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സുഭിക്ഷ കേരളം - പദ്ധതി ആസൂത്രണം
❑സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി തയ്യോറോക്കല് – ചുമതല ഗ്രോമ
പഞ്ചോയത്ത് / നഗരെഭ
❑ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ത് / നഗരെഭേൾകം, വകുപ്പുേൾകം ഒറ്റ
പ്ലോൻ മോത്രം
❑ലഭയമോയ കൃഷി ഭൂമി േസെത്തല്

▪ തരിശ് ഭൂമി / വീട് ഒഴിച്ചുള്ള പുരയിടം/ ഇടവിള കൃഷി സെയ്യോവുന്ന
കൃഷി ഭൂമി / മട്ടുപ്പോവ്
▪ തകേശ െവയം ഭരണ സ്ഥോപനത്തിസെ കനതൃതവത്തില് ഭൂവുടമയ്ക്ക്
ഉടമസ്ഥോവേോശസത്ത െംബന്ധിച്ച സുരക്ഷ കബോധയസപ്പത്ത്തല്

❑ ഓകരോ ഭൂ പ്രകേശത്തം ഏസറ്റത്ക്കോവുന്ന േോര്മ്ഷിേ വിളേളം
അതിനോവശയമോയ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങളം
❑ഏസറ്റത്ക്കോവുന്ന മൃഗ െംരക്ഷണ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ
❑ഏസറ്റത്ക്കോവുന്ന ഉൾനോടൻ മത്സ്യ ബന്ധന പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ
❑ഇത്തരം േോര്മ്ഷിേ – മൃഗ െംരക്ഷണ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ
ഏസറ്റത്കന്നവരുസട വിശേവിവരം
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സുഭിക്ഷ കേരളം - പദ്ധതി ആസൂത്രണം
❑വോര്മ്ഡ് തല െമിതിയുസട കനതൃതവത്തില് കൃഷി
സ്ഥലങ്ങളസടയും േര്മ്ഷേ/ഗ്രൂപ്പുേളസടയും വിവരകശഖരണം
❑അനുബന്ധ െഹോയ െംവിധോനങ്ങൾ െംബന്ധിച്ച വിശേ
വിവരം
▪ െോകേതിേ െഹോയം
▪ ജല കെെന ൌേരയങ്ങൾ
▪ പരിശീലനം
▪ വിപണി ൌേരയങ്ങൾ
▪ കമോണിട്ടറിംഗ്

❑വിശേമോയ േോര്മ്ഷിേ പദ്ധതി

▪ തകേശ െവയം ഭരണ സ്ഥോപനത്തിനു കവെി കൃഷി കമഖലയുസട വര്മ്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
▪ കലോക്ക് – ജില്ലോ പഞ്ചോയത്തേൾ അവര്മ് നടപ്പിലോക്കോൻ ഉകേശികന്ന കപ്രോജക്ട്
വിശദ്ധോംശങ്ങൾ ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്തിസന അറിയിക്കണം
▪ കൃഷി, മൃഗെംരക്ഷണം, ഫിഷറീെ്, മറ്റ് െര്മ്ക്കോര്മ് ഏജൻെിേൾ, മിഷനുേൾ
എന്നിവര്മ് നടപ്പോക്കോൻ ഉകേശികന്ന കപ്രോജക്ട് വിശദ്ധോംശങ്ങൾ അതോത് ഗ്രോമ
പഞ്ചോയത്തിസന/ മുൻെിപ്പോലിറ്റിസയ അറിയിക്കണം
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സുഭിക്ഷ കേരളം - പദ്ധതി ആസൂത്രണം

❑ േോര്മ്ഷിേ േലെര്മ് തയ്യോറോക്കല് ▪ ചുമതല : കൃഷി വകുപ്പ്
▪ ഓകരോ വിളയുസടയും ശോസ്ത്രീയ ഉത്പോേന –
വിളസവത്പ്പ് േോലം അനുെരിച്ച്
▪ സപോതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭയമോക്കണം
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സുഭിക്ഷ കേരളം - പദ്ധതി പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ
I.
1.

തരിശ് ഭൂമിേൾ കൃഷികയോഗയമോകേ

കൃഷി കയോഗയമോയ തരിശ് ഭൂമി േസെത്തല് - (ചുമതല : തകേശ െവയം ഭരണ
സ്ഥോപനങ്ങൾ)
❑ സപോതു ഉടമസ്ഥതയില് ഉള്ളത് :-െര്മ്ക്കോര്മ്, സപോതുകമഖല സ്ഥോപനങ്ങളസട
കേവശമുള്ളത്
❑ െവേോരയ ഉടമസ്ഥതയില് ഉള്ളത് : ഉടമസ്ഥസന വിശവോെത്തിസലത്ത്ത്

2.

തരിശ് ഭൂമിയില് കൃഷി സെയ്യോൻ തോല്പരയമുള്ള േര്മ്ഷേസരയും േോര്മ്ഷിേ ഗ്രൂപ്പുേസളയും
േസെത്തല് :- (ചുമതല : തകേശ െവയം ഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾ, കൃഷി ഓഫീെര്മ് ,
കുത്ംബശ്രീ െി.ഡി.എെ്.)
❑ സപോതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് :- സജ.എല്.ജി.േൾ
❑ െവേോരയ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് :- ഭൂ ഉടമ / േര്മ്ഷേൻ / നിലവിലുള്ളകതോ, പുതിയകതോ
ആയ സജ.എല്.ജി.േൾ
❑ യുവജനങ്ങൾകം, കജോലി നഷ്ടസപ്പട്ട് തിരിച്ചു വന്ന പ്രവോെിേൾകം പ്രോമുഖയം
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I. തരിശ് ഭൂമിേൾ കൃഷികയോഗയമോകല് - തുടര്മ്ച്ച

3. നിലവിലുള്ള കൃഷി ഭൂമിയില് ഉത്പോേന വര്മ്ദ്ധനവ് : (ചുമതല : കൃഷി ഓഫീെര്മ്)
❑മണ്ണ് പരികശോധന
❑അതുല്പോേന കശഷി കൂടിയ വിത്തേൾ
❑ഗകവഷണപ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ
4. േോര്മ്ഷിേ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ :❑േര്മ്ഷേര്മ്കം േര്മ്ഷേ ഗ്രൂപ്പുേൾകം േോരയ കശഷി വിേെനം (ചുമതല: കൃഷി
ഓഫീെര്മ്, കുത്ംബശ്രീ)
➢ ശോസ്ത്രീയമോയി കൃഷി സെയ്യോവുന്ന വിളേസള കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നല്േല്
➢ പരിശീലനവും െോകേതിേ പിന്തുണയും
* കൃഷി ഓഫീെര്മ് * കൃഷി വിജ്ഞോൻ കേന്ദ്ര * അകഗ്രോ െര്മ്വീെ്
സെെറുേൾ * മോസ്റ്റര്മ് ഫോര്മ്മര്മ് * ഫോര്മ്മര്മ് സഫെിലികറ്റഷൻ സെെര്മ്
* േോര്മ്ഷിേ െര്മ്വേലോശോല
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I. തരിശ് ഭൂമിേൾ കൃഷികയോഗയമോകേ - തുടര്മ്ച്ച
4. േോര്മ്ഷിേ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ :-തുടര്മ്ച്ച

❑േോര്മ്ഷിേ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾകള്ള വോയ്പ ൌേരയം ലഭയമോക്കല് (ചുമതല :
െഹേരണ െംഘങ്ങൾ, കുത്ംബശ്രീ, ബോങ്കുേൾ)
➢ പ്രോഥമിേ െഹേരണ െംഘങ്ങളില് നിന്നം, ബോങ്കുേളില്(കേരള ബോേ്,
കേരള ഗ്രോമീണ് ബോേ്, വോണിജയ ബോങ്കുേൾ ) നിന്നം വോയ്പ െഹോയം
➢ പലിശ ഇളവ് / െബ്െിഡികയോസടയുള്ള വോയ്പോ ലഭയത
➢ േിെോൻ സെഡിറ്റ് േോര്മ്ഡ് കെവനങ്ങൾ വിപുലമോക്കല്

❑ഭൂവിേെന പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ (ചുമതല: തകേശ െവയം ഭരണ സ്ഥോപനം)

➢ മഹോത്മോ ഗോന്ധി കേശീയ ഗ്രോമീണ സതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (േീര്മ്ഘ േോലമോയി
തരിശോയി േിടകന്ന ഭൂമി ഒറ്റ തവണ കൃഷി കയോഗയമോക്കല് )

➢ െോകേതിേ െഹോയം (ചുമതല: തകേശ െവയം ഭരണ സ്ഥോപനം, കൃഷി
വകുപ്പ്)
▪ മണ്ണ് പരികശോധനയും ആവശയമോയും കെര്മ്കക്കെ െോധനങ്ങളസട
ലഭയതയും
▪ വിത്തേൾ, വളങ്ങൾ , േീടനോശിനിേൾ
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I. തരിശ് ഭൂമിേൾ കൃഷികയോഗയമോകേ - തുടര്മ്ച്ച
4. േോര്മ്ഷിേ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ :-തുടര്മ്ച്ച

❑ േോര്മ്ഷിേ ഉപേരണങ്ങളം സതോഴിലോളിേളസട ലഭയതയും
▪ ഗ്രീൻ ആര്മ്മി (രൂപീേരിച്ച് പ്രവര്മ്ത്തികന്ന സ്ഥലങ്ങളില്)
▪ കവേഗ്ദ്ധ്യമുള്ള േര്മ്ഷേൻ, ഫോര്മ്മര്മ് സഫെിലികറ്റഷൻ
സെെര്മ്
▪ േോര്മ്ഷിേ േര്മ്മ കെന / പോടകശഖര െമിതി
❑ സൂക്ഷ്മ ജല കെെന ൌേരയങ്ങൾ (ചുമതല:- തകേശ െവയം
ഭരണ സ്ഥോപനം, കൃഷി വകുപ്പ്)
▪ ആവശയത്തിനനുെരിച്ച് തകേശ സ്ഥോപന കപ്രോജക്ടുേൾ
▪ മഹോത്മോ ഗോന്ധി കേശീയ ഗ്രോമീണ സതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിസല
പ്രകൃതി വിഭവ പരിപോലന പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങളമോയുള്ള
െംകയോജനം
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II. പുരയിടകൃഷി, ഇടവിള കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് കപ്രോത്സ്ോഹനം
(ചുമതല: തകേശ െവയം ഭരണ സ്ഥോപനം)
❖ കൃഷി സെയുന്നതിനനുകയോജയമോയ പുരയിടങ്ങൾ േസെത്തേ
❑ വീട് ഒഴിച്ച് സവറുസത േിടകന്ന സ്ഥലം
❑ സതങ്ങിൻ കതോപ്പ് ഉൾസപ്പസട ഇടവിള കൃഷി സെയോവുന്ന സ്ഥലം
❑ ഒഴിഞ്ഞു േിടകന്ന മട്ടുപ്പോവ് കൃഷിക്ക് (സടറസ്സ് ഫോമിംഗിന്) അനുകയോജയമോയ സ്ഥലം
❖ സ്ഥല പരിമിതിയുള്ള വോെ സ്ഥലങ്ങളില് ആധുനീേ കൃഷി രീതിേൾ കപ്രോത്സ്ോഹിപ്പിക്കല്

❑ ലംബ കൃഷി
❑ അേവോകപോണിക്സ് / കഹകരോകപോണിക്സ്
❖ പുരയിട ഉടമസ്ഥനുമോയി െംെോരിച്ച് കൃഷി സെയ്യുന്നതിന് കപ്രോത്സ്ോഹിപ്പികേ
❑ േോര്മ്ഷിേ പ്രവര്മ്ത്തനത്തിന് െവയം തയ്യോറോകുന്നവര്മ്
❑ േോര്മ്ഷിേ പ്രവര്മ്ത്തനത്തിനു െഹോയം ആവശയമുള്ളവര്മ്
❑ കൃഷി സെയ്യുന്നതിന് ഭൂമി വിട്ടുസേോത്ക്കോൻ തോല്പരയമുള്ളവര്മ്
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II. പുരയിടകൃഷി, ഇടവിള കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് കപ്രോത്സ്ോഹനം .............തുടര്മ്ച്ച

❖ പുരയിട കൃഷിക്ക് / ഇടവിള കൃഷിക്ക് െഹോയേ ഗ്രൂപ്പ് തയ്യോറോകേ
❑ വിേഗ്ദ്ധ് േര്മ്ഷേര്മ്, ഫോര്മ്മര്മ് സഫെിലികറ്റഷൻ സെെര്മ്
❑ േോര്മ്ഷിേ േര്മ്മ കെന
❑ റികെോഴ്സ് കപഴ്സണ്
❖ തകേശ െവയം ഭരണ സ്ഥോപന തല സഹല്പ്പ് കലൻ
❑ സവബ് അടിസ്ഥോനത്തില് / ആപ്പ് അടിസ്ഥോനത്തില്
❑ Q R Code, phone in, text message or email response.
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II. പുരയിടകൃഷി, ഇടവിള കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് കപ്രോത്സ്ോഹനം .............തുടര്മ്ച്ച

❖വീട്ടു വളപ്പിസല പച്ചക്കറി കൃഷി

❑ഓകരോ പഞ്ചോയത്തിലും 1500 കഗ്രോ ബോഗ് യൂണിറ്റ്
❑മുനിെിപ്പോലിറ്റിേളില് 500 കഗ്രോ ബോഗ് യൂണിറ്റ്
❑കേോര്മ്പകറഷനുേളില് 5000 കഗ്രോ ബോഗ് യൂണിറ്റ്
❑ഓകരോ ജില്ലയിലും 2 ലക്ഷം പച്ചക്കറി വിത്ത് പോയ്ക്കറ്റുകളേൾ

❖വീട്ടു വളപ്പിസല േിഴങ്ങ് വര്മ്ഗ കൃഷി
❑ഓകരോ കൃഷി ഭവൻ അടിസ്ഥോനത്തില് 1500 നടീല് വസ്തുക്കളസട
േിറ്റുകളേൾ : മരച്ചീനി േമ്പ്, മധുര േിഴങ്ങ് വള്ളിേൾ അടങ്ങിയ 200 രൂപ
േിറ്റ്

❖െംകയോജിത കൃഷി രീതി കപ്രോജക്ട്
❑റീ-ബില്ഡ് കേരള ഇനികഷയറ്റീവ്, കജവ ഗൃഹം – െംകയോജിത കൃഷി
രീതി കപ്രോജക്ട് (റ്റി.വി.(3)5208 /2020/ആത്മ തീയതി 17/03/2020 സല
െര്മ്കലര്മ്) പ്രേോരം നടപ്പിലോക്കോം
❑െഹേരണ സ്ഥോപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പോകക്കെ നബോര്മ്ഡിസെ പ്രകതയേ
പോകക്കജില് ഉൾസപ്പത്ത്തി വോയ്പ
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III. ഒരു കേോടി ഫല വൃക്ഷ കതേൾ നട്ടുവളര്മ്ത്തല്
(ചുമതല: തകേശ െവയം ഭരണ വകുപ്പ്, കൃഷി വകുപ്പ്, കെോഷയല് കഫോറസ്ട്രി,
ഹരിത കേരള മിഷൻ, മഹോത്മോ ഗോന്ധി എൻ .ആര്മ്.ഇ.ജി.എെ്. മിഷൻ)

❑ തകേശ െവയം ഭരണ സ്ഥോപനത്തിസെ 12 ഇന
പരിപോടിയിസല പ്രധോന പദ്ധതി
❑ സപോതു – െവേോരയ ഭൂമിേൾ േസെത്തി പ്രതി വര്മ്ഷം ഒരു
കേോടി ഫല വൃക്ഷ കതേൾ നട്ടുവളര്മ്ത്തല്

❑ വൃക്ഷസത്ത െംരക്ഷിക്കല് പ്രധോനം -മൂന്ൻ വര്മ്ഷം വസര
പരിപോലനം
❑ ‘പച്ചത്തരുത്ത്’ പദ്ധതിയുസട മോതൃേയില്

❑ വിേയോര്മ്ഥിേൾ, യുവജന െംഘടനേൾ, കുത്ംബശ്രീ
തുടങ്ങിയവ പ്രകയോജനസപ്പത്ത്തി പ്രോകേശിേമോയി കതേൾ
കശഖരികന്നതിനുള്ള ജനേീയ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ
12

III. ഒരു കേോടി ഫല വൃക്ഷ കതേൾ നട്ടുവളര്മ്ത്തല് .......തുടര്മ്ച്ച

❑ നഴ്സറിേൾ ആരംഭിക്കോം : െംരംഭം എന്ന നിലയിലും കപ്രോജക്ട്
തയ്യോറോക്കോം.
❑ കൃഷി ഫോമുേൾ, വി.എഫ്.പി.ഇ.സേ, േോര്മ്ഷിേ െര്മ്വേലോശോല,
അകഗ്രോ െര്മ്വീെ് സെെര്മ്, േോര്മ്ഷിേ േര്മ്മ കെന എന്നിവര്മ്
ഉത്പോേിപ്പികന്ന കതേൾ ഉപകയോഗിക്കോം
❑ മരത്തിസെ ഇനം, നട്ട പ്രകേശം, സ്ഥലം, ഉടമയുസട കപര്,
പരിപോലന ചുമതല തുടങ്ങിയ വിശേോംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ്
നിര്മ്വഹണത്തിസെ ഭോഗമോയി തയ്യോറോക്കണം.

❑ ഇത്തരം പ്രകേശങ്ങൾ ഹരിതകേരളം മിഷൻ വിേസ്സിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
‘ഹരിത ദൃഷ്ടി’ സമോകബല് ആപ്പലികക്കഷൻ ഉപകയോഗിച്ച്
ജികയോറ്റോഗ് സെയ്യുേയും കവണം.
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IV. മുട്ട, പോല്, മോംെ ഉത്പോേനത്തിന് പ്രോധോനയം സേോത്ത്ത
സേോെ് മൃഗ െംരക്ഷണ പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ കപ്രോത്സ്ോഹിപ്പിക്കല്
▪

കേോഴി, തോറോവ്, േോട എന്നിവസയ വളര്മ്ത്തല്

▪

‘കേരള െിക്കൻ’ ബ്രെഡ് ഇറച്ചി കേോഴി ഉത്പോേനം

▪

പശു, ആട്, എരുമ, കപോത്ത്, പന്നി എന്നിവസയ വളര്മ്ത്തല്

▪

കെോെ് ബ്രീഡ് പശു യൂണിറ്റുകളേൾ സ്ഥോപിക്കോൻ പദ്ധതി

▪

ശുെിതവമുള്ള േന്നേോലി സഷഡ് സ്ഥോപികന്നതിന് െഹോയം :
ഒരു പ്ലോറ്റ്കഫോം, കുടിസവള്ള ൌേരയം, മൂത്രം കശഖരികന്ന കുഴി,
െോണേം മോറ്റുകളവോനുള്ള ൌേരയം.
❖ സതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകയോജനസപ്പത്ത്തോം

▪

അകെോള കൃഷി, തീറ്റപ്പുല് കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് കപ്രോത്സ്ോഹനം

▪

വോണിജയ ക്ഷീര േര്മ്ഷേര്മ്കള്ള യന്തവല്ക്കരണ പിന്തുണ
പദ്ധതി
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v. ഉൾനോടൻ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് കപ്രോത്സ്ോഹനം
1.

2.

3.

25000 കഹോംസസ്റ്റഡ് ബകയോ കലോക്ക്
ഫോര്മ്മിംഗ്
❖ 25000 മത്സ്യസത്തോഴിലോളിേൾക്ക്
സതോഴിലവെരം
കപൾ കപോട്ട് ഫോര്മ്മിംഗ് യൂണിറ്റുകളേൾ
❖ യൂണിറ്റ് കേോസ്റ്റ് :- 8.5 ലക്ഷം രൂപ
❖ 3000 സഹക്ടര്മ് ഉപകയോഗശൂനയമോയ
ഉപ്പുസവള്ള കുളങ്ങളില്
❖ 6000 മത്സ്യസത്തോഴിലോളിേൾക്ക്
സതോഴിലവെരം
ഉപ്പു സവള്ളത്തില് കൂട്ടില് കൃഷി
❖ യൂണിറ്റ് കേോസ്റ്റ് :- 3.5 ലക്ഷം രൂപ
❖ 5000 യൂണിറ്റ്
❖ 12,000 മത്സ്യസത്തോഴിലോളിേൾക്ക്
സതോഴിലവെരം

4.

ഒരു സനല്ല് ഒരു മത്സ്യം പദ്ധതി
❖
❖
❖

5.

പത്തോ കുളത്തില് മത്സ്യ കൃഷി
▪
❖
❖

6.

13, 000 സഹക്ടര്മ് ഉപകയോഗ
ശൂനയമോയ പോട കശഖരങ്ങളില്
െംകയോജിത കൃഷി
ഒരു സഹക്ടറിന് 20000 രൂപ
13, 000 മത്സ്യസത്തോഴിലോളിേൾക്ക്
സതോഴിലവെരം
യൂണിറ്റ് കേോസ്റ്റ് : ഒരു ലക്ഷം രൂപ
5000 യൂണിറ്റുകളേൾ
5000 മത്സ്യസത്തോഴിലോളിേൾക്ക്
സതോഴിലവെരം

14 സമോകബല് അേവോ ലോബുേൾ
❖
❖

മത്സ്യ കൃഷി െംരംഭങ്ങൾക്ക്
കരോഗ നിരീക്ഷണത്തിനോയി ജില്ലോ
തല െംവിധോനം
യൂണിറ്റ് കേോസ്റ്റ് : 25 ലക്ഷം രൂപ
15

VI. പ്രോകേശിേ വിപണി ൌേരയങ്ങൾ ഒരുക്കല്
▪

▪
▪
▪
▪

നിലവിലുള്ള െംവിധോനങ്ങൾ പരമോവധി വിനികയോഗിക്കണം
▪ കഹോര്മ്ട്ടികക്കോര്മ്പ്പ്
▪ വി.എഫ്.പി.െി.സേ.
▪ ഫോര്മ്മര്മ് സപ്രോഡൂകെഴ്സ് ഓര്മ്ഗകനകെഷൻ (FPOs)
▪ ഇകക്കോ കഷോപ്പ്
▪ ഫോര്മ്മര്മ് റീസട്ടയില് ഔട്ട്സലറ്റ് (FROs)
▪ േോര്മ്ഷിേ െഹേരണ കസ്റ്റോറുേൾ
▪ കുത്ംബശ്രീ വിപണന യൂണിറ്റുകളേൾ
ഗ്രോമീണ ആഴ്ച െന്തേളസട നിര്മ്മോണം - സതോഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയില്
ഓണ് കലൻ മോര്മ്ക്കറ്റിംഗ് െോധയതേൾ
വിവിധ മോര്മ്ക്കറ്റുകളേളസട അസപ്പക്സ് കബോഡി
വിപണനം േഴിഞ്ഞു പണം േര്മ്ഷേസെ അസക്കൗെില്
ലഭികന്നതിനുള്ള െംവിധോനം
16

VII. ഭക്ഷയ െംസ്കരണ – മൂല്ലയ വര്മ്ദ്ധിത പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങസള
കപ്രോത്സ്ോഹിപ്പിക്കല്
❖ മൂല്ലയ വര്മ്ദ്ധിത ഉത്പന്ന യൂണിറ്റുകളേൾ
❑ നിലവിലുള്ള െംരംഭങ്ങസള പ്രവര്മ്ത്തനക്ഷമോമോക്കല്
❑ പുതിയ ഉത്പോേന യൂണിറ്റുകളേൾ സ്ഥോപിക്കല്
❑ സതോഴിലവെരങ്ങൾ : യുവോക്കൾകം, പ്രവോെിേൾകം
❖ ഭക്ഷയ െംസ്കരണ വയവെോയ യൂണിറ്റുകളേൾ
❑ പ്രോകേശിേ േോര്മ്ഷിേ ഉത്പന്നങ്ങസള അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള
മൂല്ലയ വര്മ്ദ്ധിത െംരംഭങ്ങൾ
❑ വയവെോയ വകുപ്പ്, കൃഷി വകുപ്പ്, െഹേരണ സ്ഥോപനങ്ങൾ
എന്നിവയുസട കെവനവും ഏകേോപനവും ഉറപ്പോക്കല്
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VII. ഭക്ഷയ െംസ്കരണ – മൂല്ലയ വര്മ്ദ്ധിത പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങസള
കപ്രോത്സ്ോഹിപ്പിക്കല് - തുടര്മ്ച്ച
❖ നിലവിലുള്ള പദ്ധതിേളമോയി െംകയോജിപ്പികച്ചോ, തകേശ െവയം ഭരണ
സ്ഥോപനത്തികലകയോ, മറ്റ് ബന്ധസപ്പട്ട വകുപ്പുേളിസലകയോ വയബിലിറ്റി
ഗയോപ്പ് ഫെ് ഉപകയോഗിച്ച് െംരംഭേര്മ്ക്ക് െോമ്പത്തിേ പിന്തുണ.
❖ 12 ഇന പരിപടിയിസല കലോക്കല് എംകപ്ലോസെെ് അഷൂറൻെ് കപ്രോഗ്രോമില്
ഉൾസപ്പത്ത്തോം (06/03/2020 സല െ.ഉ.(കേ.) നം.45/2020 /ത.െവ.ഭ.വ.)
❖ കലോക്ക് – ജില്ലോ പഞ്ചോയത്തേൾ / നഗര െഭോ തലത്തില്
പ്രവര്മ്ത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം സെയ്യോം.
❖ വയവെോയ വകുപ്പിസെ െോകേതിേ പിന്തുണ
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VIII. ഉത്പന്ന െംഭരണം
▪ ഭകക്ഷയോത്പോേനകത്തോസടോപ്പം െംഭരണ
ൌേരയങ്ങൾ ഉെോവണം
❖ കേോൾഡ് കടോകറജ്
❖ ധോനയ പ്പുരേൾ
❖ െീകറോ എനര്മ്ജി കൂൾ കെമ്പര്മ്
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നന്ദി
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