കേരള സർക്കാർ
സംഗ്രഹം
തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് - ‘സുഭിക്ഷ കേരളം’ - സബ്സിഡി മാർഗ്ഗകരഖയിൽ കഭദഗതിേളം
കൂട്ടികേർക്കലുേളം അംഗീേരിേ് - ഉത്തരവ് പുറപ്പപ്പടുവിക്കുന്നു.
തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് )
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1009/2020/ത.സവ.ഭ.വ.
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 29/05/2020
പരാമർശം 1. 14.02.2018-പ്പെ സ.ഉ.(കേ) 22/2018/തസവഭവ
2. 05.12.2019-പ്പെ സ.ഉ.(കേ) 157/2019/തസവഭവ
3. 06.03.2020-പ്പെ സ.ഉ.(കേ)നം.45/2020/തസവഭവ
4. 18.05.2020-പ്പെ സ.ഉ.(കേ) നം.14/2020/ആ.സ.വ
5. 20.05.2020-പ്പെ സ.ഉ.(കേ) നം. 928/2020/തസവഭവ
6. 27.05.2020-ന് കൂടിയ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതെ കോഓർഡികനഷന്
േമ്മിറ്റി തീരുമാനം
ഉത്തരവ്
1. പതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാെയളവിൽ തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
നടപ്പാക്കുന് വിേസന കരാജക്ടുേൾക്ക് അവെംബികക്കണ്ട സബ് സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരാമർശം
1 രോരം പുറപ്പപ്പടുവിേിരുന്നു. കേരളപ്പത്ത ഭക്ഷയ സവയം പരയാപ്തതയിൽ േഴിയാവുന്ത്ര
എത്തിക്കുന്തിന് െക്ഷയമിടുന് ‘സുഭിക്ഷ കേരളം’ പദ്ധതിയുപ്പട മാർഗ്ഗകരഖ പരാമർശം 4 രോരം
പുറപ്പപ്പടുവിേിട്ടുണ്ട്. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുപ്പട ഉകേശയെക്ഷയങ്ങൾ കേവരിക്കുന്തിന്
നിെവിലുള്ള
സബ്സിഡി
മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ
ചിെ
മാറ്റങ്ങൾ
അനിവാരയമാപ്പണന്്
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതെ കോഓർഡികനഷന് േമ്മിറ്റിയുപ്പട 27.05.2020-നു കൂടിയ
കയാഗം ശുപാർശ പ്പചയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വിശദമായി പരികശാധിേതിപ്പെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാമർശം 1 രോരം പുറപ്പപ്പടുവിേ മാർഗ്ഗകരഖക്ക് താപ്പഴ പറയുന് കഭദഗതിേളം
കൂട്ടികേർക്കലുേളം അംഗീേരിേ് ഉത്തരവാകുന്നു.
2. കൃഷി
2.1 തരിശ് കൃഷിക്ക് അനുവദിക്കാവുന് പരമാവധി സഹായം
(തുേ രൂപയിൽ)
ക്രമ
നം

1
2
3
4
5
6

ഇനം

നിരക്ക്
(ഒരു പ്പഹക്ടറിന് അനുവദിക്കാവുന് പരമാവധി തുേ)
േർഷേന്
ഉടമയ്ക്ക്
ആപ്പേ

പ്പനല്ല്
പേക്കറി
വാഴ
പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ (Pulses)
പ്പചറുധാനയം (Millets)
മരേീനിയും മറ്റ് േിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളം

35,000
37,000
32,000
27,000
27,000
27,000

1

5000
3000
3000
3000
3000
3000

40,000
40,000
35,000
30,000
30,000
30,000

7

മുേളിൽ പരാമർശിക്കാത്ത മറ്റ്
വിളേൾ

10,000

--

10,000

2.2 തരിശ് കൃഷിക്ക് സഹായം – മാർഗനിർകദശങ്ങൾ
2.2.1 മൂന്് വർഷത്തിെധിേമായി ോർഷിേ രവർത്തിേൾ പ്പചയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമിപ്പയ ആണ് തരിശ് ഭൂമി
ആയി പരിഗണികക്കണ്ടത് . ബന്ധപ്പപ്പട്ട കൃഷി ഓഫീസർ സാക്ഷയപ്പപ്പടുത്തണം.
2.2.2 മൂന്് വർഷത്തിെധിേമായി പൂർണമായി കൃഷിക്ക് ഉപകയാഗിക്കാത്ത പുരയിടവും (underutilized
lands) തരിശായി േണക്കാക്കി അതിൽ യഥാർഥത്തിൽ കൃഷി പ്പചയ്യുന് സ്ഥെത്തിന്
ആനുപാതിേമായ ധനസഹായം നൽോവുന്താണ്.
2.2.3 തരിശ് ഭൂമിയിപ്പെ ആദയ കൃഷിക്കു മാത്രമാണ് തരിശു കൃഷിയുപ്പട ആനുകൂെയം നൽോവുന്ത്.
2.2.4 നിർകേശിേിട്ടുള്ള ആനുകൂെയം രണ്ട് തവണേളായി നൽോം - ആദയ തവണ പ്ലാെിംഗ് നട
ക്കുകപാഴം രണ്ടാം തവണ സീസണിപ്പെ പകുതിയിലുള്ള പരികശാധനയ്ക്ക് കശഷവും ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ടികെക്ക് നൽോവുന്താണ്. ഉടമയ്ക്കുള്ള സഹായം പ്ലാെിംഗ് നടക്കുന് സമയത്ത്
നൽോവുന്താണ്.
2.2.5 ഖണ്ഡിേ 2.5-പ്പെ പ്പപാതു മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളം ബാധേമായിരിക്കും.
2.3 സ്ഥിരം കൃഷിക്ക് (Regular farming) അനുവദിക്കാവുന് പരമാവധി സഹായം - കൃഷി
പ്പചെവ് /കൂെി പ്പചെവ് സബ്സിഡി
(തുേ രൂപയിൽ)
ക്രമ
നം

1
2

ഇനം/കൃഷി

നിരക്ക് (ഒരു
പ്പഹക്ടറിന് അനുവദിക്കാ
വുന് പരമാവധി തുേ)

പ്പനല്ല് (ഒരു പൂകൃഷിക്ക് )
പന്തൽ ഉൾപ്പപ്പപ്പട
പന്തൽ ഇല്ലാപ്പത
പേക്കറി ശീതോെ പേക്കറി
(ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലേളിപ്പെ ശീതോെ പേക്കറി

22,000
25,000
20,000
30,000

പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ (Pulses)
മരേീനിയും മറ്റ് േിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളം (Tapioca and other
tubers)
വാഴ
പ്പചറുധാനയങ്ങൾ (Millets)
നിെക്കടെ (Groundnut)
എള്ളം മറ്റ് എണക്കുരുക്കളം (Sesamum & other oil seeds)
മുേളിൽ പരാമർശിക്കാത്ത മറ്റ് വിളേൾ

20,000
20,000

കൃഷി നടത്തുന് രകദശങ്ങൾക്കു മാത്രം)

3
4
5
6
7
8
9

30,000
20,000
20,000
10,000
10,000

2.4. സ്ഥിരം കൃഷിക്ക് (Regular farming) സഹായം – മാർഗനിർകദശങ്ങൾ
2.4.1 ഹ്രസവോെ വിളേൾക്ക് ഒരു വർഷം പരമാവധി രണ്ട് സീസണിൽ സഹായം നൽോം.
പ്പനൽൃഷിക്കും ഒരു വർഷം രണ്ട് രാവശയം (രണ്ട് പൂകൃഷിക്ക് ) സഹായം നൽോവുന്താണ്.
2.4.2 തരിശ്ഭൂമി കൃഷികയാഗയമാക്കുന് രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുപ്പട സാധയത പൂർ
ണമായി ഉപകയാഗപ്പപ്പടുത്തണം. തരിശ്ഭൂമി കൃഷികയാഗയമാക്കുന് രവർത്തനങ്ങൾ
2

പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർവ്വഹിക്കുേയാപ്പണങ്കിൽ സ്ഥിരം കൃഷിക്കുള്ള (regular farming)
സഹായം നൽോവുന്താണ്.
2.4.3 നിർകേശിേിട്ടുള്ള ആനുകൂെയം സീസണിപ്പെ പകുതിയിലുള്ള പരികശാധനയ്ക്ക് കശഷം ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ടികെക്ക് നൽോവുന്താണ്
2.4.4 ഖണ്ഡിേ 2.5 പ്പെ പ്പപാതു മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളം ബാധേമായിരിക്കും.
2.5 തരിശ് കൃഷിക്കു സ്ഥിരം കൃഷിക്കും ബാധേമായ പ്പപാതു മാർഗനിർകദശങ്ങൾ
2.5.1 നാമമാത്ര - പ്പചറുേിട േർഷേർ, േർഷേ കൂട്ടായ്മ/ ഗ്രൂപ്പുേൾ, കുടുംബശ്രീ കജായിെ് െയ ബിെിറ്റി
ഗ്രൂപ്പുേൾ, പാടകശഖര സമിതിേൾ, സവയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, രവാസിേൾ, രവാസി
കൂട്ടായ്മേൾ, സഹേരണ സംഘങ്ങൾ, പ്പരാഡൂസർ േപനിേൾ, ചാരിറ്റബിൾ സംഘങ്ങൾ,
യുവജന ക്ലബ്ബുേൾ തുടങ്ങി കൃഷി പ്പചയ്യുന് വയക്തിേൾക്കും ഗ്രൂപ്പുേൾക്കും നൽോം.
പ്പപാതുകമഖൊ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കബാർുേൾ, േപനിേൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളപ്പട
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ സഹായമില്ലാപ്പത േർഷേർ/ഗ്രൂപ്പുേൾ കൃഷി
പ്പചയ്യുന് അവസരത്തിലും കമൽപ്പറഞ്ഞ സഹായം അനുവദിക്കാവു ന്താണ്.
2.5.2 പ്പനൽൃഷിക്ക് താപ്പഴപ്പറയുന് ആനുകൂെയങ്ങൾ കൂടി കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും െഭയമാകുന് താണ്.
➢ ‘സുസ്ഥിര പ്പനൽൃഷി വിേസനത്തിന് ഉല്പാദകനാപാധിേൾക്കുള്ള സഹായം’ എന്
സംസ്ഥാന പദ്ധതിയുപ്പട (Plan) ഭാഗമായി ഒരു പ്പഹക്ടറിന് 5,500 രൂപ നിരക്കിൽ
നൽകുന്താണ്.
➢ പ്പനല്ലുൽപാദനത്തിന് കരാത്സാഹന സഹായം എന് സ്കീമിപ്പെ (Non Plan) ഭാഗമായി ഒരു
പ്പഹക്ടറിന് 1000 രൂപ നിരക്കിൽ നൽകുന്താണ്.
➢ പ്പനല്ലു സംഭരണത്തിപ്പെ ഭാഗമായി ഒരു േികൊഗ്രാമിന് 8 രൂപ നിരക്കിൽ ഉല്പാദന
കബാണസ് നൽകുന്താണ്.
2.5.3 വിത്ത്, വളം, േീടനാശിനിേൾ തുടങ്ങിയ ഉത്പാദകനാപാധിേളം മറ്റ് കൃഷി പ്പചെവുേളം
ഉൾപ്പപ്പപ്പട അനുവദിക്കാവുന് പരമാവധി സഹായമാണ് മുേളിൽ പട്ടിേേളിൽ നൽേിയിട്ടു
ള്ളത്. വിത്ത്, വളം േീടനാശിനിേൾ തുടങ്ങിയ ഉത്പാദകനാപാദിേൾ സബ്സിഡി
മാർഗ്ഗകരഖയിപ്പെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രോരം അനുവദിക്കുേയാപ്പണങ്കിൽ അവയുപ്പട വിെ കുറവ്
പ്പചയ്ത് (മാർഗ്ഗകരഖ രോരം ബാധേമായ ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം ഉൾപ്പപ്പപ്പടയുള്ള തുേ കുറവ്
പ്പചയ്ത് ) ബാക്കി തുേ സഹായമായി അനുവദിക്കാവുന്താണ്. എന്ാൽ പ്പനൽൃഷിയുപ്പട
ഉത്പാദകനാപാധിേൾക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് അനുവദിക്കുന് അധിേ സഹായം പട്ടിേേളിൽ
നൽേിയിട്ടുള്ള നിരക്കിന് പുറപ്പമ അനുവദിക്കാവുന്താണ്.
2.5.4 ഒറ്റ വിള (mono crop) കൃഷിക്കുള്ള സഹായങ്ങളാണ് പട്ടിേേളിൽ നൽേിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു
കപ്ലാട്ടിനുള്ളിൽ വയതയസ്ത വിളേൾ പ്പവകവ്വപ്പറയായി (75 പ്പസെ് മരേീനി, 50 പ്പസെ് പേക്കറി
എന്ിങ്ങപ്പന) കൃഷി പ്പചയ്യുന് സന്ദർഭത്തിൽ ഓകരാ വിളയും കൃഷി പ്പചയ്യുന് സ്ഥെത്തിന്
ആനുപാതിേമായി അതത് വിളേൾക്ക് അനുവദനീയമായ നിരക്കിൽ സഹായം
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അനുവദിക്കാവുന്താണ്. ഒരു കപ്ലാട്ടിൽ ബഹുവിള (multiple crops) കൃഷി പ്പചയ്യുന്
സന്ദർഭത്തിൽ മുഖയ വിളക്ക് ബാധേമായ സഹായം അനുവദിക്കാവുന്തും മുഖയവിള
ഒഴിപ്പേയുള്ള ഇടവിളേൾക്ക് വിത്തുേളം കതേളം കമല്പറഞ്ഞ സഹായത്തിനു പുറപ്പമ
മാർഗകരഖ അനുസരിച്ചു അധിേമായി നൽോവുന്തുമാണ് .
2.5.5 വിളേപ്പള സംസ്ഥാന ോർഷിേ വിേസന േർഷേ കക്ഷമ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന് വിള
ഇന്ഷവറന്സ് സ്കീമിപ്പെ ഭാഗമാകക്കണ്ടതാണ്.
2.5.6 ഭൂഉടമ സവന്തമായി കൃഷി പ്പചയ്യാതിരിക്കുേയും എന്ാൽ കൃഷി പ്പചയ്യുന്തിന് ഭൂമി വിട്ടുനൽ
ോന് സന്ദ്ധത അറിയിക്കുേയും പ്പചയ്യുന് സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയുപ്പട ഉടമസ്ഥാവോശം
ഉടമേളിൽ തപ്പന് നിെനിർത്തുന്താപ്പണന്് ഉടമേപ്പള കബാധയപ്പപ്പടുത്തിപ്പക്കാണ്ട് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്/ നഗരസഭ, ഭൂവുടമ, കൃഷി പ്പചയ്യുന്വർ തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടാകക്കണ്ടതാണ് .
ഉടമക്കുള്ള രതിഫെം എത്രപ്പയന്് തുടക്കത്തിൽ തപ്പന് ധാരണയാകുന്തിന് ശ്രമിക്കണം.
തരിശ് കൃഷിയുപ്പട ോരയത്തിൽ ഖണ്ഡിേ 2.1 രോരം ഉടമക്ക് നിശ്ചയിേിട്ടുള്ള തുേ ഉടമക്ക്
തപ്പന് നൽകേണ്ടതാണ്. ഉടമ തപ്പന്യാണ് കൃഷി പ്പചയ്യുന്പ്പതങ്കിൽ ഉടമയ്ക്കുള്ള തുേ
ഉൾപ്പപ്പപ്പടയുള്ള പ്പമാത്തം തുേയും ഉടമയ്ക്ക് നൽോവുന്താണ്.
2.5.7 നിെവിലുള്ള തണീർത്തടങ്ങളം പ്പനൽവയലുേളം മണിട്ടുയർത്തി കൃഷി പ്പചയ്യുന് രീതി ഒരു
ോരണവശാലും കരാത്സാഹിപ്പിക്കാന് പാടില്ല
2.5.8 ഈ
രവർത്തനങ്ങൾ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേൾക്കും
നഗരസഭേൾക്കും
ഏപ്പറ്റടുത്ത്
നടപ്പാക്കാവുന്താണ്. കലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുേൾക്ക് താരതകമയന വെിയ കപ്ലാട്ടുേളികൊ
പാടകശഖരം പ്പമാത്തത്തികൊ കൃഷി പ്പചയ്യുന്തിനുള്ള കരാജക്ടുേൾ ഏപ്പറ്റടുക്കാവുന്താണ്.
വെിയ കപ്ലാട്ടുേൾക്കും പാടകശഖരത്തിനും ഉള്ളിലുള്ള വയക്തിഗത േർഷേർക്ക് കലാക്ക് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തുേളിൽ നിന്നും ആനുകൂെയങ്ങൾ നൽോം.
2.5.9 കലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുേൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളപ്പട കരാജക്ടുേൾക്ക് വിഹിതവും
നൽോവുന്താണ്
2.5.10 കൃഷി വകുപ്പ്, വിവിധ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ എന്ിവിടങ്ങളിൽ നിന്്
സഹായം അനുവദിക്കുകപാൾ ഇരട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ിപ്പല്ലന്് ഉറപ്പാക്കണം.
2.6

പരാമർശം 1 രോരം പുറപ്പപ്പടുവിേ സബ് സിഡി മാർഗ്ഗകരഖയുപ്പട ഖണ്ഡിേ 6.1.6, 6.1.7, 6.1.27,
6.1.28 എന്ിവയിപ്പെ നിെവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് പേരമായി കമൽപ്പറഞ്ഞ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പപ്പടുത്തി മാർഗ്ഗകരഖ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.

2.7

ഫെവൃക്ഷ കതേൾ (പുഷ്പ-ഔഷധ സസയൃഷിക്കുള്ള വിത്തുേളം കതേളം
ഉൾപ്പപ്പപ്പട)

ജാതി കതേളം

പരാമർശം 3 രോരം പുറപ്പപ്പടുവിേ പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടിയിപ്പെ ഒരു സുരധാന പദ്ധതിയായ
‘ഒരു കോടി ഫെവൃക്ഷ കതേൾ നട്ടുവളർത്തൽ’ പദ്ധതി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുമായി
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സംകയാജിപ്പിോണ് നടപ്പാക്കുന്ത്. ഈ പദ്ധതിയുപ്പട രാധാനയം പരിഗണിേ് ഫെ
വൃക്ഷകതേളകടയും പുഷ്പ-ഔഷധ-സസയൃഷിയ്ക്കുള്ള വിത്തുേളപ്പടയും കതേളകടയും
പ്പതങ്ങിന് കതേേളകടയും ജാതി കതേളകടയും സബ്സിഡി എല്ലാ വിഭാഗം
ഗുണകഭാക്താക്കൾക്കും 100 ശതമാനമായി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നു. പരാമർശം 1 രോരം
പുറപ്പപ്പടുവിേ മാർഗ്ഗകരഖയുപ്പട ഖണ്ഡിേ 6.1.5 ഈ കഭദഗതികയാപ്പട നിെനിൽക്കുന്താണ്.
3. മൃഗസംരക്ഷണം
3.1 േറവയുള്ള പശു/േറവയുള്ള എരുമ
3.1.1. യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 60,000 രൂപായി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നു. പ്പപാതു വിഭാഗത്തിന് 50 ശതമാനം
വപ്പരയും പട്ടിേജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് 75 ശതമാനം വപ്പരയും പട്ടിേവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 100
ശതമാനം വപ്പരയും സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്താണ്.
3.1.2 രണ്ട് പശുക്കൾ/എരുമ, ോെിപ്പതാഴത്ത് എന്ിവ ഒരു പാകക്കജായി നൽകുന്തും പരിഗണി
ക്കാവുന്താണ്.
3.1.3 കമൽപ്പറഞ്ഞ രോരം പാകക്കജായി നടപ്പാക്കുന്തിന് ഉകേശിക്കുന് കരാജക്ടുേൾ
കലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുേൾക്കും ഏപ്പറ്റടുക്കാവുന്താണ്. ബന്ധപ്പപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ
നിന്നും ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിേ വാങ്ങി നടപ്പാകക്കണ്ടതാണ്.
3.1.3 ഉദാര പെിശ വയവസ്ഥയിൽ വായ്പ െഭയമാക്കുന്തിന് ശ്രമിക്കണം.
3.2

ശുചിതവ ോെിപ്പത്താഴത്ത് നിർമ്മിക്കുന്തിന് സഹായം

3.2.1 പുതിയ േറവപശു/എരുമ അനുവദിക്കുന്തിപ്പനാപ്പം ശുചിതവ ോെിപ്പത്താഴത്ത് നിർമ്മിക്കു
ന്തിനും നിെവിലുള്ള ോെിപ്പത്താഴത്തിപ്പന നവീേരിേ് ശുചിതവമുള്ള ോെിപ്പത്താഴത്ത് ആക്കി
മാറ്റുന്തിനും പ്പപാതു വിഭാഗത്തിന് പ്പചെവിപ്പെ 50 ശതമാനം പരമാവധി 25,000 രൂപ
വപ്പരയും, പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിന് പ്പചെവിപ്പെ 75 ശതമാനം പരമാവധി 37,500 രൂപ
വപ്പരയും, പട്ടിേ വർഗ്ഗവിഭാഗത്തിന് പ്പചെവിപ്പെ 100 ശതമാനം പരമാവധി 50,000 രൂപ
വപ്പരയും സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്താണ്. (യൂണിറ്റ് പ്പചെവ് - 50,000 രൂപ).
3.2.2 ോെിപ്പത്താഴത്ത് നിർമ്മിക്കുന്തിന് പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുപ്പട സാധയത ഉപകയാഗപ്പപ്പടു
ത്തണം. അതിന് േഴിയുന്ിപ്പല്ലങ്കിൽ മാത്രകമ ധനസഹായം നൽോന് പാടുള്ളൂ.
3.3

മിനി ഡയറി ഫാമുേളപ്പട ആധുനിേവത് ക്കരണം

3.3.1 അകഞ്ചാ അതിൽ കൂടുതകൊ പശുക്കളള്ള ഡയറി ഫാമുേൾക്ക് േറവയന്ത്രം, റബർമാറ്റ്,
ഓകട്ടാമാറ്റിേ് ഡ്രിന്േർ : ഹാന്ഡ് ഷവർ (പപ് ഉൾപ്പപ്പപ്പട), വീൽ ബാകരാ, ഡംഗ് സ്ക്രാപ്പർ,
ചാഫ് േട്ടർ, സ്ലറി പപ് എന്ീ ആധുനിേ സൗേരയങ്ങൾ ഒരുമികോ ഭാഗിേമാകയാ
അനുവദിക്കുന്തിന് പ്പപാതു വിഭാഗത്തിന് പ്പചെവിപ്പെ 50 ശതമാനം പരമാവധി 50,000 രൂപ
വപ്പരയും പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിന് പ്പചെവിപ്പെ 75 ശതമാനം പരമാവധി 75,000 വപ്പരയും
പട്ടിേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് പ്പചെവിപ്പെ 100 ശതമാനം പരമാവധി 1,00,000 രൂപ വപ്പരയും
സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്താണ്. (യൂണിറ്റ് പ്പചെവ് 1,00,000 രൂപ).
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3.4

തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ( ഇനം 6.2.10)

3.4.1 നാമമാത്ര - പ്പചറുേിട േർഷേർക്ക് സവന്തം ഭൂമിയിൽ കൃഷി പ്പചയ്യുന്തികനാ വയക്തിേൾക്ക്/
ഗ്രൂപ്പുേൾക്ക് പാട്ടൃഷി പ്പചയ്യുന്തികനാ ഒരു പ്പഹക്ടറിന് 15,000 രൂപ നിരക്കിൽ (യൂണിറ്റ്
പ്പചെവിപ്പെ 50% നിരക്കിൽ) കൃഷി സ്ഥെത്തിന് ആനുപാതിേമായി പരമാവധി 30,000 രൂപ
വപ്പര അനുവദിക്കാവുന്താണ്. (യുണിറ്റ് പ്പചെവ് - ഒരു പ്പഹക്ടറിന് 30,000 രൂപ).
3.5

അടുക്കള മുറ്റപ്പത്ത കോഴി വളർത്തൽ

3.5.1 അഞ്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളപ്പട ഒരു യൂണിറ്റിന് , ഗുണകഭാക്താവ് സവന്തമായി കൂട്
സ്ഥാപിക്കുേകയാ പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിക്കുേകയാ പ്പചയ്യുേയാപ്പണങ്കിൽ, എല്ലാ
വിഭാഗം ഗുണകഭാക്താക്കൾക്കും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളപ്പട വിെയുപ്പട 100 ശതമാനം പരമാവധി
600 രൂപ വപ്പര സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്താണ്. (യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 600 രൂപ).
3.5.2 കൂട് സവന്തമായി സ്ഥാപിക്കുന്തികനാ പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്തികനാ
േഴിയുന്ിപ്പല്ലങ്കിൽ താപ്പഴപ്പറയുന് രോരം സഹായം നൽോം. അഞ്ച് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളപ്പട
ഒരു യൂണിറ്റിന് പ്പപാതുവിഭാഗത്തിന് 50 ശതമാനം പരമാവധി 300 രൂപയും പട്ടിേ ജാതി
വിഭാഗത്തിന് 75 ശതമാനം പരമാവധി 450 രൂപയും, പട്ടിേവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് 100 ശതമാനം
പരമാവധി 600 രൂപയും, കൂടിന് എല്ലാ വിഭാഗം ഗുണകഭാക്താക്കൾക്കും പ്പചെവിപ്പെ 25
ശതമാനം പരമാവധി 500 രൂപയും അനുവദിക്കാവുന്താണ്. (അഞ്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളപ്പട
യൂണിറ്റ് പ്പചെവ് - 600 രൂപ, അഞ്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളപ്പട കൂടിപ്പെ യൂണിറ്റ് പ്പചെവ് 2000 രൂപ)
3.5.3 അഞ്ചിെ ഗുണിതങ്ങളായി പരമാവധി 25 കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വപ്പരയുള്ള യൂണിറ്റുേൾ
കമൽപ്പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രോരം അനുവദിക്കാവുന്താണ്.
3.5.4 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ 45 മുതൽ 60 ദിവസം വപ്പര രായമുള്ളവ ആയിരിക്കണം.
3.5.5 ോട, താറാവ് മുതൊയ വളർത്തു പക്ഷിേപ്പള നൽകുന്തിനും കോഴികുഞ്ഞുങ്ങപ്പള അഞ്ചിപ്പെ
ഗുണിതങ്ങൾ അല്ലാപ്പത നൽകുന്തിനും നിെവിലുള്ള മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ (പരാമർശം 1
രോരം പുറപ്പപ്പടുവിേ മാർഗ്ഗകരഖയുപ്പട ഖണ്ഡിേ 6.2.7) അവെംബിക്കാവുന്താണ് .
3.6 പന്ിവളർത്തൽ
3.6.1 മൂന്് മാസം വപ്പര രായമുള്ള അഞ്ച് കക്രാസ്ബീഡ് പന്ിക്കുട്ടിേളപ്പട ഒരു യൂണിറ്റിന് 90,000 രൂപ
യൂണിറ്റ് പ്പചെവിൽ പ്പപാതു വിഭാഗത്തിന് 50 ശതമാനം പരമാവധി 45,000 രൂപവപ്പരയും,
പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിന് 75 ശതമാനം പരമാവധി 67,500 രൂപവപ്പരയും പട്ടിേവർഗ്ഗ
വിഭാഗത്തിന് 100 ശതമാനം പരമാവധി 90,000 രൂപ വപ്പരയും സബ്സിഡി അനുവദിക്കാ
വുന്താണ്. [യൂണിറ്റ് പ്പചെവ് - 90,000 രൂപ (5 പന്ിക്കുട്ടിേളപ്പട പ്പചെവ് 27,500, കൂട് - 35,000,
തീറ്റ ഒരു ദിവസം 500 ഗ്രാം നിരക്കിൽ ഒരു പന്ിക്ക് 100 ദിവസകത്തയ്ക്ക് - 6250, ബകയാ ഗയാസ്
പ്ലാെ് - 20,000, മരുന്് - മറ്റ് പ്പചെവുേൾ - 1,250, ആപ്പേ 90,000 രൂപ) ]
3.6.2 ആവശയമായ കെസന്സുേൾ കനടിയിരിക്കണം.
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3.6.3 കൂട് നിർമ്മാണം പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്തിനുള്ള സാധയത ഉപകയാഗ
പ്പപ്പടുത്തണം. പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർവഹിക്കുേയാപ്പണങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്പചെവിൽ
(90,000 രൂപ) നിന്നും കൂട് നിർമ്മാണത്തിപ്പെ യൂണിറ്റ് തുേ കുറവ് പ്പചയ്തതിനു കശഷമുള്ള
ബാക്കി തുേപ്പയ അടിസ്ഥാനമാക്കി സബ്സിഡി തുേ (പ്പപാതു വിഭാഗം 50%, പട്ടിേജാതി-75%,
പട്ടിേവർഗ വിഭാഗം 100%) അനുവദിക്കാവുന്താണ്.
3.7

പരാമർശം 1 രോരം പുറപ്പപ്പടുവിേ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗകരഖയുപ്പട ഖണ്ഡിേ 6.2.1, 6.2.7, 6.2.10, 6.2.12,
6.2.16, 6.2.19 എന്ിവ കമൽപ്പറഞ്ഞ രോരം പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ഈ ഇനങ്ങളപ്പട നിെവിലുള്ള മറ്റ്
മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാപ്പത നിെനിൽക്കുന്താണ്.

4.

ഫിഷറീസ്

4.1

ഫിഷറീസ് കമഖെയിൽ താപ്പഴപ്പറയുന് മൂന്് കരാജക്ടുേളപ്പട സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പുതുതായി ഉൾപ്പപ്പടുത്തുന്നു.

4.2 വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളത്തിപ്പെ മത്സയൃഷി
4.2.1 80 ചതുരശ്ര മീറ്റർ (രണ്ട് പ്പസെ് ) വിസ്തീർണമുള്ള കുളം 40 പ്പസെീമീറ്റർ ആഴത്തിൽ
കുഴിപ്പയടുത്ത് രസ്തുത മണ് ഉപകയാഗിേ് കുളത്തിന് ചുറ്റുമായി 110 പ്പസെീമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ
ബണ്ട് രൂപീേരിേ കശഷം (ആപ്പേ 150 പ്പസ.മി) കുളത്തിൽ പടുത വിരിക്കൽ, അടിത്തട്ട്
ഒരുക്കൽ, 125 പ്പസെീ മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ജെം നിറയ്ക്കൽ, സംരക്ഷിത വെ സ്ഥാപിക്കൽ എന്ീ
രവൃത്തിേൾ നിർവഹിേ് 1000 മത്സയ കുഞ്ഞുങ്ങപ്പള നികക്ഷപിേ് വളർത്തുന്താണ് കരാജക്ട്.
[a. അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനം - 74,000 രൂപ (കുളം കുഴിക്കൽ - 18,400 രൂപ, കപാളിത്തിന്
ഷീറ്റും അനുബന്ധ സാമഗ്രിേളം - 38,000 രൂപ, വാട്ടർ പപ് - പ്പവഞ്ചവറി പപ് - സംരക്ഷിത
വെ - മറ്റ് ഉപേരണങ്ങൾ -17600 )
b. രവർത്തന പ്പചെവുേൾ - 49,000 (മത്സയ വിത്ത് -6000 രൂപ, തീറ്റ - 41,000 രൂപ, പ്പമഡിസിന്
- 2000 രൂപ)
c. ആപ്പേ യൂണിറ്റ് പ്പചെവ് - 1,23,000 രൂപ]
4.2.2 പ്പപാതു വിഭാഗം ഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക് യൂണിറ്റ് പ്പചെവിപ്പെ 40 ശതമാനവും പട്ടിേജാതി
വിഭാഗക്കാർക്ക് യൂണിറ്റ് പ്പചെവിപ്പെ 75 ശതമാനവും പട്ടിേവർഗ്ഗവിഭാഗക്കാർക്ക് യൂണിറ്റ്
പ്പചെവിപ്പെ 100 ശതമാനവും സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്താണ്. സബ്സിഡി തുേയുപ്പട മൂന്ിൽ
രണ്ട് വിഹിതം തകേശഭരണസ്ഥാപനവും മൂന്ിപ്പൊന്് ഫിഷറീസ് വകുപ്പും വഹികക്കണ്ടതാണ്.
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റം സബ്സിഡിയും
വിഭാഗം

പ്പപാതുവിഭാഗം
പട്ടിേജാതി വിഭാഗം
പട്ടിേവർഗ വിഭാഗം

യൂണിറ്റ്
നിരക്ക്
1,23,000
1,23,000
1,23,000

പരമാവധി സബ്സിഡി
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനം
32,800
61,500
82,000
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ഫിഷറീസ്
വകുപ്പ്
16,400
30,750
41,000

ആപ്പേ
49,200
92,250
1,23,000

(തുേ രൂപയിൽ)
ഗുണകഭാക്തൃ
വിഹിതം /
വായ്പ
73,800
30,750
ഇല്ല

4.2.3 ഒരു ഗുണകഭാക്താവിന് പരമാവധി 4 യൂണിറ്റുേൾവപ്പര അനുവദിക്കാവുന്താണ്.
4.3 ബകയാഫ് കളാക്ക് മത്സയകൃഷി
4.3.1 5.6 മീറ്റർ വയാസമുള്ള പ്ലാറ്റ് കഫാമിൽ 1.2 മീറ്റർ ഉയരമുള്ളതും 5 മീറ്റർ വയാസമുള്ളതുമായ ടാങ്ക്
ഇരുപ് ചട്ടക്കൂടിൽ നിർമ്മിേ് അതിനുള്ളിൽ 550 ജി.എസ്.എം േനമുള്ള പി.വി.സി ആവരണം
പ്പചയത എേ്.ഡി.പി.ഇ ഷീറ്റ് വിരിേകശഷം, ടാങ്കിൽ 4-6 പ്പസ.മി വലുപ്പമുള്ള 1250
മത്സയകുഞ്ഞുങ്ങപ്പള നികക്ഷപിേ് വളർത്തുന്താണ് കരാജക്ട്.
[a. മൂെധന പ്പചെവ് - 92,000 രൂപ (ടാങ്ക്, പി.വി.സി ആവരണം പ്പചയ്യപ്പപ്പട്ട HDPE ഷീറ്റ് വിരിേത്
- 35,000 രൂപ, കമൽക്കൂര - 5600 രൂപ, കവദുതീേരണം - പ്ലംബിംഗ് – എയർപപ് - ജനകററ്റർ
- മറ്റ് സൗേരയങ്ങൾ - 51,400 രൂപ)
b. രവർത്തന പ്പചെവുേൾ - 46,000 രൂപ (മത്സയക്കുഞ്ഞ് - 10,000 രൂപ, തീറ്റ 23,300 രൂപ,
മരുന്്- മറ്റു പ്പചെവുേൾ -12,700 രൂപ)
c. ആപ്പേ യൂണിറ്റ് പ്പചെവ് - 1,38,000 രൂപ ]
4.3.2 പ്പപാതു വിഭാഗം ഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക് യൂണിറ്റ് പ്പചെവിപ്പെ 40 ശതമാനവും പട്ടിേജാതി
വിഭാഗക്കാർക്ക് യൂണിറ്റ് പ്പചെവിപ്പെ 75 ശതമാനവും പട്ടിേവർഗ്ഗവിഭാഗക്കാർക്ക് യൂണിറ്റ്
പ്പചെവിപ്പെ 100 ശതമാനവും സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്താണ്. സബ്സിഡി തുേയുപ്പട മൂന്ിൽ
രണ്ട് വിഹിതം തകേശഭരണസ്ഥാപനവും മൂന്ിപ്പൊന്് ഫിഷറീസ് വകുപ്പും വഹികക്കണ്ടതാണ്.
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റം സബ്സിഡിയും
വിഭാഗം

യൂണിറ്റ്
നിരക്ക്

പ്പപാതുവിഭാഗം
പട്ടിേജാതി വിഭാഗം
പട്ടിേവർഗ വിഭാഗം

1,38,000
1,38,000
1,38,000

പരമാവധി സബ്സിഡി
തകേശഭരണ
ഫിഷറീസ്
ആപ്പേ
സ്ഥാപനം
വകുപ്പ്
36,800
18,400
55,200
69,000
34,500
1,03,500
92,000
46,000
1,38,000

(തുേ രൂപയിൽ)
ഗുണകഭാക്തൃ
വിഹിതം /
വായ്പ
82,800
34,500
ഇല്ല

4.3.3 ഒരു ഗുണകഭാക്താവിന് പരമാവധി 4 യൂണിറ്റുേൾ വപ്പര അനുവദിക്കാവുന്താണ്.
4.4 കുളത്തിപ്പെ േരിമീന് കൃഷി
4.4.1

കുറഞ്ഞത് 50 പ്പസെ് വിസ്തൃതിയുള്ള സ്ഥെത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മീറ്റർ ആഴമുള്ള കുളത്തിൽ ബണ്ട്
നിർമ്മിേ് അതിനുള്ളിൽ 1500 േരിമീന് കുഞ്ഞുങ്ങളം 6 േികൊഗ്രാം പ്പപാരുന് മത്സയങ്ങളം
നികക്ഷപിേ് വളർത്തുന്താണ് കരാജക്ട്.
[a. അടിസ്ഥാനസൗേരയ വിേസനം – 65,000 രൂപ (നിെവിലുള്ള കുളത്തിപ്പെ ബണ്ട് നന്ാക്കൽ
- 16,100 രൂപ, ജെവിനിമയ കപപ്പുേൾ - സംരക്ഷിത വെ തുടങ്ങിയവ – 48,900 രൂപ )
b. രവർത്തന പ്പചെവുേൾ - 85,000 രൂപ
(മത്സയവിത്ത് - 15,000 രൂപ, പ്പപാരുന് മത്സയം - 3000 രൂപ, തീറ്റ -50,000 രൂപ, കുമ്മായം കഡാകളാകമറ്റ് - 17,000 രൂപ)
c. ആപ്പേ യൂണിറ്റ് പ്പചെവ് -1,50,000 രൂപ ]

8

4.4.2

പ്പപാതു വിഭാഗം ഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക് യൂണിറ്റ് പ്പചെവിപ്പെ 40 ശതമാനവും പട്ടിേജാതി
വിഭാഗക്കാർക്ക് യൂണിറ്റ് പ്പചെവിപ്പെ 75 ശതമാനവും പട്ടിേവർഗ്ഗവിഭാഗക്കാർക്ക് യൂണിറ്റ്
പ്പചെവിപ്പെ 100 ശതമാനവും സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്താണ്. സബ്സിഡി തുേയുപ്പട മൂന്ിൽ
രണ്ട് വിഹിതം തകേശഭരണസ്ഥാപനവും മൂന്ിപ്പൊന്് ഫിഷറീസ് വകുപ്പും വഹികക്കണ്ടതാണ്.
യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റം സബ്സിഡിയും
വിഭാഗം

പ്പപാതുവിഭാഗം
പട്ടിേജാതി വിഭാഗം
പട്ടിേവർഗ വിഭാഗം

യൂണിറ്റ്
നിരക്ക്
1,50,000
1,50,000
1,50,000

ആപ്പേ

(തുേ രൂപയിൽ)
ഗുണകഭാക്തൃ
വിഹിതം /
വായ്പ

60,000
1,12,500
1,50,000

90,000
37,500
ഇല്ല

പരമാവധി സബ്സിഡി
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനം
40,000
75,000
1,00,000

ഫിഷറീസ്
വകുപ്പ്
20,000
37,500
50,000

4.4.3 ഒരു ഗുണകഭാക്താവിന് ഒരു യൂണിറ്റ് അനുവദിക്കാവുന്താണ്.
4.5
വീട്ടു വളപ്പിൽ കുളത്തിപ്പെ മത്സയകൃഷി, ബകയാഫ് കളാക്ക് മത്സയകൃഷി, കുളത്തിപ്പെ േരിമീന്
കൃഷി - പ്പപാതു മാർഗ്ഗ നിർകേശങ്ങൾ
4.5.1

മത്സയൃഷിയിൽ താല്പരയമുള്ളതും സ്ഥെ സൗേരയമുള്ളതുമായ വയക്തിേൾ, ഗ്രൂപ്പുേൾ,
കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുേൾ എന്ിവപ്പര ഈ കരാജക്ടുേളപ്പട ഗുണകഭാക്താക്കളാക്കാം.

4.5.2

അകപക്ഷയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥെ പരികശാധന നടത്തി ഗുണകഭാക്തൃ
പ്പതരപ്പഞ്ഞടുപ്പിന് നിെവിലുള്ള നിബന്ധനേൾ പാെിേ് ഗുണകഭാക്താക്കപ്പള പ്പതരപ്പഞ്ഞ
ടുക്കാവുന്താണ്.

4.5.3 വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളത്തിപ്പെ മത്സയകൃഷി, ബകയാഫ്കളാക്ക് മത്സയകൃഷി, കുളത്തിപ്പെ േരിമീന് കൃഷി
എന്ീ കരാജക്ടുേളപ്പട ചുരുക്കം സാകങ്കതിേ വിശദാംശങ്ങളാണ് യഥാക്രമം ഖണ്ഡിേ 4.2.1.,
4.3.1, 4.4.1 എന്ിവയിൽ നൽേിയിട്ടുള്ളത്. കരാജക്ടുേളപ്പട കൂടുതൽ സാകങ്കതിേ
വിശദാശംങ്ങളം അതിപ്പെ വിജയേരമായ നടത്തിപ്പിന് സവീേരികക്കണ്ട മാർഗ
നിർകേശങ്ങളം ഉൾപ്പപ്പടുത്തിപ്പക്കാണ്ടുള്ള സർക്കുെർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ
പുറപ്പപ്പടുവിക്കുന്താണ്.
4.5.4

കുളം നിർമ്മിക്കൽ പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്തിനുള്ള സാധയത
ഉപകയാഗപ്പപ്പടുത്തണം. പ്പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിർവ്വഹിക്കുന് രവർത്തനങ്ങളപ്പട
യൂണിറ്റ് തുേ അതാത് യൂണിറ്റ് പ്പചെവിൽ കുറവ് പ്പചയ്യാവുന്തും കശഷിക്കുന്
രവർത്തനങ്ങളപ്പട പദ്ധതി പ്പചെവിൽ നിന്നും സബ്സിഡി തുേയും ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതവും
നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ (പ്പപാതു വിഭാഗം 40 : 60, പട്ടിേജാതി 75 : 25, പട്ടിേവർഗ്ഗം 100 :
0) നിശ്ചയിേ് സബ്സിഡി തുേയുപ്പട മൂന്ിൽ രണ്ട് തകേശഭരണ സ്ഥപനത്തിനും മൂന്ിൽ ഒന്്
ഫിഷറീസ് വകുപ്പിനും അനുവദിക്കാവുന്തുമാണ്. കുളങ്ങളപ്പട നിർമ്മാണം ഗുണകഭാക്താവ്
കനരിട്ട് നിർവഹിക്കുന് പക്ഷം ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതത്തിൽ ഉൾപ്പപ്പടുത്താവുന്താണ്.

4.5.5 വയക്തിേൾക്കും ഗ്രൂപ്പുേൾക്കുമുള്ള കരാജക്ടുേൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേൾക്കും നഗരഭരണസ്ഥാ
പങ്ങൾക്കും നടപ്പാക്കാവുന്താണ്. എന്ാൽ ഗ്രൂപ്പുേളപ്പട ോരയത്തിൽ കലാക്ക്/ജില്ലാ
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പഞ്ചായത്തുേൾക്കും കരാജക്ടുേൾ ഏപ്പറ്റടുക്കാവുന്താണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളപ്പട
കരാജക്ടുേൾക്ക് കലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുേളിൽ നിന്് വിഹിതവും നൽോവുന്താണ്.
4.5.6 സാധനസാമഗ്രിേൾ, മത്സയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൊയവ സർക്കാർ ഏജന്സിേളായ ഏജ ന്സി
കഫാർ പ്പഡവെപ് പ്പമെ് ഓഫ് അേവാേൾേർ കേരള (ADAK), മത്സയേർഷേ വിേസന
ഏജന്സി (FFDA) എന്ിവയിൽ നികന്ാ ോർഷിേ/ക്ഷീര/മത്സയ സഹേരണ സംഘങ്ങളിൽ
നികന്ാ കനരിട്ട് വാങ്ങാവുന്താണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സവോരയ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും
ഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക് കനരിട്ട് വാങ്ങാവുന്തും ബില്ലുേൾ, വൗേറുേൾ എന്ിവ ഹാജരാക്കുന്
മുറയ്ക്ക് പരികശാധന നടത്തി പ്പചെവുേൾ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിപ്പെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള പ്പചെവിൽ
പരിമിതപ്പപ്പടുത്തി ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതത്തിൽ ഉൾപ്പപ്പടുത്താവുന്തും ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം
േഴിേ് ബാക്കി തുേ ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ സബ്സിഡിയിൽ ഉൾപ്പപ്പടുത്തി അനുവദിക്കാവുന്തുമാണ്.
4.5.7 സബ്സിഡി തുേ യൂണിറ്റിപ്പെ നിർവഹണ പുകരാഗതി വിെയിരുത്തി പണമാകയാ സാധനമാകയാ
ഗുക്കളായി അനുവദിക്കാവുന്താണ്.
4.5.8

മത്സയൃഷിപ്പയ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിപ്പെ ഇന്ഷവറന്സ് സ്കീമിപ്പെ ഭാഗമാക്കണം.

4.5.9

ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം സവന്തമായി േപ്പണ്ടത്തുന്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് കനരിടുന് സന്ദർഭത്തിൽ
ഉദാര പെിശ വയവസ്ഥയിൽ വായ്പ െഭയമാക്കാവുന്താണ്.

4.6

ഖണ്ഡിേ 4.1 മുതൽ 4.5 വപ്പരയുള്ള മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ പരാമർശം 1 രോരമുള്ള സബ്സിഡി
മാർഗ്ഗകരഖയിൽ മത്സയബന്ധന കമഖെയിപ്പെ ഉൾനാടന് കമഖെയിൽ കൂട്ടികേർക്കുന്നു.

5.

പ്പപാതുമാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ

5.1

ോർഷിേ കമഖെയിൽ നാമമാത്ര-പ്പചറുേിട േർഷേർക്കാണ് അർഹതപ്പയങ്കിലും
പ്പനൽകൃഷിയുപ്പട ോരയത്തിൽ രണ്ട് പ്പഹക്ടറിെധിേം കൃഷി പ്പചയ്യുന് േർഷേർക്കും രണ്ട്
പ്പഹക്ടർ വപ്പരയുള്ള ആനുകൂെയം നൽോവുന്താണ്. മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവിേസനം,
മത്സയവിേസനം എന്ീ കമഖെേളിൽ കുടുംബ വാർഷിേ വരുമാനം 5 െക്ഷം രൂപ
വപ്പരയുള്ളവർക്ക് ആനുകൂെയം നൽോവുന്താണ്.

5.2

ഈ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിേിട്ടില്ലാത്ത ഇനങ്ങപ്പള സംബന്ധിേിടകത്താളം പരാമർശം 1-പ്പെ
മാർഗ്ഗകരഖയിൽ നിശ്ചയിേിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാപ്പത നിെനിൽക്കുന്താണ്.

5.3 ഉത്പാദനകമഖെയിപ്പെ കരാജക്ടുേളപ്പട ഗുണകഭാക്താക്കപ്പള പ്പതരപ്പഞ്ഞടുക്കുന്തിന് പരാമർശം
5 രോരം പുറപ്പപ്പടുവിേ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ അനുസരിേ് സുഭിക്ഷ കേരളം കരാജക്ടുേളപ്പട
ഗുണകഭാക്താക്കപ്പള നിശ്ചയിക്കാവുന്താണ്.
(ഗവർണറുപ്പട ഉത്തരവിന് രോരം)
ശാരദ മുരളീധരൻ IAS
പ്രിൻസിപ്പൽ സസക്രട്ടറി
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ
നഗരോരയ ഡയറക്ടർ
ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണർ
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
കൃഷി, മൃസഗസംരക്ഷണം, ഫിഷറീസ് വകുപ്പുേളപ്പട ഡയറക്ടർമാർക്ക്
എല്ലാ ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അദ്ധയക്ഷന്മാർക്കും
എല്ലാ ജില്ലാേളക്ടർമാർക്കും
എല്ലാ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്ഓഫീസർമാർക്കും
എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്പഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർക്കും
എല്ലാ അസിസ്റ്റെ് ഡവെപ് പ്പമെ് േമ്മീഷണർമാർക്കും (ജനറൽ)
എല്ലാ നഗര ോരയ കമഖെ കജായിെ് ഡയറക്ടർമാർക്കും
എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡന്റുമാർക്കും പ്പസക്രട്ടറിമാർക്കും
എല്ലാ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡന്റുമാർക്കും പ്പസക്രട്ടറിമാർക്കും
എല്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡന്റുമാർക്കും പ്പസക്രട്ടറിമാർക്കും
എല്ലാ കോർപ്പകറഷന് കമയർമാർക്കും പ്പസക്രട്ടറിമാർക്കും
എല്ലാ നഗരസഭാ പ്പചയർമാന്മാർക്കും പ്പസക്രട്ടറിമാർക്കും
ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
പ്പചയർമാന്, കസ്റ്ററ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്
ഡയറക്ടർ, േിെ
എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ഇന്ഫർകമഷഷന് കേരള മിഷന്
േരുതൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി
ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സസക്ഷൻ ഓഫീസർ
പേർപ്പ്:1.

തകേശസവയംഭരണം കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുപ്പട കരവറ്റ്
പ്പസക്രട്ടറിമാർക്ക്
2. ോർഷികോത്പാദന േമ്മീഷണറുപ്പട പി.എയ്ക്ക്
3. തകേശസവയംഭരണം, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ഫിഷറീസ് വകുപ്പുേളപ്പട രിന്സിപ്പൽ പ്പസക്രട്ടറി
മാരുപ്പട / പ്പസക്രട്ടറിമാരുപ്പട പി.എമാർക്ക്
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