദനതില സവയം പരയാപത ൈകവരികനതിന്
2012-13 ല ആരംഭികകയം പനണാം പദതിയെട ആദയ 4 വരഷങളിലായി 233.98 ോകാടി രപ
െചലവഴികകയണായി. വീടവളപിലള പചകറികഷി, നഗരകസറകള മോഖന മടപാവിെല
പചകറി കഷികായി ോഗാബാഗകള,
കസര അടിസാന വാണിജയകഷി, പചകറി
വിതലാദനവം വിതരണവം, പചകറി ൈതകളെട വിതരണം, സാപനങളിെല പചകറി
ോതാടങളെട ോപാതാഹനം, െറയിന െഷലറര കഷികള ോപാതാഹനം, ബി.എല.എഫ്.ഒ
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കള സഹായം, വളപോയാഗോതാെടയള സകജലോസചനതിനള സഹായം,
ഉലാദനകമതാ വരദനവിനള പരിപാടികള, വിപണനം, ൈഹെടക് പചകറി ഉലാദനം
എനിവയാണ് ഈ പദതിയെട പധാന ഘടകങള. 2017-18 ല ഈ പദതികായി 85 ോകാടി
രപ നീകിവചിടണ്. ഇതില 79 ോകാടി രപയെട വിഹിതം കഷി വകപിനായി
വകയിരതിയിരികന.
െതരെഞടത ജിലകളില വി.എഫ്.പി.സി.െക. യിലെടയള പചകറികഷി
ോപാതാഹനതിനായി 600 ലകം രപ വകയിരതിയിരികന. വി.എഫ്.പി.സി.െക യ്
വകയിരതിയിടള 600 ലകം രപയില 300 ലകം രപ പചകറികഷിയെട
ോപാതാഹനതിനം ഉതപാദനം, ഉതപാദനകമത എനിവ ഉയരതനതിനമായി
നീകിെവചിരികന. സബസിഡി അടിസാനമാകിയള പചകറി കഷി, വി.എഫ്.പി.സി.െക
യിലെട വിഭാവനം െചയനില.
നഗരകസറകളകായി വകയിരതിയിരികന 850 ലകം രപയില 75 ലകം രപ
ോകാരപോറഷന
പോദശെത
പചകറി
ഉലാദനവമായി
ബനെപട
മാലിനയനിരമാരജനതിനായം 150 ലകം രപ, മനപ് രപം െകാടതിടള കസറകളക്
ൈതകളം ൈജവ നിയനണകാരികളം സഹായമായി നലകനതിനം നീകിെവചിരികന.
അോഗാസരവീസ് െസനറകളം കടംബശീയം മോഖന തയാറാകിയിടള ോഗാബാഗകളകള
സഹായം നലകനതാണ്. ഹരിതഗപകള രപീകരിച് നഗരങളിെല പചകറി കഷി
സാപനവതകരികനതാണ്.
നഗരങളില
പചകറി
കരഷകെര
സാപനവതകരികനതിനായി ഹരിതഗപകളില രജിസര െചയ് ോവണ സാോങതിക
സഹായവം വിപണനതിനള സഹായവം ോകാരപോറഷന പോദശതള െറസിഡനസ്
അോസാസിോയഷന കീഴിലള ഹരിതമിത മോഖന െസൌകരയെപടതനതിനായി 25 ലകം രപ
വകയിരതന. ോകാരപോറഷന പോദശെത വാരഡ് തലതിലള റസിഡനസ്
അോസാസിോയഷന രപം െകാടതിടള ഹരിതഗപകളകായിരികം ഹരിതഫണ് നലകനത്.
മനപ് രപീകരിചിടള കസറകെള അവയെട ഗപ് പവരതനങള, ഉതപാദനം,
ഉതപാദനകമത എനിവയിെല വരദനവ്, നവീനമായ പവരതനങള, ോനതതവം, സാോങതിക
വിദയാ ഉപോയാഗം, കസറിെന സജീവത തടങിയ പവരതനങെള അടിസാനമാകി വീണം
തരം തിരികനതാണ്. മികച കസറകെള എ-ോഗഡ് കസറകളായി തരം തിരിച് അവയ്
നഴറികള, സംഭരണ ോകനങള, പീകളിംഗ് ോകനങള, ഉതപാദന ഉപാധി ോകനങള മറ്
പദതി അധിഷിത സഹായം എനിവ അടങിയ പോതയക വികസന സഹായം നലകനതാണ് .
മികച പവരതനം കാഴ വയന 2 വരഷെത പവരതന പരിചയമള എ ോഗഡ് കസറകളക്
അധികസഹായം അവരെട വിപണന വയാപിയെട അടിസാനതില നലകനതാണ് .
ഇതിനായി അധികമായി വകയിരതിയിടള 100 ലകം രപ വിതരണം നടതനതിനായി മികച
പവരതനം കാഴ വയന എ ോഗഡ് കോസഴിെന പവരതന മികവ് കണകാകനതിന് പോതയക
മാനദണം വികസിപിെചടോകണതാണ്.
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കസര അടിസാനതിലള വികസനമാണ് സംസാനെത പചകറി വികസന
പരിപാടിയെട മഖയഘടകം. ജിലകളിെല കസര വികസനതിനായി 1848 ലകം രപയം ോഗഡഡ്
കസറകളക് സഹായമായി 1065 ലകം രപയം വകയിരതന. കസറകളെട പരമാവധി
എണം ഏകോദശം 1000 ആയി പരിമിതെപടതനതാണ്. ോമാശം പവരതനം കാഴ വയന
കസറകെള സഹായം നലകനതില നിനം ഒഴിവാകി പതിയ കസറകെള
ഉളെപടോതണതാണ്. കസറകളെട പവരതനം വിലയിരതനതിന് സതാരയമായ മാനദണം
വികസിപിെചടോകണതാണ്. ഈ 1000 കസറകളില ഉളെപടന 100 പതിയ എ ോഗഡ്
കസറകളകായി 630 ലകം രപ വകയിരതന. മന വരഷങളില സഹായം നലകിയിടള
എ ോഗഡ് കസറകള ഉളെപെടയള െമാതം 1000 കസറകളില 700 കസറകളകള
സഹായമായി 700 ലകം രപ വകയിരതന. 1000 കസറകളക് പറെമ വയകിഗത
സഹായവം ലഭയമാകനതാണ്. സഹായ തക െഹകറിന് 15000 രപ എന നിരകില
പരിമിതെപടതനതാണ്. കസറകളെട 5 െഹകര എന ഉയരന പരിധി ഇളവ് െചയ് ,
അരഹമായ സഹായം കസറകള കഷി െചയന വിസതികനസരിച് നലകനതാണ് .
സാദയമായ പോദശങളില ഓോരാ കസറകളകം ോപാജക് അധിഷിത സഹായം
നലകനതിനായി വിഹിതതിെന ഒര ഭാഗം ഉപോയാഗികാവനതാണ്. പരിശീലനതിനായള
ഘടകം പനസംഘടിപിോകണതാണ്. പായമാകാത റബര മരങളകിടയില പചകറി ഇടവിള
കഷിയായി െചയനതിന് ജിലാതലതില കസകളമായി ബനെപട് ഒര പോതയക ഘടകം
തയാറാോകണതാണ്.
ജിലകളിെല കസര വികസനതിനായി വകയിരതിയിടള 1848 ലകം രപയില 25
ലകം രപ പാരമരയ വിതിനങളെട ഉലാദനതിനം വിതരണതിനമായം മെറാര 25 ലകം
രപ ദീരകാല പചകറി വിതകളെട(െബഡ് ഫട്, മരിങ, കറിോവപില, അഗതി) വിതരണം
നടതി നയടീഷയണല ഗാരഡന് ോപാതാഹനം നലകനതിനായം വകയിരതന. പാരമരയ
വിതിനങളോടയം നയടീഷയണല ഗാരഡോനയം ഉലാദനവം വിതരണവം െസഷയലയിസഡ്
കസറകെള ചമതലെപടോതണതാണ്. വകയിരതിയിടള 1848 ലകം രപയില 75 ലകം
രപ അോഗാസരവീസ് െസനറകളക് നഴറികള സാപികനതിനം പാരമരയ വിതിനങളകം
നയടീഷയണല ഗാരഡനം ോപാതാഹനം നലകനതിനമായി ഉളെപടതിയിരികന. തരിശ ഭമി
കഷിയം കസര തലതില ോപാതാഹിപിോകണതാണ്.
ൈജവനിയനണകാരികളെട ഓണഫാം െപാഡകന, ോസായില അമിലിോയാറനസിെന
ഉപോയാഗം, സീോറാ എനരജി കള ോചമര എനിവ ോപാതാഹിപികനതാണ്.
ഒര െഹകറിന് അനവദിചിടള െമാതം സബസിഡിയില 25 ശതമാനം സരകിത ഭകയ
ഉതപാദനതിനള ഉതപാദന ഉപാധികളെട ോപാതാഹനതിനം, ഉതമ കഷി മറകളെട
ോപാതാഹനതിനമായി നീകിവചിരികന. ൈജവ നിയനണകാരികള, െഫറോമാണ
െകണികള, വിസത സംോയാജിത കീടപരിപാലനം, ജീവാണ വളങള എനിവയള സഹായം
സബസിഡി ഘടകതിന കീഴില ഉളെപടന. ഇത കടാെത ൈലം പോയാഗതിനായി കറഞത്
15 ശതമാനം തക നീകി വോയണതാണ്.

40

ോബാക് തലതിലള െഫഡോററഡ് സംഘടനകളക് അടിസാന െസൌകരയ
വികസനതിനം, നടതിപ സഹായതിനമായി റിോവാളവിംഗ് ഫണ് ഉളെപെടയള സഹായം
നലകനതാണ്. ഇതിനായി 300 ലകം രപ നീകിെവചിടണ്. ഈ തകയില 25 ലകം രപ
ബി.എല.എഫ്.ഒ
യില
പവരതികനവരക്
അെകൌണിംഗ്,
മാോനജെമന്,
സാപനവികസനവമായി ബനെപട മഖയോമഖലകള എനിവയില പരിശീലനം നലകനതിനം
100 ലകം രപ, 10 പതിയ െഫഡോററഡ് സംഘടനകളക് രപം െകാടകനതിനം
ഉപോയാഗികാവനതാണ്. റിോവാളവിംഗ് ഫണായം വിഹിതം വിനിോയാഗികാവനതാണ്.
രജിോസഡ് ഗപകളകായിരികം റിോവാളവിംഗ് ഫണിെന െമാതം ഉതരവാദിതവവം. വകപ്
ഉോദയാഗസരക് റിോവാളവിംഗ് ഫണിന് ോനതതവം നലകന ചമതല മാതമാണ് ഉളത് . കഷി
വകപ മോഖനയള ോബാക തല െഫഡോററഡ് ഓരഗൈനോസഷനകളം വി.എഫ്.പി.സി.െക
പഞായതകളില വാരഡ് തലതില സാപിചിടള മാരകറകളം തമില ഇരടിപ് ഉണാകരത് .
അനോയാജയമായ പഞായതകളില ഈ രണ ഓരഗൈനോസഷനകളകം ോയാജിച്
പവരതികവാന കഴിയണം. നല രീതിയില പവരതികന ഏകോദശം 10 ോബാക് െലവല
െഫഡോററഡ് ഓരഗൈനോസഷനസിന് ോപാജക് അടിസാനതില നിരദിഷ അടിസാന
െസൌകരയ വികസന സഹായമായി പരമാവധി 10 ലകം രപ വീതം നലകനതാണ്.
എന.ഐ.പി.എച്.എം-ല പരിശീലനം ലഭിച ഉോദയാഗസരെട സഹായോതാെടയള
ബോയാഫാരമസി, ഇോകാോഷാപ്, സയോടാെമാണാസ്/ൈടോകാെടരമ എനിവയെട ഓണ ഫാം
െപാഡകന യണിറ് എനിവയള ഒറതവണ സഹായം നലകനതിന് മനഗണന
നലകിയിരികന.
െചറകിട, നാമമാത, വനകിട കരഷകര ഉലാദിപികന പചകറികളെട
വിപണനതിനായി എ ോഗഡ് കോസഴം ബി.എല.എഫ്.ഒയമായി ബനെപടതിെകാണ്
പധാനെപട പചകറി ഉലാദന പോദശങളില പചകറി ഉലാദക കമനികള സാപികനതിന്
ഉോദശികന. ഇനസിറയട് ഓഫ് ററല മാോനജെമന് ആനന് (ഐ.ആര.എം.എ) യില നിനം
പരിശീലനം ലഭിച െപാഫഷണലകെള കമനികളെട നടതിപിനായി ഏരെപടതനതാണ് .
ബി.എല.എഫ്.ഒ യം കസറകളം അനോയാജയമായ സാപന പങാളിതോതാെട ഈ
കമനിയമായി ബനെപടനതാണ്.
െതരെഞടത ോബാകകളില കസറകള മോഖന നഴറികള സാപികനതാണ് .
നിലവിലള നഴറികളകള റിോവാളവിംഗ് ഫണം പതിയ നഴറികളകള സഹായവം ഇതില
ഉളെപടന. ഗാമപഞായതകള, ോകാരപോറഷനകള, തിരെഞടത മനിസിപാലിറികള
എനിവിടങളില വിതലാദനതിനം വിതരണതിനം െചറിയ ോനഴറികള സാപികനതിനായി
80 ലകം രപ വകയിരതന. അടകള പചകറി ോതാടതിനായി ോകരള കാരഷിക
സരവകലാശാല വികസിപിെചടത 10, 20 ച.മീ വലപമള മിനിോപാളീെഹൌസകളക്
ോപാതാഹനം നലകനതാണ്. വകയിരതിയിടള 100 ലകം രപയില 25 ലകം രപ ോകരള
കാരഷിക സരവകലാശാലയെട ൈഹെടക് റിസരച് ആന് െടയിനിംഗ് യണിറിന്
മിനിോപാളീെഹൌസകളകള പരിശീലനവം സാോങതിക സഹായവം നലകനതിനം ഇതരം
യണിറകള നിരമികനതിനള സഹായം റിോവാളവിംഗ് ഫണായി നലകനതിനായം
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വകയിരതിയിരികന. ഈ പദതിയെട ബാഹയനിരീകണവം വിഷവല ോഡാകയെമോനഷനം
തടരനതാണ്. ോദവികളം ോബാകിന് അനോയാജയമായ െവളതളി ഇനങളെട വിലയിരതല
പഠനം ോകരള കാരഷിക സരവകലാശാല നടതനതാണ്.
വളപോയാഗോതാെടയള സക ജലോസചനതിനായി വകയിരതിയിടള 400 ലകം
രപയില 25 ലകം രപ ഫാമിലി ഡിപ് സിസം നടപിലാകനതിനായി വകയിരതന.
കഷിവിജാനോകനങളെട സഹായോതാെട ോഗഡഡ് കസറകളമായി ബനെപടതി െചറിയ
മലയവരദനവ് യണിറകള സാപികനതിനായി 75 ലകം രപ വകയിരതന.
പചകറി വികസന പരിപാടിക് വടവട-കാനലര, കിഴകന പാലകാട്, കഞികഴി,
ോചരതല, പഴയനരം സമീപ പോദശങളം എനീയിടങളിെല പോതയക കാരഷിക ോമഖലയില
കടതല ഊനല നലോകണതാണ്.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
ഘടകങള
നം.
I
െനലകഷി വികസനം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

സസിര െനലകഷി വികസനം, (രപ 1500/ െഹകര)
െനലകഷി വികസന ഏജനസികള
സവിോശഷ അരി ോപാതാഹിപികല
ഗപ്
ഫാമിംഗിനായി
പാടോശഖര
സമിതികളക്
പവരതന സഹായം
െനല വയല നികതല നിയമം - 2008 നടപിലാകല.
കരെനലകഷി ോപാതാഹനം
തരിശെനലകഷി ോപാതാഹനം
ഒരപ കഷി ഇര പ കഷിയാകനതിനള സഹായം
തരിശനില കഷിക് പഞായതകളകള അവാരഡം
നഗരപോദശങളിെല െനലകഷി വികസനതിനായി
പദതി അധിഷിത സഹായം-വിദയാഭയാസ സാപനങള
ഉളെപെട
ോബാക് തലതിലള സംോയാജനതിനായി പദതി
അധിഷിത സഹായം
െനലവരഷ പരിപാടികായി ൈറസ് ഇെനാോവഷന ഫണ്
സവിോശഷ ഇനങള ഉളെപെടയള അരിയെട പോദശീക
സംസരണതിനായി മിനി ൈറസ് മിലകള
രജിോസഡ് സീഡ് ോഗാോവഴ് ോപാഗാം
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വിഹിതം
(ലകം രപ)
2700
150
120
300
50
350
1090
150
50
100
1200
262
300
120

15

പവരതന സഹായം

III

ആെക
പാോദശീക പാധാനയമള വിളകളെട വികസനം –
മിലറകള, എണകരകള, കരിമ്(പതിയത്)
ആെക
പചകറി വികസനം

II

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

വി.എഫ്.പി.സി.െക യ് സഹായം
പരയിടങളില പചകറികഷി ോപാതാഹിപികക
അരബന കസറകളെട ോപാതാഹനവം മാലിനയ
നിരമാരജനവം
സാപനങള വഴി പചകറി കഷി
പരിശീലനം ോബാധവതകരണം, പചരണം
ജിലാ കസര വികസനം
സാോങതിക സഹായവം കരാര നിയമനവം
സരകിത ഭകയബാനഡകള - പദതി അധിഷിത
സഹായം
അവാരഡകളം ആനകലയങളം
ോഗഡ് െചയെപട കസറകളക് വികസന സഹായം
ോഡാകെമോനഷന
ബാഹയ നീരീകണം
ോബാക തല െഫഡോററഡ് സംഘടനകള (ോബാക്
സംഘ ൈമതികള)
ോനഴറികള സാപികനതിന്
മഴ െഷലറകള
െഫരടിോഗഷോനാട കടിയ സക ജലോസചനം.
െമചെപട പവരതനം കാഴ വയന എ ോഗഡ്
കസറകളക്
അവരെട
ഉലാദനതിെന
വയാപികനസരിചള അവശയസഹായം
വിളെവടത പചകറികള സകികനതിനായി സീെറാ
എനരജി കള ോചംബറകളെട ോപാതാഹനം
പചകറി കഷികായി മിനിോപാളീെഹൌസകള
പചകറി ഉലാദക കമനികള
കസറകളകിടയില
വിതരണതിനായി
ൈജവ
നിയനണകാരികളെട
ഓണഫാം
െപാഡകന,
ൈടോകാെടരമ/വി.എ.എം മതലായവ
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58
7000
330
330
600
500
850
300
50
1848
102
50
75
1065
50
40
300
200
700
400
100
200
100
500
25

22
23
24
25
IV

സക
മലകങള
ഉളെപെട
ോസായില
അമിലിോയാറനസിെന വിതരണം
ോകരള കാരഷിക സരവകലാശാല മോഖന ോദവീകളം
ോബാകില െവളതളി ഇനങളെട വിലയിരതല പഠനം
കസകള മോഖന െചറിയ മലയവരദിത യണിറകള
പവരതന സഹായം
ആെക
കിഴങ്/പയറവരഗങളെട വികസനം
ആെക െമാതം

270
10
75
90
8500
200
16030

പവരതന െചലവിനായി 90 ലകം രപ വകയിരതന. ഇതില ഒര വിഹിതം
കയാെമയിനകള സംഘടിപികനതിനായി വിനിോയാഗികാവനതാണ്. കടാെത വാഹനങള
വാടകയ് എടകന െചലവം ഉളെപടന. 10 ലകം രപ െവജിറബിള െസലിന് പദതി
ോമലോനാട
പവരതനങളകായി
വാഹനം
വാങനതിനായി
വകയിരതന.
സി.റി.സി.ആര.ഐ യമായി സംയകമായി കിഴങവരഗങളോടയം പയറവരഗങളോടയം
വികസനതിനായി 200 ലകം രപ വകയിരതന.
ഭകയവിള ഉലാദന പദതി ഹരിതോകരളം പദതിയമായി ബനെപടോതണതം
പഞായത് തലതില വയകമായി നിശയിചിടള െഭൌതീകലകയങള ഉറപാോകണതമാണ് .
ഈ പദതികായി ഒര പോതയക ോമലോനാട സംവിധാനം ആരംഭിോകണതാണ്. കഷി വകപ്
കരഷകഗപകളോടയം പഞായതകളോടയം സഹായോതാെട ോബാക് തലതിലം പഞായത്
തലതിലം െനല വികസന ോപാജകിനം പചകറി വികസന ോപാജകിനമള കയാെമയിനകള
സംഘടിപിോകണതാണ്.
4. കിഴങ് / പയരവരഗങളെട വികസനം
ശീരഷകം: 2401-00-112-96
(വിഹിതം. 200.00 ലകം രപ)
ഇത് പചകറി വികസന പദതിയെട കീഴില വരന ഒര ഉപ പദതിയാണ് . ഈ
പദതിയില ഉളെപടതി കിഴങ്/പയരവരഗങളെട ഉലപാദന വരദനവം കഷി
വയാപനവമാണ് മഖയമായം ലകയമിടനത്. പോതയകിച് പയര, പരിപ്, ഉഴന്, ോസായാബീന
മതലായവ മനാം വിളയായി പാടോശഖരങളിലം ോതാടവിളയായം കഷി െചയം CTCRI യെട
സഹകരണോതാെട കിഴങവരഗ വിളകളം വയാപിപിച് ഭകയസരകയെട ഭാഗമാകകയാണ്
പദതിെകാണ് ലകയമിടനത്.
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5.നാളിോകര വികസനം
ശീരഷകം: 2401-00-103- 87

(വിഹിതം. 4500.00 ലകം രപ)

െതങിന ോതാടങളില െമചെപട കാരഷിക പരിപാലനം, ഇടവിളകഷി, സമിശകഷി
എനിവ നടതി യണിറ വിസീരണതില പരമാവധി ആദായം വരദിപികക എനതാണ് ഈ
പദതിയിലെട ലകയമിടിരികനത്. െതങിെന കാറ വീഴ ോരാഗതിെന ആധികയം, ോമാശമായ
പരിപാലനം, കായഫലമിലാതതം പായോമറിയതമായ െതങകള എനിവ ോകരളതിെല
നാളിോകര ഉലാദനകമത മറ് സമീപ സംസാനങെളകാള കറയനതിന് കാരണമായി.
സംസാനത് നടപിലാകി വരന നാളിോകര വികസന പദതി 2014-15 ല
പനസംഘടിപിചിടണ്. ോതങയെട ഉലാദനവം ഉലാദനകമതയം വരദിപികനതിനായി
സംോയാജിത കീട ോരാഗ നിയനണം, സംോയാജിത വളപോയാഗം, ഇടവിള കഷി
ോപാതാഹിപികല, ജലോസചന െസൌകരയങള, മലയവരദിത ഉലനങളെട ോപാതാഹനം,
ഗണോമനയള ൈതകള ലഭയമാകക, െതാഴിലവസരം ഉറപാകകമതലായ പവരതനങളാണ്
ലകയമിടിടളത്. ൈലം, സക മലകങള, െസകനറി മലകങള എനിവയെട പോയാഗം ഉറപ
വരോതണതാണ്.

2017-18 ല ഈ പദതികായി 4500 ലകം രപ വകയിരതന. സംോയാജിത
വളപോയാഗം, സംോയാജിത കീടോരാഗ നിയനണം, ൈജവ വളപോയാഗം, വിളെവടപ
യനങള, നഴറികള, ജലോസചന െസൌകരയങള മതലായ പവരതനങളാണ്
ഉളെപടതിയിടളത്. പദതി നടപിലാകനതിെന ഭാഗമായള സമിതിയെട രജിോസഷന,
പരിശീലന പരിപാടികള, ോയാഗങള എനിവ ഉളെപെടയള കഷിഭവനകളകള പവരതന
ചിലവം ഉളെപടതിയിടണ്. െതരെഞടത പഞായതകളിലായിരികം പദതി നടപിലാകക.
കടാെത നാളിോകര വികസന ോബാഡ്, തോദശ ഭരണ സാപനങള, കഷി വകപ് എനിവ വഴി
നടപിലാകന പദതികള പഞായത തലതില സംോയാജിപിച് നടപിലാകനതിലള
സഹായം അധികമായി നലനതാണ്. പഞായത തല ോകരഅപക് െസാൈസറികളെട
പവരതനം ശകിെപടതനതിനായി 10 ലകം രപ വീതം വകയിരതന. ഏറവം കറഞത്
500 െഹകര പോദശെതങിലം െതങ് കഷി ഉള പഞായത പോദശെത
െസാൈസറികളകാണ് സഹായം ഉളെപടതിയിടളത്. ോതങ ഉലാദിപികന കടതല
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പോദശങള ഉളെപടതനതിനായി ആര. െക. വി. ൈവ പദതിയമായി സംോയാജിപി
കാവനതാണ്. മാതക ഫാം പാനകള തയാറാകി തോദശ ഭരണ സാപനങളെട പദതി
വിഹിതതില നിനം അധിക സഹായം ഉറപാകാവനതാണ്.
ഉതപാദന കമതയിലാതതം, പായം െചനതം ോരാഗം ബാധിചതമായ െതങകള െവടി
മാറി കരികിനം െകാപയം അനോയാജയമായ കറിയ ഇനവം പകതി െപാകമള ഇനം ൈതകളം
അടതടത പോദശത് ശാസീയമായി കഷി െചയനതിനള ോപാതാഹനം നലനതാണ് .
ഉയരന ഉതപാദന കമതയള കറിയ ഇനങളെടയം സങര ഇനങളെടയം മാതകാ ഫാമകള
സാപികനതിന് വിഹിതം വിനിോയാഗികാവനതാണ്. മാതകാ ഫാമിന് കറഞത് 0.20
െഹകര വിസതി ഉണായിരികണം.
ോകനോതാടവിള
ഗോവഷണ
ഇനസിറയടമായി
സംയകമായി
നാളീോകര
വികസനതിനായി ോപാജക് അധിഷിത സഹായം നലകനതാണ്.
സമഗ കീടോരാഗ
പരിപാലന പദതി ോപാജക് രീതിയില ഏെറടത് പധാനെപട കീടങെളയം ോരാഗങെളയം
നിയനികനതിന് കയാമയിന അടിസാനതില നടപിലാകനതാണ്.

ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
ഘടകങള
നം.
1 ോകരഗാമം
2 ഉയരന ഉതപാദനകമതയളള കറിയ/െസമി റാള
മാതകാ നാളീോകര ഫാമകളെട വികസനം
3 സി.പി.സി.ആര.ഐ യമായി സംയകമായി
നാളീോകര വികസനതിനള ോപാജക് അധിഷിത
സഹായം
4 കയാമയിന അടിസാനതില െതങിന
ോതാടങളില കീടോരാഗ പരിപാലന പദതി
ആെക
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വിഹിതം
(ലകം രപ)
3332.50
567.50
300
300
4500

6. സഗനവയജന വികസനം
ശീരഷകം: 2401-00-108-59
(വിഹിതം. 1000.00 ലകം രപ)
സംസാനതിെന കാരഷിക സമദ് വയവസയില സഗന വയജന വിളകളക്
മനനിര സാനമാണളത്. വിോദശനാണയം ഉണാകി തരനതിനപറോമ ൈജവ സഗന
വിളകളം മലയവരദിത സഗന ദവയങളകം മികവറ പാധാനയം സംസാന കാരഷിക സമദ്
വയവസയില നിലവിലണ്. കറഞ ഉതപാദനകമതയം, ഗണനിലവാരതിലള ോപാരായകയം,
ോരാഗങളം, കദകീടങള തടങിയവ മലമള കഷി നഷവം, വിളെവടപിനോശഷമള നഷവം,
വിലയിലള ഏറകറചിലകളം ോകരളതിെന സഗനവയജനങളെട ഉതപാദനെതയം
കഷിെയയം സാരമായി ബാധികനണ്. വിോദശ നാണയ സമാദനതിനം കരഷകരെട ജീവിത
നിലവാരം
െമചെപടതനതിനം
സഗനവിളകളെട
ഉലാദനം
ഉയരോതണത്
അതയനാോപകിതമായി തീരനിരികകയാണ്.
കരമളക് പനരജീവന പദതിയെട ഭാഗമായള വിോകനീകത കരമളക് നഴറികള,
പതിയ കരമളക് ോതാടങള, നിലവിലള ോതാടങളെട പനരജീവനം, ഇടകി ജിലയില സമഗ
കരമളക് വികസനം, കടതല പോദശോതക് കഷി വയാപിപികനതിനള സഹായം,
െവസികലര ആരബസലര ൈമോകാറിസ (വി.എ.എം) ോപാതാഹനം, കരഷകര വികസി
പിെചടത ഇനങള, ഗാഫകള, ോസായില െലസ് നഴറികള, സക മലകങളകം
െസകനറി മലകങളകമള സഹായം, ോസായില അമിലിോയാറനസ്, അോഗാ സരവീസ്
െസനര മോഖന ോപാൈഫലാകിക് ോസയിംഗ്, കരമളക് വികസന സമിതികളെട പനരജീവനം
എനീ ഘടകങളാണ് ഉളെപടതിയിടളത്. ഇഞി, മഞള, ജാതി, ഗാമ എനീ വിളകളെട
ഇടവിള കഷിയം വിസതി വരദിപികനതിനള പരിപാടികളം ഇതിലെട ഉോദശിചിടണ്.
വയനാട് പാോകജില ഉളെപടതിയിടള തകയം ഈ സമഗ പദതിയമായി
സംോയാജിപികനതാണ്. കരമളക കഷിയള പോദശെത കാരഷിക വികസന ോകനങളെട
ോസവനങള ഈ പദതിയമായി സംോയാജിപികാവനതാണ്. കരമളക വികസന
സമിതി/കാരഷിക ോസവന ോകനം/െഫഡോററഡ് ഓരഗൈനോസഷനസ്/കാരഷിക കരമ ോസന
എനിവ മോഖന ബോയാഫാരമസികള സാപികനതിന് ോപാതാഹനം നലകനതാണ്. ഇടകി
ജിലയിെല കരമളക വികസനതിനായി 500 ലകം രപ വകയിരതന.
7. ൈഹെടക് അഗികളചര
ശീരഷകം: 2401-00-113-82

(വിഹിതം. 100.00 ലകം രപ)

വരഷം മഴവന പചകറി കഷി നടതനതിനായി ചിലവ കറഞ ോപാളി െഹൌസ്
സാോങതിക വിദയ സംസാനത് വിജയകരമായി നടപിലാകി വരനണ്. 2012-13 ല ഇതിനായി
ഒര ബഹത് ോപാജക് ഏെറടതിടണ്. വയതയസ കാലാവസ സാഹചരയങളമായി ോയാജിച
ോപാകന തരതില ഹരിത ഭവനതിെന സാോങതിക വിദയയം ഘടനയം രപകലന െചയ്
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പരിഷരിോകണതം, സസയ വളരചയള പതിയ വളരചാ മാദയമങള കമീകരിോകണതം
അനോയാജയമായ ൈമോകാ കാലാവസ രപെപടതിയള െചലവ് കറഞ സാോങതിക വിദയ
ഉപോയാഗിച് സഷിരങളള പാസിക് ോടകളില വളരതിെയടകന നടീല വസകളെട വളരച
തവരിതെപടതന നവീകരിച സാോങതിക വിദയയം ഇതിോനാെടാപം തെന നടപില
വരോതണതാണ്. 2017-18 ല കഷിഭവന മോഖന പചകറികള/ പകള എനിവയായള പോതയക
കാരഷിക ോമഖലയില പതിയ ോപാളി െഹൌസകള സാപികനതിനള സഹായവം നിലവിലള
ോപാളിെഹൌസകളെട പനരജീവനതിനള സാോങതിക സഹായവം കാരയോശഷി
വരദനവിനള പരിപാടികളം ഉളെപടതിയിരികന. 2016-17 ല ഈ ോമഖലയില വലിയ
രീതിയിലള ആധനീകവതകരണ പരിപാടികള നടപിലാകിയിടണ്. ഈ പദതിയെട
നടതിപമായി ബനെപട അംഗീകാരവം തിരെഞടപം എലാം ജിലാതല ഉോദയാഗസരില
നികിപമാണ്.
സംരംഭകെര സഹായികനതിനായി വിദഗരെട ഒര ശംഖലെയയം സഹായ
സംഘങെളയം ജിലാ സംസാന തലതില സാപന സഹായോതാെട വികസിപിെചടകവാന
നിരോദശിചിടണ്. വി.എച്.എസ്.ഇ സരടിഫികറളവെരയം വിരമിച ഉോദയാഗസെരയം മറ
വിദഗെരയം പരിശീലനം നലകി ോമലപറഞ സഹായതിനായി ഉളെപടതനതാണ് .
ൈഹെടക് അഗികളചര ോപാതാഹിപികനതിനള മാനവോശഷി വികസന സഹായം സോമതി
മോഖന നലകനതാണ്. ഇതിനായി 10 ലകം രപ വകയിരതന. സോമതിയിലള
െഡോമാണോസഷന യണിറിെന വികസനതിനായി വിഹിതതിെന ഒര ഭാഗം
വിനിോയാഗികാവനതാണ്.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
നം.

ഘടന

1

സോമതി മോഖന സാോങതിക സഹായതിനം
കാരയോശഷി വരദിപികനതിനം ോവണിയള മാനവ
വിഭവ ഗപ്
പതിയ
ോപാളി
െഹൌസകള,
പചകറി/പകളകായള
പോതയക കാരഷിക
ോമഖലയില സാപികനതിനള ധനസഹായവം
സാോങതിക സഹായവം
ആെക

2
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തക
(ലകം
രപയില)
10
90

100

8. പഴവരഗങള, പകള, ഔഷധസസയങള എനിയെട വികസനം (പതിയ
പദതി)
ശീരഷകം: 2401-00-119-79
(വിഹിതം 675 ലകം രപ)
2017-18 ല പഴവരഗങള, പകള, ഔഷധസസയങള എനിയെട വികസനതിനായി
ഒര പതിയ പദതി ആരംഭികനതിന് ഉോദശിചിടണ്.
ഇതിനായി 675 ലകം രപ
വകയിരതന.
വാഴപഴം ഉളെപെടയള പഴവരഗങളെട വികസനതിനായി
കഷി വിസതി
വരദിപികനതിോനാെടാപം നടീല വസകളെട വിതരണവം ഉളെപടന സമഗ പദതികായി
275 ലകം രപ വകയിരതന. ഈ പദതി കഷി വകപം വി.എഫ്.പി.സി.െക യം
സംയകമായി തശര ജിലയിലാണ് നടപിലാകനത്. വാഴപഴതിനായി ഒര പോതയക കാരഷിക
ോമഖല തശര ജിലയില വികസിപിെചടത് പഴവരഗങളകായള അോഗാ പാരകമായി
ബനെപടതനതാണ്.
ഓരകിഡ്, ആനറിയം, മാരിോഗാളഡ്, െഹലിോകാണിയ, കറിമല, ജരബറ
തടങിയ പകളെട വികസനതിനായി ഇടകി, വയനാട് ജിലകളില പകളകായള പോതയക
കാരഷിക ോമഖല സാപികനതിന് ഉോദശിചിരികന.
ോഫാറി കളചര യണിറകള
തടങനതിനള സഹായവം ടിഷയകളചര യണിറകള ഉളെപെട പതിയ ോഫാറി കളചര
നഴറികള, ോഗഡിംഗ്/പായിംഗ് െസനറകള എനിവ സാപികനതിനള സഹായവം
നലകനതാണ്. കഴകടതള ബോയാെടോകാളജി & ോമാഡല ോഫാറി കളചര െസനറം,
വിോകനീകത െപാഡകന/ഹാരഡനിംഗ് െസനറകളം ശകിെപടതനതിനായി ഹബ് ആന്
ോസാക് രീതിയില പോതയകം വകയിരതന ഫണപോയാഗിച് ോപാതാഹനം നലകനതാണ് .
ഈ പദതികായി 300 ലകം രപ വകയിരതന. ആര.െക.വി.ൈവ, എസ്.എച്.എം
എനിവയില നിനള ഫണം ഈ പദതിയില സംോയാജിപികനതാണ്.
ഔഷധ സസയങള ോപാതാഹിപികനതിനളള പദതി തശര, മലപറം,
വയനാട്, ഇടകി, പാലകാട് ജിലകളില നടപിലാകനതിന് ഉോദശിചിരികന. പരിശീലനം,
ോബാധവലകരണം, കസറകള മോഖന വിസതി വരദിപികക, കളകന െസനറകള
സാപിപികക, സസയആോരാഗയ പരിപാലന യണിറകള, ടാനോസാരോടഷനം വിപണനവം
എനിവയായി 100 ലകം രപ വകയിരതന.
കഷി വകപ് മോഖനയാണ് ഈ പദതി
നടപിലാകനത്. ഔഷധസസയോബാരഡിെന സഹായോതാെട നടപിലാകിെകാണിരികന
പദതി ഈ പദതിയമായി സംോയാജിപിോകണതാണ്. െകാരടിയിലള CAREKERAM, മറ്
ആയരോവദ ഫാരമസയടികലകള എനിവയമായി വിപണനതിനായി ബനെപടനതിനള
നടപടികള ൈകെകാോളണതാണ്.
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ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
പദതി
നം
1 പഴവരഗങളെട വികസനം
2 പകളെട വികസനം
3 ഔഷധസസയങളെട വികസനം
ആെക

തക(ലകം
രപയില)
275
300
100
675

II. മണിെനയം െചടിയെടയം ആോരാഗയപരിപാലനം
9. മണിോനയം ോവരിോനയം ആോരാഗയ പരിപാലനവം ഉതപാദനകമത
ഉയരതലം
ശീരഷകം: 2401-00-800-28
(വിഹിതം. 2700.00 ലകം രപ)
ോകരളതിെല മണ് സമതിലണായ ോപാഷകമലകങളെട കറവ് പരിഗണിചെകാണ് ,
കാരഷിക വിളകളെട ഉലാദനകമത വരദിപികനതിന് മണിെന ആോരാഗയം ഉയരതനത്
അതയനാോപകിതമാണ്. 2010-11 ല ആരംഭിച ോകരള ോസായില െഫരടിലിറി ഇനിോഷയറീവ് 201314 ല പരതീകരിചിടണ്. ഇത് ോസായില ഡാറാോബസമായി സംോയാജിപിച് കടതല
ശകിെപടോതണതാണ്. മണ പരിോശാധനാഫലങളപോയാഗിച് വിളകളെട ഉലാദനകമത
ഉയരതക എന ലകയം മനില കണ െകാണ് മണ പരിോശാധനാ ോസവനെത അവോലാകനം
നടോതണതായിടണ്. സക മലകങളെട പദരശനം ഉളെപെട സമഗ മണ പരിോശാധന
നടതനതിന് പഞായതകെള ദെതടകന പവരതനം കടതല പഞായതകളിോലക്
വയാപിപിോകണതാണ്. ഈ പഞായതകളില മണ പരിോശാധനയെട അടിസാനതില
വിജാന വയാപനം നടപിലാകനതാണ്. തിരെഞടകന പഞായതിെല എലാ കരഷകരകം
മണ പരിോപാഷണ കാരഡ് വിതരണം െചയനതാണ്. പഞായത്/ോബാക്/ജിലാ/അോഗാ
ഇോകാളജികല ോമഖല അടിസാനതില ോപാഷണ മലക മാോനജെമന് പദതി
തയാറാകനതായിരികം. 2015-16 ല 800 ോപാഷണ മലക മാോനജെമന് പദതി
പരതിയായിടണ്. മണ പരിോശാധന അടിസാനതിലള വിജാന വയാപനതിന ോവണി
ഡി.എസ്.റി.എല/എം.എസ്.റി.എല ഓോരാ ജിലയിലം മന് പഞായതകള വീതം
െതരെഞടകനതായിരികം. ഡി.എസ്.റി.എല മോഖന നടപിലാകന പദരശന ഘടകതിന്
ഇനി സഹായം നലകനതല. കരാറടിസാനതിലള മാനവോശഷിയം ഉളെപടതിയിടില.
ആത, ഡി.എസ്.റി.എല െമാൈബല മണ് പരിോശാധനാ ലാബകള എനിവയെട
സഹായോതാെട തിരെഞടത പഞായതകളില മണ് വിശകലനതിന് പോതയക ഊനല
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നലകനതാണ്. ആത മാതമായിരികം പദരശനഘടകം നടപിലാകനത്.
ജീവാണവളങള, ജീവാണകീടനാശിനികള ഉപോയാഗിച് വിതിെന പരിപാലനം,
ൈടോകാെടരമയെട ഉപോയാഗം, െവസികലര ആരബസലര ൈമോകാറിസ (വി.എ.എം),
ോഫാോസറ് ോസാളബിൈളസിംഗ് ബാകീരിയ(പി.എസ്.ബി), ൈജവ വള പോയാഗം,
വളരചകാവശയമായ ൈറോസാ ബാകീരിയ (പി.ജി.പി.ആര) മതലയാവ ഉപോയാഗിച് ോവരിെന
പരിപാലനതിനം വളരചകം ആവശയമായ കഷി രീതികള ോപാതാഹിപികനതാണ്.
ോവരിെന പരിപാലനതിനായള ഒര പധാന ഘടകതിന് സഹായം നലകനതിെന
ഭാഗമായി തിരെഞടത കഷി ഭവനകളില െവസികലര ആരബസലര ൈമോകാറിസ
(വി.എ.എം)െന ഓണഫാം െപാഡകനം ഉപോയാഗവം നടതനതിന് സഹായം
നലകനതാണ്. ഇതിനായി 100 ലകം രപ വകയിരതന. പാരംഭമായി പാന് കിനികകള
മോഖന റട് െഹലത് കാരഡ് നലകനതാണ്.
എലാ പഞായതകളിലം കരഷകരക് മണ് പരിോശാധനാ ോസവനം ലഭയമാകനതാണ് .
ോസായില െഹലത് മാോനജെമന്, ോസായില െഹലത് ഇനിോഷയറീവസ് എനീ പദതികളമായി
സംോയാജിപിച് ഈ പരിപാടി നടപിലാകനതാണ്. മണ് പരിോശാധന അടിസാനമാകിയള
വിജാന വയാപന ോസവനം പഞായതകളില ആരംഭികനതാണ്. തിരെഞടത
പഞായതകളിെല എലാ കരഷകരകം ോസായില െഹലത് കാരഡ് വിതരണം
െചയനതാണ്.
നയടിയന്
മാോനജെമന്
പാനകള
തയാറാകന
പരിപാടി
പഞായത്/ോബാക്/ജില/കാരഷിക പാരിസിതിക ോമഖല തലതില തടരനതാണ്.
െമാൈബല പരിോശാധനാ ലാബം മറ് മണ് പരിോശാധനാ ലാബകളം ഈ പദതിയെട
നടതിപിനായി സംോയാജിപിോകണതാണ്.
സംസാനെത മണ് പരിോശാധന കയാെമയിന അടിസാനതില ഏെറടകനതിന്
ഉോദശിചിരികന. വിള ഉലാദനം വരദിപികനതിനായി മണിെന പി.എച് ശരിയായ
അളവിലാകനതിന് ഗണോമനയള ഉലാദോനാപാധികളം െസകനറി മലകങളം സക
മലകങളം ലഭയമാകനതിന് ഉോദശിചിടണ്.
ോകരളതില മണിെന അമതവം പധാന പശമാണ് . ഏകോദശം 90 ശതമാനം മണം അമ
സവഭാവമളതാണ്. മണിെന അസിഡിറി ശരിയായ അളവിലാകനതിന് വലിയ രീതിയിലള
ഇടെപടല ആവശയമാണ്. 2017-18 ല 22.10 ോകാടി രപ ഇതിനായി ഉളെപടതിയിരികന.
വിവിധ വിളകളക് സക മലകങളം െസകനറി മലകങളം നലകനതിനായി 250 ലകം രപ
വകയിരതിയിരികന.
മണിെന വിശകലനം അടിസാനമാകിയള നിരോദശങളകനസരിച് 2017-18 ല
െഹകര ഒനിന് 5400 രപ കമതില 50,000 െഹകറില ോസായില അമിലിോയാറനസിെന
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പോയാഗം ഉോദശിചിടണ്. ോസായില െഫരടിലിറി ോപാരടല, വി.എഫ്.പി.സി.െക മോഖനയള
ോസായില െഫരടിലിറി ോപാജക് എനിവക് ോപാതാഹനം നലകനതാണ്.
തശര, പാലകാട് ജിലകളില ൈലം ആപിോകഷന ഉളെപെടയള മണിെന ആോരാഗയ
പരിപാലനതിനായം, ഏതവാഴ, പചകറികള എനിവയില സക മലകങളം െസകനറി
മലകങളോടയം പോയാഗതിനായം 50 ലകം രപ വകയിരതന.
അനോയാജയമായ ഉതപാദോനാപാധികളെട ഏജനസികളമായി ബനെപട് മണ്
പരിോശാധന
അടിസാനമാകിയള
ആോരാഗയ
പരിപാലന
പദതി
ഫലങള
പചരിപിോകണതാണ്. മീഡിയയിലെട തടരചയായ ോബാധവലകരണ പരിപാടികളം
ഏെറടകനതാണ്.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
നം.

ഘടകം

1
2

െതരെഞടത ജിലകളില ോസായില അമിലിോയാറനസ്
പഞായത് ഏെറടകലം, ഏെറടത പഞായതകളില
ോസായില െഹലത് കാരഡ് വിതരണം(മാനവോശഷി
നിയമനം ഒഴിെക)
ോബാധവലകരണ
പരിപാടികളം,
െസമിനാറകളം,
ശിലശാലകള നടതനതിനം

3
4

5
6
7
8

ോസായില െഫരടിലിറി ോപാരടല നിലനിരതനതിനം
പഞായത്/ ോബാക് തലതില നയടിയന് മാോനജെമന്
പാനിെന പിനിംഗിനം റിോപാരടകള എടകനതിനം IIITMK ക്
വിദഗധ സഹായവം
വി.എഫ്.പി.സി.െക മോഖന മണ പരിോശാധനാ ലാബകള
വി.എഫ്.പി.സി.െക മോഖന െതരെഞടത ജിലകളില
മണിെന ഫലഭയിഷതയായള പദതി
സക മലകങളകം െസകനറി മലകങളകമള
സഹായം
റട് െഹലത് മാോനജെമന് പരിപാടി
ആെക
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തക
(ലകം
രപയില)
2210
25
10
30

25
50
250
100
2700

10. വിള ആോരാഗയ പരിപാലനം
ശീരഷകം: 2401-00-107-78
(വിഹിതം. 1764 ലകം രപ)
സസിര കാരഷിക വികസനതിന് കീടോരാഗ പരിപാലന തനങള ഒര പധാന
ഘടകമാണ്. സംോയാജിത കീടോരാഗ പരിപാലനതിെന െമചെപടതല വിള ആോരാഗയ
പരിപാലനതിന് വഴി െതളിയികനതാണ്. വിള ആോരാഗയ പരിപാലനം എന പതിയ സമീപനം
നല സസയ സംരകണ പവരതനങളില കടി സസിര ൈജവ വയവസയം ജനങളെട
ആോരാഗയവം സംരകികനതിന് ഉതകനതാണ്.
2013-14 ല ഏെറടതിടള കീടോരാഗ നിരീകണ പദതി ശകിെപടതനതാണ് .
ഉപോദശക സംവിധാനതിലെട കരഷകരക് കീട നിരീകണതിനം മറമള ഉപോദശങള
കതയമായി ലഭയമാകനതാണ്. തിരെഞടത പഞായതകളിെല വിളെവടപ് രീതി പകാരം
നിരീകണ ോപാടകളെട എണം കറോകണതാണ്. പാന് െഹലത് മാോനജെമനില പി.ജി
ഡിോപാമ ോകാഴിനായി ോചരന ഉോദയാഗസര ആത ടീമമായി ോചരന് കീടോരാഗ നിരീകണ
പദതികളിലം പതിമാസ സാോങതിക ഉപോദശങള തയാറാകനതിലം പധാന പങ്
വഹിോകണതാണ്.
കീടനിരീകണ സംവിധാനങളം ഉപോദശക സംവിധാനങളം അനോയാജയമായ
ോബാകകളില നടപിലാോകണതാണ്. ഇതിനായി 200 ലകം രപ വകയിരതന. ോബാക്
തലതില തീരമാനികാവന തരതില ഫികഡ് ോപാടകളെട എണം കറച് െകാണ് ഫികഡ്
ോപാടകളം,
ോറാവിംഗ്
സരെവയം
പനസംഘടിപിച്
കിനികകളില
മാതമായി
ബനെപടോതണതാണ്. നിലവിലള 152 പാന് െഹലത് കിനികകളക് പറെമ പതതായി 50
കഷിഭവനകളില പാന് െഹലത് കിനികകള നടപിലാകനതാണ്. പതിയ കിനികകള
പോതയക കാരഷിക ോമഖലയിലായിരികം സാപികനത്. വിള ആോരാഗയ ഉപോദശകങളം
ബളറിനകളം പിന് െചയനതിനായി പതിമാസം 10000 രപ പകാരം 152 കിനികകളകം,
മനവരഷങളില സാപിചിടള പാന് െഹലത് കിനികകളെട അവശയസഹായതിനമായി 180
ലകം രപ വകയിരതന. ൈജവ നിയനണകാരികളെട മദര കളചര വിതരണം
െചയനതിനം അവയെട ഗണനിലവാരം നിയനികനതിനമള എന.സി.ആര.എം.ഐ
ോപാജകിനായി 5 ലകം രപ വകയിരതന. നിരീകണവം ോറാവിംഗ് സരോവയം വിശകലനം
െചോയണതം പതിമാസ റിോപാരടകള ജിലാതലതില പസിദീകരിോകണതമാണ് . 10000 രപക്
പറോമ 3000 രപ െപസ് െസൌടകളക് കതയമായ ഇടോവളകളില നടപടികമം അനസരിച്
ോറാവിംഗ് സരോവ നടതനതിനായി ഉളെപടതിയിരികന. ോബാക് തല പാന് കിനികകെള
ോബാകിെന പാന് കിനികായി നിരോദശിചെകാണ് മറ് കഷി ആഫീസരമാരോടയം കടി ോസവനം
കഷി അസിസന് ഡയറകര ഉറപാോകണതാണ്. അടിസാന െസൌകരയതിനള സഹായം
ഉളെപെടയള അധിക സഹായം പാന് കിനികകളക് നലകനതാണ് . പാന് െഹലത്
കിനികകളകായി വകയിരതിയിടള 525 ലകം രപയില 5 ലകം രപ നിലവിലള പാന്
െഹലത് കിനികകളെട സരെവ, വിള ആോരാഗയ പരിപാലന പദതിയിന കീഴില
പി.ജി.ഡി.പി.എച്.എം ൈഗഡകളായി പവരതികന 6 വിദഗര മോഖന നടതനതിനായി നീകി
െവചിരികന.
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ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
ഘടകങള
തക
നമ
(ലകം
ര
രപയില)
1
ജി.പി.എസ് ഉപോയാഗിചള കീടോരാഗ നിരീകണം ഉളെപെട
200
കീടോരാഗ
നിരീകണ
ഉപോദശക
സംവിധാനം
വികസിപിെചടകല.
2
ോറാഡന് കണോടാള
50
3
പാന് െഹലത് കിനികകള
525
4
കരഷകരക് ഉലാദോനാപാധികള (500 രപ/യണിറ്)
12
5
വിള
ആോരാഗയ
ഉപോദശകങളം
ബളറിനകളം
180
പസിദീകരികനതിന് (10000 രപ/കിനിക്)
6
9
പാരൈസറ്
ബീഡിംഗ്
ോസഷനകളം
പതിയ
60
ബോയാകണോടാള ലാബകളം
7
െക.സി.പി.എം.
െന
സവയംഭരണ
സാപനമായി
100
വികസിപികക (KIPHM)
8
എന.ഐ.പി.എച്.എമമായി സഹകരിച െകാണ് കാരയോശഷി
50
വരദനവം,
പാന്
െഹലത്
മാോനജെമനില
പി.ജി.ഡിോപാമയം
9
കഷി വിജാന ോകനങളക് ോരാഗ നിരീകണ
25
പവരതനങളകം കിനികകളകമള സഹായം
10 NIPHM ല പരിശീലനം ലഭിച ഉോദയാഗസരകള പദതി
150
അധിഷിത സഹായം
11 ൈജവ നിയനണകാരികളെട മദരകളചര വിതരണതിനം
5
ഗണനിലവാര നിയനണതിനമള എന.സി.ആര.എം.ഐ
ോപാജക്
12 ഫീലഡ് അസിസന്മാരെട ോഹാണോററിയം
235
13 ജിലാതല പാന് െഹലത് മാോനജരമാരെട ോഹാണോററിയം
45
14 ോബാധവലകരണ
പരിപാടികളം
ശിലശാലകളം
2
ഗണനിലവാര നിയനണവം
15 െക.സി.പി.എം ല സസയസംരകണ നടപടികളകായി
50
ോഡാണകളെട ഉപോയാഗം
16 കഷി സലെത വനയമഗങളെട ആകമണം തടയനതിനള
25
സാോങതിക സഹായം
17 പവരതന സഹായം
50
ആെക
1764
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ൈജവ നിയനണകാരികള എലാ ജിലകളിലം മതിയായ അളവില ലഭയമല. നിലവിലള
9 പാരൈസറ് ബീഡിംഗ് ോസഷനകളം ൈജവ നിയനണ ഘടകങള ോസാക് െചയനതിനായി
വികസിപിെചടത് പാരൈസറ് ബീഡിംഗ് ോപാതാഹിപികനതാണ്. നിലവിലള 9 ോസഷനകള
വികസിപികനതിനം പതിയ ൈജവ നിയനണ ലാബകള സാപികനതിനമായി 60 ലകം
രപ വകയിരതിയിരികന.
തിരെഞടത കഷിവിജാന ോകനങളക് ഈ വരഷം പദതിയില
പങാളികളാകനതിനായി 25 ലകം രപ വകയിരതന. പരിശീലന പരിപാടികള,
എഫ്.എല.ഡി/ഒ.എഫ്.റി, വിസത സംോയാജിത കീടപരിപാലനം, െടകികല െമറീരിയലസ്
തയാറാകല, കീടോരാഗ നിരീകണതിനള സഹായം, ബോയാഫാരമസിയം, പതിമാസ
സാോങതിക ഉപോദശകങള തയാറാകനതിന്(കഷി ോസവന ോകനങളകള) സഹായം,
ഫീലഡ് സനരശനം, ഉപോദശക ോസവനങള എനീ ഘടകങളകാണ് കഷി വിജാന
ോകനങളക് സഹായം നലകക.
NIPHM മായി സഹകരിച് വിള ആോരാഗയപരിപാലനതിനായി െടകികല
ഉോദയാഗസരക് തടരചയായ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപികനതായിരികം. കഷിവകപിെല
ഉോദയാഗസരകായി സോമതിയിലെട NIPHM ൈഹദാബാദമായി ോചരന് ആരംഭിചിടള ഡിോപാമ
ോകാഴ് കടതല സഹായം നലകി െസഷയലിസ് ഉോദയാഗസരെട ടീം ഉണാകനതിനായി
വികസിപിെചടകനതിന് ഉോദശിചിരികന. കാരയോശഷി വരദനവിനായി മാറി വചിടള 50 ലകം
രപയില 15 ലകം രപ 2016-17 ല PGDPHM ോകാഴില ോചരനിടള ഉോദയാഗസര
ഏെറടതിടള 30 ോപാജകകളകായി വകയിരതന.
NIPHM ല പരിശീലനം ലഭിച ഉോദയാഗസരക് കഷിഭവന മോഖന പദതി
നടപിലാകനതിനായി പദതി അധിഷിത സഹായമായി 150 ലകം രപ വകയിരതന.
സയോടാെമാണാസ്/ൈടോകാടരമ എനിവയെട ഓണ ഫാം െപാഡകന യണിറ്, പരിശീലന
പരിപാടി, െതരെഞടത കഷിഭവനകളില ദശയശവണ ഉപകരണങള വാങല, കാരഷിക
ൈജവ വയവസ വിശകലനതിനായി പദരശന യണിറകള എനിവയായി വിഹിതം
വിനിോയാഗികനതാണ്.
െക.സി.പി.എം. െന സാോങതിക സഹായതിനം കാരയോശഷി വരദനവിനമായി
ോകരളാ ഇനസിറയട് ഓഫ് പാന് െഹലത് മാോനജെമന് (KIPHM) എന ോപരില അപോഗഡ്
െചയനതാണ്. െക.സി.പി.എം ന് വകയിരതിയിടള 100 ലകം രപയില നിലവിലള 152
പാന് കിനികകളകം 50 പതിയ കിനികകളകം പരിശീലന പരിപാടികളം പരിശീലനതിനള
സാമഗികള തയാറാകനതിനം കിനികകളക് ആവശയമായ മാരഗ നിരോദശം
നലകനതിനമള സഹായവം ഉളെപടതിയിരികന. കിനികകളെട ോഡറാോബസം
അോതാെടാപം നിരീകണ ോഡറയം മറ് വിഭവ സാമഗികളം KIPHM വികസിപിെചടോകണതാണ്.
പനരവിനയാസം നടതിയം പധാന തസികകള സഷിചം KIPHM െന ശകിെപടതാവനതാണ്.
NIPHM പരിശീലനം ലഭിച ഉോദയാഗസരെട സഹായം KIPHM ഉറപാോകണതാണ്.
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വയനാട് ആതയെട സാോങതിക സഹായോതാെട കാടാനയെട ആകമണം
ഉണാോയകാവന ോതാടങളില ോതനീചകടകള സാപിച െകാണള ോവലി നിരമികനതിനായി
സഹായം നലകനതാണ്. കാട മഗങളെടയം പകികളെടയം ആകമണം തടയനതിനായി മറ്
വിജയപദമായ പാോദശിക രീതികള നടപിലാകനതിനം സഹായം നലകനതാണ് .
ഇതരതില കാട മഗങളെടയം പകികളെടയം ആകമണം നിയനികനതിനള സാോങതിക
സഹായതിനായി 25 ലകം രപ വകയിരതന.


11. ൈജവ കഷിയം ഉതമ കഷി മറകളം (ജി.എ.പി)
ശീരഷകം: 2401-00-105-85
(വിഹിതം. 1000.00 ലകം രപ)
ൈജവ കഷി രാജയത് സജീവമായിെകാണിരികന ഒര ോമഖലയാണ് . ൈജവ
ഉതപനങളെട കയറമതി സാദയത ോലാകെമമാടം വരദിചെകാണിരികകയാണ് . വിവിധ
വിളകളെട ൈജവ കഷി, സരകാര ഇതര സംഘടനകള, മറ് ഇടെപടീലകള, എനിവയിലെട
സംസാനത് നടന വരികയാണ്. മനകാലങളില ചില ഒറെപട ശമങള ഇതിനായി
നടനെവങിലം ൈജവകഷിയെട വികസനതിനായി ശദ ോകനീകരിചള ഒര നിശിതമായ
ശമം സംസാനതണായിടില. ൈജവ സരടിഫിോകഷനായള സഹായം, കസറകളെട
ശകിെപടതല, കസറകളക് ോപാതാഹനസഹായം, പചില വളപോയാഗം, ൈജവ വളങള
തയാറാകന മാതക യണിറകള, പങാളിത ഗയാരനി സരടിഫിോകഷന (പി.ജി.എസ്)
ഉളെപെടയള സരകിതവം ഭകയോയാഗയവമായ ഭകയഉതപാദനം എനീ ഘടകങോളാെട
ൈജവകഷിെയ ോപാതാഹിപികനതിന് 2017-18 ല ഉോദശിചിരികന. ഇോകാോഷാപകള
തടങനത് ഉളെപെടയള ൈജവ കഷിയെട സമഗ ോപാജക് ആര.െക.വി.ൈവ യില
ഉളെപടതി ഏെറടകനതാണ്.
കടനാടിെല െനലകഷി പോദശങളില ഉതമ കഷി മറകള നടപിലാകനതിനായള
െസഷയല ോപാജകിന്(കടനാട് ജി.എ.പി) സഹായം നലകി സരടിഫിോകഷോനാടകടി
ശകിെപടതനതിന് 2017-18 ല ഉോദശിചിരികന. ഇതിനായി 200 ലകം രപ വകയിരതന.
ഉതമ കഷി മറകളകായള പദതി ഘടകങളില സരടിഫിോകഷന് മാതമാണ് െസഷയല
ോപാജകിലനിനം സഹായം നലകനത്. മറള ഘടകങളക് പോതയക കാരഷിക ോമഖല
(എസ്.എ.ഇസഡ്)ല നിനം ആവശയാനസതം സഹായം നലകനതാണ്.
ഉതമ കഷിമറകളകായി കോസഴിനള സഹായം, പതിയ ഇോകാോഷാപകളകം
നിലവിലള ഇോകാോഷാപകളകമള സഹായം, െമചെപട കഷിരീതികള സരടിൈഫ െചയന
ഉലപനങളെട ോനരിടള വിപണനം, െമചെപട പവരതനം കാഴവയന തോദശഭരണ
സാപനങളകളള അവാരഡ് എനിവയാണ് ഈ പദതിയെട ഘടകങള.
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ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന
കമ
ഘടകം
നം.
1
2
3
4
5
6
7

പങാളിത ഗയാരനീ സമദായതിന കീഴിലള ൈജവ
കഷി
പതിയ കോസഴിെന രപീകരണം
നിലവിലള ഇോകാോഷാപകളകള സഹായവം കസറകള
മോഖന ആരംഭികന പതിയ ഇോകാോഷാപകളകള
സഹായവം
പാകിംഗം
ോലബലിംഗം
ഉളെപെട
ോനരിടള
വിപണനതിനള സഹായം
ോഡാകയെമോനഷന
ടാനോസാരോടഷന(വാഹനം വാടകെയടകല)
അവാരഡകള
എ.മനിസിപാലിറി −3 എണം
ബി. ോകാരപോറഷന −1 എണം

തക
(ലകം
രപയില)
100
116
360
50
10
10
129

സി.അസംബിതലം - 3 എണം
ഡി.പഞായത് തലം – 3 എണം/ജില
8
9

കടനാട് ജി.എ.പി ോപാജക്
ോകരള കാരഷിക സരവകലാശാല മോഖന കീടനാശിനി
അവശിഷം വിശകലനം െചയല
ആെക

200
25
1000

ΙΙΙ. ഉതപാദോനാപാധികളം ോസവന സംവിധാനവം
12.ഗണോമനയള നടീല വസകളെട ഉതപാദനവം വിതരണവം .
ശീരഷകം: 2401-00-104-91
:
1340 ലകം രപ
ശീരഷകം: 4401-00-104-98
:
760 ലകം രപ
(ആെക വിഹിതം. 2100.00 ലകം രപ)
ഗണോമനയള നടീലവസകള കഷി ഉലാദന രംഗെത ഏറവം അതയനാോപകിതവം
അടിസാനപരവമായ ആവശയകതയാണ്. ഗണനിലവാരമള നടീല വസകള, വിതകള, ോജം
പാസം തടങിയവയെട അപരയാപത ഉലാദനകമതയ തെന െവലവിളി ഉയരതനണ്.
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കഷിയെട ഉലാദനകമതയം െമാതതിലള കഷി ഉലാദനതിനം ഗണനിലവാരമള നടീല
വസകളെട ലഭയത വിപണിയില ഉണായിരിോകണത് അതയനാോപകിതമാണ്.
കഷി ഫാമകള നവീകരിച് ഗണോമനയള വിത് ഉലാദന ോകനങള എനതിലപരി
ൈഹെടക് ഫാമിംഗിനായള നതന കാരഷിക സാോങതിക വിദയയെട പചാരണ ോകനങളാകി
മാോറണതാണ്. ഫാമകളില ഗീന െഹൌസ്, െചറകിട ജലോസചന െസൌകരയങള, ടിഷയകളചര
ഹാരഡനിംഗ് യണിറ്, വിത് സംസരണം, വിത് ോശഖരണം തടങിയ പരിപാടികള
നടപാകനതിനാവശയമായ
അടിസാന
െസൌകരയങള
ഏരെപടോതണതാണ്.
ജിലാഫാമകളോടയം സീഡ് ഫാമകളോടയം കാരയതില വകപ തല പരിപാടികള ഗയാപ്
ഫിലിംഗിന് മാതമായി പരിമിതെപടതിയിടണ്. എനാല 13 പോതയക ഫാമകളെട കാരയതില
എലാം വകപതലതില നിരവഹിോകണതം അവ വാണിജയപരമായി പവരതികന എന്
ഉറപവരോതണതമാണ്. പതിയ തരം നയകിയസ് നടീല വസകള വാങനതിനായം,
പജനനോതാടങളെട വിസതി വരദിപികനതിനം, നടീല വസകളെട ഉലാദനം, അടിസാന
െസൌകരയങള
ശകിെപടതക
എനീ
പരിപാടികളകായി
പദതി
വിഹിതം
വിനിോയാഗികാവനതാണ്. പിനീട് വിശകലനം െചയനതായ ഒരംഗീകത ോപാജക് റിോപാരടിെന
അടിസാനതിലായിരികം ഓോരാ ഫാമകളകം വിഹിതം നലകനത് . ഫാമകളെട പശാതല
വികസനതിന് ആര. ഐ. ഡി. എഫിെന കീഴില പദതി വിഹിതം വകയിരതിയിടണ്.
ഗണോമനയള െതങിന ൈതകളെട ഉതപാദനതിനം വിതരണതിനമായി 250 ലകം
രപ ോകര സമദി പദതിയായി നീകിെവചിടണ്. വിഹിതം സങരവം കറിയതമായ
ഇനതിലെപട െതങിനൈതകളെട ഉതപാദനതിനം ഉപോയാഗികനതാണ്. 150 ലകം രപ
വി. എഫ്. പി. സി. െക. വഴി പഴങളോടയം പചകറികളോടയം, ഗാഫകളം ൈതകളം
ഉതപാദിപികനതിന് നീകി െവചിടണ്.
ഡിപാരട്െമന്
ഫാമകളെട
കാരഷിക
യനവതകരണമളെപെടയള
ആധനീകരണതിനായി അധിക സഹായം ഉളെപടതിയിടണ്. ബി.എം.എഫ്.സി, മറ രണ
ഫാമകളില സാപിചിടള ടിഷയകളചര ലാബകള ഇവയ് അടിസാന െസൌകരയ വികസന
സഹായവം മാനഷിക വിഭവ സഹായവം ഗണോമനയള ടിഷയകളചര ൈതകളെട
ഉലപാദനതിനായി നലകനതാണ്. വകപിെന പശാതല െസൌകരയങള െതങിന
ൈതകളെട ഉതപാദനവം ആവശയകതയം നിറോവറവാന പരയാപമല. െനലിയാമതി ഫാമിെന
അടിസാന െസൌകരയവികസനതിനം ഓറഞ് കഷികമായി 50 ലകം രപ വകയിരതന.
ഡിപാരട്െമന് ഫാമകളില െനല്, പചകറി, കിഴങ് വരഗങള എനിവയെടയം മറ്
വിളകളെടയം പരമരാഗത വിതനിങള സംരകികനതിന് ോപാതാഹനം നലകനതിന്
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ഉോദശിചിടണ്. ഫാമകളില സംോയാജിത കഷി സമദായ യണിറകള സാപിച് അതിലെട
ഫാമകളെട വരമാനം വരദിപികനതിനള ഒര പതിയ ഘടകവം നടപിലാകനതാണ്.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
ഘടകങള
നം.
1 ൈഹെടക് ഫാമിംഗിനായള െഡോമാണോസഷന യണിറകളെട
പവരതന സഹായവം സാോങതിക സഹായവം.
2 ടിഷയകളചര ലാബകളെട മാനഷിക വിഭവ സഹായം.
3 ോകരസമദി
4 വി. എഫ്. പി. സി. െക. മോഖനയള നടീല വസകളെട ഉതപാദനം
5 ജിലാ കഷി ഫാമകളിലം െസഷയല ഫാമകളിലം ഉയരന ഉതപാദന
കമതയള
െതങിനൈതകളെടയം
വിോദശീയമായ
പഴവരങഗങളെട െചടികളെടയം മാതകാ പദരശന ോതാടങള
6 ഡിപാരട്െമന് ഫാമകളില സംോയാജിത കഷി സമദായ
ോപാതാഹനം
7 ോവര് പിടിപിച കരമളക് വളികള ഉളെപെടയള നടീല
വസകളെട ഉതപാദനം
8 സംസാന സീഡ് ഫാമകളിെല വിത് ഉലപാദന പരിപാടി
9
പതിയ ോപാജനി ോതാടങള സാപികനതിനം നിലവിലളവയെട
പരിപാലനവം
10
െസഷയല ഫാമകളില യനവതകരണം
11
ഉതപാദന വരദനവിനാവശയമായ അടിസാന െസൌകരയ
വികസനം
ആെക.

തക (ലകം
രപയില)
25
15
250
150
100
200
300
200
100
300
460
2100

13.ലോബാറടറികളെട ആധനീകരണം
ശീരഷകം: 2401-00-105-86
540 ലകം രപ
ശീരഷകം: 4401-00-107-97
60 ലകം രപ
( ആെക വിഹിതം. 600.00 ലകം രപ)
കാരഷിക സമഹതിനോവണി കഷി വകപ് നലകി വരന പധാന ോസവനങളില
ഒനാണ് മണ് പരിോശാധനയം വള പരിോശാധനയം (ൈജവ വളങളം ജീവാണ വളങളം
ഉളെപെട) ഉലപാദനെതയം ഉലപാദന കമതോയയം വളെരയധികം ബാധികന പധാന
ഘടകങളാണിവ. ശാസീയമായ രീതിയില ഗണനിലവാര വിവരങള ഉറപ വരോതണതാണ്.
മണ്, വളം, കീടനാശിനി, വിത് എനിവയെട സാമിളകള വിശകലനം െചയന
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ഇോപാഴെത ലാബകള വരഷങളക മനപ് സാപിചതാണ്. ഈ ലാബകളില ലഭയമായ മിക
സാമഗികളം വളെര പഴയതം കാലപഴകം െചനവയമാണ്. ഇതമലം ോവഗതോയാടം
കതയമായതമായ പരിോശാധനാ ഫലങള നലകവാന പരയാപമല. ബി.എം.എഫ്.സി യെട
ശകിെപടതല, കരാര അടിസാനതിലള നിയമനം, രാസവസകളം ഉപകരണങളം
വാങനത് ഉളെപെടയള പവരതന ചിലവ്, വാഹന െചലവ് എനിവയാണ്
ആധനികവതകരണതിെന പധാന ഘടകങള. 15 ലകം ടിഷയകളചര സസയങള
ഉലാദിപികന തരതില ബി.എം.എഫ്.സി െയ ശകിെപടതി ഘടംഘടമായി ഇത്
വികസിപികവാന ഉോദശിചിരികന. ഇതിെന പവരതനതിനായി റിോവാളവിംഗ് ഫണായി തക
വകയിരതന.
സക മലകങള ഉളെപെട സമഗമായി മണ പരിോശാധന നടതനതിന് ഓോരാ
ലോബാറടറിയം ഓോരാ പഞായതിെന ദെതടോതണതാണ്. ഈ പഞായതകളില മണ
പരിോശാധനയെട അടിസാനതില വിജാന വയാപനം നടപിലാകനതാണ്. ഈ
പഞായതിെല എലാ കരഷകരകം മണ് പരിോപാഷണ കാരഡ് വിതരണം െചയനതാണ് .
നിലവില ദെതടതിടള പഞായതകളക പറെമ 14 പഞായതകള കടി 2017-18 ല മണ
പരിോശാധനയ ോവണി ദെതടോകണതാണ്.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന
കമ
നമര

ഘടകം

തക
(ലകം രപയില)

1

ബി.എം.എഫ്.സി.
ശകിെപടതനതിന്
സംസാന
ബോയാകണോടാള
ലാബിെന ശാകീകരണം
പതിയ ലാബകള
ലാബകളെട ശകിെപടതല
പവരതന സഹായവം കരാര
അടിസാന തിലള നിയമനവം
ആെക

125

2
3
4
5

60

125
60
250
40
600

സംസാന ബോയാകണോടാള ലാബിെന ശകിെപടതനതിനായി 125 ലകം രപ
വകയിരതന. ഒര റിോവാളവിംഗ് ഫണ് സവരപിച് കരാര അടിസാനതില നിയമനം
നടതിയം പവരതന അധികാരം വരദിപിചം ബോയാകണോടാള ലാബിെന പവരതനങള
കടതല ശകിെപടതാവനതാണ്. ഒര ഉപോദശ സമിതിയം രപീകരികനതാണ്.
ബി.എം.എഫ്.സി കായി ോവണിവരന അധിക തക ഗണോമനയള നടീലവസകളെട
ഉതപാദനവം വിതരണവം എന പദതിയില നിനം വഹികാവനതാണ്.
IV. കാരഷിക വിജാന വയാപനവം വാരതാ വിനിമയവം
കാരഷിക വിളകളെട ഉലാദനകമത വരദിപികനതില കാരഷിക വിജാന
വയാപനതിനള പങ് വലതാണ്. കാരഷിക സമദായം വിനിോയാഗിചം മലയവരദനവം
വിപണനവം അനോയാജയമായ വിധതില ഉപോയാഗിചം വിജാന വയാപന പരിപാടികള
വിപലീകരിോകണതാണ്. ഐ.ടി ഉളെപെടയള ഇലോകാണിക് മാധയമങളെട വയാപകമായ
ഉപോയാഗം ഇതിനായി വിനിോയാഗിോകണതാണ്. കാരഷിക വയാപനം ശകിെപടതല, കാരഷിക
വിവര വിനിമയം എനീ രണ പദതികളകായി 2017-18 ല 4700 ലകം രപ
വകയിരതിയിരികന.
14.കാരഷിക വിജാന വയാപനം ശകിെപടതല
ശീരഷകം: 2401-00-109-80
(വിഹിതം 4300.00 ലകം രപ)
സംസാനെത കാരഷിക വിജാന വയാപന സമദായതിന് സാോങതികപരവം
വയവസാപിതവം സാപനപരവമായ വികസനം മലം വളെര നല ോനടം ൈകവരികവാന
കഴിഞിടണ്. കാരഷിക വികസനം ഫലപദമാകനത് കരഷകര സവീകരികന ശാസ
സാോങതിക വിദയകെള ആശയിചായിരികം. കരഷകരെട വരമാനം വരദിപികനതിനായി
കഷി സലങള സനരശികനതിന ഊനല നലി െകാണള ഒര കാരഷിക വിജാന
വയാപന സമദായം അതയനാോപകിതമാണ്. ോമലതടിലള ശരിയായ ഏോകാപനവം ഉലാദന
ോമഖലയില കീഴടിലള വകപകളെട സംോയാജനവം വഴി ഇടകാലത് നടപിലാകിയ ആത
(ATMA) മാതകയിലള കഷി വിജാന വയാപനം 'ആത പസ്' എന മാതകയായി
ഏോകാപിപിച് ആവശയമായ ോഭദഗതികോളാെട ോപാതാഹിപിചിടണ്. മണ പരിോശാധന, വിള
ആോരാഗയ പരിപാലനം, കാരഷിക ോസവനങള, പരാദ പജനനം, എലാ സീമകളെടയം
വിജാന വയാപന പവരതനങള എനിവ ഏോകാപിപിച െകാണ് കഷി വകപില വിജാന
വയാപന വിഭാഗം സാപിചിടണ്. ഈ വിജാന വയാപന പവരതനങള കടതല
ശകിെപടതനതിനായി കാരഷിക ൈജവ വയവസാ യണിറ് (എ.ഇ.യ) അടിസാനമാകിയള
വിഭവ ോകനങള വികസിപികനതിനം പനസംഘടിപികനതിനം നിരോദശിചിടണ്. ആത പസ്
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മാതക ൈജവ വയവസാ യണിറ് തലതില ഏോകാപിപികനതാണ്. കഷി വകോപാ,
സഹകരണ വകോപാ ആരംഭിച കാരഷിക ോസവന ോകന (അോഗാ സരവീസ് െസനര) തിെന
ോസവനം ഓോരാ കാരഷിക ൈജവ വയവസാ യണിറ് വിഭവോകനതിനം ഉറപാകനതാണ്.
സംസാനെത ഗോവഷണ സാപനങളെട സഹായോതാെട ലീഡ് ഫാരമര
െസോനരഡ് ഏകസനഷന അൈഡവസറി ആന് െഡലിവറി സരവീസ് (ലീഡസ്), കഷി
സലങള സനരശിച െകാണള വിജാന വയാപന സംവിധാനം 2011-12 ല ആരംഭിചിടളത്,
പാലകാട്, െകാലം, കണര ജിലകളില നടപിലാകിയിരന. 2012-13 ല വയനാട് ജിലയിോലയം
പദതി വയാപിപിചിരന. നാല ജിലകളിെല പാരംഭ വയാപനം നടപിലാകനതിന് 400 ലകം രപ
നീകിെവചിരികന. ലീഡ് കരഷകെര മനെകാലം കടോമാോഴാ, അനോയാജയരെലങില ഓോരാ
വരഷം കടോമാോഴാ, പതതായി തിരെഞടകനതാണ്. പദതിയെട ലകയമനസരിച്
സാറൈലറ് കരഷകോരയം മാറാവനതാണ്. ഫീലഡ് സനരശനങളക് സഹായകരമായി
പരിമിതമായ എണതില സാോങതിക ജീവനകാര പോതയകിച് വി.എച്.എസ്.സി. (കഷി)
പരിശീലനം സിദിചവര, ഇവരെട ോസവനം കരാറടിസാനതില ഉപോയാഗികാവനതാണ്.
ഈ പദതി കടതല കാരയകമമായി നടപിലാകനതിന് നിരോദശിചിടണ്.
ഈ പദതികായി 2017-18 ല വകയിരതിയിടളത് 4300 ലകം രപയാണ്.
സോമതിെയ ശകിെപടതനതിനം അടിസാന െസൌകരയവികസനതിനം പവരതന
െചലവകളകം ഉപകരണങള വാങനതിനം, 5 വിദഗര, BTM, IT െസഷയലിസകള
എനിവരകള ോഹാണോററിയം എനിവയായി 100 ലകം രപ വകയിരതിയിടണ്. ോപാസ്
ഗാജോവറ് ഡിഗിയം പി.എച്.ഡി.യള 5 വിദഗധെര സോമതിയില നിയമികനതാണ്.
എം.എസ്.ഡബിയ അെലങില ോസാോഷയാളജി െസഷയൈലോസഷോനാട കടി ോസാഷയല
എനജിനീയറിംഗ് വിഭാഗതിലെപട ഒരാളം മറളവര കാരഷിക വിജാപനതില
പി.എച്.ഡി.ോയാട
കടി
നതന
കണ
പിടിതങളിലം
കമയണിോകഷനിലം
വിദഗധരമായിരികണം. NIPHM, NIELIT മോഖനയള കാരയോശഷി വരദനവ് പരിപാടി
ശകിെപടതണം. ആത പരിപാടികളകള സംസാന വിഹിതം കഷി ഉനതി ോയാജന എന
സംോയാജിത പദതിയില ഉളെപടതിയിരികന.
ആര.എ.റി.റി.സി. കെള 2017-18 ല ശകിെപടതി സോമതിയെട സാറൈലറ് െസനര
ആകനത് പരതീകരികനതിന് ോവണി 476 ലകം രപ വകയിരതിയിരികന.
അടിസാന െസൌകരയങള, വാടകയായള വിഹിതം, കരാര അടിസാന നിയമന
ഇവ ഉളെപെടയള വിഹിതങള ഉളെകാളിച െകാണ് ആത ോപാജക് ഡയറകോററ്
ശകിെപടതനതാണ്. ഇതിനായി 200 ലകം രപ നീകി വചിരികന. ഓോരാ ോപാജക്
ഡയറകോററിനം കഷി, മഗ സംരകണം, ഫിഷറീസ് ോമഖലകളമായി ബനെപടന ജിലാ
െടോകാളജി മാോനജരമാരെട(ഡി.റി.എം) സഹായം ലഭയമാകനതാണ്. ജിലാതലതില
നിലവിലള ജിലാെടോകാളജി മാോനജരമാരെട മാനവ വിഭവ സഹായതിനായി 200 ലകം രപ
ഉളെപടതിയിരികന. ജിലാ െടോകാളജി മാോനജരമാരെട ോഹാണോററിയം 25000 രപയാണ്.
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യാതാ ചിലവ് ഒഴിെകയാണിത്. ോകാഴിോകാടം പനളതമള കരഷക പരിശീലന ോകന
(എഫ്.റി.സി) ങളില ഓോരാ കഷി ഓഫീസരമാെര കരാര അടിസാനതില
നിയമികനതിനള സഹായം ഉളെപടതിയിടണ്. പദതി വിഹിതം കരാറടിസാനതിലള
നിയമനതിന് ോവതനം നലകനതിനായി ഉപോയാഗികനത് കറയനതിെന ഭാഗമായി
ആര.എ.റി.റി.സി. കളിലം കരഷക പരിശീലന ോകനങളിലം വിരമിച െപാഫസരമാോരയം
ശാസജോരയം നിയമികനതിനള സഹായം വിഹിതതില ഉളെപടതിയിടില.
പതിമാസ സാോങതിക ഉപോദശങള തയാറാകനതിനായി 50 ലകം രപ
നീകിവചിരികന. ഓോരാ മാസവം കറഞത് 5000 ോകാപികള അചടികനതാണ്. അടപാടി,
ചിറര എനീ പോദശങളിലം കാസരോഗാഡ് ജിലയെട ഒര ഭാഗം, ഇടകി ജിലയിലം ൈടബല
ഭാഷയിലം തമിഴ്, കനട തടങിയ ഭാഷകളിലം പോതയക പതിമാസ സാോങതിക ഉപോദശങള
തയാറാകനതിനം വിഹിതം ഉപോയാഗികാവനതാണ്. ഫലവതായ വിജാന വയാപന ോസവന
വിതരണതിനായി എലാ ോപാജക് ഡയറകോററകളിലം െമാൈബല കിനികകള
ആരംഭികനതാണ്. ഇതിനായി 100 ലകം രപ െമാൈബല കിനികകളെട വിഭവ
െചലവകളകം അടിസാന െസൌകരയങളകമായി നീകിെവചിരികന.
കിസാന ോപാജക് 2003 ല കഷി വകപ് IIITMK യമായി സംയകമായി
ആരംഭിചിടളതാണ്. IIITMK ക് കഷി വകപ് സിരമായ മാനവോശഷി സഹായം നലകി
വരനണ്. കഷി വകപിെന ആവശയപകാരം ഈ ോപാജകിെന ശകിെപടതലിനായി 60 ലകം
രപ വകയിരതന.
ആത പസിെന കീഴിലള എസ്.ആര.പി. യെട പതിയ പവരതനങളകം വിജാന
വയാപന ഇടെപടലകളകം ോകന സരകാരില നിനള തക ലഭികാെത വരികോയാ
മതിയാകാെത വരികോയാ െചയന സാഹചരയതില ഇതിോലയ ോവണി 915 ലകം രപ
വകയിരതന. പതകിയ എസ്. ആര. പി അനസരിചള വിജാന വയാപന പദതികളകള
സഹായതില വിജയഗാഥകളെട ോഡാകയെമോനഷന, സംോയാജിത കഷി സമദായം, മാതകാ
പഞായത് വിജാന വയാപന പദതി, കരഷക വിജാന വയാപന സംഘടനകള, കരഷക
വിജാന വികസനം, സാോങതിക സോമളനങള, ദവിമാസ നയസ് െലറര, എം.ഡി.ഡി.റി.,
എഫ്..ഇ.ഒ, സാോങതിക വിദയാ ഫണ്, കഫോറരിയ പവരതനങളകള അധിക സഹായം,
കരഷക ഫാം സളകള, മനപ് രപീകരിചിടള ഫാം സളകളകള സഹായം, ജിലയിെല
പോതയക പവരതനങള, കാരഷിക ൈജവ വയവസ യണിറ് തലതില അനോയാജയമായ
സാോങതിക വിദയ സവായതമാകല എനിവയള സഹായം ഉളെപടന. നതന സംരംഭങള
ആരംഭികനതിനം
എകോസാസര വിസിറിനോശഷം പതിയ സാോങതിക വിദയകള
സവീകരികനതിനമള സഹായം 80 ലകം രപയില പരിമിതെപടതിയിടണ്. 2015-16 ല
അംഗീകരിചത പകാരം മനാം വരഷ എം.പി..പി, രണാം വരഷ എം.പി..പി യമായി സംോയാജിപിച്
നിലനിരോതണതാണ്.
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ഓോരാ വരഷവം പരമാവധി 30 ശതമാനം ോബാകകെള ോഫാകസ് ോബാകകളായി
െതരെഞടത് അവയെട ഫലപദമായ വിജാന വയാപന വിതരണതിനായി 70 ശതമാനം
തക വകയിരോതണതാണ്. വിജാന വയാപനതിനായി എടത പറയതക മികച
പവരതനങള നടതന െടകികല ഉോദയാഗസരക് ജിലാതലതിലം സംസാന തലതിലം
സരടിഫികറം കയാഷ് അവാരഡം ഉളെപടന അവാരഡ് നലകനതിനായി 30 ലകം രപ
വകയിരതിയിരികന. ഓോരാ വിഭാഗതിോലയം അവാരഡിെന ോയാഗയതയള മിനിമം സരവീസ്
ഉളെപെട പതിയ മാനദണങോളാെട അവാരഡ് സമദായം പതോകണതാണ്.
ഗോവഷണ – വിജാന വയാപന മഖാമഖങളില ഉരതിരിയന ഗോവഷണ പശങള
ഗോവഷണ സാപനങള വഴി പരിഹരികനതിനായി 29 ലകം രപ നീകി വചിരികന. ോകരള
കാരഷിക സരവകലാശാല, ോകരള ഫിഷറീസ് യണിോവഴിറി, ോകരള െവറിനറി ആന് അനിമല
സയനസ് യണിോവഴിറി, ഭാരതീയ ഏലം ഗോവഷണ ോകനം, ഭാരതീയ കാരഷിക ഗോവഷണ
െകൌണസിലിന കീഴിലള ഗോവഷണ സാപനങള എനിവ ഇതരതിലള
ഹസവകാലയളവിലളതം പാോയാഗിക അധിഷിതവമായ ഗോവഷണ പദതികളമായി ബനെപട്
പവരതികനതാണ്. ഇതരതിലള ഒര ഗോവഷണ പശതിന് 10 ലകം രപ പരമാവധി
സഹായമായി നിജെപടതിയിരികന. ആത ജിലാതലതില തയാറാകന ോഡാകയെമനിെന
അടിസാനതില, സംസാനതലതിലള ഒര വിദഗ സമിതി ഈ ോപാജകകളെട മനഗണന
നിശയികനതാണ്. ഇതില 9 ലകം രപ കഷി വകപ് മോഖന സവായതമാകന ഗോവഷണ
പദതികളകായി നീകിെവചിരികന.
ആതയിലെട നടപിലാകന സംോയാജിത കാരഷിക സമദായ മാതകകളെട
നിലവിലള ഘടകങള ശകിെപടതിയം കടതല സംരംഭങോളാടം
സാോങതിക
സഹായോതാടം കടി പനസംഘടിപികനതാണ്. കഷി ഓഫീസരമാരോടയം ആതയിെല
ബി.റി.എം. മാരോടയം ോനതതവതിലള പഞായത് റിോസാഴ് ഗപ് അധിക സഹായതിനള
പഞായത് ഫാം പാന തയാറാകനതാണ്.
സംസാനത് അടത അഞ് വരഷം െകാണ് ഒര ലകം സംോയാജിത മാതകാ കഷി
യണിറകളക് പചാരണം നലകാന ഉോദശികന. കരഷകരില ലഭയമായ ഭമികനസരിചാണ്
സംോയാജിത കഷി മാതകകള പചരിപികനതിന് ഉോദശിചിടളത് . ആതപസില യണിറിന്
40000 രപ കമതില നടപിലാകിയിടള പസത ഘടകതിെന പവരതനം വിലയിരതിയ
ോശഷമായിരികം 2017-18 ല ഇതിനായള പാരംഭ ോപാജക് ആരംഭികനത്. ഇതിനായി 700
ലകം രപ വകയിരതന.
സംോയാജിത കഷി സമദായ മാതകകളക് കീഴില പായമായ റബര
ോതാടങളകിടയില കാപി, െകാെകാ, ോതനീച വളരതല മതലായവ ഉളെപടതനതിന്
സഹായം നലകനതാണ്.

64

ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന
കമ
നം.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ഘടകം
ആര.എ.റി.റി.സി, എഫ്.റി.സി. കളെട ശകിെപടതല
ലീഡസിനള സഹായം
കിസാന ോപാജക്
സോമതികള സഹായം
ആത ോപാജക് ഡയറകോററ് ശകിെപടതല
പതകിയ എസ്. ആര. ഇ. പി പകാരമള വിജാന
വയാപന പവരതന പദതി സഹായം-ആതപസ്
വിജാന വയാപന ഉോദയാഗസരക് അവാരഡ്
ോപാജക്
ഡയറോകറിനം
എകെസനഷന
വിഭാഗതിനമള മാനവ വിഭവ സഹായം
ഫീലഡ്
അസിസന്മാര,
ോബാക്
െടോകാളജി
മാോനജരമാര ഇവരകായി തടരചയായള പരിശീലനം
പതിമാസ സാോങതിക ഉപോദശങള തയാറാകലം,
വയാപനം െചയലം.
ആതകായി
വാഹനങള
വാടകെകടകനതിനം
പവരതന സഹായതിനം
സി.എം.ഡി. യെട ബാഹയ നിരീകണതിന്
ഗോവഷണ പശങള
െപാത ജന പങാളിതവം ൈസബര എകസനഷനം
തരിശ രഹിത പഞായതകളകള സഹായം
കരഷക ൈനപണയ അവാരഡ്
കാരഷിക വികസനതിനായി ോസാഷയല മീഡിയായെട
സമനവയം
കരഷകരകം കരഷകഗപകളകം അവാരഡ്
പഞായത് റിോസാഴ് ഗപം പഞായത് ഫാം പാനം
സംോയാജിത കഷി സമദായ ോമാഡലകള സാപികല
ആെക
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തക(ല
കം
രപയി
ല)
476
400
60
100
200
915
30
200
10
50
100
25
29
300
20
50
110
25
500
700
4300

ആതയെട കീഴില നിയമിതനായ ോപാജക് ഡയറകര ജിലയിെല വിജാന വയാപന
പവരതനങെള ഏോകാപിപികനതായിരികം. ലീഡസ് പദതി ആതയമായി സംോയാജിപിച്
െകാണള ഒര കരമ പദതി തയാറാകനതായിരികം. ജിലയിെല ആത പദതിയെട
ോപാജക് ഡയറകോററം കഷി വിഭാഗതിെന വയാപന വിഭാഗവം വിജാന വയാപന
പവരതനങള ഏോകാപിപിച് നടതനതിനായി ശകിെപടതനതാണ്.
വിജാന വയാപന ഫലങളെട നിരീകണം 2013-14 ല സി.എം.ഡി യിലെട ആരംഭിചത്
തടരനതാണ്.
15.കാരഷിക വിവരവം വിനിമയവം
ശീരഷകം: 2401-00-109-84

(വിഹിതം. 400.00 ലകം രപ)

കാരഷിക വികസനതിന ോവണിയള വിജാനവം വിനിമയ സഹായവം ഫാം
ഇനഫരോമഷന ബയോറാ വഴി നടപിലാകി വരന. സാോങതിക വിദയ ൈകമാറതിനായി പിന്,
ഇലോകാണിക് മീഡിയയെട സഹായോതാെട വിജാന വയാപന പവരതനങളില മഖയ പങ്
വഹികനണ്. ഫാം ഇനഫരോമഷന ബയോറായെട സംസാന യണിറ് തിരവനനപരതം ോമഖല
യണിറകള എറണാകളതം ോകാഴിോകാടം പവരതിച വരന. കാരഷിക വിവര ോസവനവം
അതമായി ബനെപട പരിപാടികളം വിപലീകരികനതിനായി ഉോദശികന. ൈസബര വിജാന
വയാപനതിോലക് നയികന എലാവിധ നവീന െസൌകരയങോളാട കടിയതം ൈദനംദിന
വിവരങള അറിയികനതിനം എതിച െകാടകനതിനം പരയാപവമായ ഒര െസനര
സംസാനത് സാപികനതിനാണ് ഉോദശികനത്.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന
കമ
ഘടകം
നം.
1 ഫാം ഇനഫരോമഷന ബയോറാ
2 പസിദീകരണങള
3 സളകളിോലകള പസിദീകരണങള
ഉളെപെടയള
മറ്
വിനിമയ
4 ോറഡിോയാ
പവരതനങള
െമാതം
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തക
(ലകം രപയില)
250
100
10
40
400

16.മാനവോശഷി വികസനം
ശീരഷകം: 2415-01-277-98

(വിഹിതം. 275.00 ലകം രപ)

2012-13 മതല പതിയ വിജാന വയാപന പദതി നടപിലാകവാന സഹായികന തരതില

വിജാന വയാപനം, അോഗാണമി, അഗികളചറല എകോണാമിക്, എനോമാളജി, പാന്
പാോതാളജി, ോസായില സയനസ് എനീ ആറ വകപകളില കഷി വകപിെല സാോങതിക
ഉോദയാഗ സരക്ബിരദാനനര ോകാഴകള പഠികനതിനള പരിപാടി നടപിലാകനണ് . 2017-18
ലം ഇത് തടോരണതായിടണ്. കാരഷിക സരവകലാശാല ഈ 6 ോകാഴകളകം പോതയകം സീറ്
നീകിവയനതാണ്. കഷി വകപിെല സീനിയര ഉോദയാഗസനമാരക് ോദശീയതലതില നടകന
െസമിനാറിലം ശിലപശാലകളിലം പെങടകനതിന ോവണി വരന െചലവം വിഹിതതില
ഉളെപടതിയിരികന. ജിലാതലതില ഈ പദതി ആത ോപാജക് ഡയറകര
ഏോകാപിപികനതാണ്. കഷി വകപിെല സാോങതിക ഉോദയാഗസനമാരക് അവരെട കഴിവ്
െമച െപടതനതിന ോവണി രാജയെത പമഖ സാപനങളില ഹസവകാല പരിശീലനങളകം
അയ യനതിന ോവണി വരന െചലവം ഈ വിഹിതതില ഉളെപടതിയിരികന.
വിജാന വയാപന വിഭാഗതിെലയം പരിശീലന ോകനങളിെലയം ഉോദയാഗസരകം മറ്
െതരെഞടത ഉോദയാഗസരകം ോദശീയ തലതിലള വിദഗധരില നിനം കാരയോശഷി
വരദനവിനായള പരിശീലനതിനം സോമതിയിലെടയള മാോനജെമന് െഡവലപെമന്
പരിപാടികമായി 75 ലകം രപ വകയിരതന. വിഹിതതിെന ഒര ഭാഗം പാന് െഹലത്
മാോനജെമനിെന
പി.ജി
ഡിോപാമകായി
അോപകിചിടളവരക്
അനരോദശീയ
പരിശീലനതിനായി നീകിെവചിരികന.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന
കമ
നമ
ര
1
2

ഘടകം

രപ (ലകം
രപയില)

മാനവോശഷി വികസന പവരതനങള
ോദശീയ തലതിലള സാപനങളിലെട കാരയോശഷി
വരദനവം
സോമതിയിലെടയള
മാോനജെമന്
െഡവലപെമന് പരിപാടിയം
ആെക

200
75
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17. കാരഷിക ോസവന ോകനങളം , ോസവന സംവിധാനവം, റീജിയണല
ഫാം െഫസിലിോറഷന െസനറകളം ,
ശീരഷകം: 2401-00-113-83
(വിഹിതം. 2035.00 ലകം രപ)
ശീരഷകം: 4401-00-113-98
(വിഹിതം. 1165.00 ലകം രപ)
(ആെക വിഹിതം 3200.00 ലകം രപ)
യനവതകരണം, ആത അടിസാനതില വയാപനം, വായ സഹായം, കാലാവസാ
ഉപോദശ ോസവനം, മണ പരിോശാധന, മറ സാോങതിക സഹായം നലകനതടകമള
ോസവനങെള സംോയാജിപിച് നലകനതിന ോവണിയാണ് ോബാക് തലതില കാരഷിക ോസവന
ോകനങള സാപിചിരികനത്. കരഷകരക് എലാ തരതിലമള ോസവനം ഒര ോകനതില
നിനം നലകനതിോലകായി അവരെട വിവിധ ആവശയങള പധാനമായം കാരഷിക
ഉതപാദോനാപാധികള, വിപണനം, വായാ വിവരങള തടങിയവ ഒര െപാത ോസവന
ോകനതിന കീഴില െകാണവോരണതാണ്. ഈ ലകയം മനില കണെകാണാണ് കാരഷിക
ോസവന ോകനങള സാപിചിടളത്. സാോങതിക വിദയ ൈകമാറതിനം ോസവന
വിതരണതിനം ോവണ സഹായം ഒനാം ഘടതില ോബാക തലതില രപീകരിചിടള
കാരഷിക ോസവനോകനങള നലകനതായിരികം. തോദശ സവയംഭരണ സാപനങള
ഇവയാവശയമായ തടര അടിസാന െസൌകരയങള നലകെമന് പതീകികന.
സലസനരശനം അടകമളവ ോപാതാഹിപിച െകാണള സാോങതിക വിവര വിതരണ
ോകനങളായി ബനെപടള സാപനങളായി ഇവ പവരതികനതായിരികം. ദശയശാവയ
സംവിധാനങോളാട കടി ഓണൈലന സഹായോതാെടയള ഒര സഞരികന ഫാം കിനിക്
കഷിസലങളിെല പശങള പരിഹരികനതിനായി ോബാകതലതില സാപികന
തായിരികം. ആതയെട പവരതനങളം അോതാെടാപം യനവതകരണതിനം ോവണ
സഹായവം ഈ കാരഷിക ോസവന ോകനങള നലകനതായിരികം. സഹകരണ വകപിെന
കീഴില ോബാക തലതില സാപിചിടള കരഷക ോസവന ോകനങള കാരഷിക ോസവന
ോകനങെളകടി
ബനെപടതിെകാണ്
ഉതപാദോനാപാധികളെട
വിതരണതിനായി
പവരതികനതായിരികം. 2017-18 ല 20 പതിയ െസനറകള സാപികവാന ഉോദശിചിരികന.
ഭരണതലതിലള ോജാലിബാഹലയം കറയനതിോലാകായി കഷിഭവനകള മതല
ഡയറകോററ് വെരയള പവരതനെത നിരീകികന തരതിലള ഒര സമഗ ോസാഫ്
െവയറം, കമയടരവതകരണവം ഇനരെനറ് കണകനം, വാഹന െസൌകരയങളം 2012-13 ല
ഏരെപടതിയിടണ്. 2012-13 മതല കരഷകരകള എലാ സബസിഡികളം ബാങ് അെകൌണ്
വഴി വിതരണം നടതനണ്. ഇത തടരനതാണ്.
ോസാഫ് െവയര വികസനവം ഡാറാ എനടി ഉളെപെടയള ഇ-െപെയന്
സമദായതിനള സഹായവം ഇതില നിനം വഹികാവനതാണ്. ഇ-െപെയന്
സമദായതിെന നടതിപിനായി കരാര അടിസാനതില ോബാക തലതില NEGP യിലെട
നിയമിചിടള ജീവനകാെര പരമാവധി ഒര വരഷോതയ് നിയമികനതിനായി 260 ലകം രപ
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വകയിരതന.
കഷി ോസവന ോകനങള മോഖന മണ് പരിോശാധന ലാബകള സാപികനതിനായി 50
ലകം രപ വകയിരതന. അംഗീകരിച മാനദണപകാരം ആയിരികം പദതി
നടപിലാകനത്.
ോകനങളെട മറ പവരതനങള ശകിെപടതനതിെന ഭാഗമായി 250 ലകം രപ
അവശയ െമഷനറികള ോലാകല പരോചയസിലെട വാങനതിനായി വകയിരതന.
പാോദശികമായിടള ആവശയങള ോനരിടനതിന ോവണിയാണിത്. ോമലപറഞ െസനറകളില
തീവീലറകള വാങനതിനായം പരിശീലന പരിപാടികള, ഇനഷറനസ്, ബോയാഫാരമസി,
ഗണോമനയള നടീലവസകളെട ഉതപാദനതിനായി നഴറികള സാപികക, മണ
പരിോശാധനാ െസൌകരയങള, മറ പവരതന സഹായം എനിവയായി 250 ലകം രപ നീകി
െവചിരികന. െസനറകെള സവയം പരയാപമാകനതിനായി ഒര വരഷം കടി പവരതന
സഹായം നലകനതാണ്. കഷിോസവന ോകനങള, ബോയാഫാരമസികള, നഴറികള എനിവ
എലാ ോകനങളിലം സാപികനതിനം മറ ോസവനങള ലഭയമാകനതിനം ോവണ നടപടി
സവീകരിോകണതാണ്.
ോസവനങള
കഴിയനത
കാരഷിക
കരമ
ോസനയെട
പവരതനങളമായി സംോയാജിപികണം.
തിരെഞടത കാരഷിക കരമോസനയെട സഹായതിനായം പതിയ കരമോസന
രപീകരികനതിനമയി 200 ലകം രപ വകയിരതന. ധനസഹായം നലകനതിന് മമായി
എലാ കാരഷിക ോസവന ോകനങളോടയം കാരഷിക കരമ ോസനകളോടയം പവരതനം
വിലയിരോതണതാണ്.
കഷി വകപിെന എഞിനീയറിംഗ് വിഭാഗതിെന സഹായോതാെട അോഗാ െമഷിനറി
സരവീസ് െസനറകള ജില/റീജിയണല തലതില സാപികനതം ഇതിെന പവരതനങള
അെപക് ോബാഡി ഏോകാപിപികനതമാണ്. െമഷിനറികളെട അറകറപണികളകായി
അോഗാസരവീസ് െസനറകളില ഉള ഐ.റി.ഐ പരിശീലനം ലഭിച ആളകാരെട ോസവനം
ഉപോയാഗെപടതാവനതാണ്.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
ഘടകം
നം.
1
2

20 കാരഷിക ോസവന ോകനങള
അോഗാ സരവീസ് െസനറകള, കഷിഭവനകള, മറ്
ആഫീസകള
എനിവിടങളിോലക്
കമയടര
വാങനതിന്
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തക
(ലകം
രപയില)
640
160

3
4
5
6

നിലവിലള വാഹനങള മാറി വാങനതിന്
പവരതന െചലവകളക് (െമാൈബല കിനികകളെട
ോവതനം ഉളെപെട)
കരഷക രജിോസഷനം ഇ-ോപെയന് സമദായതിനള
സഹായവം
ോബാക തല ആഫീസകളകം കഷിഭവനകളകം പാന്
കിനികകളകം
ആധനികവതകരണതിനായി
അടിസാന െസൌകരയ വികസനം.
കാരഷിക കരമോസനയള സഹായം
െതരെഞടത കാരഷിക ോസവനോകനങളില മണ
പരിോശാധനാ ലാബകള
കഷിഭവനകളിെല
വാഹനങളകള
പവരതന
സഹായം

7
8
9

150
190
200
375
200
50
50

10 കാരഷിക ോസവന ോകനങള ശകിെപടതനതിന്
i.

11
12

13
14

അവശയെമഷനറികള ോലാകല തലതില
വാങനതിന്
ii. പരിശീലനം, ഇനഷറനസ്, ബോയാഫാരമസി,
തീവീലറകള, നഴറികള മണ പരിോശാധന
െസൌകരയങള,
പവരതന
സഹായം
എനിവയായി.
NeGP – ോഡറാ എനടികള വിഹിതം
കാരഷിക ോസവന ോകനങളെട ഫലപദമായ
ഏോകാപനതിനായി
അെപക്
ോബാഡി
രപീകരികനതിനം ോമലോനാടതിനായി ോസാഫ് െവയര
വികസിപിെചടകനതിനം
കാരഷിക
ോസവന
ോകനങളോടയം കാരഷിക കരമ ോസനയോടയം
ൈനപണയ വികസനം ഉളെപെടയള കാരയോശഷി
വികസനം
ഡിപാരട്െമനിെന െമഷനറികളം സാധന സാമഗികളം
കാരഷിക ോസവന ോകനങളില കടിയള ോസവന
സമദായതില ഉളെപടതനതിന്
അോഗാ െമഷിനറി സരവീസ് െസനറകള(ഫാം
െഫസിലിോറഷന െസനറകള)
ആെക
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250
250

260
200

10
215
3200

കാരഷിക ോസവന ോകനങളോടയം കാരഷിക കരമ ോസനയോടയം പവരതനങളക്
മാരഗനിരോദശം നലകനതിനായി രപീകരികന അെപക് ോബാഡി കാരഷിക ോസവന
ോകനങളം കാരഷിക കരമ ോസനയം തമില ബനിപികനതിനള ഘടന
രപീകരിോകണതാണ്.
V. റിസ് മാോനജെമന്
18.പനരസാപികെപട സംസാന വിള ഇനഷവറനസ് പദതി
ശീരഷകം: 2401-00-110-82
(വിഹിതം. 1250.00 ലകം രപ)
സംസാനത് 25 പധാനെപട വിളകെള ഉളെപടതി 1995 മതല വിള ഇനഷവറനസ്
പദതി നിലവിലണ്. ഇതില അംഗങളായ കരഷകരില നിനം പീമിയം, രജിോസഷന ഫീസ്,
സരകാരില നിനള സംഭാവന എനിവ സവരപിചാണ് വിള ഇനഷവറനസ് ഫണ്
രപീകരികനത്.
ഇനഷവറനസ് പദതി സസിരമാകനതിെന ഭാഗമായി നടനെകാണിരികന
പഠനതിെന അടിസാനതില പോതയകിചം െചറകിട കരഷകരക് നഷം നികതാന
കഴിയതക വിധതില ഇനഷവറനസ് പരിപാടി പനകമീകരികനതാണ് . പനസംഘടിപിച
സംസാന വിള ഇനഷവറനസ് പദതികായി 1250 ലകം രപ വക െകാളിചിരികന. ോകന
ഗവണെമനിെന സഹായോതാെടയള ഇനഷവറനസ് പദതിയെട സംസാന വിഹിതം കഷി
ഉനതി ോയാജന എന സംോയാജിത പദതിയില ഉളെപടതിയിരികന.
19.പകതിോകാഭങള അഭിമഖീകരികനതിനള അടിയനിര പരിപാടി
ശീരഷകം: 2401-00-800-91
(വിഹിതം 400.00 ലകം രപ)
അവിചാരിതമായ കാരണങളാല കഷിനാശം സംഭവിച കരഷകരക് അതരം
സനരഭങള ോനരിടനതിനായി െനലവിതിെനയം മറ കാരഷിക വിളകളെടയം ഒര കരതല
ോശഖരം ഉണാകനതിനാണ് തക വക െകാളിചിരികനത്. െവളെപാകം തടയാനായി ബണ്
ശകിെപടതനതിനം മാലിനയങള നീകം െചയനതിനം അവശയാധിഷിത സഹായം
നലകനതാണ്. 2017-18 ല ഈ പദതി നടപിലാകനതിനായി 400 ലകം രപ
വകയിരതിയിരികന. ഇതില 200 ലകം രപ കീടോരാഗ പരിപാലനതിനായി വകയിരതന.
ഇത് പോതയക ഫണായി കരതിവോയണതാണ്.
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VI. ൈജവൈവവിധയ സംരകണവം കാരഷിക ൈവവിധയവതകരണവം
20. നാടന വിതിനങളെട ൈജവൈവവിദയ സംരകണവം
ോപാതാഹനവം(പതിയ പദതി)
ശീരഷകം: 2401-00-103-77
(വിഹിതം 250 ലകം രപ)
െനല്, മിലറകള ഉളെപെട വിവിധ വിളകളെട പരമരാഗത ഇനങളം നാടന ഇനങളം,
പോതയകിചം പടികവരഗ പോദശങളിലളത്, സംരകികനതിനായി ഇതരം ഇനങളെട
വിതകള കഷി െചയനതിനം വിതലപാദനം വരദിപികനതിനം പടികവരഗകാര, കരഷക
കസറകള, എന.ജി.ഒ കള മറ് സംഘടനകള എനിവയ് സഹായം നലകനതിന്
ഉോദശിചിരികന. വിതലപാദനം വരദിപികനതിനായി 10 ലകം രപ വകയിരതന.
കടാെത ഇതരം പരമരാഗത ഇനങള കഷി െചയനതിനായി െഹകര ഒനിന് 10,000/- രപ
കമതിലള സഹായവം ഉളെപടതിയിടണ്. 2017-18 ല 400 െഹകറില കഷി െചയനതിന്
ലകയമിടന.
മറ് പോദശങളിലം ഇതരതിലള കഷി ോപാതാഹിപികനതിനായി
പരമരാഗത ഇനങളെട വിതകള സംഭരികനതിനം വിതരണം നടതനതിനം വിഹിതം
ഉപോയാഗികാവനതാണ്.
വിവിധ വിളകളെട പരമരാഗത ഇനങളം മറ് ഇനങളം സംരകികനതിനായി
ആധനിക സീഡ് ബാങ് സാപികനതിനായി 200 ലകം രപ വകയിരതന.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന
കമ
നം
1

പദതി

െനല് ഉളെപെട വിവിധ വിളകളെട പരമരാഗത
വിതിനങളെടയം നാടന വിതിനങളെടയം
സംരകണം
എ വിതകളെട സംരകണവം
വിതലപാദനംവരദിപികലം
ബി വിളകളെട പരമരാഗത ഇനങളം മറ് ഇനങളം
സംരകികനതിനായി ആധനിക സീഡ് ബാങ്
സാപികല
ആെക
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തക
(ലകതില)

50
200
250

VII. ോകനാവിഷത പദതി −സംസാന വിഹിതം
21. സംോയാജിത പദതി – കഷി ഉനതി ോയാജന ഉളെപെടയള മറ്
ോകനാവിഷത പദതികള - (40 ശതമാനം സംസാന വിഹിതം)
ശീരഷകം: 2401-00-109-64 (വിഹിതം. 2000.00 ലകം രപ)
ശീരഷകം: 2401-00-109-65 (വിഹിതം. 13638.00 ലകം രപ)
ആെക വിഹിതം - 15638.00 ലകം രപ
ോകനാവിഷത പദതികള പനസംഘടിപിചതിെന ഭാഗമായി പദതികളെട എണം
കറയകയം അനോയാജയമായ പദതികള കെണതനതിനം അവ നടപിലാകനതിനം ഉപ
പദതികളക് രപം നലകനതിനം സംസാനങളക് കടതല അധികാരം നലകിെകാണ്
സംോയാജിത പദതി എന ഒര പതിയ ആശയതിന് രപം നലകകയണായി. ോകന
ബഡജറില ഇതിനായള വിഹിതം സതാരയ മാനദണ പകാരം വകയിരതനതാണ് . പദതി
നടതിപ് കടതല സഗമമാകനതിനായി കാരഷിക ോമഖലയിെല എലാ ോകനാവിഷത
പദതികളം ഈ സംോയാജിത പദതിയിന കീഴില ഉളെപടതിയിരികന.
കഷി ഉനതി ോയാജന എന പദതിയാണ് കാരഷിക ോമഖലയില ഏെറടതിടള
സംോയാജിത പദതി. ഈ പദതിയെട 60 ശതമാനം തക ോകന വിഹിതവം 40 ശതമാനം തക
സംസാന വിഹിതവമാണ്. തടരന് നടപിലാകി വരന ോകനാവിഷത പദതികളായ ോദശീയ
ഭകയസരകാ
മിഷന(എന.എഫ്.എസ്.എം),
ോഹാരടികളചര
വികസനതിനായള
മിഷന(എം.ഐ.ഡി.എച്), ോദശീയ കാരഷിക സസിര പദതി(എന.എം.എസ്.എ), എണപന,
എണകര എനിവയള ോദശീയ മിഷന(എന.എം.ഒ.ഒ.പി), കാരഷിക വിജാന വയാപനതിനം
സാോങതിക വിദയകമള ോദശീയ പദതി(എന.എം.എ..റി), രാഷീയ കഷി വികാസ്
ോയാജന(ആര.െക.വി.ൈവ), പരമരാഗത കഷി വികാസ് ോയാജന(പി.െക.വി.ൈവ), പധാന
മനി കഷി സിജയ് ോയാജന(പി.എം.െക.എസ്.ൈവ), ോകന സഹായോതാെടയള വിള
ഇനഷറനസ് പദതി എനീ പദതികള ഇതില ഉളെപടന. 2017-18 വരഷം ഈ പദതിയെട
സംസാന വിഹിതമായി 15638 ലകം രപ വകയിരതന. ഇതില 2000 ലകം രപ കാരഷിക
വിജാന വയാപനതിനം സാോങതിക വിദയകള പദതിയെട ഉപ പദതിയായ കാരഷിക
വിജാന വയാപനതിനായി (എസ്.എം.എ.ഇ) നീകി െവചിരികന. ഇതിന പറെമ 2017-18 ല
പതിയ ോകനാവിഷത പദതികള ഏെതങിലം അനവദികകയാെണങില അവയള സംസാന
വിഹിതവം ഇതില നിനം വഹികാവനതാണ്. എന.എം.എ..റി ഒഴിെകയള എലാ
പദതികളകം ോകനഗവണെമനില നിനം
അനമതി ലഭിച ോശഷം ഭരണാനമതി
നലകാവനതാണ്. വിജഞാന വയാപന വിഭാഗതിെന പവരതനങളം പദതി നടതിപം
സഗമമാകനതിനായി 2015-16 ല തീരമാനിചത പകാരം വിജാന വയാപന വിഭാഗതിെന
ആത പരിപാടികളെട ഭരണചിലവിനായള 112 ലകം രപയെട ഭരണാനമതി ഏപിലില
തെന നലോകണതാണ്. ആര.െക.വി.ൈവ യിന കീഴിലള വിഹിതം െനലകഷി വികസനം,

73

പചകറി വികസനം, ൈജവ കഷി ോപാതാഹനം, അടിസാന െസൌകരയ വികസനം
എനിവയായി വിനിോയാഗികാവനതാണ്.
VIII. വിപണനം, സംഭരണം, സകികലം വിതരണവം
2017-18 വാരഷിക പദതിയില കാരഷിക വിപണനം, ഗണനിലവാരം നിരണയികല,
കരഷക ോകമം തടങിയ 6 കാരഷിക പരിപാടികളകായി 75.72 ോകാടി രപ
വകയിരതിയിരികന. ഇതില 74 ോകാടി രപയാണ് വിപണനവം ഗണനിലവാര
നിയനണവമായി ബനെപടിടള 3 പദതികളകായി മാറി വചിരികനത്.
കാരഷിക വിപണനവം ഗണനിലവാരം നിരണയികലം
കാരഷിക സമദ് വയവസയെട വളരചക് ഫലപദമായ വിപണന െസൌകരയം
അതയനാോപകിതമാണ്. മാറതിെന ഈ കാലഘടതില െചറകിട ഇടതരം കരഷകരെട
താലപരയങള സംരകികാന വിപണന െസൌകരയതിെന ആവശയകത വയതയസമാണ് .
പോതയകിചം സഗനവയജനങള, ോതാടവിളകള എനിവയെട ോകരളതില നിനള
കയറമതിയം ോകരളതിോലയള ഇറകമതിയം നിലനിലകന ഈ സാഹചരയതില, വയാപാര
ഉദാരവലകരണതില നിനം ഉരതിരിയന അനാരാഷ മാരകറില ോകരള കാരഷിക
ോമഖലയെട ചലനം പോതയകം പഠന വിോധയമാോകണതണ്.
കാരഷിക വിപണനവം ഗണനിലവാരവം എന പദതികളില ഉളെപടതിയ
പരിപാടികള
വിപണനതിനം വിപണി വികസനതിനമള റിസ് മാോനജെമന്
കാരഷിോകാലപനങളെട െപെടന് മാറന വിലനിലവാരം കാരഷിക വിപണിയെട ഒര
പധാന ഘടകമാണ്. ോലാക വയാപാര സംഘടനയെട ആവിരഭാവതിന ോശഷം
കാരഷിോകാലപനങളെട വിലനിലവാരം െപെടന് മാറിെകാണിരികകയാണ്. ആോഗാള
സാമതിക മാനയവം ഇതിന് ഒര കാരണമായിടണ്. വിപണിയിെല ഈ വയതിയാനം
ഉലഭവികനത് വിപണിയിെല ോസാകില നിനാണ്. വിലകറഞ ഇറകമതി ോപാതാഹിപികന
ോമഖലാ വാണിജയകരാറകള വിപണിയെട തകരചയ് കടതല കാരണമായി. പനണാം
പദതിയില സംസാനെമാടാെകയള വിവിധയിനം കഷിഉലന വിപണനതിനായി സമഗ
വികസനതിനള സഹായം നലകിയിടണ്. 2017-18 ല ഇതിനായി 40 ോകാടി രപ
വകയിരതന.
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22.വിപണി വികസനം ശകിെപടതല
ശീരഷകം: 2435-01-800-99
ശീരഷകം: 2435-01-101-85
ശീരഷകം: 4435-01-101-93
ശീരഷകം: 4401-00-190-97

(വിഹിതം. 2175.00 ലകം രപ)
(വിഹിതം. 1500.00 ലകം രപ)
(വിഹിതം. 300.00 ലകം രപ)
(വിഹിതം. 25.00 ലകം രപ)
ആെക വിഹിതം 4000.00 ലകം രപ

സംസാനത് ഉലാദകരം കചവടകാരം തമില ശകമായ ബനം നിലവിലില.
വിപണിയിെല
അടിസാന
െസൌകരയതിെനയം
മാരകറ്
ഇനലിജനസിെനയം
സാപനവതകരണ സഹായവം െമചെപടോതണതണ്. വിപണികളെട അടിസാന
െസൌകരയങള വികസിപികക, വി.എഫ്.പി.സി.െക മോഖനയള പഴം, പചകറി വിപണി
ോപാതാഹിപികക, വിപണന ഇടെപടല ഫണ് എനിവയ് വിഹിതമായി 2017-18 ല 4000 ലകം
രപ വകയിരതിയിരികന. മാരകറ് അടിസാന െസൌകരയ വികസനതില ഉളെപടതി
ോബാകതലതിലം ജിലാ തലതിലമള മാരകറകളക ോവണ സഹായം നലകനതാണ് .
െതരെഞടത കാരഷിക ഉലനങളെട വിലസിരത ഉണാകനതിനം കരഷകരക്
മികച വരമാനം ലഭയമാകക എന ലകയം നിറോവറനതിനം ോവണി വിളെവടപ കാലങളില
നിയക ഏജനസികള വഴി സംഭരണ നടപടികളിലെട വിപണിയില ഇടെപടല
നടതനതിനായാണ് വിലസിരതാ ഫണ് വകയിരതിയിടളത്.
ഗവണെമനിെന
നിബനനകളകനസതമായി സംഭരണം നടതനതിനം അതിെന െചലവകളക് ോവണി
സംഭരണ ഏജനസികളക് ആനകലയങള നലകനതിനം ഈ തക വിനിോയാഗികാവനതാണ് .
ഉലസവ കാലങളില പചകറികള സംഭരികനതിനം പചോതങ സംഭരണതിനം തക
വിനിോയാഗികാവനതാണ്. 2017-18 ല ഉലന വിപണന രംഗതിോലയള ശകമായ
ഇടെപടലിന് വകയിരതിയ തക ഉോതജകമായി വരതികനതാണ് . വകയിരതിയിടള 4000
ലകം രപയില 1500 ലകം രപയാണ് വിപണന ഇടെപടല ഫണായി മാറിവചിരികനത്.
ഇതിന പറെമ 60 ലകം രപ ആഗികളചര ൈപസസ് ോബാരഡിെന പവരതനതിനം
മാറിെവചിടണ്. വിപണികളെട അടിസാന െസൌകരയ വികസനതിനം ശീതീകരണ സംഭരണ
സംവിധാനങളകമായി 300 ലകം രപയം 2017-18 വരഷതില വകയിരതിയിരികന.
വി.എഫ്.പി.സി.െക മോഖനയള പഴം പചകറി വിപണി ോപാതാഹിപികനതിനായി 700 ലകം
രപ നീകിവചിരികന. കാരയമായ വിലവയതിയാനം ഉണാകോമാള പചകറി വികസന
പരിപാടിയിന കീഴില ോപാതാഹനം നലകന കസറകളില നിനം സംഭരികനതിന്
മാതമായിടാണ് വിപണിയില ഇടെപടനതിനള സഹായം ോഹാരടിോകാരപിന് അനവദിചിടളത് .
അംഗീകരിച ോപാജക് റിോപാരടിെന അടിസാനതിലായിരികണം തക അനവദികനത് .
തശരിലള അോഗാ ബസാറിെന വികസനതിനായി അോഗാ ഇനഡസീസ് ോകാരപോറഷന് 150
ലകം രപ വകയിരതിയിരികന.
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ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
തക (ലകം
ഘടകം
നം
രപയില)
1
700
വി.എഫ്.പി.സി.െക യെട വിപണി വികസനം
2
അഗാരക് െനറിനം വിപണി വിവരോശഖരണതിനം
50
വിലനിലവാരം
സിരെപടതവാന
വിപണിയില
3
1500
ഇടെപടനതിന്
4
ൈപസസ് ോബാരഡ്
60
വിപണിയെട
അടിസാന
െസൌകരയങള
5
300
ശകിെപടതല
6
ോഹാരടിോകാരപിനള ഓഹരി മലധനം
25
അോഗാ ഇനഡസീസ് ോകാരപോറഷനള സഹായം –
7
150
തശരിലള അോഗാ ബസാറിെന വികസനം
8
ഗാമപഞായത് തലതിലള ആഴവിപണികള
400
9
ഇോകാ ോഷാപകളെട ശയംഖല സാപികനതിന്
434
ഇ−ോപാരടലം നല കഷി മറകള പിനതടരന കരഷക
10 ഗപകളെട സംസാനതലതിലള ശയംഖല−ോസാഫ്
50
െവയര വികസനവം െനറ് വരകിംഗം
11 കരഷകമിത−പരിശീലനവം ോപാരടല
325
അടിസാനമാകിയള ോസവനവം
12 WTO CELL - പവരതന സഹായം
6
ആെക
4000
ΙX. മലയവരദനവ്
23.മലയവരദനവ്, വിളെവടപിന് ോശഷമള പരിപാലനം , ോതന ഉതപാദനം
അോഗാ ബിസിനസ് കമനി
ശീരഷകം: 2435-01-800-94
(വിഹിതം. 2700.00 ലകം രപ)
ോകരള സമദ് വയവസയില ഉദിച് വരന രണ് പതിയ ോമഖലകള ആണ്
മലയവരദനവം അോഗാ ോപാസസിംഗം. പോതയകിചം, വരമാനവരദനവിനം െതാഴില ലഭയത
ഉറപവരതനതിലം ോമലപറഞ ോമഖലകള ഉണാകാവന സാമഹിക സാമതിക
ചലനങള കണകിെലടകോമാള നിലവില മലയവരദന ോമഖലയ് വന വളരചയള
സാഹചരയം ഉെണങിലം ആവശയമായ സംരംഭങളെട എണതിലള അപരയാപത
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സംസാനത് നിലവിലണ്. കഷി വകപ് 2016 ഡിസംബറില സംഘടിപിച VAIGA 2016 െന
തടര പവരതനം എന നിലയില മലയ വരദനവിനായി ഒര ബഹത് ോപാജക് 2017-18 ല
ഏെറടകനണ്.
മലയവരദനവിെന ഭാഗമായി കിഫബി -ല നിനള ധനസഹായോതാെട വിവിധ
ജിലകളിലായി 15 അോഗാ പാരകകള സാപികനതാണ്. ആവശയമായ സാോങതിക വിദയയം
മതല മടകം ഈ പദതികായി നലകനതാണ്. അോഗാ പാരക് സാപികനതിനായി
താലപരയമളവെര െതരെഞടകനതം അതിെന നടതിപം ോമലോനാടം നടോതണതാണ് .
അോഗാപാരകകളകായള അസംസത വസകള ോകരളതിെല കരഷകരിലനിനതെന
ോശഖരികനത് ഉറപാോകണതാണ്.
മികച സംരഭകര സമരപികന മലയവരദനവ്
ോപാജകകളക് സഹായകമായി 800 ലകം രപ വകയിരതന. അോഗാ പാരകകള
സാപികനതമായി ബനെപടള പവരതന െചലവിനായി 25 ലകം രപ വകയിരതന.
സംസാനെത മലയവരദനവ് പരിപാടികള ോപാതാഹിപികനതിന് ചമതലെപടിടള
എസ്.എഫ്.എ.സി കള സഹായമായി 75 ലകം രപ വകയിരതന. എസ്.എഫ്.എ.സി
പനസംഘടിപിച് ശകിെപടതനതാണ്.
ോതനീചവളരതലം, ോതന ഉതപാദനവം ോകരളതില വളെരയധികം സാദയതയള
ോമഖലയാണ്. ോതന ഉതപാദകരകള സഹായമായം ോതനിെന മലയവരദിത ഉതപനങള
ഉതപാദിപികനതിനള സഹായകവമായാണ് വിഹിതം വകയിരതിയിടളത്. ഇതിനായി 150
ലകം രപ വകയിരതന.
നതന
സാോങതിക
വിദയയം,
ഉതപാദനവമായി
ബനെപട
പരസര
പവരതനങളകമായി പരിശീലനങള, െസമിനാറകള, ശിലശാലകള മതലായവ
സംഘടിപികനതിന് വിഹിതം വകയിരതിയിടണ്.
നീര സംസരണ ോപാജകകള നടപിലാകനതിനായി 200 ലകം രപ വകയിരതന.
മിലമയം എന.ഐ.ഐ.എസ്.റിയം ആരംഭിചിടള ഇഞി സംസരണ പാനിെന
പവരതനതിനം ഏോകാപനതിനം സാള ഫാരോമഴ് അഗി ബിസിനസ് കണോസാരഷയം
ോമലോനാടം വഹിോകണതാണ്. കടാെത വയനാട് ജിലയില മലബാര മിലക് യണിയന മോഖന
പചകറികളെട വിപണനതിനായള പദതികളകം സാള ഫാരോമഴ് അഗി ബിസിനസ്
കണോസാരഷയം ോമലോനാടം വഹിോകണതാണ്. എന.ഐ.ഐ.എസ്.റിയം സി.റി.സി.ആര.ഐ
-യം സാപിചിടള ഇനകോബഷന െസനറകള കാരയോശഷി വരദിപികനതിനള
പരിപാടികളകായി
സാള
ഫാരോമഴ്
അഗി
ബിസിനസ്
കണോസാരഷയതിന്
വിനിോയാഗികാവനതാണ്. എസ്.എഫ്.എ.സി െചറകിട ഇടതരം സംരഭകരക് ഇനഡസീസ്
വകപില നടപിലാകി വരന മാനദണങളകനസരിച് സഹായം നലകനതാണ്. ഇതിനായി
800 ലകം രപ വകയിരതന. ഒര യണിറിന് നലകാവന പരമാവധി സഹായം 50 ലകം
രപയാണ്.
സാമതിക സാപനതിലനിനള വായ അനവദിചോശഷമാണ് തക
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അനവദികനത്. സവയംസഹായ സംഘങളകം വയകിഗത യണിറകളകം ോപാജകകള
നടപിലാകനതിനായി 400 ലകം രപ വകയിരതന. സവയംസഹായ സംഘങളകം
വയകിഗത യണിറകളകം ൈമോകാെലവല യണിറകള അടിസാനമാകി പോതയക
മാനദണങള തയാറാോകണതാണ്. ൈമോകാെലവല സംരഭങളില െതാഴില ലഭയതയം
ഉപജീവന മാരഗവം ഉറപ വരതനതിന ോവണ ഊനല നലോകണതാണ് . കാരഷിക ോകാോളജ്
െവളായണി, ഐ.ഐ.എസ്.ആര ോകാഴിോകാട്, സി.പി.സി.ആര.ഐ കാസരോഗാഡ് എനീ
ഗോവഷണ സാപനങളില പതതായി 3 ഇനകോബഷന െസനറകള സാപികനതിനായി
250 ലകം രപ വകയിരതന. ഗോവഷണ സാപനങളക് സാോങതിക ോമനകള
സഹായമായി 150 ലകം രപ വകയിരതന. ഇതില 50 ലകം രപ
എന.ഐ.ഐ.എസ്.റി(സി.എസ്.എസ്.ഐ.ആര) ആയി നീകിെവചിരികന.
കരഷകരക് വിപണിയമായി ബനെപടനതിനം, കഷിയിലനിനം കാരഷിക
വയാവസായതിോലകള
മാറതിന്
സഹായികനതിനം,
മലയവരദനവ്
ോപാതാഹിപികനതിനം മറ് ബനെപട പവരതനങളകമായി ോകരള അോഗാ ബിസിനസ്
കമനി (KABCO) സാപികനതിന് ഉോദശിചിരികന.
ഈ കമനി
സവതനവം,
െതാഴിലപരമായ ോമലോനാടം വഹികനതിനമള െസഷയല പരപസ് െവഹികിള ആയി
പവരതികനതാണ്. ഇനഡയന കമനി നിയമ പകാരം രജിസര െചയന ഈ കമനി
ോകരളതിെല കാരഷിക സംസരണ ോമഖലയ് ഒര പതന ഉണരവ് നലകനതാണ് . അോഗാ
പാരകകള സാപികനതിനം അോഗാമാളകള, അോഗാബസാറകള, പചകറിയമായി
ബനെപട വയവസായങളെട വികസനം, പഴവരഗങള, നാണയവിളകള മതലായവയെട
ഗാരഹികവം അനരോദശീയവമായ വിപണിെയ KABCO സഹായികനതാണ്. സരെവകളം
സാധയതാപഠനങളം KABCO ഏെറടകനതാണ്.
കടാെത പതിയ വിപണികള
കെണതനതിനം വിവിര സാോങതിക വിദയ ോപാരടോലാടകടി നടപിലാകകയം, ഇ-െകാോമഴ്
ഐ.വി.ആര.എസ് സിസം മതലായവയിലം ഏരെപടനതാണ്.
കാരഷിക മലയവരദനവ് ശകിെപടതനതിന് ഇനഡയന ഇനസിറയട് ഓഫ് പായിംഗ് ,
IRMA എനീ സാപനങളമായള ോയാജിച പവരതനം വികസിപിെചടോകണതാണ്.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന.
കമ
ഘടകം
നം.
1
എ
ബി

മലയവരദനവ് യണിറകളകള സഹായം
െചറകിട ഇടതര കാരഷിക സംസരണ യണിറകളകള സഹായം
വയകിഗത/സവയംസഹായ
സംഘങള
അടിസാനമാകി
ഗാമപഞായത് തലതിലള മലയവരദനവ് യണിറകളൈമോകാെലവല യണിറ്
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തക
(ലകം
രപയില)
800
400

സി
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

സരകാര/െപാതോമഖല/സഹകരണ തലതിലള മലയവരദനവ്
യണിറകളകള സഹായം
പതിയ ഇനകോബഷന െസനറകള സാപികല
ഗോവഷണ സാപനങളക് സാോങതിക ോമനമകായള സഹായം
പരിശീലനം, െസമിനാറകള, ശിലശാലകള, കണസളടനസി
ോതന ഉതപാദനതിനള സഹായം
അോഗാബിസിനസ് കമനി സാപികനതിനം മാനവവിഭവോശഷി
സഹായവം
സാള ഫാരോമഴ് അഗി ബിസിനസ് കണോസാരഷയതിനള
സഹായം
സംരഭകരക് സാോങതിക വികസനതിനളള സഹായം
ഇനഡയന ഇനസിറയട് ഓഫ് പായിംഗ്, IRMA എനീ
സാപനങളമായള ോയാജിച പവരതനം
നീര സംസരണ ോപാജകകളകള സഹായം
അോഗാപാരകകളകള പവരതന സഹായം
ആെക

200
250
150
100
150
150
75
150
50
200
25
2700

24. ഗാമീണ അടിസാന െസൌകരയ വികസന നിധി (ആര.ഐ.ഡി.എഫ് )
ശീരഷകം: 4435-01-101-97
(വിഹിതം. 700 ലകം രപ)
ആര.ഐ.ഡി.എഫിന കീഴില അംഗീകരിച ോപാജകകള നടപിലാകനതിന
ോവണിയാണ് വിഹിതം, വിപണിയെട അടിസാന െസൌകരയ വികസനതിനായി 2017-18 വരഷം
നബാരഡില നിനള ആര.ഐ.ഡി.എഫ് വിഹിതം ഉപോയാഗികാവനതാണ്. ോകരള ോസറ്
െവയരെഹൌസിംഗ് ോകാരപോറഷന് ആര.ഐ.ഡി.എഫ് ോപാജകകള നടപിലാകനതിനള
സഹായവം ഇതിലനിന് നലകാവനതാണ്.
X.മറപരിപാടികള
മറ കാരഷിക പരിപാടികളെട കീഴില 2017-18 വരഷതില
3 പദതികള
ഉളെപടതിയിടണ്. 1.72 ോകാടി രപയാണ് െമാതം വിഹിതമായി വകയിരതിയിരികനത്.
25.കരഷക ോകമനിധി ോബാരഡ്
ശീരഷകം: 2401-00-109-76

(വിഹിതം. 25.00 ലകം രപ)

കഷികാരെട ഉനമനതിനായള ഒര ോകമനിധി ോബാരഡ് സാപികനതിനള
നടപടികള സവീകരിചവരന. െപനഷന പദതികളം മറ ോകമ പരിപാടികളം ോബാരഡിലെട
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നടപിലാകനതിന് ഉോദശിചിരികന. 2017-18 ല ോകമനിധി ോബാരഡിെന വികസനതിനായി
25 ലകം രപ വകയിരതിയിരികന.
26.സംോയാജിത കാരഷിക ോകാംപക്
ശീരഷകം: 2401-00-109-69

(വിഹിതം. 97.00 ലകം രപ)

തശരിലള സംോയാജിത കാരഷിക െസനറിെന നിരമാണ പവരതികള പോരാഗമിച
വരന.
പണി പരതിയാകി െസനറിെന പവരതനം ആരംഭികനതിനായി തക
വകയിരതന.
27.ഇനര നാഷനല റിസരച് ആന് െടയിനിംഗ് െസനര ോഫാര ബിോലാ സീ
െലവല ഫാമിംഗ് (IRTCBF), കടനാട്
ശീരഷകം: 2415-01-004-88
(വിഹിതം. 50.00 ലകം രപ)
‘ഇനര നാഷനല റിസരച് ആന് െടയിനിംഗ് െസനര ോഫാര ബിോലാ സീ െലവല
ഫാമിംഗ്’ കടനാടിലാണ് സാപിചിടളത്.
െസനറിെന നതന പവരതനങള
പചരിപികനതിനം മലിനീകരണം സംബനിച ോഡറാ ോബയസ് തയാറാകനതിനം കാരയോശഷി
വരദനവ് പരിപാടികളകമായി വിഹിതം വകയിരതന.
XI.സംഭരണവം സകികലം
28.ോകരള സംസാന െവയര െഹൌസിംഗ് ോകാരപോറഷന ഓഹരി മലധനം
ശീരഷകം: 4408-02-190-99
(വിഹിതം. 50.00 ലകം രപ)
ോകന െവയര െഹൌസിംഗ് ോകാരപോറഷന നലകന ഓഹരി മലധനതിന് തലയമായ
സംസാന സരകാരിെന വിഹിതമായി തക വകെകാളിചിരികന.
29. വയനാട് പാോകജ് പദതി
ശീരഷകം: 2401-00-800-27

(വിഹിതം.1900.00 ലകം രപ)

സംസാനെത ഏറവം പിോനാകാവസയിലളതം, ദരിതാവസയിലളതമായ
ജിലയാണ് വയനാട്. വളെരയധികം പദതികള ഈ ജിലയില നടപില വരതിയിടെണങിലം,
അടിസാനപരമായ പശങള ഇോപാഴം ഈ ജിലയെട വികസനെത ബാധികന. അടത
കാലതായി, ജിലയെട കാരഷിക സമദ് വയവസ അപകടകരമായ അവസയിലാണ്.
വിലയിലണാകന വയാപകമായ ഏറകറചിലകള കാരഷിക വരമാനെത വളെര വലിയ
ോതാതില അസിരെപടതനണ്. ദരിത ബാധിതരായ ജനങളെട ഉപജീവനം
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പനരദീകരികാന ോകന സംസാന സരകാരകള വിവിധ ഇടെപടല പാോകജകള
െകാണവരനണ്. വളെരകാലമായള സസിരമലാത ഭവിനിോയാഗ സമദായം െകാണം,
കാപി, കരമളക് എനിവയെട വിലയിടിവ് കാരണം സാമതികമായം, പരിസിതിോകലിച
ആഘാതങളം വയനാട് ജിലെയ ോകശതിലാകി. കീടബാധ െകാണണാകന ഉതപാദനകറവ്,
നിലവാരതകരച, കമികീടങള, ോരാഗബാധകള എനിങെനയള കാരണങള െകാണം
കരമളക് തകരചയെട ഘടതിലാണ്.
ജിലയെട കാരഷിക സമദ് വയവസയ് ഉണരോവകാന, സമചിതമായ മന-പിന
സംോയാജന ോതാട കടിയ നിരവധി ോകനീകതമായ ഇടെപടലകള നടപില വരതവാന
നിരോദശികെപടിടണ്.
കരമളകിെന പനരജീവനതിനായള സമഗ ോപാജകിന് സഹായം നലകനതാണ് .
കരമളക് സമിതികളെട പവരതനം ഏോകാപിപികനതിന് പഞായതതല അപക് സമിതികള
രപീകരികനതാണ്. പാോദശിക സമഗ കീട പരിപാലനം, ഗാഫിംഗ്, ഓരോതാോടാപിക്
ഷടസില നിനള നടീല വസകളെട ഉലാദനം, നഴറികള സാപികല, സക മലകങളെട
പോയാഗം, ോവരിെന വികസനതിനാവശയമായ പവരതനങള മറ് അതയാവശയ സഹായങള
എനിവയായി വിഹിതം ഉപോയാഗികാവനതാണ്. വയനാട് ജിലയെട കരമളക്
വികസനതിനായി 1300 ലകം രപ വകയിരതന. കരമളക് കഷിയിടങളില ോഡാളൈമറ്
പോയാഗതിനായി 175 ലകം രപ നീകിെവചിരികന.
ഘടകങള തിരിചള പദതി വിഹിതം താെഴ െകാടതിരികന
കമ
ഘടകങള
നമര
1
2
3
4
5
6
7

സമഗ കരമളക വികസനം
പദതി നടപാകല യണിറ്
മണിെന ഫലപഷി സംരകണം
ജലവിഭവങളെട വികസനം
പാോദശിക സവിോശഷതയള വിളകളെട വികസനം
സഗന െനലിനങള ോപാതാഹനം(ജീരകശാല,
ഗനകശാല)
പോതയക കാരഷിക ോമഖല(പതിയത്)
ആെക

തക
(ലകം
രപയില)
1300
10
175
215
150
50
1000
2900

2017-18 ല വകയിരതിയിടള 1300 ലകം രപയില 25 ലകം രപ
ബാഹയകണസളടനസി ഏജനസി കതയമായ ഫീലഡ് സനരശനം നടതി നിരദിഷ ഉപോദശം
നലകനതിനം ലഘോലഖകളം റഫറനസ് െമറീരിയലസം പസിദീകരികനതിനം
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വകയിരതന. മന വരഷങളില സഹായം ലഭിചിടള നഴറികളെട സഹായോതാെട നടീല
വസകളെട ഉലാദനതിനായി സമഗ തനം ആവിഷരിോകണതാണ്. ഈ പദതിയില
ലീഡസിെല ഫീലഡ് അസിസന്മാരെട സനരശനം പദതി നിരവഹണ യണിറമായി
സംോയാജിപികനതാണ്.
വരളച ബാധിത പഞായതകളില െചറിയ രീതിയിലള
ജലസംഭരണികള വികസിപിെചടകനതിനായി 215 ലകം രപ നീകിെവചിരികന.
30. പോതയക കാരഷിക ോമഖല
(എസ് . എ.ഇസഡ് )
ശീരഷകം: 2401-00-102-79
(വിഹിതം.1000.00 ലകം രപ)
പോതയക കാരഷിക വികസന ോമഖല (എസ്.എ.ഇസഡ്) എന ആശയം സംോയാജിതവം
ഫലപദവമായി പദതികള തയാറാകി ോകനീകതവം ോപാജക് അധിഷിതവമായ
ഇടെപടീലകോളാെട
കെണതിയിടള
സാധയതാോമഖലകളില
നടപിലാകനതിനായി
ഉോദശിചിടളതാണ്. അടതടത പോദശങളിലായള 1-5 ോബാകകളിലായി െതരെഞടത
വിളകളെട മിനിമം വിസൃതി, ഉതപാദനോശഷി, മണിെനയം കാലാവസയെടയം സിതി
മതലായവ അടിസാനമാകി ഓോരാ ജിലയിലം ോമഖലകള െതരെഞടകനതിനളള
മാനദണം നിശയിോകണതാണ്. ഓോരാ ോമഖലയിലം ഉതപാദനം, വിപണനം, സംസരണം,
മലയവരദനവ്, സംഭരണം, ജലോസചനം എനിവ ഉളെപടോതണതാണ്. ഓോരാ പോതയക
കാരഷിക ോമഖലയിലമള കരഷകരക് പലിശരഹിത
വായ അനവദികനതം പലിശ
സബസിഡി ഗവണെമന് വഹികനതമാണ്.
ഓോരാ പോതയക കാരഷിക ോമഖലയിലം മണ് പരിോശാധനാ ലാബകളം, കാള െസനറകള
ഉളെപെടയള കാരഷിക ോസവന ോകനങള, പാന െഹലത് കിനികകള, കാലാവസാ
ോകനങളം, ഉപോദശക സംവിധാനവം, ഓണ ഫാം െപാഡകന യണിറ് ഉളെപെടയളള
ബോയാഫാരമസികള, നടീലവസകളെട ഉതപാദന യണിറകള, വിപണികള, സംസരണതിനം
മലയവരദനവിനമളള യണിറകള, ജലോസചന സഹായം, വായലഭയമാകനതിന് ആവശയമായ
ഇടെപടീലകള,ഐ.സി.റി അടിസാനമാകിയള വിഞാന വയാപനം, കമയണിറി ോറഡിോയാ,
തോദശഭരണ സാപനങളെട സഹായോതാെടയള കരഷക വിപണികള, അധിക ഉതപാദനം
സംഭരികനതിനായള സംവിധാനം, സംോയാജിത രീതിയില കരഷകരക് സാോങതിക വിദയ
വികസിപികനതിന് പരിശീലനം നലകക എനീ സഹായങളാണ് ഉോദശിചിടളത് . പോതയക
കാരഷിക ോമഖലയിെല ോപാജകകളക് ഒര പോതയക ോമലോനാട സംവിധാനം
ആരംഭികനതാണ്. െനല്, പചകറി, വാഴ, നാളിോകരം, പകള, ൈടബല അഗികളചര
എനിവയായിടാണ് പോതയക കാരഷിക ോമഖല നിരോദശിചിടളത്.
നിരോദശിചിടള പോതയക കാരഷിക ോമഖലകള
െനല്- കടനാട്, ോകാള, ഓണാടകര, െപാകാളി, പാലകാട്, ൈകപാട്, വയനാട്
പചകറിോദവികളം, കഞികഴി, പഴയനര, ചിറര്-െകാലോങാട്
വാഴ - തശര,
പകള -വയനാട്
നാളിോകരം - ോകാഴിോകാട്
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പോതയക കാരഷിക ോമഖലയിെല വിളവികസന പരിപാടികളം മലയവരദനവ് പരിപാടികളം
അതാത് പദതികളിലതെന ഏെറടകനതാണ്. അടിസാന െസൌകരയ വികസനതിനം
അവശയസഹായതിനമായാണ് 1000 ലകം രപ വകയിരതിയിടളത്. വകയിരതിയിടള
1000 ലകം രപയില കരഷകരകള സഹായം ഉളെപടതിയിടില. പോതയക കാരഷിക
ോമഖലയില നിരോദശിചിടള പവരതനങളെട ോമലോനാടതിനായി ഒര പോതയക ചടകട്
തയാറാോകണതാണ്.
1000 ലകം രപയള വിശദമായ ോപാജക് റിോപാരട്
അംഗീകാരതിനായി തയാറാോകണതാണ്.
ോപാജക് റിോപാരടില പോതയക കാരഷിക
ോമഖലയില മറ് പദതികളില കടി നടപിലാകന വിളവികസന പവരതനങളകള
സഹായം അതിലെടയള ോനടങള വിലയിരതനതിനായി ഉളെപടോതണതാണ്.
ബി)ോകന സഹായ പദതികള
31.സംോയാജിത പദതി – കഷി ഉനതി ോയാജനയളെപെടയള മറ് ോകനാവിഷത
പദതികള (60% ോകന വിഹിതം)
ശീരഷകം: 2401-00-109-64
(വിഹിതം. 3000.00 ലകം രപ)
ശീരഷകം: 2401-00-109-65
(വിഹിതം. 20457.00 ലകം രപ)
ആെക വിഹിതം 23457.00 ലകം രപ
ോകനാവിഷത പദതികള പനസംഘടിപിചതിെന ഭാഗമായി പദതികളെട എണം
കറയകയം അനോയാജയമായ പദതികള കെണതനതിനം അവ നടപിലാകനതിനം ഉപ
പദതികളക് രപം നലകനതിനം സംസാനങളക് കടതല അധികാരം നലകിെകാണ്
സംോയാജിത പദതി എന ഒര പതിയ ആശയതിന് 2016-17 ല രപം നലകകയണായി. ോകന
ബഡജറില ഇതിനായള വിഹിതം സതാരയ മാനദണ പകാരം വകയിരതനതാണ് . പദതി
നടതിപ് കടതല സഗമമാകനതിനായി കാരഷിക ോമഖലയിെല എലാ ോകനാവിഷത
പദതികളം ഈ സംോയാജിത പദതിയിന കീഴില ഉളെപടതിയിരികന.
കഷി ഉനതി ോയാജന എന സംോയാജിത പദതിയെട 60 ശതമാനം തക ോകന
വിഹിതവം 40 ശതമാനം സംസാനവിഹിതവമാണ്. തടരന് നടപിലാകി വരന ോകനാവിഷത
പദതികളായ ോദശീയ ഭകയസരകാ മിഷന(എന.എഫ്.എസ്.എം), സംസാന ോഹാരടികളചര
വികസന പദതി (എം.ഐ.ഡി.എച്), ോദശീയ കാരഷിക സസിര പദതി(എന.എം.എസ്.എ),
എണപന, എണകര എനിവയള ോദശീയ മിഷന(എന.എം.ഒ.ഒ.പി), കാരഷിക വിജാന
വയാപനതിനം സാോങതിക വിദയകമള ോദശീയ പദതി(എന.എം.എ.റി.ഇ), രാഷീയ കഷി
വികാസ് ോയാജന(ആര.െക.വി.ൈവ), പരമരാഗത കഷി വികാസ് ോയാജന(പി.െക.വി.ൈവ),
പധാന മനി കഷി സിജയ് ോയാജന(പി.എം.െക.എസ്.ൈവ), ോകന സഹായോതാെടയള
വിള ഇനഷറനസ് പദതി എനീ പദതികള ഇതില ഉളെപടന. 2017-18 വരഷം ഈ
പദതിയെട പതീകിത ോകന സഹായമായി 23457 ലകം രപ വകയിരതന. ഇതില 3000
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ലകം രപ കാരഷിക വിജാന വയാപനതിനം സാോങതിക വിദയകള പദതിയെട ഉപ
പദതിയായ കാരഷിക വിജാന വയാപനതിനായി (എസ്.എം.എ.ഇ) നീകി െവചിരികന.
ഇതിന പറെമ 2017-18 ല പതിയ ോകനാവിഷത പദതികള ഏെതങിലം
അനവദികകയാെണങില അവയള വിഹിതവം ഇതില നിനം വഹികാവനതാണ് .
ആര.െക.വി.ൈവ യിന കീഴിലള വിഹിതം െനലകഷി വികസനം, പചകറി വികസനം, ൈജവ
കഷി
ോപാതാഹനം,
അടിസാന
െസൌകരയ
വികസനം
എനിവയായി
വിനിോയാഗികാവനതാണ്. ഈ സംോയാജിത പദതിയെട സംസാന വിഹിതം വിളപരിപാലനം
എന ഉപോമഖലയില ഉളെപടതിയിരികന.
32. ോദശീയ ബോയാഗയാസ് വികസന പരിപാടി (100 ശതമാനം ോകന സഹായ
പദതി)
ശീരഷകം: 2810-01-105-99
(വിഹിതം. 1.00 ലകം രപ)
ഈ പദതി പകാരം സാധാരണ ബോയാഗയാസ് പാനം സാനിററി ോടായ് ലറ് പാനം
സാപികനതിനം
നിരമാണ
പവരതനതിോലരെപടിരികനവരക്
പരിശീലനവം,
ഗണോഭാകാവിനം മറ് ോടണകീ ഏജനമാരകം സാമതിക സഹായവം ലകയമിടിരികന. ഒര
പാനിെന സബസിഡി നിരക് ജനറല വിഭാഗതിന് 8000 രപയം പടികജാതി-പടികവരഗ
വിഭാഗതിന് 10000 രപയമാണ്. ബോയാഗയാസ് പാന് സാപികനതിെന െചലവ്, പരിശീലന
െചലവ്, മറ പവരതന െചലവകളകം നടതിപിനമായി വിഹിതം വകെകാളിചിരികന.
ോടാകണ വിഹിതമായി വകയിരതിയിടള 1.00 ലകം രപ ോകനസഹായമായി പതീകികന.
ോകന ഗവണെമന് ോപാജക് അംഗീകരികനതിെന അടിസാനതില ആവശയമായ തക
അനവദികനതാണ്.
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Annexure - I

Governor’s Address 2017-18 pertaining to Agriculture Development &
Farmers' Welfare Department
1. My Government will formulate a Special Project to augment the income of
coconut farmers' This will be built on a massive public campaign on researchbased evidence that brings out the varied health benefits of use of coconut
products, especially pure coconut oil'
2. Brand Kerala will be introduced for spices, coconut and all other agricultural
products' 'Made in Kerala' will be made a trusted brand for all agricultural
brands. A Made in Kerala brand awareness campaign will be conducted on agri
products, on the Japanese model'
3. Special schemes will be introduced in the cooperative sector for value added
coconut Products.
4. A co-operative system for the rubber sector on the lines of the widely
acclaimed Amul model will be put in Place.
5. Technologies of International Standards will be introduced into the State for
processing and value addition of agricultural produce. A Special Fund will be
constituted for establishing modern units based on these technologies. Agro
parks will be set up to promote clusters of such units. My Government will
establish a Kerala Agri Business Company to facilitate marketing of value
added products from Kerala's own traditional and indigenous agricultural
resources under a single brand name.
6. Krishibhavans will be renamed as Karshaka Sevana Bhavans and suitably
transformed. My Government will constitute specialized Karshika Karmasenas
at State level to incorporate the use of innovative technology and expertise in
the functioning of Karshika Karmasenas and a special officer will be appointed
for this purpose.
7. A Special Research Programme will be initiated to study the impact of climate
change on crops and cultivation practices and to propose remedial measures.
Cultivation of millets and pulses will be promoted for ensuring food security.
Agali block comprising Attappady tribal zone will be declared as a Special
Agricultural Zone as part of this project. My Government shall promote
cultivation and processing of Special Rice Varieties like Jeerakasala.
Gandhakasala, Rakthasali ' Njavara etc. Mini Rice mills will be set up for this.
A special project for Wayanad district will be formulated for this purpose.
8. My Government shall augment the production of organic vegetables and the
State will be made self sufficient in vegetable production in a period of five
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years. Organic farming will be promoted throughout the State. A project will be
launched for augmenting the scientific production of organic manure, organic
pesticides and bio control agents and to ensure their quality. Marayur,
Kandalloor and Vattavada Panchayats, constituting the Anchunadu region of
Idukki will be declared as special agriculture zone for organic vegetables and
fruits.
9. My Government shall take steps to modernise the State Farms and enhance
their productivity. Farm Tourism will be encouraged. For this purpose a project
will be formulated jointly with expert assistance. My Government intends to
bring in stringent control measures for the use of pesticides in agriculture and
crops. Pesticide Residue Testing Laboratories will be established at district
level to identify the presence of pesticides in food crops harmful to human
health. The Data Bank prepared as per Kerala Conservation of paddy Land and
Wet Land Act, 2008 will be made error free with the aid of satellite images and
published in all Local Self Government Institutions. Geographical. Indication
(GI) will be ensured for the market expansion of Kerala's own indigenous and
traditional agricultural products including Marayur jaggery, thereby
augmenting income of farmers.
10. The Haritha Keralam Mission aims to integrate the promotion of cultivation of
safe to eat food, sanitation, safe disposal of waste and sustainable development
of water resources of the State. The activities will focus on household level
segregation and safe disposal of organic waste, re-use, recycling and safe
disposal of non degradable and electronic waste. Rejuvenation of tanks, ponds,
streams and rivers will be the focus in the water resource sector Organic
agriculture will be adopted to produce safe to eat vegetables and fruits and
make the State self-sufficient within the next five years.
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Annexure – II
PORTIONS OF BUDGET SPEECH 2017-18 RELATED TO AGRICULTURE
DEVELOPMENT & FARMERS’ WELFARE DEPARTMENT

PEOPLES PLAN AND DEVELOPMENTAL MISSIONS
The prime and innovative developmental intervention in the maiden year of the Left
Democratic Front Government is the emergence of the four developmental missions viz,
Haritha Kerala Mission based on Sanitation, Water and agriculture, Aardram Mission for
Health, Education protection campaign for education and Life mission for housing. The
Peoples Plan was resumed by unifying these developmental missions on regional basis. For
each sector, accurate and time bound targets were assigned. For the next four years, these
campaigns will deeply influence the life of each and every citizen of Kerala.
1.
2.
3.
4.
5.

Garbage free streets - a mindset against dumping waste for building a clean Kerala.
A drought as in 2017 would never have to occur in Kerala.
10% increase in paddy fields, self sufficiency in Horticulture, 10 crore trees.
10% increase in the number of students in public schools.
Free treatment and complete defence against incurable diseases including lifestyle
diseases.

Harithakeralam Mission-Sanitation
The first component of "Harithakeralam" Mission is sanitation. The aim is to begin
sanitation campaign by giving due emphasis on the disposal of garbage at source. The biowastes, to the maximum extent, need to be converted into bio gas or bio compost at the
source itself. The garbage that cannot be processed in this way can be converted into biocompost at the local garbage processing centre. The non-bio-degradable waste is to be
collected separately from houses and shops and processed for disposal after collecting and
segregating at the material recovery centre. Separate collection strategy needs to be evolved
for the collection and disposal of wastes from big hotels, dining halls and abattoirs.
Awareness campaigns on a large scale is a pre requisite for the success of the
aforesaid sanitation strategy. More than technology, it is the mindset of the people that needs
to be changed. People's campaign is meant for this purpose. The chief elements of sanitation
campaign will be Green Protocol for garbage reduction, separation of garbage, re-use, recycling and training to Sanitation Technicians.
Sir, I allocate Rs.127 crore for the Suchithwa Mission. The main element of sanitation
campaign in the countryside is the compost pit/manure pit in each house. 'Mini
thumboormuzhi composting' system is desirable for water-logged areas. Either way, the
project can be wholly implemented through Employment guarantee scheme.
Some Municipalities have prepared project proposals for establishing modern
abattoirs. An amount of Rs.100 crore is sanctioned from KIIFB to implement this as a
package. Similarly, an amount of Rs.100 crore is sanctioned to those Local Self Government
Institutions that have submitted project proposals for establishing modern electrical
crematoriums. KIIFB will invest Rs. 50 crore for the construction of four scientific landfills.
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Rural areas of Kerala have attained zero open area defecation status. Shortly urban
areas too will attain this status. Kerala is free from manual scavenging. But as per the
national statistics, manual scavenging is still in existence in Kerala. The reason for this is
that, in many places in Kerala, septic tanks are still being cleaned by manual labourers.
Thakazhi had brought the life of the 'Thottis' (Manual Scavengers) into the public domain of
Malayalis seven decades ago which Vidhu Vincent has portrayed in 'Manhole'. An amount of
Rs. 10 crore is earmarked for mechanizing the cleaning of manholes and septic tanks. This
waste needs to be carried to the septages for processing. An amount of Rs. 150 crore will be
invested by KIIFB for establishing 14 septage unit, one in each district.
Water Conservation
Nainital will always remain like a cool breeze in the minds of the people who had
read the novel or seen the Malayalam movie, 'Manju'. Likewise the beautiful and cooling
lakes are the blessings of Kerala. They are facing extinction. The best example is
'Sasthamkottah lake'. The condition is that 'tomorrow will be too late'. We have to intervene
today itself. The second component of 'Harithakeralam Mission' is water conservation. The
drought we experience today in Kerala is the result of our water misuse. Even though the
state is experiencing a considerable shortfall of rain, considering the national statistics on
rainfall, it is evident that we could have averted this distressful situation had we followed a
proper water conservation policy. The most important activity undertaken under
'Harithakeralam Mission' is the rejuvenation of ponds, rivulets, springs, streams, canals and
lakes. This can be fully achieved with the help of employment guarantee scheme. The slopes
of ponds and streams etc. can be protected by utilizing geo-textiles within the permissible
material cost. The services of employment guarantee schemes can be utilized for renovation
of major irrigation canals and field channels. Campaigns should be conducted on a large scale
to encourage the use of rainwater pits for rainwater harvesting and recharging of wells.
Ultimately what we need are concerted efforts in wetland based planning and soil
water conservation. If it forms part of wetland conservation project, conservation of soil in
private land can also be taken up under employment guarantee scheme. Even though the
primary basis of these activities is employment guarantee scheme, the support of experts from
Minor Irrigation Department, Soil and Water Conservation Department is indispensible. Sir, I
am allocating Rs. 102 crore for soil-water conservation activities and Rs.208 crore for minor
irrigation. These will be integrated on a regional basis for implementation.
Organic Farming
The soil-water conservation activities and compost manure are setting the stage for
the agricultural extension project of 'Sujalam; ‘Suphalam'. The main objectives are selfsufficiency in horticulture, avoidance of barren fields, comprehensive coconut farming-cumland farming and agricultural value added products etc. All families in Kerala can, at least,
on a small scale, be part of Horticultural activities. In addition to this, commercial farming on
large scale farms and cluster farming is essential. Neighbourhood groups and Self help
groups may be encouraged to undertake horticultural activities. As a part of Local Self
Government Projects, Krishi Bhavans should come forward to integrate the schemes of
different agencies to start a comprehensive local Horticulture Project.
We have enough experience in successful public participation in the field of
agriculture such as the Harithasena of Thrissur, the peoples campaign of Kanjikuzhi, the
labour bank of Kunnathukal and Agro Service Centre at Kudappanakunnu. Along with that,
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we have effective models of technology transfer and enrichment of knowledge. The approach
is to integrate these two.
If the Local Self Governments earmark at least 10 % of their development funds to
agriculture sector, then Rs. 600 crore will be available for plan schemes. We can expect Rs.
80 crore from the Centrally Sponsored Schemes. The share of State Agriculture Department
for crop maintenance is Rs. 561 crore. If we integrate all of these and co-ordinate at regional
level, we can achieve a major leap. By utilizing the service of employment guarantee scheme,
three crore saplings will be planted during the next monsoon season.
Food Security
The quality of rice supplied in the State can be enhanced if malpractices by mill
owners on the paddy procured in Kerala are eliminated. Rs.700 crore is set apart for paddy
procurement. An amount of Rs. 900 Crore is set apart for ration subsidy as well. An amount
of Rs. 200 crores for Civil Supplies Corporation, Rs. 150 crore for Consumerfed and Rs. 30
crore for Horticorp are earmarked for effective intervention in the market. Kerala State Civil
Supplies Corporation has taken part in the open market auction conducted by the Central
Government and has already procured 1400 ton rice and distributed the same in the State at
Rs. 25/- per Kilogram. This intervention will be strengthened after assessing the need.
An amount of Rs. 40 crore is set apart for the development of agricultural markets.
This can be used for the development of infrastructure and intervention capacity of VFPCK.
This allocation can also be utilised for the development of marketing centres at block level by
grama panchayats and for the promotion of weekly markets. In connection with it, an amount
of Rs. 27 crore is earmarked for the value added processing of small scale agricultural
produces and for starting agro business company.
Agriculture
The total outlay in Agriculture Sector which was Rs.1822 crore in 2016-2017 is raised
to Rs.2106 crore. From the amount of Rs.160 crore earmarked for food production, Rs.70
crore is meant for paddy and Rs.85 crore for vegetables. From the reclamation of wasteland
for rice cultivation to rice mill, a comprehensive assistance programme has been formulated
for paddy cultivation covering each stage. An amount of Rs. 12 crore has been provided for
cultivation in wasteland and for conversion of 'Oruppoo' into 'Iruppoo'. Rs.27 crore is
earmarked for providing Rs.1500 per hectre to 'Padasekhara Samithies'. Rs. 3 crore is
provided for setting up of mini rice mills in selected Co-operative Societies. The non-plan
outlay for paddy procurement is Rs.700 crore. Suitable projects will be prepared for the
special agricultural regions of Kuttanad, Onattukara, Pokkali, Kol, Palakkad, Wayanad and
Kaippad. Rs.12 crore is provided for giving assistance at the Block level to these areas.
For the promotion of agriculture and agricultural crops having regional specialties, an
amount of Rs.3.3 crore is provided. As part of promoting the crops like Ragi and Millet in
tribal areas, government will take measures for procurement of these crops for the
distribution of the same to the tribals themselves as ration. Special financial assistance will
be provided for products such as Marayoor Jaggery under this scheme.
Vegetable farming will be expanded using the prevailing cluster system under the
Agriculture Department. Rs.18 crore is set apart for giving assistance to the clusters. In
addition to this, Rs.3 crore is provided for Block Level Federations and Rs.15 crore is
provided for the schemes such as Rain Guard, Micro Irrigation, Micro Nutrient etc. Besides, a
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share of Rs.54 crore earmarked for Crop Health Management will also be made available for
vegetable farming. Rs.10 crore is provided for the promotion of organic farming. A new
component in the vegetable farming is the emphasis given to the processing and marketing.
Rs.5 crore is set apart for the vegetable producer companies.
The total outlay for coconut is Rs.45 crore. Rs.5 crore will be for the propagation of
hybrid and dwarf varieties. The arrears of the financial assistance that government had
offered to the coconut producer companies will be cleared at the earliest. Rs.10 crore is
provided for pepper and cardamom cultivation.
Rs.21 crore has been earmarked for making available high quality seeds and saplings.
Rs.32 crore is provided for Agro-service Centres. A new scheme will be launched this year
for the preservation of biodiversity and the conservation of the germplasm of indigenous
varieties of Kerala.
Even though there has been a temporary hike in the price of rubber, the price
stabilization scheme to ensure a price of Rs.150 per kg to the small scale farmers will
continue. Rs.500 crore is provided for the purpose.
An amount of Rs. 19 crore is earmarked for Wayanad Package. This amount is
intended to be utilized for pepper, original rice varieties of Wayanad and for the soil-water
conservation activities.
An amount of Rs. 90 crore is earmarked for Kasargod Package. The selection and
implementation of projects under the package will be at the district level.
Special Economic Zones have been assigned for five crops, Rice-Kuttanad, Kole,
Onattukara, Pokkali, Palakkad, Kaippad, Wayanad; Vegetable-Devikulam, Kanjikuzhi,
Pazhayannur, Chittur, Kollankode; Banana–Thrissur; Flowers-Wayanad; CoconutKozhikode. For initiating integrated activities in these Special Agro Zones, an amount of Rs.
10 crore is earmarked.
A Detailed project report for value added products in 14 Agro parks approved by
KIIFB last year is under preparation. Rs.100 to 150 crore will be made available for this from
KIIFB. More producer companies will be started for value added products from coconut.
Agricultural co-operative societies will be encouraged.
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