




















































































Organic Farming Cell

   സംസാനതല കരഷകഅവാരഡ്  2019
  സമരണൈജവ കാരഷിക

മണലം  /  പഞചായത്  /  മനസിപാലിറി  /  ോകാരപോറഷനകളക്
    നലകനസംസാനതലഅവാരഡിനളനാമനിരോദശ പതിക

1.  നിോയാജക
മണലം/പഞചായത്/മനസിപാലിറി/ോകാരപോറഷന
ോപര്

 പരണമായ ോമലവിലാസം
(   ോഫാണനമര ഉളെപെട)

2.    കഷി ോയാഗയമായആെക വിസതി
:   ....................

                       ....................
    3.  ൈജവകഷിയെട വിസതി

:   ...................
    

    4.    ൈജവകഷി രീതി അവലംബിച് നടപിലാകി
         തടങിയ വരഷം : 
   5.     ൈജവകഷി െചയതിെന വിവരങള വിള തിരിച് : 
വിള  ആെക വിസതി  ൈജവകഷി വിസതി

െനല്

വാഴ

പചകറി

കരമളക്

െതങ്

 മറ് വിളകള

   6.  അനബനപവരതനങള : 
         കനകാലി വളരതല (എണം)
       ആട്
       ോകാഴി
       താറാവ്
       മോറെതങിലം
  7.   ആെകയളകഷിോയാഗയ പോദശതിെന



          എതശതമാനം ൈജവകഷി നടപിലാകി : 
8.    ൈജവകഷി നടപിലാകനകരഷകരെട എണം :

സരടിഫിോകഷന
രീതി

എണം വിസതി ഉലപാദനം

➢ പി. ജി.എസ്
➢ ഐ. സി. എസ്
➢     ഈരണരീതിയിലമലാെതൈജവകഷി
അവലംബികനവര

  9.   ൈജവ വിത് /   നടീല വസകളെട ലഭയത : 
 10.   നിലവില ഉപോയാഗികനൈജവവളങളെട/
        ജീവാണവള ഉതപാദന യണിറകളെട എണം,
       ഉതപാദനകമത (ോപര്, അളവ്) : 
 11.    നിലവില ഉപോയാഗികനൈജവ കീടനാശിനിയെട
     ോപര്, അളവ് : 
 12.   ൈജവവള ഉതപാദനതിനായി നിലവിലള
       സംവിധാനം (എണതില) : 
       ററല കോമാസ്
      മണിര കോമാസ്
      ബോയാഗയാസ് പാനകള
     മറളവ
13.      പചില വളതിനായി കഷി െചയനവിളകള : 
14.    ഏെതാെക പദതികളസംോയാജിപിചാണ്
       ൈജവകഷി വയാപനം നടപിലാകിയത് : 
     (1)  കഷി വകപ്
     (2)   മഗസംരകണവകപ്
     (3)   മണ്സംരകണവകപ്
15. ഗാമപഞചായത്,  ജിലാ പഞചായത്, :
       ോബാക് പഞചായത്എനിവരെട ോനതതവതില
       എെനങിലം പദതികളആരംഭിചിടെണങില
      ആയതിെന ഭൗതികവം സാമതികവമായ
     വിവരങള
  16.     മാധയമങളഈപവരതനതിലപചാരണം
        നലകിയിടെണങിലആയതിെന വിവരം : 

17.   ൈജവ മാലിനയ പന:സംസരണം :



  18.    ബോയാ ഇനപട് െസനരസാപിചിടോണാ
      വിശദീകരികക : 
  19.    ൈജവ ഉതപനങളെട വിപണന-സംസരണ
        ോകനം രപീകരിചിടോണാ? വിശദമാകക.  
 20.  ൈജവവളം/  ൈജവകീടനാശിനി വിലനോകനങളെട
       എണം : 
 21.       വിലന നടതിയ ഉലാദനഅപാധികളെട ഇനം
        തിരിചള അളവ്.  : 
 22.     ൈജവകഷി വയാപനതിനായി നടപിലാകിയ കരമ
       പരിപാടികള. : 

 23.   ൈജവ ഉതപനങളെടസംഭരണം, പാകിംഗ്,
      ോലബലിംഗ്,   വിപണനം എനിവയ് നിലവിലള
      സംവിധാനം : 
 24.    ൈജവകഷിയില നടപിലാകിയ പവരതനങള, 
          ൈകവരിച ോനടങളഎനിവസംബനിച
        പത റിോപാരടകള. : 
 25.    ൈജവകഷി നടപിലാകിയതമലം കരഷകരക്
         െപാതസമഗണിതം ഉണായിടള മാറങള : 
 26.    അോഗാസരവീസ് െസനര,  എോകാ ോഷാപ്, 
            കഷി ഭവനഎനിവ മോഖന വിതരണം െചയ
      ൈജവവളം/  ൈജവകീടനാശിനികെള ഇനം
       തിരിചളഅളവ് : 
 27.     ൈജവകശി പദതിയമായി കടിയ ോയാഗങള
       െസമിനാറകള/   മറ പവരതനങളഎണം, 
      നടപിലാകിയ തീരമാനങള : 



സാകയപതം

ഞാന................................................................................
................     പഞചായതിെലൈജവ കഷിയിടങളസനരശിച്

      പരിോശാധന നടതി അവാരഡിനായി ശപാരശ
െചയന.  

 സലം : 
 തീയതി :                     

           കഷി ഓഫീസറെട ഒപം,
ോപരം
                           കഷി ഭവെന ോപര്

   കഷി അസിസന്ഡയറകറെട ശപാരശ

            കഷി അസിസന്ഡയറകറെട
ഒപം, ോപരം

                           ോബാകിെന ോപര്

   ജിലാ െടകികലകമിറിയെട ശപാരശ

      പനസിപല കഷി
 ഓഫീസര
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