




0അനുബനന്ധം 

ഉളളടകന്ധം

ആമുഖന്ധം

ശുപപാര്ശകള

ഭപാഗന്ധം - I

1. ഉത്തരവവ് ബപാധകമപാകകണ്ട വകുപ്പുകളന്ധം സപാപനങ്ങളന്ധം

2. കകപാണ്ടന്ധം ഓഫവ് വര്കവ് (കജപാലലിഭപാരന്ധം)

3. തതപാഴലിലപാളലികളതട നലിയമനന്ധം

4. തസലിക സന്ധംവരണന്ധം

5. തപപാകമപാഷന

6. കജപാലലി സമയന്ധം

7. തതപാഴലില് പരലിശശീലനന്ധം

8. അച്ചടക നടപടലി

9. കജപാലലി തരന്ധംതലിരലിയ്ക്കല്/തറപാകട്ടേഷന അടലിസപാനത്തലില് 
നലികയപാഗലികല്

10. കമപാണലിറ്ററലിന്ധംഗവ് തസല്
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11.. മലിനലിമന്ധം കജപാലലിഭപാരന്ധം ഉറപ്പു വരുത്തല്

12. വശീകലിലലി ഓഫവ്

13. ശൂനന്യകവതനപാവധലി

14. കദേശശീയപാവധലികള

15. കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികളതട എണന്ധം 
നലിശ്ചയലിക്കുന്നതലിനുളള കഫപാര്മുല

16. കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികളതട സശീനലികയപാറലിറ്റലി

17. ഇനകലിതമനവ്

ആമുഖന്ധം

കൃഷലി,  മൃഗസന്ധംരക്ഷണന്ധം,  ക്ഷശീരവലികസനന്ധം  എന്നശീ

വകുപ്പുകളലിതല  ഫപാന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട  കസവന  കവതന

വന്യവസകള  പരലിഷ്ക്കരലിക്കുന്നതലിനുളള  റലികപപാര്ട്ടേവ്

സമര്പലിക്കുന്നതലിനപായലി  ഒരു  പന്ത്രണ്ടന്ധംഗ  ശമ്പള

പരലിഷ്ക്കരണസമലിതലി  രൂപശീകരലിച്ചുതകപാണ്ടവ്  22.08.2016-തല

സ.ഉ(എന്ധം.എസവ്)125/2016/കൃഷലി  അനുസരലിച്ചവ്  സര്കപാര്

ഉത്തരവപാകുകയുണ്ടപായലി.  പസ്തുത  സമലിതലി  സമര്പലിച്ച

റലികപപാര്ട്ടേലിതന  അടലിസപാനത്തലില്  ഫപാന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട

കവതനവന്ധം അലവനസുകളന്ധം പരലിഷ്ക്കരലിച്ചുതകപാണ്ടവ്  17.05.2017-
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തല  സ.ഉ(അച്ചടലി)  നമ്പര്  08/2017/കൃഷലി  അനുസരലിച്ചവ്

സര്കപാര് ഉത്തരവവ് പുറതപടുവലിച്ചു.  ലശീവവ്റൂള ഉളതപതടയുളള

കസവനവന്യവസകള  സന്ധംബനലിച്ചവ്  പകതന്യകന്ധം  ഉത്തരവവ്

പുറതപടുവലിക്കുന്നതപാതണന്നവ്  പസ്തുത  ഉത്തരവലില്  സര്കപാര്

വന്യക്തമപാക്കുകയുന്ധം  തചെയ.  ഇതനുസരലിച്ചവ്  കൃഷലി,

മൃഗസന്ധംരക്ഷണന്ധം,  ക്ഷശീരവലികസനന്ധം  എന്നശീ  വകുപ്പുകളതട

കശീഴലിലുളള ഫപാന്ധം തതപാഴലിലപാളലികളതട ലശീവവ് റൂള ഉളതപതടയുളള

കസവന  വന്യവസകള  പരലിഷ്ക്കരലിക്കുന്നതവ്  സന്ധംബനലിച്ചവ്

ശുപപാര്ശ  സമര്പലിക്കുന്നതലിനപായലി  കപാര്ഷലിക  വലികസന

കര്ഷക  കക്ഷമ  വകുപവ്  പലിനസലിപല്  തസകട്ടേറലി

അദന്യക്ഷനപായലി ഒരു പന്ത്രണ്ടന്ധംഗ സമലിതലി രൂപശീകരലിച്ചുതകപാണ്ടവ്

12.01.2018-തല  സ.ഉ(കക)നന്ധം.08/2018/കൃഷലി  അനുസരലിച്ചവ്

സര്കപാര്  ഉത്തരവപാകുകയുണ്ടപായലി.  തതപാഴലിലപാളലി

യൂണലിയനുകളതട  പതലിനലിധലികള  ഉളതപതടയുളളവരുമപായലി

നലിരവധലി  തവണ ചെര്ച്ചവ്  ആവശന്യമപായതലിനപാലുന്ധം  പലിനസലിപല്

തസകട്ടേറലി  തലത്തലില്  ചെര്ച്ച  ആവശന്യമുളള  വലിഷയങ്ങള

ഉളതപട്ടേലിട്ടേലിലപാത്തതലിനപാലുന്ധം  കമല്  ഉത്തരവലില്  കഭദേഗതലി

വരുത്തലി  കൃഷലി  (ഫപാന്ധംസവ്)  വകുപലിതന  ചുമതലയുളള
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അഡശീഷണല്  തസകട്ടേറലിതയ  സമലിതലിയുതട  അദന്യക്ഷനപായലി

നലിയമലിച്ചുതകപാണ്ടവ്  01.10.2018-തല  സ.ഉ(സപാധപാ)

നന്ധം.989/2018/കൃഷലി  അനുസരലിച്ചവ്  സര്കപാര്

ഉത്തരവപാകുകയുണ്ടപായലി.

 സമലിതലി അന്ധംഗങ്ങള

1. കൃഷലി (ഫപാന്ധംസവ്) വകുപവ് അഡശീഷണല്
തസകട്ടേറലി

-  അദന്യക്ഷന

2. ശശീ.കബബലി തജയലിന്ധംസവ്, കലബര് 
തവല്തഫയര് ഓഫശീസര്, കൃഷലി 
ഡയറക്ടകററ്റവ്

- കണ്വശീനര്

3. അഡശീഷണല് ഡയറക്ടര് (ഫപാന്ധംസവ്), 
കൃഷലി ഡയറക്ടകററ്റവ്

- തമമ്പര്

4. അഡശീഷണല് ഡയറക്ടര് (പപാനലിന്ധംഗവ്),
മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വകുപവ്

- തമമ്പര്

5. കജപായലിനവ് ഡയറക്ടര് (ജനറല്), 
ക്ഷശീരവലികസന വകുപവ്

- തമമ്പര്

6. കജപായലിനവ് ഡയറക്ടര് (പപൗളടലി), 
മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വകുപവ്

- തമമ്പര്
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7. സശീനലിയര് ഫലിനപാനസവ് ഓഫശീസര്, 
കൃഷലി ഡയറക്ടകററ്റവ്

- തമമ്പര്

8. സശീനലിയര് ഫലിനപാനസവ് ഓഫശീസര്, 
മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വകുപവ്

- തമമ്പര്

9. ശശീ.എ.എ. ഹകശീന്ധം, 
കകരള കസ്റ്റേറ്റവ് ഗവണ്തമനവ് ഫപാന്ധം 
വര്കകഴവ് യൂണലിയന (CITU)

- തമമ്പര്

10. ശശീ. മണറ കവണ, 
ഗവണ്തമനവ് ഫപാന്ധം വര്കകഴവ് 
തഫഡകറഷന (INTUC)

- തമമ്പര്

11. ശശീ.സലി.വലി. ശശലി, 
ജനറല് തസകട്ടേറലി, അഗലികളച്ചറല് 
ഫപാന്ധം വര്കകഴവ് തഫഡകറഷന 
(AITUC)

- തമമ്പര്

12. ശശീ.പലി.ജലി.രപാജപന, 
അനലിമല് ഹസ്ബനറലി ഫപാന്ധം, 
വര്കകഴവ് യൂണലിയന (AITUC)

- തമമ്പര്
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സമലിതലിയുതട  മശീറ്റലിന്ധംഗുകള  24.10.2018,  13.11.2018,

23.11.2018,  17.12.2018  എന്നശീ  തശീയതലികളലില്  സമലിതലി

അദന്യക്ഷതന  തസകട്ടേറലികയറ്റലിലുളള  കചെമ്പറലില്  കൂടുകയുന്ധം

വലിശദേമപായ  ചെര്ച്ചകളക്കുകശഷന്ധം  സര്കപാരലിനവ്

സമര്പലിക്കുന്നതലിനുളള  ശുപപാര്ശകളതട  രൂപകരഖ

തയപാറപാക്കുകയുന്ധം തചെയ.

ശുപപാര്ശകള

സമലിതലി  സമര്പലിയ്ക്കുന്ന   ശുപപാര്ശയുതട  ഭപാഗമപായലി

സര്കപാരലിനവ്  അധലിക  സപാമ്പത്തലിക  ബപാദന്യത  ഉണ്ടപാകപാത്ത

വലിഷയങ്ങളപാണവ്  ഭപാഗന്ധം-I  ല്   ഉളതപടുത്തലിയലിട്ടുളളതവ്.

ധനകപാരന്യവകുപലിതന  അനുമതലി  ഇലപാതത  തതന്ന  കൃഷലി

വകുപലിനവ്  തശീരുമപാനതമടുകപാവന്ന  ശുപപാര്ശകളപായതലിനപാല്

ഇകപാരന്യത്തലില്  ഉണ്ടപാകപാവന്ന  കപാലതപാമസന്ധം  ഒഴലിവപാക്കുക

എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തപാതടയപാണവ്  രണ്ടു  ഭപാഗങ്ങളപായലി  റലികപപാര്ട്ടേവ്

സമര്പലിക്കുവപാന  സമലിതലി  തശീരുമപാനലിച്ചതവ്.  സര്കപാരലിനവ്

അധലിക സപാമ്പത്തലിക ബപാദന്യത ഉണ്ടപാകപാവന്ന ശുപപാര്ശകള

ഭപാഗന്ധം-II ല് ഉളതപടുത്തലിയലിരലിക്കുന.
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ഭപാഗന്ധം   - I

1. ഉത്തരവവ്  ബപാധകമപാകകണ്ട  വകുപ്പുകളന്ധം

സപാപനങ്ങളന്ധം

സര്കപാരലിതന  വലിവലിധ  വകുപ്പുകളലില്  ഫപാന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികള  കജപാലലി  തചെയ്യുനണ്ടവ്.  ഇവരുതട  കസവന

വന്യവസകള  സന്ധംബനലിച്ചവ്  അതപാതു  വകുപ്പുകളലില്  നലിന്നവ്

ഉത്തരവകള  പുറതപടുവലിക്കുന്നതുതകപാണ്ടവ്  വലിവലിധ

വകുപ്പുകളലിതല  ഫപാന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട  കസവന

വന്യവസകളകവ് ഒരു ഏകശീകൃത സകഭപാവമലില.  ഇകപാരന്യത്തലില്

എലപാ  വകുപ്പുകളലിതല  തതപാഴലിലപാളലികളക്കുന്ധം  ബപാധകമപായ

തപപാതുവപായ  ഒരു  ഉത്തരവണ്ടപാകകണ്ടതവ്

അതന്യപാവശന്യമപാതണന്നവ് സമലിതലി വലിലയലിരുത്തലി. നലിലവലില് കൃഷലി,

മൃഗസന്ധംരക്ഷണന്ധം,  ക്ഷശീരവലികസനന്ധം എന്നശീ വകുപ്പുകളലിതല ഫപാന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികളതട ശമ്പള പരലിഷ്ക്കരണന്ധം കൃഷലി വകുപലില് നലിനന്ധം

പുറതപടുവലിക്കുന്ന  ഉത്തരവലിതന  അടലിസപാനത്തലിലപാണവ്

7



നടപലിലപാക്കുന്നതവ്.  കസവന വന്യവസകള പരലിഷ്ക്കരലിച്ചുതകപാണ്ടവ്

ഉത്തരവവ്  പുറതപടുവലിക്കുകമ്പപാള  ഈ  രശീതലി  തുടകരണ്ടതുന്ധം

കൂടപാതത  മറ്റു  വകുപ്പുകളലികലയുന്ധം  സപാപനങ്ങളലികലയുന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികതളയുന്ധം  പസ്തുത  ഉത്തരവലിതന  പരലിധലിയലില്

തകപാണ്ടുവകരണ്ടതുന്ധം  അനലിവപാരന്യമപാതണന്നവ്  സമലിതലി

വലിലയലിരുത്തലി.  കമല്പറഞ്ഞ  വസ്തുതകളതടയുന്ധം

വലിലയലിരുത്തലലികനയുന്ധം  അടലിസപാനത്തലില്  ഈ  സമലിതലിയുതട

ശുപപാര്ശ  അനുസരലിച്ചവ്  ലശീവകളന്ധം  കസവന  വന്യവസകളന്ധം

പരലിഷ്ക്കരലിച്ചുതകപാണ്ടവ്  പുറതപടുവലിക്കുന്ന  ഉത്തരവവ്  കൃഷലി,

മൃഗസന്ധംരക്ഷണന്ധം,  ക്ഷശീരവലികസനന്ധം എന്നശീ വകുപ്പുകളലിതല ഫപാന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികളക്കു  പുറതമ  ഗപാമവലികസന  വകുപലിതന

കശീഴലിലുളള  ഇ.റ്റലി.സലി  ഫപാമുകള,  കടബല്  വകുപലിതന

കശീഴലിലുളള  ചെശീകങ്ങരലി  എകവ്റ്റനഷന  സശീന്ധം,  കൃഷലി  വകുപലിതന

കശീഴലിലുളള  ലപാബുകള,  എ ഞലിനശീയറലിന്ധംഗവ്  വര്കവ്കഷപാപ്പുകള,

ബകയപാകണ്കടപാള ആനവ് കമപാഡല് കഫപാറലികളച്ചര് തസനര്,

മണ്ണു  സന്ധംരക്ഷണ  വകുപലിതന  കശീഴലിലുളള  ലപാബുകള

എന്നലിവലിടങ്ങളലിതല  തതപാഴലിലപാളലികളക്കുകൂടലി

ബപാധകമപാകണതമന്നവ് സമലിതലി ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.  കൂടപാതത
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കപാലപാകപാലങ്ങളലില് ഇതു സന്ധംബനലിച്ചവ് പുറതപടുവലിക്കുന്ന എലപാ

ഉത്തരവകളന്ധം  കമല്പറഞ്ഞ  എലപാ  വകുപ്പുകളക്കുന്ധം

ബപാധകമപായലിരലികണതമനന്ധം ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.

2. കകപാണ്ടന്ധം ഓഫവ് വര്കവ്   (  കജപാലലിഭപാരന്ധം  )

തതപാഴലിലപാളലികളതട കസവന വന്യവസകള പരലിഷ്ക്കരലിക്കുന്ന

തലികനപാതടപാപന്ധം  അവരുതട  കജപാലലിഭപാരത്തലിലുന്ധം  (കകപാണ്ടന്ധം  ഓഫവ്

വര്കലിലുന്ധം)  കപാകലപാചെലിതമപായ  മപാറ്റങ്ങള  വരുകത്തണ്ടതവ്

അതന്യനപാകപക്ഷലിതമപാതണന്നവ്  സമലിതലി  വലിലയലിരുത്തലി.  കൃഷലി

വകുപലില്  2003-ല്  പുനര്നലിര്ണയന്ധം  നടത്തലിയ

സന്ധംസപാനപാടലിസപാനത്തലിലുള്ള  ഫപാമുകളലിതല  തപപാതുവപായ

കജപാലലികള  ഉളതപടുത്തലിതകപാണ്ടുള്ള  കകപാണ്ടന്ധം  ഓഫവ്  വര്കവ്

നലിലവലിലുണ്ടവ്.  ഈ  തശീരുമപാനന്ധം  അടലിസപാനമപായലി

സകശീകരലിച്ചുതകപാണ്ടവ്  അതപാതു  ഫപാമുകളലിതല

പകതന്യകതകളനുസരലിച്ചവ്  എലപാ  ഫപാമുകളലിലുന്ധം  എലപാ

കജപാലലികളന്ധം  ഉളതപടുത്തലിതകപാണ്ടവ്  കകപാണ്ടന്ധം  ഓഫവ്  വര്കവ്

നലിശ്ചയലികകണ്ടതവ്  ഫപാമുകളതട  സുഗമമപായ  നടത്തലിപലിനുന്ധം

പുകരപാഗതലിയ്ക്കുന്ധം  അതന്യപാവശന്യമപാതണന്നവ്  സമലിതലി  വലിലയലിരുത്തലി.
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ഇകപാരന്യത്തലില്  2016-തല  ഗവണ്തമനവ്  ഫപാന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികളതട  ശമ്പള  പരലിഷ്ക്കരണ  സമലിതലിയുതട

റലികപപാര്ട്ടേലിതല  ശുപപാര്ശകളതട  അടലിസപാനത്തലിലുള്ള

നടപടലികള  സകശീകരലികകണ്ടതപാണവ്.  എലപാ  ഫപാമുകളലിലുന്ധം/മറ്റവ്

സപാപനങ്ങളലിലുന്ധം  ഫപാന്ധം  കപൗണ്സലിലുകളകൂടലി  ചെര്ച്ച  തചെയവ്

അതപാതവ്  ഫപാമുകളതട  പകതന്യകതകള  അനുസരലിച്ചുള്ള

കകപാണ്ടന്ധം  ഓഫവ്  വര്കവ്  നലിശ്ചയലികകണ്ടതപാണവ്.  ഇപകപാരന്ധം

തശീരുമപാനതമടുക്കുന്നതലില്  എതനങലിലുന്ധം

ബുദലിമുട്ടുണ്ടപാവകയപാതണങലില്  ജലിലപാ  തലത്തലില്

ഇടതപടലുകള  നടത്തലി  തശീരുമപാനത്തലിതലകത്തണ്ടതപാണവ്.

ജലിലപാതലത്തലിലുന്ധം  തശീരുമപാനമപായലിതലങലില്  സന്ധംസപാനതല

ഇടതപടലുകള  ഉണ്ടപാകകണ്ടതുന്ധം  പസ്തുത  തലത്തലിലുള്ള

തശീരുമപാനന്ധം  അനലിമമപായലിരലിക്കുന്നതുമപാണവ്.  ഫപാന്ധം

കപൗണ്സലിലുകള  നലിലവലിലലിലപാത്ത

ഫപാമുകളലില്/സപാപനങ്ങളലില്  ഏകപക്ഷശീയമപായലി  കകപാണ്ടന്ധം

ഓഫവ് വര്കവ് നലിശ്ചയലികരുതതനന്ധം ബനതപട്ടേ തതപാഴലിലപാളലി

യൂണലിയന  പതലിനലിധലികളമപായലി  ചെര്ച്ച  തചെകയ  ഇകപാരന്യന്ധം

നലിശ്ചയലികപാവൂ എനന്ധം സമലിതലി ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.
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3. തതപാഴലിലപാളലികളതട നലിയമനന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികളതട  നലിയമനരശീതലി,  കയപാഗന്യത

എന്നലിവയടകമുള്ള  കപാരന്യങ്ങളലില്  വന്യക്തതയുണ്ടപാകവണ്ടതവ്

ആവശന്യമപാതണനന്ധം  എലപാ  വകുപ്പുകളന്ധം,  സപാപനങ്ങളന്ധം

ഇകപാരന്യത്തലില്  ഒകര  രശീതലി  അവലന്ധംബലിക്കുന്നതവ്

അഭലികപാമന്യമപായലിരലിക്കുതമനന്ധം സമലിതലി  വലിലയലിരുത്തലി.  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികതള  03.04.2017-തല  സ.ഉ.

(കക)നന്ധം.51/2017/കൃഷലി  അനുസ്സരലിച്ചവ്  പപാകദേശലിക

എന്ധംകപപാതയ്മെനവ്  എകവ്കചെഞവ്  മുഖപാനലിരന്ധം  മപാതന്ധം

നലിയമലികകണ്ടതുന്ധം  ഫപാന്ധം  സലിതലിതചെയ്യുന്ന  8 കലികലപാമശീറ്റര്

ചുറ്റളവലിലുള്ള  സലിരതപാമസകപാര്കവ്  നലിയമനത്തലില്

മുനഗണന നല്കകണ്ടതുമപാണവ്.  കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികളതട

നലിയമനത്തലിനുള്ള  കയപാഗന്യത 12/02/1985-തല

സ.ഉ(ആര്.റ്റലി)416/1985/എ.ഡലി.-യലില്

പറഞ്ഞലിരലിക്കുന്നതുകപപാതല  കുറഞ്ഞതവ്  അഞപാന്ധംകപാസ്സവ്

പപാസ്സപായലിരലികണതമന്നതുന്ധം  പരമപാവധലി  കയപാഗന്യത

+2/വലി.എച്ചവ്.എസവ്.സലി.  (കൃഷലി,  കലവവ്കസ്റ്റേപാകവ്,  പപൗളടലി,
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ഡയറലി) എന്നതുമപായലിരലികണന്ധം. ആവശന്യമപായ തടസ്റ്റുകളതടയുന്ധം

തമഡലികല്  സര്ട്ടേലിഫലികറ്റലികനയുന്ധം  അടലിസപാനത്തലില്

ശപാരശീരലിക  ക്ഷമത  തതളലിയലികണന്ധം.  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലി

നലിയമനത്തലിനുള്ള പരമപാവധലി പപായപരലിധലി, തപപാതുവലിഭപാഗന്ധം 41,

ഒ.ബലി.സലി.  വലിഭപാഗന്ധം  44,  പട്ടേലികജപാതലിവലിഭപാഗന്ധം  46  എന്ന

കമത്തലിലപായലിരലികണന്ധം.  തതപാഴലിലപാളലി  നലിയനമത്തലിനുള്ള

ഇനര്വവ്യൂ  കബപാര്ഡലില്  അതപാതു  വകുപ്പുകളതട  ജലിലപാ

ഓഫശീസര്,  ബനതപട്ടേ  ഫപാന്ധം  സൂപണ്ടവ്,  അതപാതു  ജലിലപാ

ഓഫശീസര്  നലിര്കദ്ദേശലിക്കുന്ന  സശീനലിയര്  ഉകദേന്യപാഗസന,

ബനതപട്ടേ  ഡയറക്ടര്  നലിര്കദ്ദേശലിക്കുന്ന  ഉകദേന്യപാഗസന

എന്നലിവര്  അന്ധംഗങ്ങളപായലിരലികണന്ധം.  സ.ഉ.  310/1990/കൃഷലി

തശീയതലി  08/10/1996  പകപാരന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട  നലിയമനന്ധം

സന്ധംബനലിച്ച  വന്യവസകള  കര്ശനമപായലി

പപാലലികതപടുനതവന്നവ് ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതപാണവ്.

4. തസലിക സന്ധംവരണന്ധം

അതപാതു വകുപ്പുകളലിതല ജലിലകളലില് ഒഴലിവ വരുന്ന കപാസ്സവ്-

4  തസലികയലിതല  നലിയമനത്തലില്  10%  ഫപാന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികളകപായലി  സന്ധംവരണന്ധം  തചെയണതമന്നവ്  സമലിതലി
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ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.

5. തപപാകമപാഷന

നലിലവലില്  സലിരന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളകവ്  സമയബനലിത

ഹയര്കഗഡലിനവ്  മപാതമപാണവ്  അര്ഹതയുള്ളതവ്.  സലിരന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികളകവ്  മറ്റവ്  തപപാകമപാഷന  സപാദന്യതകതളപാനന്ധം

നലിലവലിലലില.  ഇകപാരന്യത്തലില്  ഒരു  മപാറ്റന്ധം  വരണതമനന്ധം  ടലി

തതപാഴലിലപാളലികളകവ്  തപപാകമപാഷന  ലഭലിക്കുന്നതലിനുള്ള

അവസരമുണ്ടപാകണതമനന്ധം  സമലിതലി  വലിലയലിരുത്തലി.

ഇതനുസരലിച്ചവ്  20  മുതല്  50  വതര തതപാഴലിലപാളലികള കജപാലലി

തചെയ്യുന്ന  ഫപാമുകളലില്  കമല്കനപാട്ടേ  കജപാലലികളകപായലി  ഒരു

തഹഡവ് വര്കകറയുന്ധം,  50  മുതല്  100  വതര തതപാഴലിലപാളലികള

കജപാലലി തചെയ്യുന്ന ഫപാമുകളലില് രണ്ടവ് തഹഡവ് വര്കര്മപാകരയുന്ധം,

100-ല്  കൂടുതല്  തതപാഴലിലപാളലികള  കജപാലലി  തചെയ്യുന്ന

ഫപാമുകളലില്  മൂന്നവ്  തഹഡവ്  വര്കര്മപാകരയുന്ധം

നലിയമലികണതമനന്ധം  ഇങ്ങതന  നലിയമലികതപടുന്നവര്

കുറഞ്ഞതവ്  10  വര്ഷന്ധം  സര്വശീസുള്ള  സലിരന്ധം

തതപാഴലിലപാളലിയപായലിരലികണതമനന്ധം  ഇവതര  ജനനതശീയതലി
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മപാനദേണ്ഡമപാകലിയുള്ള  സശീനലികയപാരലിറ്റലി  അടലിസപാനത്തലില്

നലിയമലികണതമനന്ധം സമലിതലി ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.

6. കജപാലലി സമയന്ധം

എലപാ  ഫപാമുകളലികലയുന്ധം   പവര്ത്തലിസമയന്ധം  രപാവലിതല  8

മണലി  മുതല്  കവകലിട്ടേവ്  5  മണലി  വതരയപായലിരലികണതമനന്ധം

പസ്തുത  പവര്ത്തലി  സമയത്തലിനലിടയ്ക്കവ്  ഉച്ചയ്ക്കവ്  മുനപവ്  ¼

മണലിക്കൂര്,  ഉച്ചയ്ക്കവ്  1  മണലിക്കൂര്,  ഉച്ചയ്ക്കവ്  കശഷന്ധം   ¼ മണലിക്കൂര്

എന്ന  രശീതലിയലില്  1   ½ മണലിക്കൂര്  വലിശമസമയന്ധം

അനുവദേലികണതമനന്ധം,  വലിശമസമയന്ധം

എകപപാഴപായലിരലികണതമന്നവ് അതപാതവ് ഫപാമുകളലില് ബനതപട്ടേ

യൂണലിയന  പതലിനലിധലികളമപായലി  ചെര്ച്ചതചെയവ്

തശീരുമപാനലികപാവന്നതുന്ധം  കജപാലലി  സമയവന്ധം  വലിശമസമയവന്ധം

കനപാട്ടേശീസവ്  കബപാര്ഡലില്  പദേര്ശലിപലികകണ്ടതുമപാതണനന്ധം

സമലിതലി ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.
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7. തതപാഴലില് പരലിശശീലനന്ധം

നലിലവലില്  ഫപാന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളകവ്  പരലിശശീലനന്ധം

നല്കുന്നതലിനുള്ള  സന്ധംവലിധപാനതമപാനന്ധം  നലിലവലിലലിതലനന്ധം

ആയതലിനവ്  ഒരു  മപാറ്റന്ധം  വകരണ്ടതവ്  അതന്യപാവശന്യമപാതണനന്ധം

സമലിതലി വലിലയലിരുത്തലി. എലപാ ഫപാന്ധം തതപാഴലിലപാളലികളന്ധം അതപാതവ്

ഫപാമുകളലിതല എലപാ കജപാലലികളന്ധം തചെയ്യുന്നതലിനവ് പപാപ്തരപാക്കുന്ന

രശീതലിയലില്  തതപാഴലില്  പരലിശശീലനന്ധം  നല്കകണ്ടതപാതണന്നവ്

സമലിതലി  ശുപപാര്ശ  തചെയ്യുന.  ഫപാമുകളലിതല

ഉകദേന്യപാഗസരുകടയുന്ധം  50  വയസ്സലിനവ്  മുകളലില്  പപായമുള്ള

പരലിചെയസമ്പന്നരപായ  തതപാഴലിലപാളലികളതടയുന്ധം  കസവനന്ധം

ഇതലിനവ് ഫലപദേമപായലി ഉപകയപാഗതപടുത്തണതമനന്ധം ശുപപാര്ശ

തചെയ്യുന.

8. അച്ചടക നടപടലി

ഫപാന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട  നലിയമനപാധലികപാരലി  അതപാതവ്

ജലിലപാ  ഓഫശീസര്മപാരപാണവ്.  ഫപാന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട  കപരലില്

അച്ചടക  നടപടലി  സകശീകരലിക്കുന്നതലിനുള്ള  അധലികപാരന്ധം

നലിയമനപാധലികപാരലിയപായ  ജലിലപാ  ഓഫശീസര്മപാരലില്
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നലിക്ഷലിപ്തമപായലിരലികകണ്ടതുന്ധം  അപശീല്  അധലികപാരലി  അതപാതവ്

വകുപവ്  തലവനമപാര്  ആയലിരലികകണ്ടതുമപാണവ്.  നലിലവലിലുള്ള

നലിര്കദ്ദേശമനുസരലിച്ചവ്   കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളകവ്

ജശീവനബത്തയ്ക്കവ്  അര്ഹതയലിലപാത്തതുകപാരണന്ധം  ടലി

തതപാഴലിലപാളലികതള  സതസ്പെനവ്  തചെയപാതതതതന്ന  കനരലിട്ടേവ്

പലിരലിച്ചുവലിടപാവന്നതപാണവ്.  ഈ  നലിര്കദ്ദേശന്ധം

നശീതലിനലികഷധമപാതണനന്ധം ഇകപാരന്യത്തലില് മപാറ്റന്ധം  വരണതമനന്ധം

സമലിതലി  വലിലയലിരുത്തലി.  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികതള  കനരലിട്ടേവ്

പലിരലിച്ചുവലിടുന്ന  സമ്പ്രദേപായന്ധം  നലിര്ത്തലപാകലി  ജശീവനബത്ത

ഇലപാതത  കജപാലലിയലില്നലിനന്ധം  തപാല്കപാലലികമപായലി  മപാറ്റലി

നലിര്ത്തുകയുന്ധം  3  മപാസത്തലിനകന്ധം  ഒരു  തശീരുമപാനതമടുക്കുകയുന്ധം

തചെകയണ്ടതപാതണനന്ധം സമലിതലി ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.

9. കജപാലലി തരന്ധംതലിരലിയ്ക്കല്  /   തറപാകട്ടേഷന 

അടലിസപാനത്തലില് നലികയപാഗലിയ്ക്കല്

പത്തവ് ഏകറലില് കൂടുതല് വലിസശീര്ണമുള്ള ഫപാമുകളലിതല

തതപാഴലിലപാളലികളതട  കജപാലലികള  കപാഠലിനന്യമലിലപാത്തതവ്  (light

work)  കപാഠലിനന്യമുള്ളതവ്  (hard  work)  എന്നശീ  രശീതലിയലില്

തരന്ധംതലിരലികകണ്ടതപാണവ്.  ഓകരപാ ഫപാമലികലയുന്ധം കപാഠലിനന്യമുള്ളതുന്ധം,
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കപാഠലിനന്യമലിലപാത്തതുമപായ കജപാലലികള ഏതതന്നവ് അതപാതവ് ഫപാന്ധം

തലവനമപാര് അന്ധംഗശീകൃത തതപാഴലിലപാളലി യൂണലിയനുകളതട ജലിലപാ

കനതൃതകവമപായലി  ചെര്ച്ചതചെയവ്  തശീരുമപാനലികകണ്ടതപാതണന്നവ്

സമലിതലി  ശുപപാര്ശ  തചെയ്യുന.  50  വയസ്സലിനുകമല്  പപായമുള്ള

തതപാഴലിലപാളലികതള  പപായത്തലിതന  അടലിസപാനത്തലില്

കപാഠലിനന്യമലിലപാത്ത  വലിഭപാഗത്തലില്തപട്ടേ  കജപാലലികളലില്

തറപാകട്ടേഷന  വന്യവസയലില്  നലിയമലികണന്ധം.  15

ദേലിവസത്തലിതലപാരലികല്  കറപാകട്ടേഷനലില്  മപാറ്റന്ധം

വരുത്തപാവന്നതപാണവ്.  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വകുപലിതല

പകതന്യകതകള  പരലിഗണലിച്ചവ്  ഫപാന്ധം  കമധപാവലികള  കട ഡവ്

യൂണലിയന  പതലിനലിധലികളമപായലി  ചെര്ച്ചതചെയവ്  ഇകപാരന്യത്തലില്

വന്യക്തമപായ തശീരുമപാനതമടുകകണ്ടതപാണവ്.

10. കമപാണലിറ്ററലിന്ധംഗവ് തസല്

ഫപാമുകളതട   പവര്ത്തനന്ധം

തമച്ചതപടുത്തുന്നതലിനപാവശന്യമപായ  നടപടലി   എന്ന  നലിലയ്ക്കവ്

തതപാഴലിലപാളലികളതട കകപാണ്ടന്ധം ഓഫവ് വര്കവ്,  തറപാകട്ടേഷന എന്നശീ

കപാരന്യങ്ങള  നലിയമപാനുസൃതന്ധം  നടക്കുനതവന

നലിരശീക്ഷലിക്കുന്നതലിനുന്ധം ഉറപ്പുവ് വരുത്തുന്നതലിനുന്ധം ഇതവ് സന്ധംബനലിച്ച
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തര്കങ്ങള പരലിഹരലിക്കുന്നതലിനുമപായലി എലപാ ജലിലകളലിലുന്ധം ഒരു

ജലിലപാതല  കമപാണലിറ്ററലിന്ധംഗവ്  തസല്  രൂപശീകരലികകണ്ടതപാണവ്.

ഓകരപാ വകുപലിതനയുന്ധം അതപാതവ് ജലിലപാ ഓഫശീസര്മപാര് പസ്തുത

തസലലിതന  തചെയര്മപാനുന്ധം  ഫപാമലിതന  ചുമതലയുള്ള  തഡപവ്യൂട്ടേലി

ഡയറക്ടര്/ബനതപട്ടേ ജലിലപാതല ഉകദേന്യപാഗസന കണ്വശീനറന്ധം,

അതപാതവ്  ജലിലകളലിതല  എലപാ  ഫപാന്ധം  തലവനമപാരുന്ധം  ഒരു

അന്ധംഗശീകൃത  തതപാഴലിലപാളലി  യൂണലിയനലില്  നലിനന്ധം  രണ്ടു

പതലിനലിധലികളന്ധം  പസ്തുത  തസലലില്

അന്ധംഗങ്ങളമപായലിരലികകണ്ടതുമപാതണന്നവ്  സമലിതലി  ശുപപാര്ശ

തചെയ്യുന.  പസ്തുത  തസല്  എലപാ  മപാസവന്ധം  ആദേന്യതത്ത

ശനലിയപാഴ്ച  നലിശ്ചലിത  സമയത്തവ്  കൂകടണ്ടതപാണവ്.  അകന്ന

ദേലിവസന്ധം  അവധലിയപാതണങലില്  അടുത്ത  പവര്ത്തലി  ദേലിവസന്ധം

കൂകടണ്ടതപാണവ്.  ജലിലപാ  തലത്തലില്  പരലിഹപാരന്ധം  കപാണപാതത

വരുന്ന  പശ്നങ്ങളന്ധം  തപപാതു  വലിഷയങ്ങളന്ധം  ചെര്ച്ച  തചെയവ്

തശീരുമപാനലിക്കുന്നതലിനവ് തപാതഴപറയുന്ന മപാതൃകയലില് ഒരു കസ്റ്റേറ്റവ്

കമപാണലിറ്ററലിന്ധംഗവ് തസല് രൂപശീകരലികണന്ധം.
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1. അഡശീഷണല് ഡയറക്ടര് (ഫപാന്ധംസവ്) - തചെയര്മപാന

2. കലബര് തവല്ഫയര് ഓഫശീസര് - കണ്വശീനര്

3. ബനതപട്ടേ വകുപവ് ഡയറക്ടര് നലിര്കദ്ദേശലിക്കുന്ന

ഒരു സശീനലിയര് ഉകദേന്യപാഗസന - അന്ധംഗന്ധം

4. അന്ധംഗശീകൃത കടഡവ് യൂണലിയന ജനറല് തസകട്ടേറലിമപാര്

നലിര്കദ്ദേശലിക്കുന്ന പതലിനലിധലി - അന്ധംഗങ്ങള

കസ്റ്റേറ്റവ് കമപാണലിറ്ററലിന്ധംഗവ് തസല് ഓകരപാ ആറവ് മപാസത്തലിലുന്ധം

കൂടലിയലിരലികണതമനന്ധം  പസ്തുത  സമലിതലിയുതട  തശീരുമപാനന്ധം

അനലിമമപായലിരലികണതമനന്ധം  സമലിതലി  ശുപപാര്ശ  തചെയ്യുന.

ഇകത  മപാതൃകയലില്  ആവശന്യമപായ  മപാറ്റങ്ങകളപാതട  കസ്റ്റേറ്റവ്

കമപാണലിറ്ററലിന്ധംഗവ്  തസല്  രൂപശീകരലിക്കുന്നതലിനവ്

മ ൃഗസന്ധംരക്ഷണവകുപവ്  ഡയറക്ടതറ

ചുമതലതപടുത്തപാവന്നതപാണവ്.

11.   മലിനലിമന്ധം കജപാലലിഭപാരന്ധം ഉറപ്പുവരുത്തല്

ഓകരപാ  ഫപാമലിലുന്ധം  നലിശ്ചയലികതപട്ടേലിട്ടുള്ള  കകപാണ്ടന്ധം  ഓഫവ്
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വര്കവ് മലിനലിമന്ധം കജപാലലിയപായലിട്ടേപാണവ് കണകപാകകണ്ടതവ്. പസ്തുത

മലിനലിമന്ധം  കജപാലലി  തചെയ്യുന്നതലില്  3  ദേലിവസന്ധം  വശീഴ്ച  വരുത്തുന്ന

തതപാഴലിലപാളലികളകവ് ആയതവ് ഒരു അന്ധംഗശീകൃത അവധലിയപായലിട്ടേവ്

കണകപാകകണ്ടതപാതണന്നവ് സമലിതലി ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.

12.   വശീകലിലലി ഓഫവ്

ശമ്പളകത്തപാടു  കൂടലി  ആഴ്ചയലില്  ഒരു  ദേലിവസന്ധം  അവധലി

സലിരന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളകവ്  അനുവദേലിക്കുന്ന  സമ്പ്രദേപായന്ധം

തുടകരണ്ടതപാതണനന്ധം ആയതലിനവ് യപാതതപാരു നലിബനനകളന്ധം

പപാടലിലപാത്തതുമപാകുന.  ഫപാമുകളലില് ഞപായറപാഴ്ചയുന്ധം  പവര്ത്തലി

ദേലിവസമപാകയപാല്  തതപാഴലിലലിനു  ഭന്ധംഗന്ധം  വരപാത്ത  രശീതലിയലില്

തതപാഴലിലപാളലികളകവ്  ആഴ്ചയലില്  ഒരു  ദേലിവസന്ധം  തറപാകട്ടേഷന

വന്യവസയലില്  ഓഫവ്  അനുവദേലിയ്ക്കപാവന്നതപാതണനന്ധം  പസ്തുത

വശീകലിലലി  ഓഫവ്  തപപാതു  അവധലി  ദേലിവസങ്ങളലില്

വരലികയപാതണങലില്  ആയതലിനവ്  കകപാമ്പനകസഷന

അനുവദേലികണതമനന്ധം  ആയതവ്  30  ദേലിവസത്തലിനകന്ധം

നല്കണതമനന്ധം ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.
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13.   ശൂനന്യകവതനപാവധലി

നലിലവലിലുള്ള നലിര്കദ്ദേശമനുസരലിച്ചവ് 120 ദേലിവസന്ധം വതരയുള്ള

ശൂനന്യകവതനപാവധലി അതപാതു ജലിലപാ ഓഫശീസര്മപാര്ക്കുന്ധം അതലിനു

മുകളലിലുള്ളതവ്  അനുവദേലിക്കുവപാന  സര്കപാരലിനുമപാണവ്

അധലികപാരമുള്ളതവ്.  ഇതവ്  തശീര്ത്തുന്ധം  പപാകയപാഗലികമലപാത്ത ഒരു

നലിര്കദ്ദേശമപാണവ്. കപാരണന്ധം ഒരു ദേലിവസതത്ത ശൂനന്യകവതനപാവധലി

അനുവദേലിക്കുന്നതലിനുന്ധം  ജലിലപാ  ഓഫശീസര്കവ്  അകപക്ഷ

നല്കകണ്ട  അവസപായപാണള്ളതവ്.  സര്കപാരലിനയയ്ക്കുന്ന

അകപക്ഷകളലില്  ഒകട്ടേതറ  കപാലതപാമസ്സന്ധം  ഉണ്ടപാകുന്ന

അവസയുന്ധം നലിലവലിലുണ്ടവ്. ആയതലിനപാല് ഇകപാരന്യത്തലില് ഒരു

മപാറ്റമുണ്ടപാകകണ്ടതവ്  അതന്യനപാകപക്ഷലിതമപാതണന്നവ്  സമലിതലി

വലിലയലിരുത്തലി.  തമഡലികല്  സ്ര ട്ടേലിഫലികറ്റലിതന

അടലിസപാനത്തലിലുള്ള  30  ദേലിവസന്ധം  വതരയുള്ള

ശൂനന്യകവതനപാവധലി  അതപാതു  ഫപാന്ധം  സൂപണ്ടുമപാര്കവ്/ഫപാന്ധം

ആഫശീസര്മപാര്ക്കുന്ധം  30  മുതല്  180  ദേലിവസന്ധം  വതരയുള്ളതവ്

അതപാതു  ജലിലപാ  ഓഫശീസര്മപാര്ക്കുന്ധം,  180  ദേലിവസത്തലിനു

മുകളലിലുള്ളതവ്  അതപാതു  വകുപവ്  തലവനമപാര്ക്കുന്ധം
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അനുവദേലികപാവന്നതപാതണനന്ധം  സമലിതലി  ശുപപാര്ശ  തചെയ്യുന.

ക്ഷശീരവലികസന  വകുപലിതല  പകതന്യക  സപാഹചെരന്യന്ധം

കണകലിതലടുത്തവ്  ടലി  വകുപലിതന കശീഴലിലുള്ള ഫപാന്ധം  സൂപണ്ടലിനവ്

180  ദേലിവസന്ധം  വതരയുള്ള  ശൂനന്യകവതനപാവധലി

അനുവദേലിക്കുന്നതലിനുള്ള  അനുമതലി  നല്കപാവന്നതപാതണനന്ധം

ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.

14.   കദേശശീയപാവധലികള

കദേശശീയ  അവധലി  ദേലിവസങ്ങളലില്  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികതള കജപാലലിയ്ക്കവ് നലികയപാഗലിക്കുന്ന സമ്പ്രദേപായന്ധം ചെലില

ഫപാമുകളലില്  നലിലവലിലുതണ്ടനന്ധം  ആയതവ്  ശരലിയപായ

കശീഴ്വഴകമതലനന്ധം  സമലിതലി  വലിലയലിരുത്തലി.  യപാതതപാരു

കപാരണവശപാലുന്ധം  കദേശശീയപാവധലി  ദേലിവസങ്ങളലില്  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികതള  കജപാലലിയ്ക്കവ്  നലികയപാഗലികരുതതന്നവ്  സമലിതലി

ശുപപാര്ശ  തചെയ്യുന.  അതന്യപാവശന്യഘട്ടേങ്ങളലില്  സലിരന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികതള  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  അടലിസപാനത്തലില്

നലികയപാഗലികപാവന്നതപാണവ്.
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15.  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട  എണന്ധം

നലിശ്ചയലിക്കുന്നതലിനുള്ള കഫപാര്മുല

ഫപാമുകളലില്  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട  എണന്ധം

നലിജതപടുത്തുന്നതലിനവ്  നലിലവലില്  വന്യവസകതളപാനന്ധം

നലിശ്ചയലിച്ചലിട്ടേലില.  13.12.2017-തല  സ.ഉ.

(കക)നന്ധം.161/2017/കൃഷലി  അനുസരലിച്ചവ്  01.12.2016  വതര

കുറഞ്ഞതവ്  30  ദേലിവസന്ധം  കജപാലലി  തചെയലിട്ടുള്ള  ദേലിവസകവതന

തതപാഴലിലപാളലികതള  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളപായലി

നലിയമലിക്കുന്നതലിനുന്ധം  ഭപാവലിയലില്  ദേലിവസകവതന,  കപാഷകല്,

സലിരന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികതള  എന്ധംകപപാതയ്മെനവ്  എകവ്കചെഞവ്  വഴലി

മപാതന്ധം  നലിയമലിക്കുന്നതലിനുന്ധം  ഉത്തരവപായലിട്ടുണ്ടവ്.

നലിലവലിലുണ്ടപായലിരുന്ന  സര്കപാര്  നലിര്കദ്ദേശന്ധം  അനുസരലിച്ചവ്

ദേലിവസ കവതന തതപാഴലിലപാളലികതള നലികയപാഗലിക്കുകയുന്ധം പലിന്നശീടവ്

അവതര  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലിയപായലി  നലിയമലിക്കുകയുന്ധം

തചെയകപപാള ചെലില ഫപാമുകളലില് ആവശന്യത്തലിലധലികന്ധം കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികള  നലിലവലിലുള്ള  അവസ  സന്ധംജപാതമപാവകയുന്ധം

തചെയലിട്ടുള്ളതപാണവ്.  കൃഷലി  വകുപലിതന  കശീഴലിലുള്ള  കനരന്യമന്ധംഗലന്ധം
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ജലിലപാ ഫപാന്ധം, തപരലിങ്ങമല ജലിലപാ ഫപാന്ധം എന്നലിവ ഇതലിനവ് പതന്യക്ഷ

ഉദേപാഹരണങ്ങളപാണവ്.  കനരന്യമന്ധംഗലന്ധം  ജലിലപാ  ഫപാമലില്  294

കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികളന്ധം,  തപരലിങ്ങമല ജലിലപാ ഫപാമലില്  106

കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികളന്ധം  നലിലവലിലുണ്ടവ്.  എന്നപാല് അഞല്

ജലിലപാ കൃഷലി ഫപാന്ധം കപപാലുള്ള ചെലില ഫപാമുകളലില് ആവശന്യത്തലിനവ്

കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികള  ഇലപാത്ത  അവസയുന്ധം

നലിലവലിലുണ്ടവ്.  കമല്പറഞ്ഞ  സപാഹചെരന്യത്തലില്  ഓകരപാ

ഫപാമുകളലിലുന്ധം  ആവശന്യമപായ  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട

എണന്ധം  നലിജതപടുത്തുന്നതലിനവ്  വന്യക്തമപായ  മപാര്ഗ

നലിര്കദ്ദേശങ്ങള  രൂപശീകരലികകണ്ടതവ്  ഉചെലിതമപായലിരലിക്കുതമന്നവ്

സമലിതലി  വലിലയലിരുത്തലി.  വലിശദേമപായ  ചെര്ച്ചകളക്കുകശഷന്ധം

സമലിതലി തപാതഴപറയുന്ന നലിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പലിക്കുന.

1. 01.11.2018-ല്  നലിലവലിലുള്ള  എലപാ  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികതളയുന്ധം അകതപടലി നലിലനലിര്ത്തുക.

2. നലിലവലിലുള്ള  സ.ഉ  (എന്ധം.എസവ്)481/1980/എ.ഡലി  തശീയതലി

15.12.1980  അനുസരലിച്ചവ്  എലപാ  ഫപാമുകളലിലുന്ധം

നലിശ്ചയലികതപട്ടേലിട്ടുള്ള  സലിരന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട

അന്ധംഗശീകൃത  അന്ധംഗസന്ധംഖന്യയലില്  കുറകവപാ  കൂടുതകലപാ
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ഉണ്ടപാവപാതത നലിലനലിര്കത്തണ്ടതപാണവ്.

3. സശീഡവ്  ഫപാന്ധം  ഉളതപതടയുള്ള  എലപാ  ഫപാമുകളലികലയുന്ധം

ഒഴലിവകളലികലയ്ക്കവ്  നലിലവലിലുള്ള  സര്കപാര്

നലിര്കദ്ദേശമനുസരലിച്ചവ്  എന്ധംകപപാതയ്മെനവ്  എകവ്കചെഞവ്

മുഖപാനലിരന്ധം  നലിയമനന്ധം  നടത്തുന്നതലിനുള്ള  നടപടലി

സകശീകരലികണന്ധം.

4. ഫപാമുകളലില്  നലിലവലിലുള്ള  സലിരന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട

എണവന്ധം  അനുവദേനശീയമപായ  അവധലികളന്ധം,  തപപാതു

ഒഴലിവദേലിവസങ്ങളന്ധം,  വശീകലിലലി  ഓഫന്ധം  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികളതട  അന്ധംഗസന്ധംഖന്യ  നലിശ്ചയലിക്കുന്നതലിനുള്ള

കഫപാര്മുലയുതട മപാനദേണ്ഡങ്ങളപായലിരലികണന്ധം.

5. കഫപാര്മുല  നലിശ്ചയലിക്കുന്നതലിനവ്  സമലിതലി  അഞല്  ജലിലപാ

കൃഷലികത്തപാട്ടേന്ധം മപാതൃകയപായലി സകശീകരലിച്ചു.

അഞല് ജലിലപാ ഫപാന്ധം

വലിസശീര്ണന്ധം 140.54 തഹക്ടറലിനവ് തുലന്യമപായ 357 ഏകറലില്

20  ഏകര്  മറ്റപാവശന്യങ്ങളകവ്  വലിട്ടുതകപാടുത്തലിട്ടുള്ളതവ്  കഴലിച്ചവ്

കകവശ ഭൂമലി  - 337 ഏകര്.

ഏകകദേശന്ധം  കൃഷലികയപാഗന്യമപായ  ഭൂമലിയുതട  വലിസശീര്ണന്ധം  -  300
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ഏകര്

അനുവദേലിച്ച സലിരന്ധം തസലിക  പു – - 111, സശീ - 35 ആതക 146

നലിലവലിലുള്ള തതപാഴലിലപാളലികള പു - 35, സശീ - 23 ആതക 58 

പതശീക്ഷലിത തതപാഴലില് ദേലിനന്ധം (വര്ഷത്തലില്)

പു - 35 x 365 = 12775, സശീ - 23 x 365 = 8395

ലഭന്യത  :  ആതക  ദേലിവസങ്ങള  -  (വശീകലിലലി  ഓഫവ്  +  തപപാതു

ഒഴലിവകള + അനുവദേനശീയമപായ അവധലി) = 365  (52 + 35 +–

33) = 365  120 = 245–

അതപായതവ് പു - 35 x 245 = 8575 തതപാഴലില് ദേലിനന്ധം,

സശീ - 23 x 245 = 5635

കുറവവ് വരുന്ന തതപാഴലില് ദേലിനന്ധം

പുരുഷന : 12775  8575 = 4200 (Rounded) – തതപാഴലില് ദേലിനന്ധം

സശീ : 8395  5635   = 2760 (Rounded) – തതപാഴലില് ദേലിനന്ധം

അധലികന്ധം ആവശന്യമപായ തതപാഴലിലപാളലികളതട എണന്ധം

പു : 4200 / 365 = 11

നലിലവലിലുള്ള കപാഷകല് പു: 2
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നലിയമലികകണ്ട കപാഷകല് പു : 11  2 = 9–

സശീ : 2760 / 365 = 7

നലിലവലിലുള്ള കപാഷകല് സശീ : 3

നലിയമലികകണ്ട കപാഷകല് സശീ : 7  3 = 4–

ആതക നലിയമലികകണ്ട തതപാഴലിലപാളലികളകവ്

പു : 9 സശീ : 4 ആതക  = 13

ഫപാമുകളലിതല  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട  അന്ധംഗശീകൃത

അന്ധംഗസന്ധംഖന്യ  നലിശ്ചയലിക്കുന്നതലിനു  ശുപപാര്ശ  തചെയ്യുന്ന

കഫപാര്മുല

നലിലവലിലുള്ള സലിരന്ധം തതപാഴലിലപാളലികള   x 120
365

-     നലിലവലിലുള്ള

കപാഷകല്
തതപാഴലിലപാളലികള

കമല്പറഞ്ഞ കഫപാര്മുല പകപാരന്ധം നലിശ്ചയലിക്കുന്ന കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികളതട  എണന്ധം  പരമപാവധലി  ആയലിരലികകണ്ടതുന്ധം

ഓകരപാ ഫപാമലികനയുന്ധം സകഭപാവവന്ധം ആവശന്യകതയുന്ധം അനുസരലിച്ചവ്

കവണതമങലില്  എണത്തലില്  തപാല്കപാലലിക  കുറവവ്

വരുത്തപാവന്നതപാതണന്നവ്  സമലിതലി  ശുപപാര്ശ  തചെയ്യുന.
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ലഭന്യമപായ വലിവരന്ധം അനുസരലിച്ചവ് കൃഷലി വകുപലില്  1487  സലിരന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികളന്ധം  1175  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളമുണ്ടവ്.

അതപായതവ്  സലിരന്ധം  തതപാഴലിലപാളലികളതട  79%  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികള  നലിലവലിലുണ്ടവ്.  മുകളലില്  വലിശദേശീകരലിച്ച

കഫപാര്മുല  അന്ധംഗശീകരലിച്ചപാല്  ഒരു  ഫപാമലില്  ശരപാശരലി  30%

കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികള മപാതകമ ഉണ്ടപാകുകയുള.  നലിര്ദ്ദേലിഷ

കഫപാര്മുല പകപാരന്ധം 1487 സലിരന്ധം തസലികകളകവ് 488 മുതല്

500  കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികള മതലിയപാകുന്ധം.  അനുവദേലിച്ചലിട്ടുള്ള

2447  സലിരന്ധം തസലികകള പൂര്ണമപായലി നലികത്തുകമ്പപാള 800

മുതല്  825  വതര  കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികള ആവശന്യമപായലി

വരുന്ധം. കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികളകവ് പതലിമപാസന്ധം 10 മുതല് 15

ദേലിവസന്ധം വതരയപാണവ് തതപാഴലില് ലഭലിക്കുന്നതവ്.   അതുതകപാണ്ടവ്

തതപാഴലിലപാളലികള  അധലികന്ധം  വരുന്ന  ഫപാമുകളലില്  ഇവരുതട

അകപക്ഷ പരലിഗണലിച്ചവ്  അതപാതു ജലിലകളലില് പുനര്വലിനന്യപാസന്ധം

നടത്തപാവന്നതുമപാതണനന്ധം ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.
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16.  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട  സശീനലികയപാറലിറ്റലി

ലലിസ്റ്റേവ്

കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  ലലിസ്റ്റേവ്

തയപാറപാക്കുന്നതലിനുള്ള  അവന്യക്തത  നശീക്കുന്നതലിനുന്ധം  എലപാ

ഫപാമുകളലിലുന്ധം  ഈ  കപാരന്യന്ധം  ഏകശീകൃതമപായലി  കകകപാരന്യന്ധം

തചെയ്യുന്നതലിനുന്ധം  തപാതഴപറയുന്ന  മപാര്ഗ  നലിര്കദ്ദേശങ്ങള

നലിലവലിലുണ്ടവ്.

1. കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട  ആദേന്യ  വര്ഷതത്ത

സശീനലികയപാറലിറ്റലി  കണകപാകകണ്ടതവ്  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലിയപായലി  നലിയമനന്ധം  ലഭലിച്ചവ്  ഒരു  വര്ഷന്ധം

പൂര്ത്തലിയപാകുന്നതുവതര  കജപാലലി  തചെയ  ദേലിവസങ്ങളന്ധം

ശമ്പളത്തലിനവ്  അര്ഹതയുള്ള  അന്ധംഗശീകൃത  ലശീവകളന്ധം

കഹപാളലികഡയവ്സുന്ധം  ഉളതപതടയുള്ള  തമപാത്തന്ധം

ദേലിവസങ്ങളതട അടലിസപാനത്തലിലപാണവ്.

2. കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട  രണ്ടു  വര്ഷതത്ത

സശീനലികയപാറലിറ്റലി  കണകപാകകണ്ടതവ്  നലിയമനന്ധം  ലഭലിച്ചവ്

രണ്ടപാന്ധം  വര്ഷന്ധം  പൂര്ത്തലിയപാകലിയതലിനുകശഷന്ധം  വരുന്ന
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ഡലിസന്ധംബര്  31  വതര  കജപാലലി  തചെയ  ദേലിവസങ്ങളന്ധം

ശമ്പളത്തലിനവ്  അര്ഹതയുള്ള  അന്ധംഗശീകൃത  ലശീവകളന്ധം

കഹപാളലികഡയവ്സുന്ധം  ഉളതപതടയുള്ള  തമപാത്തന്ധം

ദേലിവസങ്ങളതട  അടലിസപാനത്തലിലപായലിരലികണന്ധം  (ഉദേപാ:

2011  തസപ്തന്ധംബറലില്  നലിയമനന്ധം  ലഭലിച്ച  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികളതട  ആദേന്യതത്ത  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  ലലിസ്റ്റേവ്

2012  തസപ്തന്ധംബര്  വതരയുള്ള  സശീനലികയപാറലിറ്റലികവ്

അര്ഹതയുള്ള  ദേലിവസങ്ങളതട  അടലിസപാനത്തലിലുന്ധം

രണ്ടപാന്ധം  വര്ഷതത്ത  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  ലലിസ്റ്റേവ്  2013

ഡലിസന്ധംബര്  31  വതരയുള്ള  സശീനലികയപാറലിറ്റലികവ്

അര്ഹതയുള്ള  ദേലിവസങ്ങളതടയുന്ധം  അടലിസപാനത്തലിലുന്ധം

ആയലിരലികണന്ധം.  2011  ഡലിസന്ധംബറലില് നലിയമനന്ധം ലഭലിച്ച

കപാഷകല് തതപാഴലിലപാളലികളതട ആദേന്യതത്ത സശീനലികയപാറലിറ്റലി

ലലിസ്റ്റേവ്  2012  ഡലിസന്ധംബറലില് നലിയമനന്ധം ലഭലിച്ചവ്  1 വര്ഷന്ധം

പൂര്ത്തലിയപാകുന്നതു  വതരയുള്ള  സശീനലികയപാറലിറ്റലികവ്

അര്ഹതയുള്ള  ദേലിവസങ്ങളതട  അടലിസപാനത്തലിലുന്ധം

രണ്ടപാന്ധം  വര്ഷതത്ത  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  ലലിസ്റ്റേവ്  2013

ഡലിസന്ധംബര്  31  വതരയുള്ള  സശീനലികയപാറലിറ്റലികവ്
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അര്ഹതയുള്ള  ദേലിവസങ്ങളതട

അടലിസപാനത്തലിലപായലിരലികണന്ധം)   പലിന്നശീടുള്ള  എലപാ

വര്ഷങ്ങളലിലുന്ധം ഡലിസന്ധംബര് 31 വതരയുള്ള കമല്പറഞ്ഞ

ദേലിവസങ്ങളതട  അടലിസപാനത്തലിലപായലിരലികണന്ധം

സശീനലികയപാറലിറ്റലി ലലിസ്റ്റേവ് തയപാറപാകകണ്ടതപാണവ്.

3. കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട  സശീനലികയപാറലിറ്റലി

കണകപാക്കുകമ്പപാള  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലിയപായലി

നലിയമനന്ധം  ലഭലിച്ചതലിനു  കശഷന്ധം  കജപാലലി  തചെയ

ദേലിവസങ്ങകളപാതടപാപന്ധം  ശമ്പളത്തലിനവ്  അര്ഹതയുള്ള

അന്ധംഗശീകൃത  ലശീവകളന്ധം,  കഹപാളലികഡയവ്സുന്ധം

പരലിഗണലികകണ്ടതപാണവ്.

4. ദേലിവസക്കൂലലി  അടലിസപാനത്തലില്  കജപാലലി  തചെയ

കപാലയളവവ്  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളതട

സശീനലികയപാറലിറ്റലികവ് പരലിഗണലിക്കുവപാന പപാടുള്ളതല.

5. ഒന്നലില്  കൂടുതല്  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികളകവ്

സശീനലികയപാറലിറ്റലികവ്  പരലിഗണലിക്കുന്ന  ദേലിവസങ്ങള

ഒരുകപപാതല  വരലികയപാതണങലില്  വയസ്സലില്  മൂത്ത

ആളലിനവ് മുനഗണന നല്കണന്ധം.
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6. കമല്പറഞ്ഞ  മപാനദേണ്ഡങ്ങള  അനുസരലിച്ചവ്  കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികളതട  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  ലലിസ്റ്റേവ്  എലപാ

വര്ഷവന്ധം  ജനുവരലി  15  -നവ്  മുമ്പവ്  തയപാറപാകലി

പസലിദശീകരലികകണ്ടതുന്ധം  പരപാതലികള  ഉതണ്ടങലില്

സമര്പലികപാന ആവശന്യത്തലിനവ്  സമയന്ധം  നല്കകണ്ടതുന്ധം

പരപാതലികള  പരലിഹരലിച്ചതലിനുകശഷന്ധം  ജനുവരലി  31  -നവ്

മുമ്പവ്  അനലിമ  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  ലലിസ്റ്റേവ്

പസലിദശീകരലികകണ്ടതുമപാണവ്.

7. നലിലവലിലുള്ള  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  ലലിസ്റ്റേലില്  നലിനന്ധം

സശീനലിയറപായ  കപാഷകല്  തതപാഴലിലപാളലികതള  സലിരന്ധം

തതപാഴലിലപാളലികളതട  അന്ധംഗശീകൃത  തസലികയലിതല

ഒഴലിവകളലില് അതതു പലിനസലിപല് കൃഷലി ഓഫശീസര്മപാര്

സലിരതപടുത്തലി  നലിയമലികകണ്ടതപാണവ്.   കപാഷകല്

തതപാഴലിലപാളലികളതട  സശീനലികയപാറലിറ്റലി  ലലിസ്റ്റേവ്

തയപാറപാക്കുന്നതലിനവ്  നലിലവലിലുള്ള  കമല്പറഞ്ഞ  മപാര്ഗ

നലിര്കദ്ദേശങ്ങള  തുടരണതമന്നവ്  സമലിതലി  ശുപപാര്ശ

തചെയ്യുന.
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17.ഇനകലിതമനവ്

നലിലവലിലുള്ള സര്കപാര്  ഉത്തരവവ്  അനുസരലിച്ചവ്  കലണ്ടര്

വര്ഷത്തലില് 240 ദേലിവസതത്ത കജപാലലി പൂര്ത്തലിയപാകലിയപാല്

മപാതകമ  ഇനകലിതമനലിനവ്  അര്ഹതയുണ്ടപാവകയുള.

പസ്തുത രശീതലി തുടരണതമന്നവ് സമലിതലി ശുപപാര്ശ തചെയ്യുന.
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