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കഥാര്ഷിക ഫലങ്ങള് സകരളതില് 
ഏടറ സുലഭമഥായി ലഭിക്കുന്നതഥാണ്. 
ഇവയില് നിന്ന് മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉത്പ 
ന്നങ്ങളുണ്ഥാക്കുകടയന്നത് ഏടറ 
ലഥാഭകരവമഥാണ്. നിലവില് ഇങ്ങടന 
യള്ള യൂണിറ്റുകള് ഏടറയിട്ന്നതും 
ഈ സമേലയില് കൂടതല് േഥാധ്യ 
തകള് തുറന്ന് നല്കുന്നു. മികച് 
രലീതിയില് പ്രവര്തിച്ചുവരുന്ന മൂല്യ 
വര്ദ്ധന യൂണിറ്റുകള്ക് പഴങ്ങള് 
േംേ് കരിക്കുന്നതിനുള്ള േംവിധഥാനങ്ങള് 
ഒരുകി നല്കിസയഥാ പുതിയ യൂണിറ്റുകള് 
രൂപലീകരിസച്ഥാ ആകും ഈ സമേലയിസലക് 
ഞങ്ങള് കൂടതലഥായി കടടന്നത്തുക.

ചക, മഥാങ്ങ, ജപനഥാപ്ിള്, പപ്ഥായ എന്നി 
ങ്ങടനയള്ള പഴങ്ങളുടട 140 മൂല്യവര്ദ്ധന 
യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിക്കുകടയന്ന 
ലക്്യമഥാണ് ഇസപ്ഥാഴുള്ളത്. ഒരു ജി്യില് 

കഥാര്ഷിക സമേലയില് േംഘകൃഷി ഉള്ടപ്ടട 
നിരവധി ഉപജലീവന പ്രവര്തനങ്ങള്ക് 
മികച് പിന്തുണയഥാണ് കുടംബശ്ലീ 
നല്കിവരുന്നത.് 68,388 കൃഷിേംഘങ്ങളഥാണ് 
ഇസപ്ഥാള് കുടംബശ്ലീയ്ക് കലീഴിലുള്ളത്. കൂടഥാടത 
കഥാര്ഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടട മൂല്യവര്ദ്ധനവ് 
നടത്തുന്ന 472 യൂണിറ്റുകളും (123 ഇടതരം 
യൂണിറ്റുകളും 349 ടചറുകിട യൂണിറ്റുകളും) 640 
കഥാര്ഷിക കച്വട േംരംഭങ്ങളും നിലവില് 
കുടംബശ്ലീയ്ക് കലീഴിലുണ്്.

സകഥാവിഡ്-19 പ്രതിേന്ധിടയത്തുടര്ന്ന് 
കൂടതല് വ്യത്യസ്തമഥായ അവേരങ്ങള് 
ഞങ്ങളുടട കര്ഷകര്ക്കും മൂല്യവര്ദ്ധന യൂണിറ്് 
അംഗങ്ങള്ക്കും സനടിടകഥാടകണടമന്ന 
ചിന്യില് നിന്നഥാണ് പഴങ്ങളുടട 
മൂല്യവര്ദ്ധന യൂണിറ്റുകള് എന്ന 
ചിന്യിസലക് എത്തുന്നത്. മഥാങ്ങ, ചക, 
ജപനഥാപ്ിള്, പപ്ഥായ എന്നിങ്ങടനയള്ള 

കാര്ഷിക ഫലങ്ങളടെ
മൂല്വര്ദ്ധനവിന്ക് േുംരുംഭങ്ങള്
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അഥവഥാ പരമഥാവധി 50,000 രൂപയഥാണ് 
ഈ പദ്ധതിയടട ഭഥാഗമഥായി ഗ്ഥാറെഥായി 
ലഭ്യമഥാക്കുക. ബഥാങ്് സലഥാണ് നിര്ബന്ധമ്. 
യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിച് സശഷം സഗ്ഡിങം 
ബ്ഥാന്ഡിങ്ങും നടത്തും.

ഓസരഥാ ജി്യില് നിന്നും യൂണിറ്റുകള് 
ആരംഭികഥാന് തഥാത്പര്യമുള്ളവടര 
കടണ്തി അവര്ക് ടപഥാതുഅവസബഥാധ 
പരിശലീലനവം ജനപുണ്യ പരിശലീലനവം 
ന ല് ക ഥാ നു ള്ള  പ്രവ ര് ത ന ങ്ങ ള് 
പുസരഥാഗമിക്കുകയഥാണ്. യൂണിറ്റുകളുടട 
സഗ്ഡിങ്- ബ്ഥാന്ഡിങ് എന്നിവ 2021 
ടഫബ്രുവരി- മഥാര്ച്് മഥാേങ്ങളിലഥായി 
പൂര്തിയഥാക്കും. പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള് സവഗം 
നശിച്ചുസപഥാകുന്നതഥായതിനഥാല് സകഥാള്ഡ് 
േ് സറ്ഥാസറജുകള് സ്ഥാപികഥാനുള്ള 
ധനേഹഥായം കൂടി ഈ പദ്ധതിയില് 
വകയിരുതിയിട്ടുണ്്.

ഇങ്ങടനയള്ള പ്രവര്തനതിലൂടട 
കുടംബശ്ലീ അംഗങ്ങള്ക് പുതിടയഥാരു 
ഉപജലീവന മഥാര്ഗ്ഗം തുറന്ന് നല്കഥാനഥാണ് 
ഞങ്ങള് ശ്മിക്കുന്നത്.

പത് യൂണിറ്റുകള് വലീതം. 4 മുതല് പത് 
വടര അംഗങ്ങളഥാകും ഒരു യൂണിറ്ിലുണ്ഥാകുക. 
ഗുണസഭഥാക്ഥാകടള കടണ്തി ടപഥാതു 
അവസബഥാധം, ജനപുണ്യം എന്നിവയില് 
പരിശലീലനം നല്കും. രൂപലീകരിക്കുന്ന പുതിയ 
യൂണിറ്റുകള്ക് സപ്രഥാജക്് തുകയടട 50% 
തുക ഗ്ഥാറെഥായി നല്കും. പരമഥാവധി 1 ലക്ം 
രൂപയഥാണ് ഇങ്ങടന നല്കുക. ഇതിടറെ 
ആദ്യ 50% യൂണിറ്് പ്രവര്തനം ആരംഭിച്് 
ഒരു മഥാേതിന് സശഷം ( േിഡിഎേിടല 
രജിേ് സട്ഷന്, ജി്ഥാ മിഷടറെ അനുമതി, 
അടിസ്ഥാന േൗകര്യ വികേന 
പൂര്തലീകരണം, അംഗലീകരിച് വഥാര്ഷിക 
പ്രവര്തന പദ്ധതി കലണ്ര് എന്നിവ 
നിര്ബന്ധം) നല്കും. സശഷിച് 50% തുക 
യൂണിറ്ിടറെ 4 മഥാേടത പ്രവര്തനതിന് 
( എഫ്എേ്എേ്എഐ ജലേന്േ്, 
ജി്ഥാ മിഷടറെ പരിശലീലനങ്ങളില് 
പടങ്ടത േര്ട്ടിഫികറ്്, എംടകഎസ്ി 
ടമഥാജബല് ആപ്ിസകഷനില് ജിസയഥാ 
ടഥാഗ്, ഉത്പന്നങ്ങള് മികച് രലീതിയില് 
പഥാക് ടചയ്ത് സലബല് ടചയ്ണം എന്നിവ 
നിര്ബന്ധം) സശഷം നല്കും. നിലവിലുള്ള 
യൂണിറ്റുകള്ക് സപ്രഥാജക്് സകഥാസ്റിടറെ 50% 


