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എന്താണ് വൻ ധൻ പദ്ധതി? 

മൈനർ ഫുഡ ്പ്രൊഡകസ്് (എംഎഫ്രി) ശേഖരണത്തിൽ ഏർപെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിവൊസികപെ 

്രകൃതിവിഭവങ്ങെുപെ രരൈൊവധി വിനിശ ൊഗത്തിൽ സഹൊ ിക്കുക ും അവർക്്ക 

സുസ്ഥിരൈൊ  ഉരജീവനൈൊർഗം നൽകുക ും പെയ്തുപകൊണ്്ട അവരുപെ സൊമ്പത്തിക വികസനം 

ഈ രദ്ധതി ലക്ഷ്യൈിെുന്നു. 

ഇത ് 'എംഎസ്പി ശഫൊർ എംഎഫ്പി സ്കീൈിന്പെ' ഒരു ഘെകൈൊണ ് - 'ൈിനിൈം സശെൊർട്ട ് മ്രസ ്

(എംഎസ്പി) ൈുശഖന പെെുകിെ വന ഉൽരന്നങ്ങൾ (എംഎഫ്പി) വിരണനം പെയ്യുന്നതിനു്ള 

സംവിധൊനവും എംഎഫ്പിക്കു്ള ൈൂലയ േൃംഖല ുപെ വികസനവും ഇതിൽ ഉൾപെെുന്നു. 
 

27 സംസ്ഥൊനങ്ങെും 307 ജില്ലകെും ഉൾപെെുന്നതൊണ ്വൊൻ ധൻ രരിരൊെി. 

ഈ സ്കീൈിന് കീഴിൽ, വൻ ധൻ വികൊസ് ശക്രങ്ങൾ രൂരീകരിച്ചു, മനരുണയ പൈച്ചപെെുത്തലും 

ശേഷി വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനു്ള രരിേീലനവും ്രൊഥൈിക സംസ്കരണവും ൈൂലയവർദ്ധന 

സൗകരയങ്ങെും ശക്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. 

2020 ൈൊർച്ചിൽ വൻ ധൻ ശ ൊജന ുപെ 200 ദിവസപത്ത െിശെൊർട്ട ്TRIFED രുെത്തിെക്കി. 

െിശെൊർട്ടിൽ എെുത്തുകൊണിച്ച ്രധൊന സവിശേഷതകൾ െുവപെ രരൊൈർേിച്ചിരിക്കുന്നു: 

1. വൻ ധൻ ഉൽരന്നങ്ങെുപെ വിൽെന  2023-ഓപെ 300 ശകൊെി ിൽ നിന്ന ് 10000 ശകൊെി 

രൂര ൊക്കുക ൊണ ്ലകഷ്യം . 

2. 1205 വൻ ധൻ വികൊസ് ശക്രങ്ങൾ സ്ഥൊരിച്ചു. 15 സവ ം സഹൊ  സംഘങ്ങെും 

(എസ്എച്ച്ജി) 300 ഗുണശഭൊക്തൊക്കെും ഓശരൊ വൻ ധൻ ശക്രത്തിനു കീഴിലുൈുണ്ട.് 

3. 3.7 ലക്ഷ്ൈൊണ ്ഗുണശഭൊക്തൊക്കെുപെ എണ്ണം. 

4. 18075 സവ ം സഹൊ  സംഘങ്ങൾ വൻ ധൻ രദ്ധതി ുൈൊ ി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു. 

5. രദ്ധതി ുപെ നെത്തിെിനൊ ി ശക്രം 16579 ലക്ഷ്ം രൂര ഫണ്ട ്അനുവദിച്ചു. 

6. 100% ശക്ര ധനസഹൊ ശത്തൊപെ ു്ള രദ്ധതി ൊണിത.് 

7. ലഭയൈൊ  MFP-കൾ രരൈൊവധി ്രശ ൊജനപെെുത്തുന്നതിന് നൂതനവും 

പെലവുകുെഞ്ഞതുൈൊ  സൊശേതികവിദയ വികസിെിക്കുന്നതിനൊ ി TRIFED തെി ഇതര 

വന ഉൽരന്നങ്ങെുപെ (NTFPs) ഗശവഷണ രദ്ധതികൾ ഏപെെുത്തു. 

8. മ്െഫുഡ ്ശ്രൊജക്െ ്- ആദിവൊസി വരുൈൊനം വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനൊ ി മ്െബൽ 

അഫശ ഴ്സ ്ൈ്രൊല ത്തിന്പെ ും ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വയവസൊ  ൈ്രൊല ത്തിന്പെ ും 

സം ുക്ത രദ്ധതി. 

9. പെക ്ശഫൊർ മ്െബൽസ് ശ്രൊ്ഗൊം - ഇത ്ഒരു സംരംഭകതവ മനരുണയ വികസന 

രരിരൊെി ൊണ,് TRIFED 27 സംസ്ഥൊനങ്ങൾക്കൊ ി IIT, IIM, TISS ൈുതലൊ വ ുൈൊ ി 

സഹകരിച്ച ്്രവർത്തിക്കുന്നു. 

വൻ ധൻ രദ്ധതി നെെൊക്കൽ 

വിവിധ തലങ്ങെിൽ മ്െബൽ അഫശ ഴ്സ് ൈ്രൊല ം ൈുശഖന ൊണ ് വൻ ധൻ ശ ൊജന 

നെെൊക്കുന്നത:് 

ദേശീയ തലം ശനൊഡൽ വകുെ:് ആദിവൊസികൊരയ ൈ്രൊല ൈൊണ ്
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ദേന്ദ്ര 

തലത്തിൽ 

മ്െപഫഡ ്ഇരയ (മ്െബൽ ശകൊഓെശെെീവ ്ൈൊർക്കെിംഗ് പഡവലര്

പൈന്െ ്പഫഡശെഷൻ ഓഫ ്ഇരയ) ആണ ്ശനൊഡൽ ഏജൻസി. 

സംസ്ഥാന 

തലം 

മൈനർ ശഫൊെസ്്റ്റ പ്രൊഡയൂസ ്സ്കീൈുകൾക്കൊ ു്ള സംസ്ഥൊന ശനൊഡൽ 

ഏജൻസികെും (എംഎഫ്പി) ജില്ലൊ കെക്ടർൈൊരും 

യൂണിറ്്റ 

ലലവൽ 

വൻ ധൻ വികൊസ് സൈൂഹം രൂരീകരിക്കുന്നതിന് ഏകശദേം 30 അംഗങ്ങൾ 

അെങ്ങുന്ന ഒരു എസ്എച്ചജ്ി ശവണം. 

 ്രൊശദേിക വൻ ധൻ വികൊസ് ശക്രങ്ങൾ നി ്രിക്കുന്നത ്വൊൻ ധൻ എസ്എച്ചജ്ി 

്രതിനിധികൾ അെങ്ങുന്ന ഒരു ൈൊശനജിംഗ ്കമ്മിെി ൊണ.് 

  ൂണിെ ്തലത്തിൽ, വൊൻ ധൻ വികൊസ് സൈൂഹത്തിപല അംഗങ്ങൾക്ക ്രരിേീലനം 

നൽകുക ും അവർ കൊട്ടിൽ നിന്ന ്ശേഖരിക്കുന്ന ഉൽെന്നങ്ങെുപെ ൈൂലയം 

വർദ്ധിെിക്കുന്നതിന് ്രവർത്തന ൈൂലധനം നൽകുക ും പെയ്യുന്നു. 

സുസ്ഥിര വിെപവെുെ,് ശേഖരണം, ്രൊഥൈിക സംസ്കരണം, ൈൂലയവർദ്ധന എന്നിവ ിൽ 

ആദിവൊസികൾക്ക ് രരിേീലനം നൽകും. വയൊരൊരശ ൊഗയൈൊ  അെവിൽ അവ ുപെ ശസ്റ്റൊക്്ക 

സൈൊഹരിക്കൊനും വൻ ധൻ വികൊസ് ശക്ര ിപല ്രൊഥൈിക സംസ്കരണ സൗകരയവുൈൊ ി 

അവപ  ബന്ധിെിക്കൊനും ക്ലസ്റ്റെുകെൊ ി രൂരീകരിക്കും. 

ശഗൊ്തങ്ങെുപെ സൊമ്പത്തിക രുശരൊഗതി ിലും വികസനത്തിലും ഈ ശക്രങ്ങൾ ഒരു ്രധൊന 

രേ് വഹിക്കുന്നു. MFP സമ്പന്നൈൊ  ്രശദേങ്ങെിൽ നിന്നു്ള പെെുകിെ വന ഉൽരന്നങ്ങപെ 

അെിസ്ഥൊനൈൊക്കി ു്ള സുസ്ഥിരൈൊ  ഉരജീവനൈൊർഗം ്രദൊനം പെയ്യുന്നതിനൊ ി 

ആദിവൊസികപെ അവരുപെ ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഏെവും ൈികച്ച രീതി ിൽ ഉരശ ൊഗിക്കൊൻ 

സഹൊ ിക്കുന്നു. 

അെിസ്ഥൊന സൗകരയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും െിട്ട ൊ  േൊസ്്തീ  ൈൊർഗങ്ങെിലൂപെ ൈൂലയവർദ്ധനവ ്

ഏപെെുക്കുന്നതിനു്ള സൊഹെരയപൈൊരുക്കി ും ശക്ര-സംസ്ഥൊന സർക്കൊരുകൾ ആവേയൈൊ  

രിരുണ നൽകും. 

 TRIFED 

മ്െബൽ അഫശ ഴസ്് ൈ്രൊല ം 1987-ൽ മ്െബൽ ശകൊഓെശെെീവ ്ൈൊർക്കെിംഗ് പഡവലര്

പൈന്െ ്പഫഡശെഷൻ ഓഫ ്ഇരയ (TRIFED) ആരംഭിച്ചു. 
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TRIFED-ന് രണ്ട ്്രധൊന ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട:് 

 ആദിവൊസി ഉൽെന്നങ്ങെുപെ െില്ലെ വിരണനം 

 MFP വികസനം (മൈനർ ശഫൊെസ്്റ്റ പ്രൊഡകസ്്) 

ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

 ശഗൊ്തവർഗ െരക്കുകെുപെ വിരണി പൈച്ചപെെുത്തുക ും വികസിെിക്കുക ും 

പെയ്തുപകൊണ്്ട ആദിവൊസി സൈൂഹത്തിന്പെ സൊൈൂഹിക-സൊമ്പത്തിക വികസനം 

ശ്രൊത്സൊഹിെിക്കുക ും പെയ്യുക. 

 TRIFED ഒരു ൈൊധയൈൈൊ ും ശഗൊ്തവർഗ്ഗക്കൊപര അവരുപെ ഉൽെന്നങ്ങൾ വിൽക്കൊൻ 

സഹൊ ിക്കുന്ന ഒരു സഹൊ ി ൊ ും ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

 ശഗൊ്തകല, തുണിത്തരങ്ങൾ, ശലൊഹ കരകൗേലവസ്തുക്കൾ, ശഗൊ്തവർഗ പര ിന്െിംഗ ്

ൈൺരൊ്തങ്ങൾ ൈുതലൊ വ െില ശഗൊ്ത ഉൽെന്നങ്ങെിൽ ഉൾപെെുന്നു. 

 ഈ ഉൽെന്നങ്ങെും അവ ുപെ വിൽെന ും അവരുപെ വരുൈൊനത്തിന്പെ ഒരു ്രധൊന 

ഭൊഗത്തിന് സംഭൊവന പെയ്യുന്നു. 
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