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TM(2) 13471/2020                                                                   Directorate of Agricultural  

                                                                                         Development and Farmers Welfare 

                                                                                        Vikas Bhavan, Thiruvananthapuram 

                                                                                                        Dated : 30/10/2020 
 

സർക്കുലർ 
 

വിഷയം: കേരള ഫ ം ഫ്രഷ് പഴം-പച്ചക്കറി  അടിസ്ഥ നവില പദ്ധതി     
നടപ്പില ക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമ യ മ ർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ                   
പുറപ്പപ്പടുവിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച:് 

സൂചന:   GO (MS )No. 80/2020/AGRI  Dtd 26.10.2020 
 

  സൂചന പ്രേ രം സംസ്ഥ നത്ത് നവംബർ ഒന്നുമുതൽ  16   ഇനം പഴം 
പച്ചക്കറിേളുപ്പട അടിസ്ഥ ന വില പ്ര ബലയത്തിൽ വരുന്നു.  കേരള ഫ ം ഫ്രഷ് പഴം 
പച്ചക്കറി- അടിസ്ഥ നവില പ്രഖ്യ പിക്കുന്നതിപ്പെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

  
➢ ബന്ധപ്പപ്പട്ട ഏല്ല  ഏജൻസിേളും ഉൾപ്പപ്പടുത്തി മ ർക്കറ്ിംഗ്സംവിധ നം    

ശക്തിപ്പപ്പടുത്തുേ   
➢   േർഷേർക്ക് വില സ്ഥിരതയം മിേച്ച വരുമ നവം ഉറപ്പ ക്കുേ.   
➢  വിപണി വിലയിൽ ഏറ്ക്കുറച്ചിലുേൾ ഉണ്ട കുന്നതിൽ നിന്ന് േർഷേപ്പര 

സംരക്ഷ്ിക്കുേ 

➢ തിരപ്പെടുത്ത വിളേളുപ്പട വില കുത്തപ്പന ഇടിയന്നതം കൂടുന്നതം 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപ ധിയ യി മ റുേ. 

➢  കൂടുതൽസ്ഥലങ്ങളികലക്ക്ൃഷി വയ പിപ്പിക്കുന്നതിലൂപ്പട ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ് 
ഉറപ്പ ക്കുേ. 

  
     േ ർഷികേ ൽപ്പന്നങ്ങളുപ്പട വിപണി ശക്തിപ്പപ്പടുത്തുന്നതിന യി സഹേരണവകുപ്പ് 
(പ്ര ഥമിേ േ ർഷിേ സഹേരണ പ്പസ സസറ്ിേൾ വഴി) ,തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ്, 
േ ർഷിേ വിേസന േർഷേ കക്ഷ്മവകുപ്പ് എന്നീ    3 വകുപ്പുേൾ സംയക്തമ യ ണ് 
ഈ പദ്ധതി നടപ്പില ക്കുന്നത്. 

 
 
സപ്രമറി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ പ്പെഡിറ്് കേ പ്പകററ്ീവ് പ്പസ സസറ്ി ( PACS ) 
 

2020 നവംമ്പർഒന്ന്മുതൽ 250 സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങം വിപണിേളും കേരളത്തിൽ 
ഉടനീളം ആരംഭിക്കുേയം ഈസ മ്പത്തിേവർഷത്തിപ്പെ അവസ നകത്ത പ്പട ഇത് 500 
ആയി വിേസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേൾ സഹേരണ വകുപ്പ് സവീേരിക്കും. 
മൂലയവർദ്ധനവിനും സവവിദ്ധയവൽക്കരണത്തിലും  ഊന്നൽ നൽേിയളള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ േർഷേർക്ക് ൃഷിയികലർപ്പപ്പട ൻ കൂടുതൽ ആത്മവിശവ സം 
നൽകും.ആദയ ഘട്ടപ്പമന്നനിലയിൽ 250 പ്പതരപ്പത്തടുത്ത PACS േൾ വഴി ഈ പദ്ധതി 
നടപ്പില ക്കും. ഓകര  PACS ഉം ഇതിന യി വിപണിേൾ ആരംഭിക്കും. ഓകര  പ്ര ഥമിേ 
േ ർഷിേ സഹേരണസംഘങ്ങളും സംഭരിച്ച മുഴുവൻ പച്ചക്കറിേൾ 
സഹേരണവകുപ്പിപ്പെ േീഴിലുള്ള വിപണിേൾ വഴി വിറ്ഴിക്കുന്നത ണ്. 

 
PACS േളുപ്പട കനതൃതവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 250 വിപണിേളുപ്പട പട്ടിേ സഹേരണവകുപ്പ് 
പ്രകതയേമ യി 2020 നവംബർ 1 മുതൽ പ്ര ബലയത്തിൽ വരുന്ന വിധം 
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പ്രസിദ്ധിേരികക്കണ്ടത ണ്. അടിസ്ഥ ന വില ലഭിക്കുന്നതിന് േർഷേർ ഉല്പന്നങ്ങൾ ടി 
PACS കലക്ക് എത്തികക്കണ്ടത ണ്. സവന്തം സംവിധ നങ്ങളിലൂപ്പട സംഭരിക്കുന്ന േ ർഷിേ 
വിളേളുപ്പട വിപണി ഉറപ്പ ക്കുന്നതിൽ PACS ഉത്തരവ ദിതവം ഏപ്പറ്ടുകക്കണ്ടതം ഓകര  
PACS ലും രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്ത േർഷേരുപ്പട സംഭരണത്തിപ്പെ സദനംദിന വിശദ ംശങ്ങൾ 
(ഇനം, അളവ്, വില എന്നിവ ഉൾപ്പപ്പടുന്നു) ൃഷി വകുപ്പിപ്പെ എയിംസ് കപ ർട്ടലിൽ 
അപ് കല ഡ് പ്പചകേണ്ടതമ ണ്. സംഭരിച്ച േ ർഷിേ വിളേളുപ്പട വിൽപ്പനയ്ക്ക് കശഷം, PACS 
നു ലഭികക്കണ്ട ഗയ പ് ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച പ്പെയിം ബന്ധപ്പപ്പട്ട തകേശസവയംഭരണ 
സ്ഥ പനത്തിന് സമർപ്പികക്കണ്ടതം അതിപ്പെ അടിസ്ഥ നത്തിൽ തകേശസവയംഭരണ 
സ്ഥ പനം ഫണ്ട് അത ത് PACS ന് നൽകേണ്ടതമ ണ്. ഇതിന യി തകേശസവയംഭരണ 
സ്ഥ പനത്തിപ്പെ അദ്ധയക്ഷ്ൻ പ്പചയർമ ന യം പ്ര ഥമിേ േ ർഷിേ സഹേരണ സംഘം 
പ്രസിഡെ് സവസ് പ്പചയർമ ന യം പ്ര ഥമിേ േ ർഷിേ സഹേരണസംഘം പ്പസെട്ടറി 
േൺവീനർ ആയം മറ്റു അനുബന്ധ സ്ഥ പനങ്ങളുപ്പട പ്രതിനിധിേൾ അംഗങ്ങള യം ഒരു 
േമ്മിറ്ി രൂപീേരികക്കണ്ടത ണ്. ഈ േമ്മിറ്ി അംഗീേരിച്ച പ്പെയിം PACS ന് നൽകുേയം 
ഗയ പ്പ് ഫണ്ട് തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥ പനം PACS ന് മ റി നൽകേണ്ടതം PACS പ്പെ െയിം 
പ്രേ രം മ റി നൽകേണ്ട അർഹതപ്പപ്പട്ട തേ ബന്ധപ്പപ്പട്ട തകേശ സവയംഭരണ 
സ്ഥ പനങ്ങളുപ്പട പ്ല ൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും േപ്പണ്ടകത്തണ്ടതം ടി തേ സർക്ക ർ ബന്ധപ്പപ്പട്ട 
തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥ പനങ്ങൾക്ക് റീകൂപ്പ് പ്പചയ്തു നൽകുന്നതമ ണ്.  

 
 

 
േ ർഷിേ വിേസന േർഷേകക്ഷ്മ വകുപ്പ് : 
 
േ ർഷിേവിേസനേർഷേകക്ഷ്മവകുപ്പിപ്പെ േീഴിലുള്ള  വിവിധഏജൻസിേൾവഴി 
പച്ചക്കറിേൾ സംഭരിക്കുേയം ൃഷികുപ്പിപ്പെേീഴിൽപ്രവർത്തിക്കുന്ന 1884 വിപണിേൾ 
വഴി വിറ്ഴിക്കുേയംപ്പചയ്യം. ഇതിനു പുറകമ സുഭിക്ഷ്കേരളം പദ്ധതിയപ്പട ഭ ഗമ യി 
ആരംഭിക്കുന്ന 1000 ഗ്ര മചന്തേൾ, നഗര പ്രകദശങ്ങളിൽആരംഭിക്കുന്നആഴ്ച 
ചന്തേൾതടങ്ങിയവയിലൂപ്പടയം സംഭരിക്കുന്ന പഴംപച്ചക്കറിേൾ കേരളത്തിലുടനീളം 
വിറ്ഴിക്കും. 
 പദ്ധതിനടത്തിപ്പിന യി ൃഷിവകുപ്പിപ്പെ േീഴിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള IT സംവിധ നമ യ      
AIMS കപ ർട്ടൽ പ്രകയ ജനപ്പപ്പടുത്തുന്നത ണ്. 
 
തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥ പനങ്ങൾ 
 
 പച്ചക്കറിയപ്പട ഉൽപ്പ ദനത്തിലും വിപണനത്തിലും തകേശ സവയം ഭരണ 
സ്ഥ പനങ്ങളുപ്പട ഇടപ്പപടൽ ഒഴിച്ചുകൂട ൻ പറ് ത്ത ഒന്ന ണ്. ഏപ്പതങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ 
പ്ര ഥമിേ േ ർഷിേസഹേരണ സംഘങ്ങൾക്ക് സ മ്പത്തിേനഷ്ടം വരുന്ന 
സ ഹചരയം ഉണ്ട വേ ആപ്പണങ്കിൽ അത ത തകേശസ്ഥ പനങ്ങളുപ്പട വയബിലിറ്ി 
ഗയ പ്പ്ഫണ്ടിൽ(VIABILITY GAP FUND) ഉൾപ്പപ്പടുത്തി നഷ്ടം നിേത്ത വന്നത് ആണ്. 
ഇതിന യി പഞ്ച യത്ത് 5 ലക്ഷ്ം രൂപക്ക് പ്രകതയേ ഫണ്ട് വേയിരുകത്തണ്ടത ണ് -. 
 
കേരള ഫ ം ഫ്രഷ്  പഴം പച്ചക്കറിേൾ - അടിസ്ഥ ന വില 

 
   ഒരു നിശ്ചിത േ ർഷികേ ൽപ്പന്നത്തിപ്പെ ഉല്പ ദനത്തിന് േർഷേനു 
ലഭിക്കുന്ന ഏറ്വം കുറെ വിലയ കും അടിസ്ഥ ന വില. അടിസ്ഥ ന വില 
പ്രഖ്യ പിക്കുന്നകത പ്പട അടിസ്ഥ ന വിലകയക്ക ൾ വിപണി വിലയിൽ 
ഇടിവണ്ട കുകമ്പ ൾ അടിസ്ഥ ന വില േർഷേനു ലഭിക്കുന്നതിന ൽ േർഷേന് 
ഉണ്ട കുന്ന വരുമ ന നഷ്ടം കുറയ്ക്കുേവഴി േർഷേ ത ത്പരയം സംരക്ഷ്ിക്കുവ നും 
വിപണിയിപ്പല വില വയതിയ നങ്ങൾ തടയവ നും സ ധയമ കും. കൂട പ്പത അടിസ്ഥ ന 
വില നിർണയം ഒരു േർഷേന് നിശ്ചിത വരുമ നം ഉറപ്പുനൽകുന്നതിന ൽ 
അടിസ്ഥ ന വിലയള്ള വിളേൾ ൃഷി പ്പചേ ൻ േർഷേപ്പന കപ്രരിപ്പിക്കുേയം ഇത് 
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സംസ്ഥ നത്ത് പച്ചക്കറിേളുപ്പട ഉൽപ ദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവ നും അതവഴി പച്ചക്കറി 
ഉൽപ ദനത്തിൽ സവയംപരയ പ്തത സേവരിക്ക നും സഹ യിക്കുേയം സുരക്ഷ്ിതവം 
പ്ര കദശിേവമ യ പച്ചക്കറിേൾ ഉപകഭ ക്ത ക്കളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് 
സ ധയമ ക്കുേയം പ്പചയ്യം. 
 
 
അടിസ്ഥ ന വില - വിശദ ംശങ്ങൾ 

 
 ആദയ ഘട്ടപ്പമന്ന നിലയിൽ ചുവപ്പട കചർക്കുന്ന ഫ ംഫ്രഷ് പഴം പച്ചക്കറിേൾക്ക ണ് 
അടിസ്ഥ ന വില പ്രഖ്യ പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥ ന വില നിർണയ കബ ർഡ് തേ റ ക്കി 
സമർപ്പിച്ച റികപ്പ ർട്ടിപ്പെ അടിസ്ഥ നത്തില ണ്   അടിസ്ഥ ന വില ശുപ ർശ 
പ്പചയ്തിട്ടുള്ളത്. 
 
 

െ
മ 
നം 

വിള അടിസ്ഥ ന വില 

 1 മരച്ചീനി  12 

 2 കനന്ത്രൻ   
*വയന ടൻ കനന്ത്രൻ 

 30 
24 

 3 സേതച്ചക്ക  15 

 4 കുമ്പളം  9 

 5 പ്പവള്ളരി  8 

 6 പ വൽ  30 

 7 പടവലം  16 

 8 വള്ളിപയർ  34 

 9 തക്ക ളി  8 

 10 പ്പവണ്ട  20 

 11 േയ കബജ്  11 

 12 േയ രറ്്  21 

 13 ഉരുളേിഴങ്ങ്  20 

 14 ബീൻസ്  28 

 15 ബീറ്്ൂട്ട്  21 

 16 പ്പവളുത്തുള്ളി  139 
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അടിസ്ഥ ന ഉത്പ ദന ക്ഷ്മത നിർണയം 

 

െമ നം വിള 
അടിസ്ഥ ന ഉത്പ ദന 

ക്ഷ്മത (MT/Ha) 
1 മരച്ചീനി 15 

2 

കനന്ത്രൻ 

 
*കനന്ത്രൻവയന ടൻ 

10 

 
10 

3 സേതച്ചക്ക 14 

4 കുമ്പളം 11 

5 പ്പവള്ളരി 10 

6 പ വൽ 10 

7 പടവലം 15 

8 വള്ളിപയർ 8 

9 തക്ക ളി 15 

10 പ്പവണ്ട 8 

11 േയ കബജ് 20 

12 േയ രറ്് 15 

13 ഉരുളേിഴങ്ങ് 15 

14 ബീൻസ് 11 

15 ബീറ്്ൂട്ട് 12 

16 പ്പവളുത്തുള്ളി 05 

 
 .   
അടിസ്ഥ ന വിലയപ്പട ആനുകൂലയം ഈ ഉൽപ്പ ദനക്ഷ്മതയിൽ  നിജപ്പപ്പടുത്തുന്നത ണ്. 
കൂട പ്പത ഒരു േർഷേന് പരമ വധി ഒരു സീസണിൽ 6 പ്പഹക്ടർ സ്ഥലത്തിനുള്ള 
ആനുകൂലയത്തിന് മ ത്രകമ അർഹത ഉണ്ട കുേ ഉള്ളു. 
 
റഫറൻസ് വിലയ്ക്ക യി കന ഡൽ റഫറൻസ് മ ർക്കറ്റുേളുപ്പട വിജ്ഞ പനം 

 
  ഓകര  ജില്ലയിപ്പലയം പ്പമ ത്ത വിപണി വിലയ്ക്ക യി അനുബന്ധം 1 -ൽ പറയന്ന 
മ ർക്കറ്റുേൾ കന ഡൽ റഫറൻസ് മ ർക്കറ് യി തിരപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം 
വിപണിേളിൽ നിന്ന് അപ് കല ഡ് പ്പചയ്ത ഡ റ്യിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥ ന വില 
പ്രഖ്യ പിക്കുന്നതിനുള്ള  റഫറൻസ് വില എടുക്കും. 
 
 കന ഡൽ റഫറൻസ് മ ർക്കറ്റുേളിപ്പല വില ദിവസവം AIMS  കപ ർട്ടലിൽ അപ് കഡറ്് 
പ്പചയ്യം. റഫറൻസ് മ ർക്കറ്റുേളിപ്പല ബന്ധപ്പപ്പട്ട ഉകദയ ഗസ്ഥർക്ക ണ് ഇതിപ്പെ 
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ചുമതല.എ ഡി.എ മ ർക്കറ്ിംഗ്   AIMS കപ ർട്ടലിപ്പല ഡ റ് അപ്കഡഷൻ ഉറപ്പ ക്കുേയം 
പ്ര ഥമിേ ഡ റ്  വിശേലനം നടത്തുേയം പ്പചയ്യം. 
 
  പദ്ധതിയപ്പട ജില്ല തല നടത്തിപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നതിന യി ജില്ല തല സപ്രസ് 
കമ ണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി (DLPMC)    രൂപീേരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
 

1 ജില്ല  േളക്ടർ പ്പചയർമ ൻ 

2 പ്രിൻസിപ്പൽ ൃഷി ഓഫീസർ േൺവീനർ 

3 ജില്ല  പഞ്ച യത്ത് വിേസനേ രയ സ്റ്റ െിംഗ് േമ്മിറ്ി 

പ്പചയർമ ൻ 

അംഗം 

4 ഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ, എക്കകണ മിക്സ് ആെ് സ്റ്റ റ്ിസ്റ്റിക്സ് അംഗം 

5 പഞ്ച യത്ത് ഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ അംഗം 

6 കേ പ്പകററ്ീവ് കജ യിെ് രജിസ്ട്ര ർ അംഗം 

7 ADA (മ ർക്കറ്ിംഗ് ) 

അംഗം 

& 

കന ഡൽ ഓഫീസർ 

8 ജില്ല  മ കനജർ, വിഎഫ് പിസിപ്പേ അംഗം 

9 ജില്ല  മ കനജർ, കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ് അംഗം 

10 PACS പ്രതിനിധി അംഗം 

 
ചുമതലേൾ 
 
1) കേരള ഫ ം ഫ്രഷ്  പഴം പച്ചക്കറിേളുപ്പട വില അടിസ്ഥ ന വിലകയക്ക ൾ ത കന  
എന്ന് വിലയിരുത്തുേയം - അടിസ്ഥ ന വില നിലവിൽ വന്നു എന്ന് അറിയിക്കുേയം 
പ്പചയ്യേ      
 
2. പദ്ധതിയപ്പട ജില്ല  തല കമ ണിറ്റിങ് 
 
   റഫറൻസ് മ ർക്കറ്് ഡ റ്യപ്പട അടിസ്ഥ നത്തിൽ ജില്ല തലസപ്രസ്  
കമ ണിറ്റിങ് േമ്മിറ്ി (DLPMC) ഉത്പന്നങ്ങളുപ്പട വിപണി വില വിലയിരുത്തുേയം 
റഫറൻസ് വില ജില്ലയിപ്പല അടിസ്ഥ ന വിലകയക്ക ൾ ത പ്പഴയ കണ  എന്ന് 
തീരുമ നിക്കുേയം പ്പചയ്യം. ഈ േമ്മറ്ിയപ്പട തീരുമ നപ്രേ രം പ്ര ഥമിേ 
സഹേരണപ്പസ സസറ്ിേൾ അടിസ്ഥ ന വില പ്രേ രമുള്ള സംഭരണം ആരംഭിക്കും. 
 
  ൃഷിവകുപ്പിപ്പെ േ രയത്തിൽ  DLPMC യപ്പട ശുപ ർശയപ്പട അടിസ്ഥ നത്തിൽ 
വിപണി വില അടിസ്ഥ ന വില   പ്പയക്ക ൾ ത ഴ്ന്നു എന്ന് കബ ധയപ്പപ്പട്ട ൽ  ഈ വിവരം 
ൃഷി ഡയറക്ടർക്ക് റികപ്പ ർട്ട് പ്പചയ്യം.തടർന്നു ൃ ഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ പ്രസ്തുത ജില്ലയിൽ 
ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് അടിസ്ഥ ന വില നിലവിൽ വന്നു എന്ന് പ്രഖ്യ പിക്കും . 
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പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് 
 
  സംസ്ഥ നപ്പത്ത ട്ട പ്പേ 1884 വിപണിേളുപ്പട ശംഖ്ല ൃഷി വകുപ്പിനുണ്ട്. പദ്ധതി 
ആരംഭിക്കുന്നതിന യി വിഎഫ് പിസിപ്പേ, കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ്, മറ്് കന ട്ടിസഫഡ് 
മ ർക്കറ്റുേൾ എന്നിവയപ്പട 300 ഔട് പ്പലറ്റുേൾ വകുപ്പ് തിരപ്പെടുത്തത് അനുബന്ധം II   
ആയി നൽകുന്നു . 

1 പ്പവജിറ്ബിൾ&ഫ്രൂട്ട് പ്പപ്ര കമ ഷൻ േൗൺസിൽ (വിഎഫ് പിസിപ്പേ) 250 

2 കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ് 18 

3 ൃഷി വകുപ്പിന് േീഴിലുള്ള മറ്് വിപണിേൾ 32 

  ആപ്പേ 300 

 

 

  ൃഷി വകുപ്പിപ്പെ എയിംസ് കപ ർട്ടലിലൂപ്പടയ വം  പദ്ധതി നടപ്പില ക്കുന്നത്.   
അടിസ്ഥ ന വിലയപ്പട ആനുകൂലയം ലഭിക്ക ൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന േർഷേർ, വിതയ്ക്കൽ 
വിശദ ംശങ്ങൾ, വിസ്തീർണം, പ്രതീക്ഷ്ിച്ച വിളവ്, വിളപ്പവടുപ്പ് സമയം എന്നിവ 
ഉൾപ്പപ്പപ്പടയള്ള വിവരങ്ങൾ AIMS കപ ർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ പ്പചേണം. വിശദ ംശങ്ങൾ 
പരികശ ധിച്ച കശഷം ൃഷി ഭവൻ ഉകദയ ഗസ്ഥർ എയിംസ് കപ ർട്ടലിപ്പല രജികസ്ട്രഷന് 
അംഗീേ രം നൽകും. ജികയ  ട ഗുപ്പചയ്ത കഫ കട്ട േൾപ്പക്ക പ്പം വിളയപ്പട അവസ്ഥ 
ൃഷിക്ക രൻ രണ്ടുതവണ അപ്കഡറ്് പ്പചേണം.  
  
റഫറൻസ്  മ ർക്കറ്് വില ത പ്പഴ കപ യ ൽ 

 അടിസ്ഥ ന വില ലഭിക്കുന്നതിന്, രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്ത േർഷേർ രജികസ്ട്രഷൻ 
വിവരങ്ങകള പ്പട പ്പം (smart ID) ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവരുപ്പട പ്രകദശപ്പത്ത തിരപ്പെടുത്ത 
മ ർക്കറ്റുേളികലക്കും കശഖ്രണ കേന്ദ്രങ്ങളികലക്കും പ്പേ ണ്ടുവരണം. ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്  
നിലവിലുള്ള വിപണി വില േർഷേർക്ക്സംഭരണ ഏജൻസി നൽകും. ഓകര  
ഉൽപ്പന്നത്തിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥ ന വിലകയക്ക ൾ ത പ്പഴയ യിരിക്കുകമ്പ ൾ, 
ഉൽപ്പന്നത്തിപ്പെ വിലയിപ്പല വയതയ സം (അടിസ്ഥ ന വില - മ ർക്കറ്് വില) 
ൃഷിക്ക രപ്പെ ബ ങ്ക് അക്കൗണ്ടികലക്ക് വകുപ്പ് നൽകും. ഓകര  സംഭരണ ഏജൻസിയം 
രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്ത േർഷേരുപ്പട സംഭരണത്തിപ്പെ സദനംദിന വിശദ ംശങ്ങൾ AIMS  
കപ ർട്ടലിൽ അപ് കല ഡ്പ്പചയ്യം (വിശദ ംശങ്ങളിൽ ഇനം, അളവ്, വില എന്നിവ 
ഉൾപ്പപ്പടുന്നു) 

 
  

കുറിപ്പ്: ഓകര  ഉൽപ്പന്നത്തിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിലകയക്ക ൾ 
ത പ്പഴയ യിരിക്കുകമ്പ ൾ, ഉൽപ്പന്നത്തിപ്പെ വിലയിപ്പല വയതയ സം(അടിസ്ഥ ന വില- 
മ ർക്കറ്് വില) ൃഷിക്ക രപ്പെ ബ ങ്ക് അക്കൗണ്ടികലക്ക് വകുപ്പ് നൽകും. ഇക്ക രയത്തിൽ 
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഫണ്ട് ലഭയതയം നിരീക്ഷ്ിച്ചതിന് കശഷം ആയിരിക്കും തേ 
നൽകുേ. 
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വിപണനസംവിധ നം 

 
 വ ങ്ങന്ന ഫ ം ഫ്രഷ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിേളും കേരള ഫ ം ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് 
&പ്പവജിറ്ബിൾസ് എന്ന ബ്ര ൻഡ് ന മത്തിൽ വിപണനം പ്പചയ്യം. ഓകര  
ഏജൻസിേളും സംഭരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിേൾ അത ത് ഏജൻസിേൾ തപ്പന്ന 
വിറ്ഴിക്കണം. PACS സംഭരണം നടത്ത ത്ത പഞ്ച യത്തുേളിലും PACS പ്പെ സർവീസ് 
ഏരിയക്ക്പുറത്തുള്ള പഞ്ച യത്തുേളം ൃഷിവകുപ്പിപ്പല നിലവിലിലുള്ള സംവിധ നം 
പ്രകയ ജനപ്പപ്പടുത്തി വിപണന സൗേരയം ഒരുക്കുന്നത ണ്. 
 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 

 
ഘട്ടം 1: േർഷേ രജികസ്ട്രഷൻ 

ആനുകൂലയം ലഭിക്ക ൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന േർഷേർ വിളപ്പവടുപ്പ് വിസ്തീർണം, നടീൽ 
തീയതി, പ്രതീക്ഷ്ിയ്ക്കുന്ന വിളവ്, വിളപ്പവടുപ്പ് സമയം എന്നിവ ഉൾപ്പപ്പപ്പട വിശദ ംശങ്ങൾ 
നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുൻപ യി കപ ർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ പ്പചേണം. േ ർഷിേ ഇൻഷുറൻസ്  
എടുത്ത േർഷേപ്പര മ ത്രകമ ഈ പദ്ധതി പ്രേ രം പരിഗണിക്കൂ. ആദയ ഘട്ടം എന്ന 
നിലയിൽ നവംബർ  30  വപ്പര രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്യന്നവർക്ക് ഇതിന് ഇളവ് അനുവദിക്കു 
ന്നത ണ്. വിശദ ംശങ്ങൾ പരികശ ധിച്ച കശഷം ബന്ധപ്പപ്പട്ട ൃഷി അസ്സിസ്റ്റന്റം ൃഷി 
ഓഫീസറും കചർന്ന് എയിംസ് കപ ർട്ടലിപ്പല രജികസ്ട്രഷന് അംഗീേ രം നൽകും. വിളയപ്പട 
അവസ്ഥപ്പയക്കുറിച്ച ്ഉകദയ ഗസ്ഥർ നിർകേശിക്കപ്പപ്പട്ട സമയത്തു പരികശ ധന നടത്തും. 
 
ഘട്ടം 2: റഫറൻസ് വിലയ്ക്ക യി കന ഡൽ മ ർക്കറ്റുേളുപ്പട വിജ്ഞ പനം 

കന ഡൽ റഫറൻസ് മ ർക്കറ്റുേള യി  ൃഷി  ഡയറക്ടർ വിജ്ഞ പനം പ്പചയ്ത   
വിപണിേളിൽ നിന്ന് അപ് കല ഡ് പ്പചയ്ത ഡ റ്യിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥ ന വിലക്കുള്ള 
റഫറൻസ് വില എടുക്കും. വിഎഫ് പിസിപ്പേ/കവൾഡ് മ ർക്കറ്റുേപ്പളയ ണ് പ്രധ നമ യം 
കന ഡൽ റഫറൻസ് മ ർക്കറ്റുേള യി തിരപ്പെടുക്കുന്നത്. 

 
 കന ഡൽ റഫറൻസ് മ ർക്കറ്റുേളിപ്പല വില ദിവസവം AIMS  കപ ർട്ടലിൽ 
അപ് കഡറ്് പ്പചയ്യം. റഫറൻസ് മ ർക്കറ്റുേളിപ്പല ബന്ധപ്പപ്പട്ട ഉകദയ ഗസ്ഥർക്ക ണ് ഇതിപ്പെ 
ചുമതല. എ ഡി.എ മ ർക്കറ്ിംഗ് AIMS കപ ർട്ടലിപ്പല ഡ റ് അപ്കഡഷൻ ഉറപ്പ ക്കുേയം 
പ്ര ഥമിേ ഡ റ്  വിശേലനം നടത്തുേയം പ്പചയ്യം. 
 
 
ഘട്ടം 3: അടിസ്ഥ ന വിലനിലവിൽ വന്നു എന്ന് പ്രഖ്യ പനം 

 
       റഫറൻസ് മ ർക്കറ്് ഡ റ്യപ്പട അടിസ്ഥ നത്തിൽ, ജില്ല തല  സപ്രസ് 
കമ ണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി (DLPMC) അതത് ഉത്പന്നങ്ങളുപ്പട വിപണി വില വിലയിരുത്തുേയം 
ജില്ലയിപ്പല വിപണി വില അടിസ്ഥ ന വിലകയക്ക ൾ ത പ്പഴയ കണ  എന്ന് 
തീരുമ നിക്കുേയം പ്പചയ്യം. വിപണി വില അടിസ്ഥ ന വിലപ്പയക്ക ൾ ത ഴ്ന്നു എന്ന് 
കബ ധയപ്പപ്പട്ട ൽ ആ ജില്ലയിൽ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് അടിസ്ഥ ന വിലനിലവിൽ വന്നു 
എന്ന് പ്രഖ്യ പിക്കും. ഉൽപ്പന്നത്തിപ്പെ ഗുണനിലവ രം ഉറപ്പുവരുത്തി ആയിരിക്കും 
അടിസ്ഥ ന വിലനൽകുേ. ഗുണനിലവ രമില്ല ത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപ്പട സംഭരണം 
ഒഴിവ ക്കുന്നതിന യി സംഭരണ പ്രെിയയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപ്പട ഗുണനിലവ ര / കഗ്രഡ് 
പ ര മീറ്റുേൾ സംഭരണ ഏജൻസിേൾ ഉറപ്പ ക്കും. 
 
ഘട്ടം 4: വില അടിസ്ഥ ന വിലക്കു ത പ്പഴയ കുകമ്പ ൾ 

 
 അടിസ്ഥ ന വില ലഭിക്കുന്നതിന്, രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്ത േർഷേർ നിയക്തമ ക്കിയ 
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കന ട്ടിസഫഡ് മ ർക്കറ്റുേളികലക്കു് രജികസ്ട്രഷൻ വിവരങ്ങകള പ്പട പ്പം (Smart ID) 
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്പേ ണ്ടുവരണം.  കഗ്രഡുേപ്പള അടിസ്ഥ നമ ക്കി വിപണി വില നൽകും. 
ഓകര  സംഭരണ ഏജൻസിയം രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്ത േർഷേരിൽ നിന്ന് ഇനം, അളവ്, വില 
തടങ്ങിയവ ഉൾപ്പപ്പപ്പടയള്ള സംഭരണത്തിപ്പെ വിശദ ംശങ്ങൾ ദിവകസനAIMS 
കപ ർട്ടലിൽ അപ് കല ഡ് പ്പചേണം. 
 
ഘട്ടം 5: പ്പെയിം കപ്ര സസ്സിംഗ് 

 
      ൃഷി ഓഫീസർ അടിസ്ഥ ന വിലക്ക് അർഹര യ േർഷേരുപ്പട പ്രതിമ സ റികപ്പ ർട്ട് 
സമർപ്പിക്കണം. നിർേിഷ്ട കഫ ർമ റ്ിലുള്ള റികപ്പ ർട്ട് എയിംസ് കപ ർട്ടലിൽ നിന്ന് 
പ്പഡൗൺകല ഡ് പ്പചേ വന്നത ണ്. കപയ് പ്പമെ് പ്ര ബലയത്തിൽ വരുത്തുന്നതിന് 
കസ്റ്ററ്്പ്പമൻറ് കവണ്ട ശുപ ർശയപ്പട   ഡിബിടി പ്പസല്ലികലക്ക് സമർപ്പിക്കണം. 
 
ഘട്ടം 6: ൃഷിക്ക ർക്ക് വില വയതയ സം നൽേൽ 

 
      അംഗീേ രത്തിനുകശഷം ഡിബിടി പ്പസൽ മുകഖ്ന കയ ഗയമ യ തേ േർഷേരുപ്പട 
അക്കൗണ്ടികലക്ക്  ൃഷി ഡയറക്ടർ കനരിട്ട് പ്പെഡിറ്് പ്പചയ്യം. 
 
 കുറിപ്പ്: ഓകര  ഉൽപ്പന്നത്തിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിലകയക്ക ൾ 
ത പ്പഴയ യിരിക്കുകമ്പ ൾ, ഉൽപ്പന്നത്തിപ്പെ വിലയിപ്പല വയതയ സം (അടിസ്ഥ ന വില- 
മ ർക്കറ്് വില) ൃഷിക്ക രപ്പെ ബ ങ്ക് അക്കൗണ്ടികലക്ക് ൃഷി വകുപ്പ് നൽകും. 
ഇക്ക രയത്തിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഫണ്ട് ലഭയതയ നിരീക്ഷ്ിച്ചതിന് കശഷം ആയിരിക്കും 
തേ നൽകുേ. 
 
 
ഏജൻസിേളുപ്പട  ചുമതലേൾ 

വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ 

ആദയഘട്ടത്തിൽ തിരപ്പെടുത്ത 300 വകുപ്പ്തല മ ർക്കറ്റുേളിൽ 250 എണം 
വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ മ ർക്കറ്റുേള ണ്.  ആയതിന ൽ  വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ പുർണ 
ഉത്തരവ ദിതവകത്ത പ്പട  ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കുകചകരണ്ടത ണ്. 

 

വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ മ ർക്കറ്റുേൾ  എയിംസ് കപ ർട്ടലിൽ ഉൾപ്പപ്പടുത്തൽ 

ഇതിന യി സംസ്ഥ നതലത്തിൽ നിന്നും(super admin) ജില്ല തല ഉകദയ ഗസ്ഥപ്പര 
(ജില്ല  മ കനജർ) കപ ർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്യം.  ഇവർക്ക ണ് ജില്ലയിപ്പല  കന ട്ടിസഫഡ് 
VFPCK മ ർക്കറ്റുേപ്പള  രജിസ്റ്റർ പ്പചേ നുള്ള ഉത്തരവ ദിതവം. 

 

ഓകര  കന ട്ടിസഫഡ്  വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ മ ർക്കറ്റുേളിപ്പലയം അസിസ്റ്റൻറ്  
മ കനജർ/പ്പഡപൂട്ടി മ കനജർക്ക യിരിക്കും(മ ർക്കറ്്  അഡ്മിൻ) ആ വിപണിയിൽ നിന്നും 
അപ്കഡറ്്  പ്പചയ്യന്ന  മ ർക്കറ്് വിലയപ്പടയം(കന ഡൽ റഫറൻസ് മ ർക്കറ്് 
ആപ്പണങ്കിൽ), വില്പന വിവരങ്ങളുപ്പടയം (പ്പസയിൽസ്  ഡീപ്പറ്യിൽസ് ) ഉത്തരവ ദിതവം. 
വില്പന വിവരങ്ങൾ കരഖ്പ്പടുത്തുന്നതിന യ്  പ്പസയിൽസ്മ ൻ/പ്പസെട്ടറീ (ഒകന്ന  
അതിലധിേകമ ) മ ർക്കറ്് അഡ്മിന് രജിസ്റ്റർ പ്പചേ വന്നത ണ്.  പ്പസയിൽസ് 
മ ൻ/പ്പസെട്ടറി എല്ല ദിവസവം   വില്പന വിവരങ്ങൾ കപ ർട്ടലിൽ അപ്കഡറ്് പ്പചേണം.   
ഇത്  മ ർക്കറ്്  അഡ്മിൻ (അസിസ്റ്റൻറ്  മ കനജർ/പ്പഡപൂട്ടി മ കനജർ) സർട്ടിസഫ പ്പചയ്ത്  
സബ്് മിറ്് പ്പചേണം.  അത ത ദിവസപ്പത്ത  വില്പന വിവരങ്ങൾ ആണ് മ ർക്കറ്് അഡ്മിന് 
സബ്് മിറ്്  പ്പചേ ൻ  സ ധിക്കുേ.  ഏപ്പതങ്കിലും േ രണവശ ൽ  സബ്് മിറ്് പ്പചേ ൻ  
സധിക്ക പ്പത വന്ന ൽ  ഡിസ്ട്രിേ് മ കനജറുപ്പട  അംഗീേ രകത്ത പ്പട (റിമ ർക്ക്സ് 
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ഉൾപ്പപ്പപ്പട)  മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ   സബ്് മിറ്് പ്പചേ ം.   യപ്പത രു േ രണവശ ലും  
മൂന്ന്  ദിവസത്തിന് കശഷമുള്ള  പ്പസയിൽസ് ഡീപ്പറ്യിൽസ്  സബ്് മിറ്് പ്പചേ ൻ 
സ ധിക്കില്ല.   

പ്പപ ത നിബന്ധന 

എല്ല  കല ഗിനും  പ്പമ സബൽ നമ്പരുമ യി  ലിങ്ക് പ്പചയ്തിട്ടുള്ളത ണ്.  ആയതിന ൽ 
ഉത്തരവ ദിതവപ്പപ്പട്ട ഉകദയ ഗസ്ഥർ  ചുമതല മ റുകമ്പ ൾ,  അവപ്പര വിടുതൽ പ്പചയ്യന്നതിനു 
മുൻപ്  കപ ർട്ടലിപ്പല  കല ഗിൻ  ഡീപ്പറ്ിൽസ്  ഡീ-ആക്ടികവറ്്   പ്പചകേണ്ടതം  പുതിയ  
ഉകദയ ഗസ്ഥൻപ്പറ  വിവരങ്ങൾ കചർകക്കണ്ടതമ ണ്. മ ർക്കറ്് അഡ്മിൻ ചുമതല 
സേമ റുകമ്പ ൾ ജില്ല  മ കനജർ ഇത് ഉറപ്പു വരുകത്തണ്ടത ണ്. എല്ല  തലത്തിലും ഈ 
നിബന്ധന  േർശനമ യി  പ ലികക്കണ്ടത ണ്. 

 

കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ് 

 

 ജില്ല തലത്തിൽ കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ് ഏജൻസിേപ്പള  സൂപ്പർ അഡ്മിൻ  രജിസ്റ്റർ 
പ്പചയ്യം. കന ഡൽ മ ർക്കറ്റുേപ്പള  ചുമതലയള്ള   ജില്ല  ഓഫീസർമ ർ (ജില്ല/റീജീയണൽ 
മ കനജർ)  കചർക്കണം. പ്പസയിൽസ്  ഡീപ്പറ്യിൽസ് പ്പസയിൽസ്മ ൻ/ ഡ റ്  എൻട്രി 
ഓപ്പകററ്ർ/അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റെ് അപ് കല ഡ് പ്പചേണം. ജില്ല/റീജീയണൽ മ കനജർ 
അംഗീേരിച്ചു സബ്മിറ്് പ്പചേണം. മുേളിൽ പറെ പ്പപ ത നിബന്ധന ഇവിപ്പട 
ബ ധേമ ണ്. 

 

കവൽഡ് മ ർക്കറ്്/പ്പമ ത്ത വയ പ ര വിപണി 

 

 ജില്ല തലത്തിൽനിന്നും  കവൾഡ് മ ർക്കറ്ിന് കല ഗ് ഇൻ െികയറ്് പ്പചേണം.  
പ്പസയിൽസ്  ഡീപ്പറ്യിൽസ് പ്പസയിൽസ്മ ൻ/ ഡ റ്  എൻട്രി ഓപ്പകററ്ർ അപ് കല ഡ് 
പ്പചേണം. അസിസ്റ്റെ് പ്പസെട്ടറി / പ്പസെട്ടറി അംഗീേരിച്ചു സബ്മിറ്് പ്പചേണം. മുേളിൽ 
പറെ പ്പപ ത നിബന്ധന ഇവിപ്പട ബ ധേമ ണ്. 

ഇകക്ക കഷ പ് /എ കഗ്രഡ് െസ്റ്റർ വിപണി 

ജില്ല തലത്തിൽനിന്നും  കല ഗ് ഇൻ െികയറ്് പ്പചേണം. നിലവിപ്പല ചുമതല ഉള്ള വയേ് തി 
ആയിരിക്കും മ ർക്കറ്് അഡ്മിൻ. അഡ്മിന്  പ്പസയിൽസ്മ ൻ/ ഡ റ്  എൻട്രി ഓപ്പകററ്പ്പറ 
രജിസ്റ്റർ പ്പചേ ം. ൃഷി ഓഫീസർ കമ ണിറ്ർ പ്പചേണം 

 

 സ മ്പത്തിേ ഇടപ ടുേൾ 

 

 അടിസ്ഥ ന വില പ്രഖ്യ പിച്ചതിപ്പെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിപ്പല ന്ന് േർഷേരുപ്പട 
വിളേൾക്ക് പ്പപ തവിപണിയിൽ വില കുറയന്ന സമയത്ത് അടിസ്ഥ ന വില എത്രയം 
പ്പപപ്പട്ടന്ന് േർഷേർക്ക് ലഭയമ ക്കുേ എന്നത ണ്. ആയതിന ൽ ഈ പദ്ധതി പ്രേ രം ഉള്ള 
സ മ്പത്തിേ ഇടപ ടുേൾക്ക് ൃതയമ യ മ ർഗനിർകദശങ്ങൾ നിശ്ചയികക്കണ്ടത് 
അനിവ രയമ ണ്. 
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1. കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ് 

 

(a)കവൾഡ് മ ർക്കറ്്/പ്പമ ത്ത വയ പ ര വിപണിയിൽ  നിന്നുമുള്ള  സംഭരണം 

 

 കവൾഡ് മ ർക്കറ്്/പ്പമ ത്ത വയ പ ര വിപണിയിൽ  നിന്നും സംഭരിക്കുകമ്പ ൾ  
േർഷേർക്ക് വിപണിവില മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മ ർക്കറ്് പ്പസെട്ടറി  മ ർക്കറ്്   
ഫണ്ടിൽനിന്നും േർഷേരുപ്പട അക്കൗണ്ടികലക്ക് നൽകേണ്ടത ണ്. മ ർക്കറ്് പ്പസെട്ടറി 
ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്പെയിം 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിേൾച്ചറൽ 
ഓഫീസർക്ക് നൽകുേയം PAO 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മ ർക്കറ്് പ്പസെട്ടറിയപ്പട 
അക്കൗണ്ടികലക്ക് തേ  റികവ ൾവിങ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടത ണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ 
അഗ്രിേൾച്ചർ ഓഫീസർ പ്രസ്തുത പ്പെയിം 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഹ ർട്ടികേ ർപ്പിന് 
നൽകേണ്ടതം കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ്  പ്പെയിം ലഭിച്ച ്20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ൃഷി 
ഓഫീസറുപ്പട അക്കൗണ്ടികലക്ക് നിർബന്ധമ യം തിരിപ്പേ നൽകേണ്ടത ണ്. നിശ്ചയിച്ച 
സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തേ നൽേ ത്ത പക്ഷ്ം കഹ ർട്ടികേ ർപ്പിന് വരും വർഷത്തിപ്പല 
ബഡ്ജറ്് പ്പഹഡിൽ നിന്നും ഈ തേ സംസ്ഥ ന തലത്തിൽ നിന്ന് തപ്പന്ന കുറവ് 
വരുത്തുന്നതമ ണ്. 

 

(b)വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ യിൽ നിന്നുമുള്ള  സംഭരണം   

  

 വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ യിൽ നിന്നും സംഭരിക്കുന്ന പക്ഷ്ം വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ  
േർഷേർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിപണിവില നൽകേണ്ടത ണ്. കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ് 
പ്രസ്തുത പ്പെയിം 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിേൾച്ചർ ഓഫീസർക്ക് 
സമർപ്പിക്കുേയം 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തപ്പന്ന PAO  വി.എഫ്.പി.സി.പ്പേ ക്ക് തേ 
നൽകേണ്ടത ണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിേൾച്ചർ ഓഫീസർ പ്രസ്തുത പ്പെയിം 10 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഹ ർട്ടികേ ർപ്പിന് നൽകേണ്ടതം കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ്  പ്പെയിം ലഭിച്ച ്20 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ൃഷി ഓഫീസറുപ്പട അക്കൗണ്ടികലക്ക് നിർബന്ധമ യം 
തിരിപ്പേ നൽകേണ്ടത ണ്. 

 

 

(c)േർഷേരിൽ നിന്നും കനരിട്ടുള്ള  സംഭരണം 

 

 േർഷേരിൽ നിന്നും കനരിട്ട് സംഭരിക്കുന്ന പക്ഷ്ം കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ് പ്പെയിം 2 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിേൾച്ചർ ഓഫീസർക്ക് നൽകുേയം PAO 
റികവ ൾവിങ് ഫണ്ടിൽനിന്നും 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തേ േർഷേരുപ്പട അക്കൗണ്ടികലക്ക് 
നൽകേണ്ടതം കഹ ർട്ടികേ ർപ്പ്  പ്പെയിം ലഭിച്ച ്20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ൃഷി 
ഓഫീസറുപ്പട അക്കൗണ്ടികലക്ക് നിർബന്ധമ യം തിരിപ്പേ നൽകേണ്ടത ണ്. 

 

ൃഷിവകുപ്പിപ്പല ഉകദയ ഗസ്ഥരുപ്പട ചുമതലേൾ 

 

1. ൃഷി അസിസ്റ്റൻറ് 

 

 േർഷേർ എയിംസ് കപ ർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ പ്പചയ്യേയം അടിസ്ഥ നവില പദ്ധതിക്ക് 
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ഓൺസലന യി അകപക്ഷ്ിക്കുേയം പ്പചയ്ത ൽ, വ ർഡ് തല ചുമതലയള്ള ൃഷി 
അസ്സിസ്റ്റെിപ്പെ കല ഗിൻ കപജിൽ ആയിരിക്കും ഇത് ലഭയമ കുേ. ഓകര  വിളേൾക്കും രണ്ട് 
ജികയ  ട ഗ് പ്പചയ്ത കഫ കട്ട  അപ് കല ഡ് പ്പചയ്യവ ൻ സൗേരയമുണ്ട്. േർഷേന് തപ്പന്ന 
ഇത് പ്പചേ വന്നത ണ്. എന്ന ൽ ഫീൽഡ് സന്ദർശനകവളയിൽ േർഷേൻ കഫ കട്ട  
അപ് കല ഡ് പ്പചയ്തിട്ടിപ്പല്ലങ്കിൽ ൃഷി അസിസ്റ്റൻറ് നിർബന്ധമ യം വിളയപ്പട കഫ കട്ട  
അപ് കല ഡ് പ്പചകേണ്ടത ണ്. കനന്ത്രവ ഴ, മരച്ചീനി, സേതച്ചക്ക എന്നീ വിളേൾക്ക് 
രണ്ട മത് ഒരു ഫീൽഡ് സന്ദർശനം കൂടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്തും ൃഷി 
അസിസ്റ്റൻറ് വിളയപ്പട കഫ കട്ട  നിർബന്ധമ യം അകപ്ല ഡ് പ്പചകേണ്ടത ണ്. ൃഷി 
അസിസ്റ്റൻറ് ശുപ ർശ പ്പചയ്യന്ന േർഷേരുപ്പട വിവരങ്ങൾ ൃഷി ഓഫീസറുപ്പട 
കല ഗിനിൽ ലഭയമ കുന്നത ണ്. 

 

2.ൃഷി ഓഫീസർ 

     

 തപ്പെ കല ഗിനിൽ ലഭിക്കുന്ന അകപക്ഷ്േളുപ്പട ഒരു നിശ്ചിത ശതമ നം 
അകപക്ഷ്േൾ ൃഷി ഓഫീസർ ഫീൽഡ് പരികശ ധന നടകത്തണ്ടതം അകപക്ഷ് 
അംഗീേരികക്കണ്ടതം ആണ്. ഇങ്ങപ്പന അംഗീേരിക്കപ്പപ്പടുന്ന േർഷേര ണ് ഈ 
പദ്ധതിയപ്പട ആനുകൂലയത്തിന് അർഹര കുേ. ഏപ്പതങ്കിലും വിളേൾക്ക് പ്രസ്തുത ജില്ലയിൽ 
അടിസ്ഥ ന വില പ്ര ബലയത്തിൽ വന്ന ൽ, സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (കന ഡൽ 
മ ർക്കറ്റുേൾ) നിന്നും അപ് കല ഡ് പ്പചയ്യന്ന വിവരങ്ങൾ കപ ർട്ടൽ മുകഖ്ന ബന്ധപ്പപ്പട്ട 
ൃഷി ഓഫീസറുപ്പട കല ഗിനിൽ ലഭയമ കും. നിശ്ചയിക്കപ്പപ്പടുന്ന േ ലയളവിൽ തപ്പന്ന 
കപ ർട്ടലിൽ നിന്നും തേ റ ക്കുന്ന പ്പെയിം ഡിജിറ്ൽ സസൻ ഓടുകൂടി കപ്ര പ്പർ ച നലിൽ 
ഡയറക്ടകററ്ികലക്ക് ഓൺസലന യി കഫ ർകവഡ് പ്പചകേണ്ടത ണ്. 

 

3. എ.ഡി.എ മ ർക്കറ്ിംഗ് 

   

 ഈ പദ്ധതിയിൽ ഏറ്വം പ്ര ധ നയമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ ദിതവമ ണ് എ.ഡി.എ 
മ ർക്കറ്ിങ്ങിന് നൽേിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ല തല സപ്രസ് കമ ണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ിയപ്പട യപ്പട 
കന ഡൽ ഓഫീസർ കൂടിയ ണ് എ.ഡി.എ മ ർക്കറ്ിംഗ്. കന ഡൽ റഫറൻസ് 
മ ർക്കറ്റുേളിൽ നിന്നും ദിവകസന അപ് കല ഡ് പ്പചയ്യന്ന വില വിവരങ്ങൾ യഥ സമയം 
വിശേലനം പ്പചയ്യേയം വിളേളുപ്പട പ്പപ തവിപണിയിപ്പല വില അടിസ്ഥ നവിലകയക്ക ൾ 
ത പ്പഴ കപ കുന്ന സ ഹചരയം ഉകണ്ട  എന്ന് േപ്പണ്ടകത്തണ്ടത് എ.ഡി.എ മ ർക്കറ്ിംഗിപ്പെ 
ചുമതലയ ണ്. ഏപ്പതങ്കിലും വിളയപ്പട കന ഡൽ റഫറൻസ് മ ർക്കറ്റുേളുപ്പട ശര ശരി വില 
അടിസ്ഥ ന വിലകയക്ക ൾ ത പ്പഴ കപ കുേയ പ്പണങ്കിൽ ഇതിൽ സർക്ക ർ ഉത്തരവിൽ 
പറെത് നിർകേശിച്ചത് കപ പ്പലയള്ള ജില്ല തല സപ്രസ് കമ ണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി 
അടിയന്തരമ യി കചരുേയം പ്രസ്തുത വിളക്ക് ജില്ലയിൽ അടിസ്ഥ ന വില നിലവിൽ വന്നു 
എന്ന  േമ്മിറ്ിയപ്പട തീരുമ നം അംഗീേ രത്തിന യി ഓൺസലന യി ഡയറക്ടർക്ക് 
സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല എ.ഡി.എ മ ർക്കറ്ിങ്ങിന് ആണ്. ജില്ലയിപ്പല വിവിധ 
സംഭരണ ഏജൻസിേളുപ്പട പ്രവർത്തനഏകേ പനവം വിപണി ഇടപ്പപടലുേൾ , 
ട്ര ൻകപ ർകട്ടഷൻ സൗേരയം,അടിയന്തര സ ഹചരയങ്ങൾ കനരികടണ്ട നടപടിേൾ 
എന്നിവ സേപ്പക്ക കള്ളണ്ടത് എ.ഡി.എ മ ർക്കറ്ിംഗിപ്പെ ചുമതലയ ണ്. പദ്ധതി 
നടത്തിപ്പിൽ ഏപ്പതങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുേൾ അനുഭവപ്പപ്പട്ട ൽ അത് 
ൃതയസമയത്ത് ൃഷി ഡയറക്ടപ്പറ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയം  എ.ഡി.എ 
മ ർക്കറ്ിംഗിന ണ്. 
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4. പ്രിൻസിപ്പൽ ൃഷി ഓഫീസർ   

  

 പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ജില്ല തല കമ ണിറ്റിങ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല 
പ്രിൻസിപ്പൽ ൃ ഷി ഓഫീസർക്ക ണ് .  കൂട പ്പത  ജില്ലയിപ്പല കന ട്ടിസഫഡ് ഡിപ ർട്പ്പമെ് 
മ ർക്കറ്റുേപ്പള എയിംസ് കപ ർട്ടലിൽ കചർക്കുന്ന ചുമതലയം പ്രിൻസിപ്പൽ ൃഷി 
ഓഫീസർക്ക ണ്. 

 

ഐടി പ്പസൽ/ഡി ബി ടി പ്പസൽ 

 

 ൃഷി ഓഫീസർ അംഗീേരിച്ച പ്പെയിമുേൾ മ നദണ്ഡപ്രേ രം ഡയറക്ടകററ്ിൽ 
ലഭിച്ചുേഴിെ ൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തപ്പന്ന പ്പെയിം പ്രേ രമുള്ള തേ േർഷേരുപ്പട 
അക്കൗണ്ടികലക്ക് സേമ കറണ്ടത ണ്. ഭ വിയിൽ ൃ ഷിവകുപ്പിപ്പല സ്ീം പ്രേ രമുള്ള മുഴുവൻ 
ആനുകൂലയങ്ങളും േർഷേർക്ക് DBT മുകഖ്ന നടപ്പില ക്കുന്ന സ ഹചരയം ഉള്ളതിന ൽ 
ഡയറക്ടകററ്ിപ്പല DBT പ്പസൽ ശ ക്തീേരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേളും ഐടി പ്പസൽ 
എടുകക്കണ്ടത ണ്. 

 

 കല ക്ക് തല എ.ഡി.എ മ ർ, പ്പഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർമ ർ, ഡയറക്ടകററ്ിപ്പല 
മ ർക്കറ്ിംഗ് വിഭ ഗം എന്നിവപ്പരല്ല ം മറ്റു പദ്ധതിേൾ നടപ്പില ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള 
ഉത്തരവ ദിതവങ്ങൾ നിർവഹികക്കണ്ടത ണ് 

 

 S/d- 
 ൃഷി ഡയറക്ടർ 

 
 
  
 


