കക്ഷീര കരര്ഷക കകമനനിധനി
കക്ഷീര ജജാലകകം കസജാഫഫവവെയര
വെനിദദജാഭദജാസ ധനസഹജായ പദ്ധതനി ഓണണലന്
അകപക സമരര്പ്പണകം -വഹലഫ
കക്ഷീര കരര്ഷക കകമനനിധനിയുവടെ കക്ഷീര ദക്ഷീപകം പദ്ധതനിയുവടെ ഭജാഗമജായജാണഫ വെനിദദജാഭദജാസ
ധനസഹജായ പദ്ധതനി നടെര്പ്പനിലജാക്കുന്നതഫ. 2016-17 സജാമ്പതനിക വെരര്ഷവത സക്ഷീകം മുതല
ഓണണലന് ആയജാണഫ അകപക സസക്ഷീകരനിക്കുന്നതഫ. ഓകരജാ കക്ഷീര വെനികസന യുണനിറഫ
ഓഫക്ഷീസുകവളെയുകം മുന് വകജാല്ലവത
പജാലുലജാദനതനിവന്റെ അടെനിസജാനതനില
വെരഗക്ഷീകരനിചജാണഫ ഇതഫ നടെര്പ്പനിലജാക്കുന്നതഫ. ഓകരജാ വെരര്ഷവകം മജാരചഫ 31 വെവരയുള
പജാലുലജാദനതനിവന്റെ അടെനിസജാനതനില വമയഫ - ജൂണ മജാസങ്ങളെനിലജായനിരനിക്കുകം സക്ഷീകം
തയജാറജാക്കുന്നതഫ. ഒരു സജാമ്പതനിക വെരര്ഷവത സക്ഷീകം നവെകംബര 30 വെവര ഓര്പ്പണ
ആയനിരനിക്കുകം. നവെകംബര 30 നു കശേര്ഷകം ആ വെരര്ഷവത നടെപടെനിക്രമങ്ങങ്ങള് പൂരതനിയജാകുന്ന
മുറകഫ കക്ഷീര വെനികസന ഓഫക്ഷീസരകഫ സക്ഷീകം കകജാസഫ വചെയജാവന്നതജാണഫ. കക്ഷീര വെനികസന
ഓഫക്ഷീസര കകജാസഫ വചെയഫതജാല തുടെരന്നഫ ആ വെരര്ഷവത സക്ഷീമനികലകഫ അകപക
സമരര്പ്പനിക്കുവെജാന് സജാധനിക്കുകയനില്ല.
ഒരു വെരര്ഷവത സക്ഷീകം കകമനനിധനി ജനകററഫ വചെയ്തു കഴനിഞജാല കക്ഷീര കരര്ഷകരകഫ
അവെരുവടെ വപജാണഫല കപജനിലൂവടെ അകപകകങ്ങള് സമരര്പ്പനികജാകം. വതജാട്ടു മുന്നവത
അധദയന വെരര്ഷകം പഠനിച കകജാഴനിവന്റെ അടെനിസജാനതനില ആണഫ അകപകനികകണ്ടതഫ .
അതജായതു 2017-18 സജാമ്പതനിക വെരര്ഷവത സക്ഷീമനില അകപകനിക്കുന്നതനിനു 2016-17
വെരര്ഷകം
പഠനിചനിട്ടുള
എസഫ.എസഫ.എല.സനി,
ഹയരവസകന്ന്ഡറനി,
ബനിരുദകം,
വപജാഫര്ഷണല ബനിരുദകം എന്നനിവെ പരനിഗണനിക്കുകം.
കക്ഷീര കരര്ഷകന് സമരര്പ്പനിക്കുന്ന അകപക പജാഥമനിക പരനികശേജാധനകജായനി കക്ഷീര
വെനികസന ഓഫക്ഷീസറുവടെ പകല ലഭനിക്കുന. കക്ഷീര വെനികസന ഓഫക്ഷീസരകഫ അകപകകങ്ങള്
പരനികശേജാധനിചഫ സസക്ഷീകരനിക്കുന്നതനികണജാ, തനിരസരനിക്കുന്നതനികണജാ സജാധനിക്കുന്നതജാണഫ. കക്ഷീര

വെനികസന ഓഫക്ഷീസര സസക്ഷീകരനിക്കുന്ന അകപകകങ്ങള് വെനിദദജാഭദജാസ ധനസഹജായ അകപകകങ്ങള്
അകംഗക്ഷീകരനിക്കുന്നതനിനജായനി രൂപക്ഷീകരനിക്കുന്ന കമ്മറനിയനികലകഫ നക്ഷീങ്ങുന . നനിരസനിക്കുന്ന
അകപകകങ്ങള് നന്യൂനത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനജായനി തനിരനിവക അകപകകവന്റെ വപജാണഫല
കപജനില ലഭനിക്കുന. ഓകരജാ വെരര്ഷവതയുകം സക്ഷീകം കകജാസഫ വചെയ്തതനിനു കശേര്ഷകം മജാതകം കമ്മറനി
രൂപക്ഷീകരനികകണ്ടതജാണഫ.
കമ്മറനി
രൂപക്ഷീകരനിക്കുന്നതനിനു
മുമ്പജായനി
നന്യൂനത
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനജായനി Reject വചെയ്തനിരനിക്കുന്ന
എല്ലജാ അകപകകളകം തനിരനിവക
വെന്നനിട്ടുവണ്ടന്നഫ ഉറര്പ്പജാകനിയനിരനികണകം. കക്ഷീര കരര്ഷകര സമരര്പ്പനിക്കുന്ന അകപകകങ്ങള് സക്ഷീകം
കകജാസഫ വചെയ്തു അയതനിവലക്കുള കമ്മറനി കൂടുന്നതഫ വെകരയകം കക്ഷീരവെനികസന ഓഫക്ഷീസറുവടെ
പകല തവന്ന ആയനിരനിക്കുകം . അതജായതു ഒരു കക്ഷീര കരര്ഷകന് വമയഫ മജാസകം അകപക
സമരര്പ്പനിചജാലുകം നവെകംബര മജാസകം കഴനിഞ്ഞു കക്ഷീരവെനികസന ഓഫക്ഷീസര സക്ഷീകം കകജാസഫ
വചെയ്യുന്നതഫ വെവരയുകം കക്ഷീര വെനികസന ഓഫക്ഷീസറുവടെ പകല തവന്ന അകപക ഉണ്ടജാകുകം .
യുണനിറഫ പരനിധനിയനിലുള എല്ലജാ അരഹരജായ കക്ഷീരകരര്ഷകരുവടെയുകം അകപക സസക്ഷീകരനിച
കശേര്ഷകം സക്ഷീകം കകജാസഫ വചെകയണ്ടതുകം, അതനിനുകശേര്ഷകം കമ്മറനി രൂപക്ഷീകരനികകണ്ടതുമജാണഫ. കമ്മറനി
രൂപക്ഷീകരണകം സക്ഷീമനിവല വെദവെസകങ്ങള് പകജാരകം വചെകയണ്ടതജാണഫ . ആയതനികലകഫ ഒരു
ഓഫക്ഷീസഫ ഫയല രൂപക്ഷീകരനിച്ചു കവെണ്ട നടെപടെനികങ്ങള് സസക്ഷീകരനിച്ചു കമ്മറനി അകംഗങ്ങളവടെ
വെനിവെരങ്ങങ്ങള് മജാതകം കസജാഫഫവവെയറനില നലകനിയജാല മതനിയജാകുകം . കമ്മറനി രൂപക്ഷീകരനിച കശേര്ഷകം
ഓണണലന് ആയനി ലഭനിച അകപകകങ്ങള് കസജാഫഫവവെയറനില നനിനകം വന്ഡഡൌണകലജാന്ഡഫ
വചെയ്തു, സക്ഷീമനിവല വെദവെസകങ്ങള് പകജാരകം റജാങഫ നലകകണ്ടതജാണഫ . അതനിനു കശേര്ഷകം ടെനി
റജാങഫ കസജാഫഫവവെയറനിവല Committee Approval എന്റെര വചെകയണ്ടതജാണഫ.
റജാങഫ ലനിസഫ പകജാരകം അരഹരജായ അകപകകരുവടെ അകപകകങ്ങള് മജാതകം കക്ഷീര
സകംഘതനികലകഫ കഫജാരകവെന്ഡഫ വചെയ്യുന. തുടെരന്നഫ മറ്റു ധനസഹജായ അകപകകളവടെ
അകത രക്ഷീതനിയനില സകംഘകം വസക്രട്ടറനിയുവടെ പരനികശേജാധന, സകംഘകം കബജാരന്ഡഫ തക്ഷീരുമജാനകം
എന്നനിവെ കരഖവര്പ്പടുതനി കക്ഷീര വെനികസന ഓഫക്ഷീസറുവടെ ഇന്കബജാകനില എത്തുന . തുടെരന്നഫ
അകപകകങ്ങള് ജനില്ല ഓഫക്ഷീസഫ വെഴനി കകമനനിധനിയനില എത്തുന . കകമനനിധനിയനില
ആവെശേദമജായ പരനികശേജാധനകങ്ങള്കഫ കശേര്ഷകം ധനസഹജായകം അനുവെദനിക്കുന . ഏവതങനിലുകം
കജാരണവെശേജാല ഒരു അകപകകവന്റെ അകപക പൂരര്ണ്ണമജായുകം നനിരസനിചജാല റജാങഫ ലനിസനില
നനിനകം അടുത വെദകനിവയ കക്ഷീര വെനികസന ഓഫക്ഷീസരകഫ പുര്ഷഫ വചെയജാവന്നതജാണഫ.

സജാധജാരണയജായനി ഉണ്ടജാകുന്ന കചെജാദദങ്ങളകം അവെയള മറുപടെനിയുകം?
1.

ഓകരജാ വെരര്ഷവതയുകം അകപക സമരര്പ്പനിക്കുന്നതനിനു സമയ പരനിധനി ഉകണ്ടജാ ?
അതജാതു സജാമ്പതനിക വെരര്ഷവത സക്ഷീകം കകമനനിധനി കബജാരന്ഡഫ അകംഗക്ഷീകരനിക്കുന്ന മുറകഫ
കസജാഫഫവവെയറനില അപഫകലജാന്ഡഫ വചെയ്യുന. അതനിവന തുടെരന്നഫ കരര്ഷകരകഫ തങ്ങളവടെ
വപജാണഫല കപജനില നനിനകം അകപക സമരര്പ്പനികജാവന്നതജാണഫ. ഓകരജാ വെരര്ഷവകം
മജാരചഫ 31 വെവരയുള പജാലുലജാദനതനിവന്റെ അടെനിസജാനതനില വമയഫ - ജൂണ
മജാസങ്ങളെനിലജായനിരനിക്കുകം സക്ഷീകം തയജാറജാക്കുന്നതഫ. ഒരു സജാമ്പതനിക വെരര്ഷവത സക്ഷീകം
നവെകംബര 30 വെവര ഓര്പ്പണ ആയനിരനിക്കുകം. നവെകംബര 30 നു കശേര്ഷകം ആ വെരര്ഷവത
നടെപടെനിക്രമങ്ങങ്ങള് പൂരതനിയജാകുന്ന മുറകഫ കക്ഷീര വെനികസന ഓഫക്ഷീസരകഫ സക്ഷീകം കകജാസഫ
വചെയ്തഫ അകപക സമരര്പ്പനികജാവന്നതജാണഫ.

2. എല്ലജാ അകപകകരക്കുകം ധനസഹജായകം ലഭനിക്കുകമജാ?

മുന് സജാമ്പതനിക വെരര്ഷവത കബജാകനിവന്റെ പജാലുലജാദനതനിവന്റെ അടെനിസജാനതനില പല
കജാസ്സുകളെജായനി വെരഗക്ഷീകരനിചജാണഫ ഗുണകഭജാകജാകളവടെ എര്ണ്ണകം തക്ഷീരുമജാനനിക്കുന്നതഫ. ഓകരജാ
കബജാകനിലുകം ഓകരജാ തലതനിലുകം നലകജാവന്ന അകപകകളവടെ എര്ണ്ണകം അതജാതു വെരര്ഷവത
സക്ഷീമനില ഉണ്ടജാകുകം. റജാങഫ ലനിസനില ആദദകം വെരുന്ന നനിശനിത എര്ണ്ണകം അകപകകരകജാണഫ
ധനസഹജായതനിനഫ അരഹത.
3. ഓണണലന് ആയനി വെനിദദജാഭദജാസ
ധനസഹജായകം അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള
വെനിവെനിധ ഘട്ടങ്ങങ്ങള് ?
1. ഒരു സജാമ്പതനിക വെരര്ഷവത സക്ഷീകം കബജാരന്ഡഫ അകംഗക്ഷീകരനികല.
2.കക്ഷീരകരര്ഷകന്
തവന്റെ വപജാണഫല കപജനില നനിനകം അകപക
സമരര്പ്പനിക്കുന.
3. അകപക കക്ഷീര വെനികസന ഓഫക്ഷീസരകഫ പരനികശേജാധനകഫ ലഭനിക്കുന.
4. സക്ഷീകം അവെസജാനനിക്കുന്ന തക്ഷീയതനികഫ കശേര്ഷകം കമ്മറനി രൂപക്ഷീകരനിക്കുന.

5.കമ്മറനി രൂപക്ഷീകരണതനിനു കശേര്ഷകം അകപകകരുവടെ റജാങഫ ലനിസഫ കരഖവര്പ്പടുത്തുന.
6. കയജാഗദരജായ അകപകകരുവടെ അകപകകങ്ങള് തനിരനിവക കക്ഷീര സകംഘതനികലകഫ
കഫജാരകവെന്ഡഫ വചെയ്യുന. കക്ഷീര സകംഘകം വസക്രട്ടറനി പരനികശേജാധനിചഫ അകംഗക്ഷീകരനിച

അകപകകങ്ങള് സകംഘതനിവന്റെ കബജാരന്ഡഫ തക്ഷീരുമജാനതനിനുകം അതനിനു കശേര്ഷകം കക്ഷീര
വെനികസന ഓഫക്ഷീസ്സറുവടെ വെരകഫ കന്യൂ കലക്കുകം നക്ഷീങ്ങുന.
7. കക്ഷീര വെനികസന ഓഫക്ഷീസര പരനികശേജാധനിചഫ സമരര്പ്പനിക്കുന്ന അകപകകങ്ങള് ജനില്ല
കനജാന്ഡല ഓഫക്ഷീസര മുകഖന കകമനനിധനിയനികലകഫ നക്ഷീങ്ങുന.
8. കകമജാനനിധനിയനിവല സൂക്ഷ്മ പരനികശേജാധനകഫ കശേര്ഷകം ധനസഹജായകം അനുവെദനിക്കുന.
9. പരനിഹരനികവര്പ്പടെജാന് സജാധനികജാത തരതനില നന്യൂനതയുള അകപകകങ്ങള് Reject
വചെയ്യുന്നതനിനുകം സജാധനിക്കുകം. അതരതനില Reject വചെയ്യുന്ന പകകം റജാങഫ ലനിസനിവല
വതജാട്ടടുത അകപകകനു ധനസഹജായതനിനഫ അരഹത ലഭനിക്കുന.
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