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വി. സി. 8124/2020                                              കാൾഷിക വികസന കൾഷക ക്ഷേമ 
                                                                         വൿപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാരയാലയം, 

                  തിരുവനന്തപുരം.  
                   തീയതി: 25/05/2020 

 

സൾക്കുലൾ 
 

വിഷയം:- കാൾഷിക വികസന കൾഷക ക്ഷേമ വൿപ്പ്   ഫലവൾഗ്ഗങ്ങളുടെ 

വിപുലമായ വികസന പദ്ധതി 2020-21 – രു ക്ഷകാെി ഫലവൃേ 

തതകളുടെ വിതരണം – മാൾഗ്ഗക്ഷരഖ നെപ്പിലാക്കുന്നത് - 
സംബന്ധിചൃ്. 

 
സൂചന :-    (1) സൾക്കാൾ ഉത്തരവ് (തക)നം 45/2020/ത:സൃ:ഭ:വ:  
                    തീയതി 06/03/2020. 
   (2) സൾക്കാൾ ഉത്തരവ് (തക)നം/14/2020/ആ:സാ:വ:  
                    തീയതി 18/05/2020. 
                (3) സൾക്കാൾ ഉത്തരവ് (ആൾറ്റി)നം.446/2020/അഗ്രി. 

തീയതി 22/05/2020.  

 

 സൂചന (1) പ്രകാരം ബഹുമാനടപ്പട്ട മുഖയമന്ത്രിയുടെ 12 ഇന പരിപാെിയിടല രു 

പ്രധാന പദ്ധതിയാണ്  “രു ക്ഷകാെി ഫലവൃേതതകൽ നട്ടുവളൾത്തർ”.           

ഈ പദ്ധതി സുഭിേ ക്ഷകരളം പദ്ധതിയുമായി  സംക്ഷയാജിപ്പിചൃ്  നെപ്പിലാക്കുന്നതിന്  

സൂചന (2) പ്രകാരം  ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു. സൂചന (3) ടല ഉത്തരവ് പ്രകാരം രു 

ക്ഷകാെി ഫലവൃേതതകൽ ඁഷി വൿപ്പ്, തക്ഷേശ സൃയം ഭരണ വൿപ്പ്, വനം വൿപ്പ്, 

വിദയാഭയാസ വൿപ്പ് എന്നീ വൿപ്പുകൽ സംയുക്തമായി നെപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിചൃ് 

മാൾഗ്ഗ ക്ഷരഖ പുറടപ്പടുവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതനുസരിചൃ് സംസ്ഥാനത്തിടെ തനത് 

ഫലവൃേങ്ങളും  വിക്ഷദശത്ത് നിന്ന് ടകാണ്ടു വന്ന് നട്ടുപിെിപ്പിചൃ് വിളയിക്കാൻ 

കഴിയുന്നതുമായ ഫലവൾഗ്ഗങ്ങളുമായ    പ്ലാവ്, മാവ്, മാതളം, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, പനീൾ 

ചാമ്പ, സക്ഷപ്പാട്ട, അവക്കാക്ഷഡാ, ഒറഞ്ച്, ക്ഷപരക്ക, നാരകം മുരിങ്ങ, കറിക്ഷവപ്പ്, 

വാളൻപുളി, ടകാെംപുളി, റമ്പൂട്ടാൻ, കെചൃക്ക, മാക്ഷഗാസ്റ്റീൻ, ചാമ്പക്ക, പപ്പായ, 

ക്ഷനന്ത്രൻ വാഴ, ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴ, തുെങ്ങിയ 21 ഇനം ഫലവൾഗ്ഗങ്ങളുടെ  ഉല്പാദനം 
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ഗണയമായി വൾദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിടെ ഭാഗമായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വൾഷത്തിർ 

സംസ്ഥാനത്ത് ഫലവൃേങ്ങളുടെ രു ക്ഷകാെി തതകൽ ഉല്പാദിപ്പിചൃ് കൾഷകൾക്ക് 

വിതരണം ടചയ്യുന്നതിനും ടപാതുസ്ഥലങ്ങളിർ വചൄപിെിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ 

പദ്ധതിയിലൂടെ ലേയമിടുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് നെപ്പിലാക്കുവാൻ ഉക്ഷേശിക്കുന്ന ഈ 

പദ്ധതിയുടെ ന്നാം ഘട്ട തത വിതരണം പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ 5-നു 

ആരംഭിക്കുവാനാണ് വിഭാവനം ടചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയകരമായ 

നെത്തിപ്പിനാവശയമായ  ടപാതു നിൾക്ഷേശങ്ങൽ , ഫലവൾഗ്ഗ തതകളുടെ വിതരണം , 

ඁഷി വൿപ്പ് ഉക്ഷദയാഗസ്ഥൾ വഹിക്ഷക്കണ്ട  ചുമതലകൽ എന്നിവ ചുവടെ ക്ഷചൾക്കുന്നു.  

1.ടപാതു നിൾക്ഷേശങ്ങൽ  

1.1 കാൾഷിക വികസന കൾഷക ക്ഷേമ  വൿപ്പ്, തക്ഷേശ സൃയംഭരണ 

സ്ഥാപനവുമായി സംക്ഷയാജിചൄ ക്ഷവണം പദ്ധതി നെപ്പിലാക്ഷക്കണ്ടത്. 

1.2 സംസ്ഥാനടത്ത 23 കാൾഷിക പാരിസ്ഥിതിക ക്ഷമഖലയ്ക്കം ക്ഷയാജിചൃ ഫലവൃേ 

തതകൽ ഒക്ഷരാ പ്രക്ഷദശത്തം നട്ടുപിെിപ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  ക്ഷരാ ക്ഷമഖലയ്ക്കം 

അനുക്ഷയാജയമായ ഫലവൾഗ്ഗങ്ങൽ സംബന്ധിചൃ വിവിരം അനുബന്ധം – I ർ 

ക്ഷചൾത്തിരിക്കുന്നു.  

1.3 ඁഷി വൿപ്പിടെ ക്ഷനതൃതൃത്തിർ വിവിധ ഏജൻസികൽ വഴി തയ്യാൾ 

ടചയ്യടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നെീർ വസ്തുക്കൽ സംബന്ധിചൃ വിവരം 

സംസ്ഥാനതലത്തിർ ඁഷി വൿപ്പ് ക്ഷരാഡീകരിചൃ് ഒക്ഷരാ ജില്ലക്കും  രണ്ട് 

ഘട്ടങ്ങളായി വിതരണം നെത്തന്നത് . ന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിർ   അനുവദിചൃ 

ഭൗതീക ലേയം അനുബന്ധം – II (എ) യിർ ഉൽടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ 

ഏജൻസികളിർ ലഭയമായ ഫലവൃേതതകൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക 

അനുബന്ധം – II (ബി) യിർ ക്ഷചൾത്തിരിക്കുന്നു.  

1.4 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിടെയും വന മക്ഷഹാത്സവത്തിടെയും ഭാഗമായി വനം 

വൿപ്പ് ഉല്പാദിപ്പിചൃിട്ടുള്ള 22.26521 ലേം ഫലവൃേ തതകൽ 

ഉൽടപ്പടെയുള്ള 47 ലേം ഫലവൃേ തതകൽ വനം വൿപ്പ് നഴ്സറികളിർ 

നിന്നും തക്ഷേശ സ്ഥാപനത്തിടെ ക്ഷനതൃതൃത്തിർ ക്ഷശഖരിചൃ് ඁഷി 
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ഒഫീസറുടെ ക്ഷമർ ക്ഷനാട്ടത്തിർ വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ടതാണ്. വനം വൿപ്പിർ 

നിന്നും ലഭയമായ ഫലവൃേതതകളുടെ ജില്ല തിരിചൄള്ള വിവരം      

അനുബന്ധം – II (സി)യിർ ഉൽടക്കാള്ളിചൃിരിക്കുന്നു.   

1.5 ടതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാൾ ടചയ്യടപ്പട്ടിട്ടുള്ള 7.05 ലേം 

ഫലവൃേതതകൽ സംബന്ധിചൃ വിവരം അനുബന്ധം – II (ഡി) യിർ 

ഉൽടക്കാള്ളിചൃിരിക്കുന്നു. 

1.6 പദ്ധതിയുടെ പ്രവൾത്തനം ഏക്ഷകാപിപ്പിക്കുന്നതിനു  ඁഷി വൿപ്പ് തല കമ്മിറ്റി,  

ജില്ലാതല കമ്മറ്റി, തക്ഷേശ ഭരണ സ്ഥാപന  കമ്മിറ്റികൽ (കാൾഷിക വികസന 

സമിതി) യഥാസമയം ചുമതലടപ്പട്ട ඁഷി ഉക്ഷദയാഗസ്ഥൾ വിളിചൄ 

ക്ഷചൾക്കണ്ടതാണ്. കമ്മിറ്റിയുടെ  വിശദാംശം അനുബന്ധം – III  ആയി 

ക്ഷചൾത്തിരിക്കുന്നു.   

1.7 വിവിധ വൿപ്പുകൽ/ഏജൻസികൽ വഴി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫലവൃേതതകളുടെ 

സംസ്ഥാന തല ക്ഷരാഡീകരണവും അവയുടെ വിതരണവും തുെൾന്നുള്ള 

അവക്ഷലാകനവും ඁഷി വൿപ്പ് തല കമ്മിറ്റി നിൾവ്വഹിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. ഇതിടെ 

പ്രധാന ചുമതല ඁഷി അഡീഷണർ ഡയറക്ടൾ (മാൾക്കറ്റിംഗ് & 

ടവജിറ്റബിൽ) ആയിരിക്കും. 

1.8 ജില്ലാതലത്തിർ ജില്ലാകളക്ടറുടെ അദ്ധയേതയിർ ജില്ലാ തല കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരിക്ഷക്കണ്ടതും, പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ തലത്തിടല  ഫലവൾഗ്ഗ തതകളുടെ 

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള വിതരണം, നെീർ, പരിപാലനം എന്നിവ 

ഏക്ഷകാപിപ്പിക്ഷക്കണ്ടതും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രവൾത്തനം 

വിലയിരുക്ഷത്തണ്ടതുമാണ്. സ്ഥലത്തിടെ വിസ്തൃതി , ൿടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 

എന്നിവയുടെ  അെിസ്ഥാനത്തിർ അനുപാതകമായി    ഫലവൃേ  തതകൽ 

ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാവണം തക്ഷേശ സൃയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൽ  

വിതരണ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുവാൻ . ഒക്ഷരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും , ൿെംബശ്രീ, 

എം.ജി.എൻ.ആൾ.ഇ.ജി.എസ്./അയ്യങ്കാളി ടതാഴിലുറപ്പ്   - ടെ പക്കലുള്ള 

തതകളുടെ ലഭയത തിട്ടടപ്പടുത്തിയ ക്ഷശഷമാവണം വനം വൿപ്പ് 
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ഉൽടപ്പടെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിർ നിന്നുള്ള തതകൽ വിതരണം 

ടചയ്യുന്നതിടന സംബന്ധിചൃ പ്ലാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി  തയ്യാറാക്കുവാൻ.   

1.9 ജില്ല/ക്ഷലാക്ക്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകൽ/ക്ഷകാൾപ്പക്ഷറഷനുകൽ/മുൻസിപ്പാലിറ്റികളി

ർ ഫലവൃേതതകളുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് കാൾഷിക വികസന 

സമിതി െി തീരുമാനിക്ഷക്കണ്ടതും അവയുടെ നെീലിനും തുെൾ 

പരിപാലനത്തിനും ക്ഷനതൃതൃം നർക്ഷകണ്ടതുമാണ്. ඁഷി ഭവൻ തലത്തിർ 

അൾഹതടപ്പട്ട ഗുണക്ഷഭാക്താക്കടള കടണ്ടത്തന്നതിനുള്ള ചുമതല ബന്ധടപ്പട്ട 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/മുൻസിപ്പാലിറ്റി,/ക്ഷകാൾപ്പക്ഷറഷനുകളിടല കാൾഷിക 

വികസന സമിതിയ്ക്കായിരിക്കും.  ന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിടല  തത വിതരണവും 

നെീലും നിൾേിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിർ നെപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് കാൾഷിക 

വികസന സമിതി ഉറപ്പു വരുക്ഷത്തണ്ടതാണ്. 

1.10 തക്ഷേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനം, ൿടുംബശ്രീ, 

എം.ജി.എൻ.ആൾ.ഇ.ജി.എസ്./ അയ്യങ്കാളി ടതാഴിലുറപ്പ് സന്നദ്ധ  

പ്രവൾത്തകൾ എന്നിവരുടെ സഹായക്ഷത്താടുെി സംസ്ഥാനടത്ത എല്ലാ 

വീട്ടുവളപ്പുകൽ, ടപാതുസ്ഥലങ്ങൽ, പാതക്ഷയാരങ്ങൽ, സൾക്കാൾ 

ടകട്ടിെങ്ങളുടെ വളപ്പുകൽ, സ്ക്കൂൽ ക്ഷകാമ്പൗണ്ടുകൽ, വിക്ഷനാദസഞ്ചാര 

ക്ഷകന്ദ്രങ്ങൽ എന്നിവിെങ്ങളിർ ഫലവൃേതതകൽ നട്ടുപിപ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  

1.11 ഗ്രാഫ്റ്റ്, ടലയൾ, െിഷുക്കൽചൃൾ തതകൽ ഴിടകയുള്ള ഫലവൃേ തതകൽ 

പൂൾണ്ണമായും സൗജനയമായി വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ടതും ഗ്രാഫ്റ്റ്, ടലയൾ, 

െിഷൂക്കൽചൃൾ തതകൽ തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് 25% വില ഈൊക്കി വിതരണം 

ടചക്ഷയ്യണ്ടതുമാണ്. പദ്ധതിയിൻ കീഴിർ വിതരണം ടചയ്യുന്ന 

ഫലവൾഗ്ഗങ്ങളുടെ വില അനുബന്ധം – IV ർ ക്ഷചൾത്തിരിക്കുന്നു.   

1.12 ടപാതു ഇെങ്ങളിർ വചൄ പിെിപ്പിക്കുന്ന ഫലവൾഗ്ഗ തതകളുടെ തുെൾ 

പരിപാലനം ൿടുംബശ്രീ, തക്ഷേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൽ, ടതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതി, സന്നദ്ധ സംഘെനകൽ, ടപാതുസ്ഥാപനങ്ങൽ 

എന്നിവൾക്കായിരിക്കും. ഇത് കാൾഷിക വികസന സമിതി 
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തീരുമാനിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. പാൾശൃവർඁത വിഭാഗങ്ങളുടെ സൃകാരയ ഭൂമിയിർ 

നട്ടു പിെിപ്പിക്കുന്ന ഫലവൃേ തതകളുടെ പരിപാലനം മഹാത്മാ ഗാന്ധി 

ക്ഷദശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി/ അയ്യങ്കാളി ടതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൻ  

കീഴിർ ഏടറ്റടുക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  

1.13 പദ്ധതി സംബന്ധിചൃ് വിപുലമായ പ്രചാരണ പ്രവൾത്തനം വിവിധ വാൾത്താ 

മാധയമങ്ങളിലൂടെ നെക്ഷത്തണ്ടതും അവ യഥാസമയം ക്ഷഡാകുക്ഷമെ് 

ടചക്ഷയ്യണ്ടതുമാണ്.  ഫലവയേ തതകളുടെ  വിതരണത്തിനായി വിപുലമായ 

പ്രചാരണ പ്രവൾത്തനങ്ങൽ നെക്ഷത്തണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട്  സുഭിേ  

ക്ഷകരളം  ക്ഷലാക്ഷഗായും എല്ലാ വൿപ്പുകളുടെയും പങ്കാളിത്തവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന 

നിൾേിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള  ബാനറുകൽ പ്രദൾശിപ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. 

1.14  ക്ഷകാവിഡ്-19-ടെ പശ്ചാത്തലത്തിർ ടപാതു പരിപാെികൽ ഴിവാക്കി 

പരമാവധി തതകളും വയക്തികളുടെ വീട്ടുവളപ്പിർ/ඁഷിയിെങ്ങളിർ സാമൂഹയ 

അകലം ഉൽടപ്പടെയുള്ള എല്ലാ സുരോ നിൾക്ഷേശങ്ങളും പാലിചൄ ടകാണ്ട്  

നട്ടുപിെിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. 

2. ഫലവൾഗ്ഗതതകളുടെ വിതരണവും, പരിപാലനവും 

ඁഷി വൿപ്പിടെ ക്ഷനതൃതൃത്തിർ ഫലവൾഗ്ഗ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 

താടഴ പറയുന്ന വിവിധ ഏജൻസികൽ വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശയമായ 

114.432 ലേം ഫലവൃേങ്ങൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ൊടത വനം വൿപ്പ് 

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിടെയും വന മക്ഷഹാത്സവത്തിടെയും ഭാഗമായി 22.6521   

ലേം ഫലവൃേ തതകളും ടതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം  7.05 ലേം 

ഫലവൃേ തതകളും ඁഷി ഭവനുകളുടെ ക്ഷനതൃതൃത്തിർ വിതരണം 

ടചക്ഷയ്യണ്ടതാണ്.  
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വിവിധ വൿപ്പുകൽ വഴി ഉല്പാദനപ്പിചൃ് വിതരണം ടചയ്യുന്ന ഫലവൃേ തതകൽ   

രമ 
നം. 

വൿപ്പുകൽ 
ആദയ ഘട്ടം 

(എണ്ണം 
ലേത്തിർ) 

രണ്ടാം ഘട്ടം 
(എണ്ണം 

ലേത്തിർ) 

ആടക 
(എണ്ണം 

ലേത്തിർ) 

1 ඁഷി വൿപ്പ് (പഴവൾഗ്ഗ വികസന 
പദ്ധതി പ്രകാരം)    

(എ) സംസ്ഥാന ඁഷി 

       വൿപ്പ് ഫാമുകൽ 
7.14059 32.87741 40.01800 

(ബി) വി.എഫ്.പി.സി.ടക. 18.92000 17.3940 36.31400 

(സി) കാൾഷിക  

        സൾവ്വകലാശാല 
4.42000 6.68000 11.10000 

(ഡി) കാൾഷിക കൾമ്മ  
        ക്ഷസന/അക്ഷഗ്രാ  
        സൾവ്വീസ് ടസെൾ 

4.50239 7.49761 12.00000 

(ഇ) എം.ജി.എൻ.ആൾ.ജി.എസ്./ 

       അയ്യങ്കാളി ടതാഴിലുറപ്പ്  
0 10.00000 10.00000 

(എഫ്) ൿടുംബശ്രീ 0 5.00000 5.00000 

ആടക (ඁഷി വൿപ്പ് പദ്ധതി) 34.98298 79.44902 114.43200 

2 വനം വൿപ്പ് 22.26521  22.26521 

3 
എം.ജി.എൻ.ആൾ.ജി.എസ്./ 

       അയ്യങ്കാളി ടതാഴിലുറപ്പ  ്
7.05000  7.05000 

 ആടക (1 + 2 +3)  64.29819 101.71423 143.74721 

 

ഫലവൾഗ്ഗ തത വിതരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് താടഴ പറയുന്ന നിൾക്ഷേശങ്ങൽ 

ඁതയമായി പാലിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. 

2.1 പ്ലാവ്, മാവ്, മുരിങ്ങ, കറിക്ഷവപ്പ്, വാളൻപുളി, ടകാെംപുളി, റമ്പൂട്ടാൻ, കെചൃക്ക, 

മാക്ഷഗാസ്റ്റീൻ, ചാമ്പക്ക, പപ്പായ, സക്ഷപ്പാട്ട, ക്ഷനന്ത്രൻ വാഴ, ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴ, 

ക്ഷപരക്ക അവക്കാക്ഷഡാ, ഒറഞ്ച്, ലമൺ, മാതളം, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, പനീൾ ചാമ്പ 

തുെങ്ങിയ 21 ഇനം ഫലവൾഗ്ഗ തതകളാണ് വിതരണം നെക്ഷത്തണ്ടത്. ന്നാം 
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ഘട്ട തത വിതരണം പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ 5-നു തടന്ന 

ആരംഭിക്ഷക്കണ്ടതും, രണ്ടാം ഘട്ട തത  വിതരണം 2020 ജൂതല മാസം ആദയ 

വാരത്തിർ വനമക്ഷഹാത്സവത്തിടെയും തിരുവാതിര ഞാറ്റുക്ഷവല 

ചന്തകളുടെയും സമയത്താവണം നെക്ഷത്തണ്ടത്. ടസപ്തംബൾ മാസക്ഷത്താടുെി 

തത വിതരണം പൂൾത്തിയാക്കണം.  

2.2 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തല കാൾഷിക വികസന സമിതിയുടെ ക്ഷയാഗം ക്ഷചൾന്ന് 

പദ്ധതിക്കു അനുക്ഷയാജയമായ ഗുണക്ഷഭാക്താക്കക്ഷളയും ടപാതുസ്ഥലങ്ങളും 

കടണ്ടക്ഷത്തണ്ടണം  

2.3  അക്ഷപേകൾ അഗ്രിക്കൽചൃറർ ഇൻഫൾക്ഷമഷൻ മാക്ഷനജടമെ് സിസ്റ്റം ( AIMS)  

ക്ഷപാൾട്ടലിർ ഒൺ തലൻ ആയി രജിസ്റ്റൾ ടചക്ഷയ്യണ്ടതാണ്. 

നിൾേിഷ്ടമാതൃകയിലുള്ള അക്ഷപേ ക്ഷനരിട്ടും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. (അക്ഷപേ മാതൃക 

അനുബന്ധം – V) 

2.4 ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിചൃിട്ടുള്ള ന്നാം ഘട്ട ഫലവൃേ തതവിതരണം അതാത് 

പ്രിൻസിപ്പർ ඁഷി ഒഫീസറുടെ ക്ഷനതൃതൃത്തിർ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തകളിലും 

2020 ടമയ് 31 നകം എത്തിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. അതുക്ഷപാടല രണ്ടാം ഘട്ട 

വിതരണത്തിനുള്ള തതകൽ 2020 ജൂൺ 21 ന് മുമ്പ് ඁഷി ഭവനുകളിർ 

എത്തിക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  

2.5  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിർ ലഭിക്കുന്ന തതകൽ ඁഷി ഒഫീസറുടെ 

ഉത്തരവാദിതൃത്തിർ അൾഹതടപ്പട്ട ഗുണക്ഷഭാക്താക്കൽക്ക് നർക്ഷകണ്ടതാണ്. 

2.6  രു ക്ഷകാെി ഫലവൃേ തതകൽ വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ടതിടെ പ്രവൾത്തന 

കലണ്ടൾ അനുബന്ധം –   VI ക്ഷചൾത്തിരിക്കുന്നു.  

2.7 ඁ ഷി വൿപ്പ് നിശ്ചയിചൃ നിരക്കിലായിരിക്കണം ഫലവൾഗ്ഗ തതകൽ 

സംഭരിചൃ് വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ടത്. വിവിധ വൿപ്പുകൽ/ഏജൻസികൽ 

അടല്ലങ്കിർ സ്ഥാപങ്ങൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന തതകൽ വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ടത് 

താടഴ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കണം.  
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(എ) ඁഷി വൿപ്പിടെ കീഴിലുള്ള ඁഷി ഫാമുകൽ , വി.എഫ്.പി.സി.ടക. , 

കാൾഷിക കൾമ്മക്ഷസന /അക്ഷഗ്രാ സൾവ്വീസ് ടസെൾ , കാൾഷിക 

സൾവ്വകലാശാല, എം.ജി.എൻ.ആൾ.ജി.എസ്./ അയ്യങ്കാളി ടതാഴിലുറപ്പ് , 

ൿെംബശ്രീ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൽ  ഫലവൾഗ്ഗ വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം  

ഉർപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റ്, ടലയൾ െിഷൂകൽചൃൾ തതകൽ ഴിടകയുള്ള 

ഫലവൃേ തതകൽ പൂൾണ്ണമായും സൗജനയമായി വിതരണം 

ടചക്ഷയ്യണ്ടതാണ്. ഗ്രാഫ്റ്റ്, ടലയൾ, െിഷൂകൽചൃൾ തതകൽ തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് 

25% വില ഈൊക്കി വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ടതാണ്.  

(ബി) എം.ജി.എൻ.ആൾ.ജി.എസ്./ അയ്യങ്കാളി ടതാഴിലുറപ്പ്  പ്രകാരം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 

തതകൽ സൗജനയമായി ക്ഷവണം വിതരണം ടചയ്യാൻ. എന്നാർ  ഗുണക്ഷഭാക്തൃ 

ൿടുംബം ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിടെ ന്നാം പട്ടികയുടെ അഞ്ചാം ഖണ്ഡികയിർ 

പരാമൾശിക്കുന്ന പാൾശൃവർඁത വിഭാഗത്തിർ ടപട്ടവരായിരിക്കണം. ൊടത 

ൿടുംബത്തിന് ടതാഴിർ കാൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്ഷക്കണ്ടതും ൿടുംബത്തിർ രംഗം 

ആ പ്രവൾത്തിയിർ അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ടതാഴിലിർ ഏൾടപ്പട്ടിരിക്ഷക്കണ്ടതുമാണ്. 

ഒന്നാം ഘട്ടത്തിർ എം.ജി.എൻ.ആൾ.ജി.എസ്./ അയ്യങ്കാളി ടതാഴിലുറപ്പ് 

ഉല്പാദനപ്പിചൃ 7.05 ലേം തതകളാണ് വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ടത്.   

  (സി) വനം വൿപ്പിർ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തതകൽ സൗജനയമായി 

ഗുണക്ഷഭാക്താക്കൽക്ക് വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ടതാണ്. ഗുണക്ഷഭാക്താക്കടള 

ടതരടെടുക്കുക്ഷമ്പാൽ സ്കൂൽ ൿട്ടികൽക്കും യുവാക്കൽക്കും മുൻഗണന 

നർക്ഷകണ്ടതാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിർ  വനം വൿപ്പ് ഉല്പാദിപ്പിചൃ 22.26521 

ലേം ഫലവൾഗ്ഗ തതകളാണ് വിതരണം ടചയ്യണ്ടത്. 

3 ඁഷി വൿപ്പ് ഉക്ഷേയാഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൽ  

     ඁഷി വൿപ്പിടല വിവിധ ഉക്ഷദയാഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൽ ചൂവടെ ക്ഷചൾക്കുന്നു.  

3.1 ඁഷി അഡീഷണർ ഡയറക്ടൾ (ഫാംസ്)  

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഫാമിർ ഉല്പാദിപ്പിക്ഷക്കണ്ടതായ നെീർ വസ്തുക്കളുടെ 

ഉല്പാദനം, പരിപാലനം എന്നിവയുടെ ക്ഷമർ ക്ഷനാട്ടവും പദ്ധതിയിർ ഭാഗമാൿന്ന 
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വി.എഫ്.പി.സി.ടക., ക്ഷകരള കാൾഷിക സൾവ്വകലാശാല, ക്ഷകരള സംസ്ഥാന 

ടമക്കതനക്ഷസഷൻ മിഷൻ, ൿടുംബശ്രീ, എം.ജി.എൻ.ആൾ.ജി.എസ്./ അയ്യങ്കാളി 

ടതാഴിലുറപ്പ് എന്നിവയുടെ നെീർ വസ്തുക്കളുടെ ഉല്പാദനത്തിടെ ഏക്ഷകാപനം 

നെപ്പിലാക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  

3.2 ඁഷി അഡീഷണർ ഡയറക്ടൾ (മാൾക്കറ്റിംഗ്)  

ඁഷി വൿപ്പ് തല കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 

ഉല്പാദപ്പിക്കുന്ന ഫലവൾഗ്ഗ തതകളുടെ ജില്ലാ തല വിതരണവും സംസ്ഥാനതല 

ഏക്ഷകാപനവും ക്ഷമാണിറ്ററിംങ്ങം നിൾവ്വഹിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. 

     3.3  ജില്ല പ്രിൻസിപ്പർ  ඁഷി ഒഫീസൾ  

(എ)ജില്ലയിടല പ്രിൻസിപ്പർ ඁഷി ഒഫിസൾമാൾ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ജില്ലയിടല എല്ലാ പ്രവൾത്തനങ്ങളും ഏക്ഷകാപിക്ഷക്കണ്ടതും ക്ഷമർക്ഷനാട്ടം 

വഹിക്ഷക്കണ്ടതുമാണ്.  

(ബി)ജില്ലാ കളക്ടൾ ടചയൾമാനായ കമ്മറ്റിയുടെ കൺവീനൾ പ്രിൻസിപ്പർ ඁഷി 

ഒഫീസൾ ആയതിനാർ പ്രസ്തുത കമ്മറ്റി വിളിചൄ ക്ഷചൾക്ഷക്കണ്ട ചുമതല അതാത് 

ജില്ലയിടല പ്രിൻസിപ്പർ ඁഷി ഒഫീസൾമാൾക്കായിരിക്കും. 

(സി)ജില്ലയ്ക്ക്  അനുവദിചൃ ഭൗതീക ലേയം അനുസരിചൃ് ඁഷിഭവൻ തലത്തിർ 

വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ട പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിൾക്ഷേശം ඁഷി ടഡപൂട്ടി 

ഡയറക്ടൾ (എചൃ്) ന് നർക്ഷകണ്ടതാണ്.  

(ഡി)ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിചൃ തതകൽ ഉല്പാദന ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളിർ നിന്നും എടുത്ത് 

ඁഷിഭവനുകളിർ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വാഹന സൗകരയം സജ്ജമാക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  

ഇതിക്ഷലയ്ക്കായി ඁഷി ഫാമുകളിർ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങക്ഷളാ എൻജീനിയൾ 

വിഭാഗത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങക്ഷളാ നെീർ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണത്തിന് വാെകയ്ക്ക് 

എടുത്തിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങക്ഷളാ ഉപക്ഷയാഗിചൃ് നെീർ വസ്തക്കുളുടെ സംഭരണ വിതരണം 

നെത്താവുന്നതാണ്. ൊടത അക്ഷഗ്രാ-സൾവ്വീസ് ടസെൾ, കാൾഷിക കൾമ്മക്ഷസന, 

വി.എഫ്.പി.സി.ടക. എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളും തത വിതരണത്തിന് 

പ്രക്ഷയാജനടപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.  



10 
 

(ഇ)വാഹനക്ഷത്താടൊപ്പം രു ഒഫീസ് അസിസ്റ്റെിടന നെീർ വസ്തുക്കൽ ഉല്പാദന 

ക്ഷകന്ദ്രങ്ങളിർ നിന്നും തകപ്പറ്റി ඁഷിഭവനുകൽക്കു നർകി രസീത് വാങ്ങന്നതിനും 

ചുമതലടപ്പടുക്ഷത്തണ്ടതാണ്. 

(എഫ്)ജില്ലാ തലത്തിർ ഫലവൃേതതകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിചൃ് ඁഷിഭവൻ 

തിരിചൄള്ള രു കലണ്ടൾ തയ്യാറാക്ഷക്കണ്ടതും വിതരണവും പുക്ഷരാഗതിയും 

സംബന്ധിചൄള്ള പ്രതിവാര റിക്ഷപ്പാൾട്ടും നർക്ഷകണ്ടതാണ്. 

3.4 ඁഷി ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടൾ (ക്ഷഹാൾട്ടിക്കൽചൃൾ)  

ജില്ലാ ඁഷി ഒഫീസടറ സഹായിക്കുന്നതിനായി താടഴ പറയുന്ന ചുമതലകൽ ඁഷി 

ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടൾ (ക്ഷഹാൾട്ടിക്കൽചൃൾ) നിൾവ്വഹിക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  

(എ)പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിർ വിതരണം ടചക്ഷയ്യണ്ട നെീർ വസ്തുക്കളുടെ 

വിതരണ ക്ഷസ്റ്ററ്റ്ടമെ് തയ്യാറാക്കുക.  

(ബി)വിതരണത്തിന് ആവശയമായ വാഹന സൗകരയം രമീകരിക്കുക.  

(സി)തതകൽ യഥാസമയം ඁഷിഭവനുകളിർ എത്തിക്കുന്ന പ്രവൾത്തനങ്ങൽ 

ഏക്ഷകാപിപ്പിക്കുക. 

(ഡി)വിതരണ കലണ്ടൾ തയ്യാറാക്കുക.  

(ഇ)പദ്ധതി പ്രവൾത്തനത്തിടെ സുഗമമായ നെത്തിപ്പിനായി പ്രിൻസിപ്പർ ඁഷി 

ഒഫീസടറ സഹായിക്കുക.  

3.5 ඁഷി ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടൾ (തവ.പി.)  

(എ)ഡിപ്പാൾട്ട്ടമെ്  ഫാമുകളിടല നെീർ വസ്തുക്കളുടെ  ഫാം പ്ലാൻ ക്ഷശഖരിചൃ്  ആയത് 

ജില്ലാ തലത്തിർ ക്ഷരാഡീകരിചൃ് ജില്ലാ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ഡയറക്ടൾക്ക് സമൾപ്പിക്കുക. 

(ബി)ഫാമുകളിടല  നെീർ വസ്തുക്കളുടെ  ഉല്പാദനത്തിടെ ക്ഷനരിട്ടുള്ള  ക്ഷമർക്ഷനാട്ടം 

നിൾവ്വഹിക്കുക. 

(സി)ജില്ലകൽ വിതരണത്തിന്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നെീർ വസ്തുക്കളുടെ പൂൾണ്ണ 

വിവരങ്ങൽ ඁഷി ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടൾ (എചൃ്)-ന് തകമാറുക. 

(ഡി)ജില്ലക്കകത്തളള വി.എഫ്.പി.സി.ടക., കാൾഷിക സൾവ്വകലാശാല, 

ടമക്കതനക്ഷസഷൻ മിഷൻ, ൿടുബശ്രീ, എം.എൻ.ആൾ.ഇ.ജി.എസ്./ അയ്യങ്കാളി 
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ടതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി  എന്നിവയുടെ ഉല്പാദന പ്രരിയ ഏക്ഷകാപിപ്പിക്കുകയും നെീർ 

വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ ചുമതലകൽ െി നിൾവഹിക്ഷക്കണ്ടതാണ്. 

3.6 ക്ഷലാക്ക് തല ඁഷി അസിസ്റ്റെ  ്ഡയറക്ടൾ  

(എ) ඁഷി അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടൾ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ക്ഷലാക്കിടല എല്ലാ 

പ്രവൾത്തനങ്ങളും ഏക്ഷകാപിപ്പിക്ഷക്കണ്ടതും ക്ഷമർക്ഷനാട്ടം നിൾവ്വഹിക്ഷക്കണ്ടതുമാണ്. 

(ബി)ക്ഷലാക്ക് തല ඁഷിഭവനുകളുടെ ഫലവൃേ തതകളുടെ ഭൗതീകലേയം ക്ഷശഖരിചൃ് 

ക്ഷരാഡീകരിചൃ് ജില്ലാ ഒഫീസിർ സമയബന്ധിതമായി തകമാക്ഷറണ്ടതാണ്.  

(സി)ക്ഷലാക്ക് തല ඁഷിഭവനുകളുടെ നെീർ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം സംബന്ധിചൃ് 

പ്രതിവാര റിക്ഷപ്പാൾട്ട് ക്ഷരാഡീകരിചൃ് പ്രിൻസിപ്പർ ඁഷി ഒഫീസൾക്കു നർക്ഷകണ്ടതാണ്.   

3.7 ඁഷി ഒഫീസൾ  
(എ)ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിർ തതകളുടെ  വിതരണത്തിടെ  ചുമതല ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് തല  ඁഷിഭവനുകൽക്കായിരിക്കും. 

(ബി)ඁഷിഭവൻ തലത്തിർ വീട്ടുവളപ്പുകൽ, ടപാതുസ്ഥലങ്ങൽ, പാതക്ഷയാരങ്ങൽ, 

സൾക്കാൾ ടകട്ടിെങ്ങളുടെ വളപ്പുകൽ, സ്ക്കൂൽ ക്ഷകാമ്പൗണ്ടുകൽ, വിക്ഷനാദസഞ്ചാര 

ക്ഷകന്ദ്രങ്ങൽ എന്നിവിെങ്ങളിക്ഷലയ്ക്ക് ആവശയമുള്ള ഫലവൃേതതകളുടെ ഇനം തിരിചൄള്ള 

എണ്ണം നിശ്ചിത ടപ്രാക്ഷഫാൾമ്മയിർ ക്ഷലാക്ക് തല ඁഷി അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടൾക്കു് 

23/05/2020  തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി നർക്ഷകണ്ടതാണ്.  

(സി)പദ്ധതിടയ സംബന്ധിചൃ് വിപുലമായ പ്രചാരണ പ്രവൾത്തനം 

സംഘെിപ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  

(ഡി)ഫലവൃേതതകൽ വീട്ടുവളപ്പിർ നട്ടുപെിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശയമുള്ള കൾഷരുടെ 

രജിക്ഷേഷൻ ඁഷിഭവനുകളിർ ടചക്ഷയ്യണ്ടതാണ്.   

(ഇ)ടപാതുസ്ഥലങ്ങൽ, പാതക്ഷയാരങ്ങൽ, സൾക്കാൾ ടകട്ടിെങ്ങളുടെ വളപ്പുകൽ, സ്ക്കൂൽ 

ക്ഷകാമ്പൗണ്ടുകൽ, വിക്ഷനാദസഞ്ചാര ക്ഷകന്ദ്രങ്ങൽ എന്നിവിെങ്ങളിക്ഷലയ്ക്ക് ആവശയമുള്ള 

ഫലവൃേതതകൽ തക്ഷേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൽ, സന്നദ്ധ പ്രവൾത്തകൾ, 

എം.എൻ.ആൾ.ഇ.ജി.എസ്. എന്നിവരുടെ സഹായക്ഷത്താടെ സ്ഥലങ്ങൽ 

കടണ്ടത്തകയും നടുന്നതിനുള്ള നെപെി സൃീകരിക്കുയും ടചയ്യുക.  
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(എഫ്)പ്രസ്തുത പദ്ധതിടയ സംബന്ധിചൄള്ള വിശദവിവങ്ങൽ കാൾഷിക വികസന 

സമിതിയിർ അറിയിക്ഷക്കണ്ടതാണ്.  

(ജി)വിതരണം സംബന്ധിചൄള്ള പ്രതിവാര റിക്ഷപ്പാൾട്ട് ക്ഷലാക്ക് തല ඁഷി അസിസ്റ്റെ് 

ഡയറക്ടൾക്കു നർക്ഷകണ്ടതാണ്.    

(എചൃ്)എം.എൻ.ആൾ.ഇ.ജി.എസ്. ഉൽടപ്പടുത്തിടക്കാണ്ട് തതകൽ നട്ടുപിെിപ്പിക്കുന്നതിന് 

പദ്ധതി ആസൂത്രണം ടചയ്ത് നെപ്പിലാക്ഷക്കണ്ടതാണ്. ടപാതുഭൂമിയിലും പാൾശൃവർඁത 

വിഭാഗങ്ങളുടെ സൃകാരയ ഭൂമിയിലും ഫലവൃേ തതകൽ നട്ടു പരിപാലിക്കർ മഹാത്മാ 

ഗാന്ധി ക്ഷദശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൻ കീഴിർ ഏടറ്റടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

സൃകാരയ ഭൂമിയിർ പ്രവൾത്തി ഏടറ്റടുക്കുക്ഷമ്പാൽ ഗുണക്ഷഭാക്തൃ ൿടുംബം ടതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിടെ ന്നാം പട്ടികയുടെ അഞ്ചാം ഖണ്ഡികയിർ പരാമൾശിക്കുന്ന 

പാൾശൃവർඁത വിഭാഗത്തിർ ടപട്ടവരായിരിക്കണം. ൊടത ൿടുംബത്തിന് 

ടതാഴിർകാൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്ഷക്കണ്ടതും ൿടുംബത്തിർ രംഗം ആ പ്രവൾത്തിയിർ 

അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ടതാഴിലിർ ഏൾടപ്പട്ടിരിക്ഷക്കണ്ടതുമാണ്.  

(ഐ)നെീർ വസ്തുക്കളുടെ ഉല്പാദനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് എം.എൻ.ആൾ.ഇ.ജി.എസ്.,  

ൿടുംബശ്രീകൽക്കു് ആവശയമായ പരിശീലനം നർക്ഷകണ്ടതാണ്. 

(ടജ) ඁഷി ഒഫീസൾമാൾ വിവിധ വൿപ്പ്/ഏജൻസി യിർ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫലവൃേ 

തതകൽ ക്ഷസ്റ്റാക്കിർ ക്ഷചൾക്ഷക്കണ്ടതും, പ്രക്ഷതയകം  ടരജിസ്റ്ററിർ ക്ഷരഖടപ്പടുത്തി  വിതരണം 

നെക്ഷത്തണ്ടതുമാണ്. 

(ടക)  അഗ്രിക്കൽചൃറർ ഇൻഫൾക്ഷമഷൻ മാക്ഷനജടമെ് സിസ്റ്റം ( AIMS) ക്ഷപാൾട്ടലിർ 

അക്ഷപേകൻ ക്ഷനരിക്ഷട്ടാ ඁഷി ഭവൻ മുഖാന്തിരക്ഷമാ രജിസ്റ്റൾ ടചക്ഷയ്യണ്ടതാണ്. മുഴുവൻ 




