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നന. TV(3)8389/2021/ആത                                   കഭാര്ഷഷിക വഷികസന കര്ഷക കക്ഷേമ വകുപപ
ഡയറക്ടറുടടെ കഭാരരഭാലയന,

വഷികഭാസപ ഭവന, തഷിരുവനന്തപുരന.
തതീയതഷി: 11.06.2021.

മഭാര്ഗ്ഗനഷിര്കദ്ദേശങ്ങള

വഷിഷയന: വഭാര്ഷഷിക പദ്ധതഷി 2021-22  – കഭാര്ഷഷിക വഷിജഭാന വരഭാപനന ശകഷിടപടുത്തല് 
  -'കര്ഷകസഭകളന ഞഭാറ്റുകവല ചന്തകളന'-സനഘടെഷിപഷിക്കുന്നതപ - മഭാര്ഗ്ഗനഷിര്കദ്ദേശങ്ങള
  പുറടപടുവഷിക്കുന്നതപ - സനബനഷിചപ.

സൂചന: 1) സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നന.546/2018/കൃഷഷി തതീയതഷി 08.06.2018. 
2) 31.05.2019 -ടല ഉത്തരവപ നന TP(2)12933/2019
3) ഉത്തരവപ നന. ADFW/484/2020-TP(2) തതീയതഷി 18.05.2020.
4) വഭാര്ഷഷിക പദ്ധതഷി 2021-22
5) 24.05.2021-ടല ഉത്തരവപ നന. ADFW/3061/2021-TP(2).
6) 10.06.2021-ടല ഉത്തരവപ നന. ADFW/3061/2021-TP(2)

കകരള  സര്കഭാര്,  സൂചന  സര്കഭാര്  ഉത്തരവപ  (1)  പ്രകഭാരന  'കഭാര്ഷഷിക  വഷിജ്  ഞഭാനവരഭാപനന
ശകഷിടപടുത്തല്'  എന്ന  പദ്ധതഷിയുടടെ  കതീഴഷില്   'കര്ഷക  സഭകളന  ഞഭാറ്റുകവല  ചന്തകളന'  എന്ന
ഘടെകത്തഷിനപ  2018-19  സഭാമ്പത്തഷിക വര്ഷന  ഭരണഭാനുമതഷി  ലഭരമഭാകഷിയഷിട്ടുണപ.  2019-20  ല് സൂചന  (2)
പ്രകഭാരവന, 2020-21 സഭാമ്പത്തഷിക വര്ഷത്തഷില് സൂചന (3) പ്രകഭാരവന തുടെര് ഭരണഭാനുമതഷി നല്കഷിയഷിട്ടുണപ.

സൂചന  (4)  പ്രകഭാരന  2021-22  സഭാമ്പത്തഷിക  വര്ഷത്തഷില്  "കഭാര്ഷഷിക  വഷിജഭാന  വരഭാപനന
ശകഷിടപടുത്തല്" എന്ന പദ്ധതഷികഭായഷി 2401-00-109-80 (പഭാന) എന്ന ശതീര്ഷകത്തഷില് 1170 ലക്ഷേന രൂപ
വകയഷിരുത്തഷിയഷിട്ടുള്ളതഷില്  "കര്ഷക  സഭകളന  ഞഭാറ്റുകവല  ചന്തകളന"  എന്ന  ഘടെകന
നടെപഷിലഭാക്കുന്നതഷിനഭായഷി  50  ലക്ഷേന  രൂപകപ സൂചന (5),(6)  പ്രകഭാരന നടെപപ സഭാമ്പത്തഷിക വര്ഷന  തുടെര്
ഭരണഭാനുമതഷി ലഭരമഭായഷിട്ടുണപ.

കഭാര്ഷഷിക  രനഗടത്ത  വഷികസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആസൂത്രണന  ടചയ്യുന്നതഷില്  കര്ഷകരുടടെ
പങഭാളഷിത്തന  പദ്ധതഷികളടടെ  കഭാരരക്ഷേമമഭായ  നടെത്തഷിപഷിനപ  അതരന്തഭാകപക്ഷേഷിതമഭാണപ.  കര്ഷകരുടടെ
അഭഷിപ്രഭായങ്ങളന നഷിര്കദ്ദേശങ്ങളന സസതീകരഷിച്ചുടകഭാണ്ടുള്ള സുതഭാരരമഭായ ആസൂത്രണ പ്രകഷിയ സുസഷിരമഭായ
വഷികസനന സഭാദ്ധരമഭാക്കുന്നതഭാണപ.  ഞഭാറ്റുകവലകടള അടെഷിസഭാനടപടുത്തഷിയുള്ള പരമ്പരഭാഗത കൃഷഷി രതീതഷി
കകരളത്തഷിടന്റെ ഒരു മുതല്കൂടഭാണപ.  കൃഷഷി വകുപപ നടെപഷിലഭാക്കുന്ന പദ്ധതഷികള സനബനഷിചപ കര്ഷകരഷില്
അവകബഭാധന  ജനഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന,  കര്ഷകര്കപ  ഗുണകമന്മയുള്ള  നടെതീല്  വസ്തുകളടടെ  ലഭരത
സമയബനഷിതമഭായഷി  ഉറപഭാക്കുന്നതഷിനുമഭായഷി  സനസഭാനത്തുടെനതീളന   ഞഭാറ്റുകവലചന്തകളന  കര്ഷക
സഭകളന  സനഘടെഷിപഷികകണതഭാണപ.  കൃഷഷി  വകുപഷിടന്റെയുന  കൃഷഷി  ഭവനുകളകടെയുന  കസവനന  ഏറ്റവന
തഭാടഴത്തടഷില് ഫലപ്രദമഭായഷി എത്തഷിക്കുക എന്ന ഉകദ്ദേശരമഭാണപ കര്ഷക സഭകളക്കുള്ളതപ.  കകരളത്തഷിടല
വഷിവഷിധ പഞഭായത്തുകളഷിലന മുനഷിസഷിപഭാലഷിറ്റഷികളഷിലന കകഭാര്പകറഷനുകളഷിലന വസഷിക്കുന്ന എലഭാ കര്ഷകരുന
ഈ പദ്ധതഷിയഷില് പങഭാളഷികളഭാകുന്നതഭാണപ.

അശസതഷി  ഞഭാറ്റുകവല  (2021  ഏപ്രഷില്  14,  1196  കമടെന  1)  മുതല് തഷിരുവഭാതഷിര  ഞഭാറ്റുകവല  (2021
ജൂലല 4, 1196 മഷിഥുനന 20) വടര നതീണ്ടുനഷില്ക്കുന്ന രണരമഭാസകഭാലയളവഷിലഭാണപ   ഞഭാറ്റുകവല ചന്തകള
സനഘടെഷിപഷികകണതപ.  അശസതഷി,  ഭരണഷി,  കഭാര്ത്തഷിക,  കരഭാഹഷിണഷി,  മകയഷിരന,  തഷിരുവഭാതഷിര  എന്നതീ  ആറപ
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ഞഭാറ്റുകവലകളഭാണപ  ഈ  കഭാലയളവഷിലള്ളതപ.  അശസതഷി  ഞഭാറ്റുകവല  മുതല്  തഷിരുവഭാതഷിര  ഞഭാറ്റുകവല
വടരയുള്ള കഭാലയളവഷില് ഗുണകമന്മയുള്ള നടെതീല് വസ്തുകളടടെ വഷില്പന നടെത്തുന്നതഷിനഭായഷി ഞഭാറ്റുകവല
ചന്തകള  ഒരുകകണതഭാണപ. പ്രകൃതഷിയുടടെ  ഋതുകഭദങ്ങള  അനുസരഷിച്ചുള്ള  ഞഭാറ്റുകവല
അടെഷിസഭാനമഭാകഷിയുള്ള  കൃഷഷി  രതീതഷി  ടപപൌരഭാണഷിക  പ്രഭാധഭാനരന  അര്ഹഷിക്കുന്ന  ഒന്നഭാണപ.  ഇതഷില്
തഷിരുവഭാതഷിര ഞഭാറ്റുകവലയഭാണപ ( 2021 ജൂണ് 22, 1196  മഷിഥുനന 8 മുതല് 2021 ജൂലല 4, 1196  മഷിഥുനന 20
വടര) ഏറ്റവന പ്രധഭാനന. കഭാര്ഷഷിക വഷിളകള നടുന്നതഷിനുന വഷിത്തപ പഭാകുന്നതഷിനുന ഈ കഭാലയളവപ വളടര
ഉത്തമമഭാടണന്നപ കരുതടപടുന. ഈ സമയത്തപ നടെതീല് വസ്തുകള കര്ഷകര്കപ ലഭരമഭാകകണതഭാണപ.

    ഇതു കൂടെഭാടത വഷിവഷിധ സര്കഭാര് പദ്ധതഷികടള കുറഷിചപ അവകബഭാധന സൃഷഷിക്കുന്നതഷിനുന മറ്റുമഭായഷി
കര്ഷക സഭകള  2021  ജൂലല 31  വടര  നടെത്തഭാവന്നതഭാണപ.  കകഭാവഷിഡപ  കരഭാഗ  വരഭാപനത്തഷിടന്റെ
പശഭാത്തലത്തഷില് നഷിലവഷിലള്ള സര്കഭാര് മഭാനദണ്ഡങ്ങള കര്ശനമഭായഷി  പഭാലഷിച്ചുടകഭാണ്ടുകവണന
കര്ഷക  സഭകളന  ഞഭാറ്റുകവല  ചന്തകളന  സനഘടെഷിപഷികകണതപ . ആവശരഭാനുസരണന  കര്ഷക
സഭകള ഓണ്ലലനഭായുന നടെത്തഭാവന്നതഭാണപ. 

ലക്ഷേരങ്ങള

 കൃഷഷി ഭവടന്റെ കസവനന തഭാടഴത്തടഷില് ഫലപ്രദമഭാക്കുക.

 കഭാര്ഷഷിക വഷികസനത്തഷിലന ആസൂത്രണത്തഷിലന കര്ഷകടര പങഭാളഷികളഭാക്കുക.

 കഭാര്ഷഷിക പദ്ധതഷികള സനബനഷിചപ കൃഷഷികഭാടര കബഭാധവഭാന്മഭാരഭാക്കുക.

 ഗുണകമന്മയുള്ള  നടെതീല്  വസ്തുകളടടെ  ലഭരത  ഉറപഭാക്കുകയുന  സമയബനഷിതമഭായഷി
കൃഷഷിയഷിറക്കുവഭാനുള്ള സഭാഹചരരന  സൃഷഷിക്കുകയുന   അതുവഴഷി  പരമ്പരഭാഗത ഞഭാറ്റുകവലഭാധഷിഷഷിത
കൃഷഷി കപ്രഭാതഭാഹഷിപഷിക്കുകയുന ടചയ്യുക.

 പ്രഭാകദശഷിക പ്രശ്നങ്ങള മനസഷിലഭാകഷി അവയപ പ്രഭാകയഭാഗഷിക പരഷിഹഭാരന നഷിര്കദ്ദേശഷിക്കുക.

ഞഭാറ്റുകവല ചന്തകളന അവ   നടെത്തുന്നതഷിനുള്ള നഷിര്  കദ്ദേശങ്ങളന  :

 ഞഭാറ്റുകവല ചന്തകള മുകഖേന ഗുണനഷിലവഭാരമുള്ള നടെതീല്വസ്തുകളടടെ വഷില്പന നടെകത്തണതഭാണപ.
കൃഷഷിവകുപപ ഉല്പഭാദഷിപഷിക്കുന്ന നടെതീല്വസ്തുകളകപ മുനഗണന നല്കകണതഭാണപ.  

 കൃഷഷി  വകുപപ,  കഭാര്ഷഷിക സര്വ്വകലഭാശഭാല,  കൃ ഷഷി  വഷിജഭാന കകന്ദ്രങ്ങള,  വഷി.എഫപ.പഷി.സഷി.ടക,
കര്ഷക  കൂടഭായ്മകള,  കഭാര്ഷഷിക  കര്മ്മകസനകള,  അകഗഭാ  സര്വ്വതീസപ  ടസന്റെറുകള,  BLFO
നഴ്സറഷികള,  ടപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങള  എന്നഷിവ  ഉലഭാദഷിപഷിക്കുന്ന  നടെതീല്വസ്തുകള  പചകറഷി
വഷികസന പദ്ധതഷി പ്രകഭാരന രൂപതീകരഷികടപട ക്ലസ്റ്ററുകളടടെ നഴ്സറഷികള,  കൃഷഷി വകുപപ സഭാമ്പത്തഷിക-
സഭാകങതഷിക സഹഭായന നല്കുന്ന നഴ്സറഷികള,  എന്നഷിവ ഉല്പഭാദഷിപഷിക്കുന്ന വഷിത്തുകളന മറ്റപ  നടെതീല്
വസ്തുകളമഭാണപ  ഞഭാറ്റുകവല  ചന്തകള മുകഖേന വഷില്പനയപ  സജ്ജമഭാകകണതപ.  പ്രഭാകദശഷികമഭായഷി
ആവശരമുള്ള നടെതീല്വസ്തുകളടടെ ലഭരത ഇപ്രകഭാരന ഉറപഭാകകണതഭാണപ.  ഇതഷിനു പുറകമ,  ലജവ
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധഷികള,  ലജവ  നഷിയന്ത്രകണഭാപഭാധഷികള,  കതീടെടകണഷികള  തുടെങ്ങഷിയവയുന
ഞഭാറ്റുകവല  ചന്തകള  മുകഖേന  ലഭരമഭാകകണതഭാണപ.  അതഭാതപ  പ്രകദശടത്ത  സഭാധരതയുന
ആവശരകതയുന  പരഷിഗണഷിച്ചുള്ള  വഷിത്തുകളകടെയുന  മറ്റപ  നടെതീല്വസ്തുകളകടെയുന  വഷില്പനയഭാണപ
നടെകത്തണതപ.  ഇതഷിനപ പ്രകതരക സബ്സഷി ഡഷി അനുവദഷികകണതഷില.

 സര്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളന  കൃഷഷിഭവടന്റെ  കതീഴഷിലള്ള  ഗ്രൂപ്പുകളന  തയഭാറഭാകഷിയ  ലജവ
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധഷികളന  ലജവ  നഷിയന്ത്രണത്തഷിനഭായഷി  ഉപകയഭാഗഷിക്കുന്ന  ലട്രൈകകഭാടഡര്മ്മ,
സസ്യൂകഡഭാകമഭാണഭാസപ,  VAM,  ലറകസഭാബഷിയന,  കതീടെനഷിയന്ത്രണ ടകണഷികള എന്നഷിവയുന വഷില്പന
നടെത്തഭാവന്നതഭാണപ.
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 കര്ഷകര്  പരമ്പരഭാഗതമഭായഷി  സനരക്ഷേഷിക്കുകയുന  കൃഷഷി  ടചയ്യുകയുന  ടചയ്യുന്ന  ഇനങ്ങളടടെ
വഷില്പനയുന പരസ്പര ലകമഭാറ്റവന (Exchange) ഇകതഭാടടെഭാപന സനഘടെഷിപഷികഭാവന്നതഭാണപ.

 സസകഭാരര  കമ്പനഷികളകടെയുന  നഴ്സറഷികളകടെയുന  വഷിത്തുകള/ലതകള,  മറ്റപ  നടെതീല്വസ്തുകള
എന്നഷിവയുടടെ വഷില്പന ഞഭാറ്റുകവല ചന്തകളഷില് അനുവദഷികകണതഷില.

കര്  ഷക   സഭ നടെത്തുന്നതഷിനുള്ള നഷിര്  കദ്ദേശങ്ങള  :

കര്ഷക സഭകളടടെ നടെത്തഷിപപ സനബനഷിചപ പഞഭായത്തപ പ്രസഷിഡണഷിടന്റെ അദ്ധരക്ഷേതയഷില് ഒരു
ആകലഭാചനഭാ  കയഭാഗന  പഞഭായത്തപ  അനഗങ്ങള,  മറ്റപ  ത്രഷിതല  പഞഭായത്തപ  അനഗങ്ങള,  കഭാര്ഷഷിക
വഷികസന സമഷിതഷി അനഗങ്ങള എന്നഷിവടര പടങടുപഷിചപ നടെകത്തണതുന കര്ഷക സഭയുടടെ സമയകമന,
സലന എന്നഷിവ തതീരുമഭാനഷികകണതുമഭാണപ.  കര്ഷക സഭയുടടെ സമയകമന കബഭാകപ അടെഷിസഭാനത്തഷില്
കകഭാഡതീകരഷിചപ  പ്രഷിനസഷിപല് കൃഷഷി  ഓഫതീസര്,  ആത  കപ്രഭാജക്ടപ  ഡയറക്ടര്  എന്നഷിവര്കപ
ലഭരമഭാകകണതഭാണപ.

 ഓകരഭാ കൃഷഷിഭവനഷിലന തകദ്ദേശ സസയനഭരണ സഭാപനത്തഷിടന്റെ പ്രസഷിഡന്റെഷിടന്റെ   അദ്ധരക്ഷേതയഷില്
കൃഷഷി  വകുപപ  ഉകദരഭാഗസരുടടെ  കനതൃതസത്തഷില്  കര്ഷകസഭ  സനഘടെഷിപഷികകണതഭാണപ.
വഷിവഷിധതലങ്ങളഷിലള്ള  ജനപ്രതഷിനഷിധഷികകളയുന  കൃഷഷിഭവനതല/  ജഷിലഭാതല/  സനസഭാനതല
കഭാര്ഷഷിക വഷികസന സമഷിതഷി അനഗങ്ങകളയുന സഭകളഷില് പടങടുപഷികകണതഭാണപ.

 ഇകതകഭാലയളവഷില്  പഞഭായത്തപ  /  മുനഷിസഷിപഭാലഷിറ്റഷി  /  വഭാര് ഡപ  തല  ഗഭാമസഭകള
നടെക്കുകയഭാടണങഷില് ബനടപട തകദ്ദേശ സസയനഭരണ സഭാപന അദ്ധരക്ഷേടന്റെ അനുമതഷികയഭാടടെ
കര്ഷകസഭകള അകതഭാടടെഭാന്നഷിചപ നടെത്തഭാവന്നതഭാണപ.

 കര്ഷകസഭകള സനബനഷിച വഷിവരന ബഹ.കൃഷഷി വകുപപ മന്ത്രഷി,  എന.പഷി.മഭാര്,  എന.എല്.എ.മഭാര്,
കഭാര്ഷഷികകഭാല്പഭാദന കമ്മതീഷണര് എന്നഷിവടര അറഷിയഷികകണതുന അവരുടടെ സഭാന്നഷിദ്ധരന  ഉറപ്പു
വരുത്തുവഭാന ശ്രമഷികകണതുമഭാണപ.

 സനസഭാന സര്കഭാരഷിടന്റെ നയ പ്രഖേരഭാപനത്തഷിലന ഈ വര്ഷടത്ത ബജറ്റഷിലന കൃഷഷി ഭവനുകടള
സഭാര്ടപ  ആക്കുടമനന  2021  ഒകക്ടഭാബര്  2  മുതല്  എലഭാ  കസവനങ്ങളന  ഓണ്ലലനഷില്
ലഭരമഭാക്കുടമനന  നഷിര്കദ്ദേശഷിചഷിട്ടുണപ.  ഇതഷിനഭായഷി  കൃഷഷി  ഭവന  തലത്തഷില്  എലഭാ  കര്ഷകടരയുന
രജഷിസ്റ്റര് ടചയഷിക്കുക എന്നതപ അതരന്തഭാകപക്ഷേഷിതമഭാണപ.  മഭാത്രമല നഷിലവഷിടല അടെഷിസഭാന വഷില
പദ്ധതഷിയഷില് രജഷിസ്റ്റര് ടചയഭാത്തതപ കഭാരണന പല കര്ഷകര്ക്കുന ആനുകൂലരന നഷടപടുന്നതഭായഷി
കഭാണുന.  ആയതഷിനഭാല്  കര്ഷക  സഭകള  മുകഖേന  പരമഭാവധഷി  കര്ഷകടര  രജഷിസ്റ്റര്
ടചയഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള നടെപടെഷികള ലകടകഭാകള്ളണതഭാണപ. ഒരു കൃഷഷിഭവനഷില് മഷിനഷിമന 100 പുതഷിയ
കര്ഷകടര  രജഷിസറ്റര്  ടചയഷികകണതുന  ഇതഷില്  മഷിനഷിമന  50  കര്ഷകടര  അടെഷിസഭാന  വഷില
പദ്ധതഷിയഷില് കചര്കകണതുന ആണപ. ഇതഷിടന്റെ റഷികപഭാര്ട്ടുന നഷിര്ദ്ദേഷിഷ കഫഭാര്മഭാറ്റഷില് ലഭരമഭാകകണതുന
ആണപ.

 കര്ഷകസഭകളഷില്  കൃഷഷി  വകുപ്പുന  തകദ്ദേശ  സസയനഭരണ  സഭാപനങ്ങളന  നടെപഷിലഭാക്കുന്ന
പദ്ധതഷികടള  സനബനഷിചപ  കര്ഷകര്കപ  അവകബഭാധന  നല്കുന്നകതഭാടടെഭാപന  നഷിലവഷില്  വകുപപ
നടെപഷിലഭാക്കുന്ന  പദ്ധതഷികളക്കുള്ള  അകപക്ഷേകള  സസതീകരഷികഭാവന്നതുന  ഗുണകഭഭാകഭാകടള
ടതരടഞ്ഞെടുകഭാവന്നതുമഭാണപ.

 മണപ  പരഷികശഭാധനയുടടെ  പ്രഭാധഭാനരന  സനബനഷിച  അവകബഭാധന  കര്ഷകരഷില്  സൃഷഷിക്കുന്നതഷിനപ
ഉചഷിതമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകരഷികഭാവന്നതഭാണപ.  കര്ഷകര് ടകഭാണ്ടുവരുന്ന മണപ സഭാമ്പഷിളകള
കശഖേരഷിക്കുന്നതഷിനുന  പരഷികശഭാധനഭാ  ഫലന  കര്ഷകരഷില്  എത്തഷിക്കുന്നതഷിനുന  സനവഷിധഭാനന
ഒരുകകണതഭാണപ.  കസഭായഷില്  ടഹല്ത്തപ  കഭാര്ഡുകള  കര്ഷക  സഭകളഷില്  വഷിതരണന
ടചയഭാവന്നതഭാണപ.  ലഭരത അനുസരഷിചപ ടമഭാലബല് മണപ പരഷികശഭാധനഭാ ലഭാബുകളടടെ കസവനന
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പ്രകയഭാജനടപടുത്തഭാവന്നതഭാണപ.

 കര്ഷകസഭകള  സനഘടെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനപ  പ്രകദശടത്ത  പ്രഭാഥമഷിക  കഭാര്ഷഷിക  സഹകരണ
സനഘങ്ങള,  കര്ഷകഗ്രൂപ്പുകള,  കര്ഷക  സനഘടെനകള,  പഭാടെകശഖേര  സമഷിതഷികള,  പചകറഷി
ക്ലസ്റ്ററുകള, കുടുനബശ്രതീ, അയല്കൂടങ്ങള എന്നഷിവയുടടെ സഹകരണന കതടെഭാവന്നതഭാണപ.

 കര്ഷകസഭകടള സനബനഷിചപ മുനകൂടഷി പ്രചരണന നടെകത്തണതഭാണപ.  പത്രമഭാധരമങ്ങള, ശ്രവര-
ദൃശര-സഭാമൂഹരമഭാധരമങ്ങളടടെ സഭാധരതകള ഇതഷിനഭായഷി പ്രകയഭാജനടപടുകത്തണതഭാണപ.

 സഭകള  മുകഖേന  ഉയര്നവരുന്ന  ആശയങ്ങളന  നഷിര്കദ്ദേശങ്ങളന  കൃഷഷിവകുപഷികന്റെയുന
തകദ്ദേശസസയനഭരണ വകുപഷികന്റെയുന പദ്ധതഷി രൂപതീകരണത്തഷിനപ പ്രകയഭാജനടപടുത്തഭാവന്നതഭാണപ.

 കര്ഷകര്കപ  ആവശരമഭായ  ജലകസചന   ജലനഷിര്ഗ്ഗമന  സപൌകരരങ്ങള  ഉളടപടടെയുള്ള–
പശഭാത്തല സപൌകരര വഷികസനന, മറ്റപ അനുബന പദ്ധതഷികള എന്നഷിവയഷില് വഷിവഷിധ വകുപ്പുകള
നടെകത്തണ  ഇടെടപടെലകള,  ജലകസചന  പദ്ധതഷികള  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതഷിനുള്ള
നടെപടെഷികള  എന്നഷിവ  സനബനഷിചപ  കര്ഷകരുടടെ  നഷിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബനടപട  വകുപ്പുകളടടെ
ജഷിലഭാതല ഉകദരഭാഗസടര / തൃതല പഞഭായത്തപ അദ്ധരക്ഷേനമഭാടര അറഷിയഷികകണതഭാണപ.

 കൃഷഷി  ഡയറക്ടര്,  പ്രഷിനസഷിപല്  കൃഷഷി  ഓഫതീസര്,  ആത  കപ്രഭാജക്ടപ  ഡയറക്ടര്,  ടഡപസ്യൂടഷി
ഡയറക്ടര്മഭാര്,  കൃഷഷി  അസഷിസ്റ്റന്റെപ  ഡയറക്ടര്മഭാര്,  എഞഷിനതീയര്മഭാര്,  മണപ
പരഷികശഭാധനഭാശഭാലകളഷിടല  ഉകദരഭാഗസര്  തുടെങ്ങഷിയ  കൃഷഷി  വകുപഷിടല  എലഭാ  ഉകദരഭാഗസരുന
ഏടതങഷിലന കര്ഷകസഭകളഷില് പടങടുകകണതഭാണപ.

 മണപ  പരരകവക്ഷേണന-സനരക്ഷേണന,  ജലകസചനന,  മൃഗസനരക്ഷേണന  എന്നതീ  വകുപപ
ഉകദരഭാഗസകരയുന കര്ഷകസഭകളഷില് പടങടുപഷികഭാവന്നതഭാണപ.

 തദവസരത്തഷില് ആത,  ലതീ ഡ്സപ,  എസപ.എചപ.എന.  എന്നതീ പദ്ധതഷികളടടെ സജതീവ പങഭാളഷിത്തന
ഉറപ്പു വരുകത്തണതഭാണപ.

ഞഭാറ്റുകവല ചന്തകള കര്ഷക സഭകയഭാടെനുബനഷികചഭാ പ്രകതരകമഭാകയഭാ നടെത്തഭാവന്നതഭാണപ. ഒരു
കൃഷഷിഭവനപ  ഇതഷിനഭായഷി  4000/-  രൂപ  വകമഭാറ്റഷിയഷിട്ടുണപ.  തകദ്ദേശ  സസയനഭരണ സഭാപനങ്ങളമഭായഷി  കൂടെഷി
ആകലഭാചഷിച  വഭാര്ഡപ  തലത്തഷിലന  കര്ഷക  സഭ  സനഘടെഷിപഷികഭാവന്നതഭാണപ.  ഇതഷികലകഭായഷി  തകദ്ദേശ
സസയനഭരണ  സഭാപനകളടടെകയഭാ,  സഹകരണ  ബഭാങ്കുകള  /  മറ്റു  ബഭാങ്കുകളടടെകയഭാ  സഭാമ്പത്തഷിക
സഹഭായന കതടെഭാവന്നതഭാണപ. 

കബഭാകപതല റഷികപഭാര്ടപ കകഭാഡതീകരണന

കര്ഷകസഭകളന ഞഭാറ്റുകവല ചന്തകളന വഴഷി സനഘടെഷിപഷിച വഷിവഷിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രകതരകഷിച്ചുന
ചര്ചഭാ  ക്ലഭാസുകള,  നടെതീല്  വസ്തു/ലജവ  ഉലഭാദകനഭാപഭാധഷി/  ലജവകതീടെ  നഷിയന്ത്രകണഭാപഭാധഷികള
എന്നഷിവയുടടെ  വഷില്പന,  പ്രഭാകദശഷിക  തലത്തഷിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങളന  പരഷിഹഭാരങ്ങളന,  കര്ഷകരുടടെ
നഷിര്കദ്ദേശങ്ങള എന്നഷിവ ഉളടപടുത്തഷിടകഭാണപ  പഞഭായത്തപ തലത്തഷിലള്ള റഷികപഭാര്ട്ടുകള കകഭാഡതീകരഷിചപ
കബഭാകപ  അടെഷിസഭാനത്തഷില്  റഷികപഭാര്ടപ  തയഭാറഭാകകണതഭാണപ.   കബഭാകപ  പഞഭായത്തപ  പ്രസഷി ഡന്റെഷിടന്റെ
അദ്ധരക്ഷേതയഷില്  ടതരടഞ്ഞെടുകടപട  ജനപ്രതഷിനഷിധഷികകളയുന  കൃഷഷി  അനുബന  കമഖേലയഷിടല
ഉകദരഭാഗസടരയുന  പഞഭായത്തുതല  കര്ഷക  പ്രതഷിനഷിധഷികടളയുന  പടങടുപഷിചപ  ഒരു  കയഭാഗന  വഷിളഷിച്ചു
കചര്ത്തപ കൃഷഷി അസഷിസ്റ്റന്റെപ ഡയറക്ടര് ഈ റഷികപഭാര്ടപ  അവതരഷിപഷികകണതഭാണപ.  കബഭാകപതല കയഭാഗന
വഷിളഷിച്ചു  കചര്ക്കുന്നതഷിനുന  കബഭാകപതല  റഷികപഭാര്ടപ  തയഭാറഭാക്കുന്നതഷിനുമഭായഷി  പദ്ധതഷിയഷില്  3000/-  രൂപ
വകയഷിരുത്തഷിയഷിട്ടുണപ.   ഓകരഭാ  കബഭാകഷിടന്റെയുന  കനഭാഡല്  ടഡപസ്യൂടഷി  ഡയറക്ടര്മഭാര്  കമല്  പറഞ്ഞെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളകപ കമല്കനഭാടന വഹഷികകണതഭാണപ.



'ഭരണഭഭാഷ മഭാതൃഭഭാഷ '

ജഷിലഭാതല റഷികപഭാര്ടപ കകഭാഡതീകരണന
 കബഭാകപതല  നഷിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജഷിലഭാതലത്തഷില്  കകഭാഡതീകരഷിചപ  റഷികപഭാര്ടപ  തയഭാറഭാകകണതഭാണപ.

ജഷിലഭാ  പഞഭായത്തപ  പ്രസഷിഡന്റെഷിടന്റെ  അദ്ധരക്ഷേതയഷില്  പഞഭായത്തപ/കബഭാകപ  തല  ജനപ്രതഷിനഷിധഷികള,
കര്ഷക  പ്രതഷിനഷിധഷികള,  ജഷിലഭാതല  കഭാര്ഷഷിക  വഷികസന  സമഷിതഷി  അനഗങ്ങള,  കൃഷഷി  അനുബന
വകുപഷിടല ഉകദരഭാഗസര് എന്നഷിവരുടടെ കയഭാഗന വഷിളഷിച്ചു കചര്ത്തപ ഈ റഷികപഭാര്ടപ അവതരഷിപഷികകണതഭാണപ.
ഇതഷിടന്റെ കമല്കനഭാടന അതഭാതപ ആത കപ്രഭാജക്ടപ ഡയറക്ടര്കപ ആയഷിരഷിക്കുന.  ഇതഷികലകഭായഷി ഒരു ജഷിലയപ
3,000/- രൂപ നതീകഷി ടവചഷിട്ടുണപ.

സനസഭാനതല പരഷിപഭാടെഷി

 ജഷിലഭാതല റഷികപഭാര്ട്ടുകള കകഭാഡതീകരഷിചപ  സനസഭാനതലത്തഷില് റഷികപഭാര്ടപ തയഭാറഭാകകണതഭാണപ.
സനസഭാനതലത്തഷില്  റഷികപഭാര്ടപ   കകഭാഡതീകരഷിക്കുന്നതഷിനുന  അചടെഷിക്കുന്നതഷിനുന  കയഭാഗങ്ങള
സനഘടെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന  മറ്റു  ചഷിലവകളക്കുമഭായഷി  1.98 ലക്ഷേന  രൂപ  വകയഷിരുത്തഷിയഷിട്ടുണപ.  ഫഭാന
ഇനഫര്കമഷന ബസ്യൂകറഭാ,  സകമതഷി,  കൃഷഷി ഡയറക്ടകററ്റപ  എന്നഷിവയുടടെ കമല്കനഭാടത്തഷില് സനസഭാനതല
പരഷിപഭാടെഷി നടെത്തുന്നതഭാണപ.  

കര്ഷകസഭകളന  ഞഭാറ്റുകവല  ചന്തകളന  സനഘടെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനു  50.00 ലക്ഷേന  രൂപ  2021-22
സഭാമ്പത്തഷിക വര്ഷന വകയഷിരുത്തഷിയഷിട്ടുണപ.  വഷിശദഭാനശങ്ങള ചുവടടെ കചര്ക്കുന.

കമ
നന.

ഇനന
അനുവദഷിക്കുന്ന 

പരമഭാവധഷി തുക (രൂപ)
ആടക തുക
(ലക്ഷേന രൂപ)

1 കൃഷഷിഭവന തലത്തഷില് 1076 എണന 4000 43.04
2 കബഭാക്കുതല റഷികപഭാര്ടപ കകഭാഡതീകരണന (152 എണന) 3000 4.56

3 ജഷിലഭാതല റഷികപഭാര്ടപ കകഭാഡതീകരണന (14 എണന ) 3000 0.42

4
സനസഭാനതലത്തഷില് റഷികപഭാര്ടപ കകഭാഡതീകരണത്തഷിനുന 
പരഷിപഭാടെഷി സനഘടെഷിപഷിക്കുന്നതഷിനുന, മറ്റു ചഷിലവകളക്കുന

LS 1.98

ആടക 50.00

2021-22  സഭാമ്പത്തഷിക  വര്ഷന  കഭാര്ഷഷിക  വഷിജഭാപനന  ശകഷിടപടുത്തല്  എന്ന
പദ്ധതഷികഭായഷി  2401-00-109-80(പഭാന)  എന്ന  ശതീര്ഷകത്തഷില്  നഷിനന  അനുവദഷിചഷിച്ചുള്ള   50  ലക്ഷേന
രൂപയഷില് മുകളഷില് വഷിശദതീകരഷിച രതീതഷിയഷില് കമലറഞ്ഞെ ഘടെകങ്ങളകപ  ഉപകയഭാഗഷികകണതഭാണപ .

  ഒപപ /-
ഡയറക്ടര്

കഭാര്ഷഷികവഷികസനകര്ഷകകക്ഷേമ വകുപപ

To
(1) ഡയറക്ടര്, സകമതഷി
(2) എലഭാ പ്രഷിനസഷിപല് കൃഷഷി ഓഫതീസര്മഭാര്/കപ്രഭാജക്ടപ ഡയറക്ടര്മഭാര്
(3) പ്രഷിനസഷിപല് ഇനഫര്കമഷന ഓഫതീസര്, എഫപ.ഐ.ബഷി, തഷിരുവനന്തപുരന

പകര്പപ
പഭാനഷിനഗപ ടസക്ഷേന, എസപ.ഡബബ്ല്യു ടസക്ഷേന, ഐ.ടെഷി ടസല് 


