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പ്രധാനമപ്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ 2022 

പ്രധാനമപ്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാന്റെ ഒന്ാാം ഘട്ടാം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 112 

ജ്ില്ലകളിൽ  കാർഷിക കർഷക ക്ഷേമ മപ്രാല്യാം ആരാംഭിച്ചു. ഈ  ജ്ില്ലകളിൽ 

കൃഷിയുാം അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുാം വികസിപ്പിക്കുക എന്തായിരുന്ു 

രരിരാടിയുറട ല്േയാം. ഈ സമയത്ത്, കൃഷി വിജ്ഞാന ക്ഷകപ്രങ്ങൾ മൂന്് 

വകുപ്പുകളുറടയുാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾറപ്പടുത്തി ഒരു കർമ്മ രദ്ധതിയുറട 

ക്ഷനാഡൽ ക്ഷരായിനെ്ായി പ്രവർത്തിച്ചു: DAC&FW, DAHD&F, and DARE. നല്ല 

പ്രതികരണാം ല്ഭിച്ചതിനാൽ, കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ രണ്ാാം ഘട്ടാം എല്ലാ 

സാംസ്ഥാനങ്ങളില്ായി 117 ജ്ില്ലകളിൽ ആരാംഭിക്കുാം. 

പ്രധാനമപ്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാന്റെ സവിശേഷതകൾ: 

പ്രധാനമപ്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ ഘട്ടാം-II-ന്റെ സവിക്ഷേഷതകൾ 

ഇനിപ്പെയുന്വയാണ്: 

 കർഷകർക്ക ്ക്ഷസായിൽ റെൽത്ത ്കാർഡുകളുറട വിതരണാം. 

 രയെുവർഗങ്ങളുറടയുാം എണ്ണക്കുരുക്കളുറടയുാം സൗജ്നയ മിനി കിറ്റുകളുറട വിതരണാം 

 രേുവിനറ്െ എഫഎ്ാംഡി വാക്സിക്ഷനഷൻ 

 റെമ്മരിയാടിനുാം ആടിനുാം PPR വാക്സിക്ഷനഷൻ 

 കൃപ്തിമ ബീജ്സങ്കല്നാം 

 കാർഷിക ഉരകരണങ്ങളുറട വിതരണാം 

 ICAR/KVK-കൾ വഴി ഓക്ഷരാ പ്ഗാമങ്ങളിറല്യുാം രരിേീല്ന രരിരാടികളിൽ ഇനിപ്പെയുന് 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾറപ്പടുന്ു: 

1. ക്ഷതനീച്ച വളർത്തൽ 

2. കൂൺ കൃഷി 

3. അടുക്കളക്ഷത്താട്ടാം (സ്പ്തീകൾക്കുള്ളതാണ് അഭികാമയാം) 

4. മറ്റ ്പ്രസക്തമായ വരുമാനാം ഉണ്ാക്കുന് പ്രവർത്തനാം 

 റകവിറകകളിൽ സൂക്ഷ്മ ജ്ല്ക്ഷസെനാം/സാംക്ഷയാജ്ിത കൃഷി സാംവിധാനാം പ്രദർേനങ്ങൾ 

- ഓക്ഷരാ പ്ഗാമത്തില്ുാം കുെഞ്ഞത ്രണ്് കർഷകറരങ്കില്ുാം രറങ്കടുക്കുാം. 

 വായ്പ  എടുക്കാത്ത കർഷകർക്കായി ഓക്ഷരാ കമ്മയൂണിറ്റിയില്ുാം 2 PMFBY 

ക്ഷബാധവൽക്കരണ കയാമ്പുകൾ/രരിരാടികൾ. 

 ഓക്ഷരാ പ്ഗാമവുാം 20 NADEP / മണ്ണിര കക്ഷമ്പാസ്റ്റ ്ഉത്രാദിപ്പിക്കുാം. 

 പ്ഗാമിൻ ൊറ്്റസ ്വികസനാം (ഇത ്എാംജ്ിഎൻആർഇജ്ിഎയുമായി ക്ഷെർന് ്

അവതരിപ്പിക്കുാം). 

 ക്ഷൊർട്ടികൾച്ചർ/അക്ഷപ്ഗാക്ഷഫാെസ്പ്ടി/മുള റെടികൾ ഓക്ഷരാ പ്ഗാമത്തില്ുാം 100 

വീടുകളിൽ ഓക്ഷരാ കുടുാംബത്തിനുാം 5 എന് നിരക്കിൽ വിതരണാം റെയ്യുന്ു (സ്ഥല്ാം 

അനുക്ഷയാജ്യാം). 
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ശസായിൽ റെൽത്ത് കാർഡ് സക്ീം 

മണ്ണ് വിഭവ ആക്ഷരാഗയാം നില്നിർത്തുന്തിനായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ 

കർഷകർക്കുാം ക്ഷസായിൽ റെൽത്ത ്കാർഡുകൾ നൽകുന്തിന് സാംസ്ഥാന 

സർക്കാരുകറള സൊയിക്കുകറയന് ല്േയക്ഷത്താറട 2015 റഫപ്ബുവരി 19 ന് 

ബെുമാനറപ്പട്ട പ്രധാനമപ്രി ക്ഷസായിൽ റെൽത്ത ്കാർഡിന്റെ ഒരു പ്രധാന രദ്ധതി 

ആരാംഭിച്ചു. കൂടാറത കുെഞ്ഞ രാരിസ്ഥിതിക നാേനഷ്ടങ്ങക്ഷളാറട കുെഞ്ഞ 

റെല്വിൽ ഒര്റ്റിമൽ വിളവ് ക്ഷനടാൻ കർഷകറര പ്രാപ്തരാക്കുക. കർഷകർക്്ക 

അവരുറട മണ്ണിന്റെ ഫല്ഭൂയിഷ്ഠതറയക്കുെിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്ഷസായിൽ റെൽത്ത ്

കാർഡിൽ നിന് ്സാംക്ഷയാജ്ിത രീതിയിൽ വളങ്ങളുറട നിർക്ഷേേിത സമീകൃത അളവ് 

പ്രക്ഷയാഗിക്കാൻ ഉരക്ഷയാഗിക്കാാം. 

രാദ, വായ ശ ാഗ വാക്സിശനഷൻ (FMD) 

രനി, വായയില്ുള്ള കുമിളകൾ, കുളമ്പുകൾ, അകിട്, മുല്കൾ എന്ിവയിറല് 

കുമിളകൾ എന്റതല്ലാാം എഫ്എാംഡിയുറട ല്േണങ്ങളാണ് .കന്ുകാല്ികറള 

ബാധിക്കുന് വളറര രകർച്ചവയാധിയാണ്  (എഫ്എാംഡി). "എഫ്എാംഡി പ്രിവൻഷൻ" 

എന്ത്  െികിത്സയുറട വിേവസനീയമായ സമീരനമാറണന്് 

അെിയറപ്പടുന്ു.ക്ഷരാഗാം മൃഗങ്ങളുറട ഉൽരാദന ക്ഷേഷിറയ പ്രതികൂല്മായി 

ബാധിക്കുന്ു. ഈ ക്ഷബാവിൻ എഫ്എാംഡി വാക്സിക്ഷനഷൻ ക്ഷപ്രാപ്ഗാമിൽ നിയുക്ത 

കമ്മയൂണിറ്റികളിറല് മുഴുവൻ രേുക്കറളയുാം ഉൾറപ്പടുന്ു.100 േതമാനാം കവക്ഷെജ്് 

നൽകണറമന്് KKA ആവേയറപ്പടുന്ു. എന്ിരുന്ാല്ുാം, പ്രതിക്ഷരാധ കുത്തിവയ്പ്പ് 

ഓക്ഷരാ ആെുമാസത്തില്ുാം നൽകറപ്പടുന്തിനാൽ, അത ്സാധാരണ വാക്സിക്ഷനഷൻ 

സസക്കിളിൽ ഉൾറപ്പടുത്തരുത്. 

റരറെ റഡസ് റരറ്റിറ്റ്സ് െുമിനന്െ് വാക്സിശനഷൻ (PPR) 

 ആട് ക്ഷേഗ ്എന്ുാം അെിയറപ്പടുന് PPR, ഒരു സാാംപ്കമിക ക്ഷരാഗമാണ,് ഇത് റെെിയ 

െുമിനുകറള ബാധിക്കുകയുാം രനി, വായിറല് പ്വണങ്ങൾ, വയെിളക്കാം, നയുക്ഷമാണിയ, 

രല്ക്ഷപ്പാഴുാം മരണാം എന്ിവയ്ക്്ക കാരണമാകുകയുാം റെയ്യുന്ു. ആടുകൾക്കുാം 

റെമ്മരിയാടുകൾക്കുമുള്ള ഈ PPR വാക്സിക്ഷനഷൻ കാമ്പയിൻ 4 നിർേിഷ്ട 

പ്ഗാമങ്ങളിറല് എല്ലാ റെമ്മരിയാടുകറളയുാം ആടുകറളയുാം ഉൾറക്കാള്ളുന്ു. 100 

േതമാനാം കവക്ഷെജ്് നൽകണറമന്് KKA ആവേയറപ്പടുന്ു. 
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നിർമ്മിത ബുദ്ധി (A.I.) 

19-ാാമത് കന്ുകാല്ി റസൻസസ ്2012 അനുസരിച്്ച, ഇരയയിൽ 300 ദേല്ോം 

രേുക്കൾ ഉണ് ്(കന്ുകാല്ികൾ 191 ദേല്ോം, എരുമകൾ 109 ദേല്ോം). 191 

ദേല്ോം കന്ുകാല്ി സാംഖ്യയിൽ വിക്ഷദേ-സങ്കരയിനാം കന്ുകാല്ികൾ  20% വരുാം, 

ബാക്കിയുള്ള 80% നാടൻ, ക്ഷനാൺഡിസ്പ്കിര്റ്റ് ഇനങ്ങളാണ്. ഇവ കൂടുതല്ുാം കുെഞ്ഞ 

വിളവ് നൽകുന്വയാണ്.ഒരു രാവറപ്പട്ട കർഷകന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്ുള്ള ഒരു 

സാധാരണ ഇരയൻ രേു പ്രതിദിനാം 1 മുതൽ 2 ല്ിറ്റർ വറര മാപ്തക്ഷമ 

ഉത്രാദിപ്പിക്കുന്ുള്ളൂ. തൽഫല്മായി, നമ്മുറട നാടൻ കന്ുകാല്ികളുറട 

ഉൽരാദനേമത റമച്ചറപ്പടുത്തുന്തിന് ഉെിതമായ പ്ബീഡിാംഗ് റടക്നിക്കുകൾ 

ഉരക്ഷയാഗിക്ഷക്കണ്തുണ്്. കൃപ്തിമ ബീജ്സങ്കല്നമാണ ്ഉത്രാദനാം 

റമച്ചറപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള ഏറ്റവുാം പ്രധാനറപ്പട്ട മാർഗ്ഗാം. എ.ഐ. സാക്ഷങ്കതിക 

വിദയ  ജ്നിതക ക്ഷേഷി വർധിപ്പിച്്ച രേു ഉൽപ്പാദനേമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്തിൽ 

നിർണായക രങ്ക് വെിക്കുന്ു, ഇത ്കൂടുതൽ രാൽ ഉൽരാദനത്തിക്ഷല്ക്ക് 

നയിക്കുന്ു. നാടൻ ഇനങ്ങളുറട സാംരേണത്തിന്റെയുാം വികസനത്തിന്റെയുാം 

ഭാഗമായി നമ്മുറട നാടൻ ഇനങ്ങളുറട ഉത്രാദനാം വർധിപ്പിക്കാൻ 

അതയുൽപ്പാദനക്ഷേഷിയുള്ള നാടൻ കാളകളുറട (HYIB) ബീജ്ാം ഉരക്ഷയാഗിച്്ച കൃപ്തിമ 

ബീജ്സങ്കല്നാം നടത്തുാം. പ്രജ്നനക്ഷയാഗയമായ 100 രേുക്കളുറട കൃപ്തിമ 

ബീജ്സങ്കല്നാം ഈ സാംരാംഭത്തിന ്കീഴിൽ ഓക്ഷരാ തിരറഞ്ഞടുക്കറപ്പട്ട ജ്ില്ലയിറല് 25 

പ്ഗാമങ്ങളില്ുാം നടത്തുാം. 
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