
പപ.എ.എന/6796/2020/ജജ4 (ഡപപപ)                പഞഞ്ചായതത്ത് ഡയറക്ടറഞ്ചാഫഫീസത്ത്,
                                                              പബപകത്ത് ഓഫഫീസത്ത് പപ ഓ ,       
                                                              തപരുവനന്തപുരരം 695033 ,
                                                              തഫീയതപ. 12.10.2020

സര്ക്കുലര്

      വപഷയരം:-പഞഞ്ചായതത്ത് വകുപത്ത്-സരംസഞ്ചാനജത  തദദ്ദേശ സസ്വയരംഭരണ സഞ്ചാപനങ്ങളുജടെ 
                 വഞ്ചാര്ഷപക പദ്ധതപയപല്  വപഷരഹപത പച്ചക്കറപ കൃഷപക്കുരം,ജജവ കൃഷപക്കുരം ഉള്ള 
                 പദ്ധതപകള് ഏജറ്റെടുതത്ത് കഞ്ചാരര്യക്ഷമമഞ്ചായപ നടെപപലഞ്ചാദക്കണ്ടതത്ത്-മഞ്ചാര്ഗ്ഗ നപര്ദദ്ദേശങ്ങള്
                 പുറജപടുവപക്കുന. 
      സൂചന:-  1)  ജപ.ഒ (എരം.എസത്ത്)നരം.10/2017/തസസ്വഭവ തഫീയതപ 09.01.2017
                  2)  സ.ഉ (ജക) നരം.11/2018/ തസസ്വഭവ തഫീയതപ. 29.01.2018
                  3)  സ.ഉ (ജക) നരം.22/2018/ തസസ്വഭവ തഫീയതപ. 14.02.2018
                  4)  സ.ഉ (എരം.എസത്ത്) 14/2020/ ആ.സ.വ തഫീയതപ. 18.05.2020.
                  5)  സ.ഉ (ആര്.റ്റെപ) നരം.928/2020/ തസസ്വഭവ തഫീയതപ. 20.05.2020
                  6)  സര്ക്കുലര് നമ്പര്.ആര്.സപ 4/149/2020/തസസ്വഭവ തഫീയതപ. 15.07.2020
                  7)  സര്ക്കുലര് നമ്പര്.ആര്.സപ 3/293/2020/തസസ്വഭവ തഫീയതപ. 12.10.2020

വപദകനഫീകൃതഞ്ചാസൂത്രണ  പദ്ധതപ  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കപ  നടെപഞ്ചാക്കുന്നതപല്  1997-98  മുതല്ക്കുള്ള
പരപചയവരം അനുഭവസമ്പതരം തദദ്ദേശ സസ്വയരംഭരണ സഞ്ചാപനങ്ങള്ക്കുണ്ടത്ത്.  സരംസഞ്ചാനജത
1200  തദദ്ദേശ  സസ്വയരംഭരണ  സഞ്ചാപനങ്ങളുരം  സര്ക്കഞ്ചാരുരം  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുന്ന  പദ്ധതപകള്
ദചര്ന്നതഞ്ചാണത്ത് സരംസഞ്ചാന പദ്ധതപ. ആയതപനഞ്ചാല് സമഗ്ര പഞ്ചാദദേശപക വപകസനതപനുരം സസ്വയരം
പരര്യഞ്ചാപ്തതക്കുമഞ്ചായപ  തദദ്ദേശ  സര്ക്കഞ്ചാരുകള്  തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കപ  നടെപപലഞ്ചാക്കുന്ന  പദ്ധതപകളുജടെ
കഞ്ചാരര്യക്ഷമതയരം ഗുണദമന്മയരം ലക്ഷര്യ പഞ്ചാപ്തപയരം കൂടെപ അനുസരപച്ചഞ്ചായപരപക്കുരം സരംസഞ്ചാനതപജന
വപകസനരം സഞ്ചാധര്യമഞ്ചാകുക. സൂചന(1), (2), (3) പകഞ്ചാരരം സര്ക്കഞ്ചാര് പുറജപടുവപച്ചപട്ടുള്ള പതപമൂന്നഞ്ചാരം
പഞവത്സരപദ്ധതപ  മഞ്ചാര്ഗ്ഗദരഖകളപല്  ഉലഞ്ചാദേന  ദമഖലയജടെ  ഉണര്വപനുരം  വളര്ച്ചക്കുരം
പരര്യഞ്ചാപ്തമഞ്ചായ  എലഞ്ചാ  വര്യവസകളുരം  സഹഞ്ചായ  ഘടെകങ്ങളുരം  ഉള്ജപടപട്ടുണ്ടത്ത്.  അതുദപഞ്ചാജല
സരംസഞ്ചാനതത്ത്  'സുഭപക്ഷ ദകരളരം'  പദ്ധതപ  കഞ്ചാരര്യക്ഷമമഞ്ചായപ   നടെപപലഞ്ചാക്കുന്നതപനഞ്ചാവശര്യമഞ്ചായ
മഞ്ചാര്ഗ്ഗ നപര്ദദ്ദേശങ്ങള് സൂചന (4) (5) ഉതരവകള് പകഞ്ചാരവരം സൂചന (6) (7) സര്ക്കുലറുകള്
പകഞ്ചാരവരം  സര്ക്കഞ്ചാര്  പുറജപടുവപച്ചപട്ടുണ്ടത്ത്.  സരംസഞ്ചാനതത്ത്  സുഭപക്ഷ  ദകരളരം  പദ്ധതപ
കഞ്ചാരര്യക്ഷമമഞ്ചായപ  നടെപപലഞ്ചാക്കുന്നതപനഞ്ചായപ  ദമല്  സൂചന  സര്ക്കഞ്ചാര്  ഉതരവകള്ക്കത്ത്
വപദധയമഞ്ചായപ  തഞ്ചാജഴെപറയന്ന  മഞ്ചാര്ഗ്ഗ  നപര്ദദ്ദേശങ്ങള്  പുറജപടുവപക്കുന.  പസ്തുത  മഞ്ചാര്ഗ്ഗ
നപര്ദദ്ദേശങ്ങള് കര്ശനമഞ്ചായപ  പഞ്ചാലപച്ചത്ത്  പദ്ധതപ  പവര്തനങ്ങള് ഊര്ജപതമഞ്ചാക്കുന്നതപനുള്ള
സതസ്വര നടെപടെപകള് തദദ്ദേശ സര്ക്കഞ്ചാരുകള് നടെദതണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.

1.'സുഭപക്ഷ  ദകരളരം'  പദ്ധതപയജടെ  ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായപ   ഗ്രഞ്ചാമപഞഞ്ചായതകള്  കൃഷപ
വകുപപജന/കൃഷപഭവജന  സഹഞ്ചായദതഞ്ചാജടെ  കൃഷപയപടെ  വപസഫീര്ണ്ണ  വര്ദ്ധവപനഞ്ചായപ  തരപശ
നപലകൃഷപയരം,  കഞ്ചാര്ഷപക ഉല്പഞ്ചാദേനവര്ദ്ധവപനഞ്ചായപ ജടെറസത്ത് കൃഷപ ഉള്ജപജടെയള്ള ആധുനപക
കൃഷപരഫീതപകളുരം കൂടുതല് ഊര്ജസസ്വലതദയഞ്ചാജടെ നടെപഞ്ചാക്കപ വരപകയഞ്ചാണത്ത്. ഈ പദ്ധതപകള് ഈ
വര്ഷരം ജകഞ്ചാണ്ടത്ത് അവസഞ്ചാനപദക്കണ്ടതല.  'സുഭപക്ഷ ദകരളരം'  പദ്ധതപ ഒരു തുടെര് പദ്ധതപയഞ്ചായപ
കണക്കഞ്ചാക്കപ  അനുദയഞ്ചാജര്യമഞ്ചായ  കഞ്ചാര്ഷപക  പദ്ധതപകള്  വരുരം  വര്ഷങ്ങളപജല  പദ്ധതപകളപല്



ശരപയഞ്ചായ  ആസൂത്രണതപലൂജടെ  ഉള്ജപടുദതണ്ട  ഉതരവഞ്ചാദേപതരം  തദദ്ദേശ  സര്ക്കഞ്ചാരുകള്
നപര്ബന്ധമഞ്ചായരം ഏജറ്റെടുദക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.

2.   കൃഷപ  ഭവന  കൂടെഞ്ചാജത  കൃഷപയമഞ്ചായപ  ബന്ധജപട  സരംസഞ്ചാന/ദകന  സര്ക്കഞ്ചാര്
ഗദവഷണ  സഞ്ചാപനങ്ങള്,  അരംഗഫീകൃത  കഞ്ചാര്ഷപക  ഏജനസപകള്,  ഫഞ്ചാമര്  ദപഞ്ചാ ഡഡ്യൂസര്
ഓര്ഗജനദസഷനുകള്  (FPO),  Farmer  Producer  കമ്പനപകള്  (FPC)  എന്നപവയജടെ
സഹഞ്ചായവരം  സഹകരണവരം  ഉറപ്പുവരുതപ  ജചറുതുരം  വലുതുമഞ്ചായ  കഞ്ചാര്ഷപക  കൂടഞ്ചായ്മകളപലൂജടെ
സുസപര  കൃഷപരഫീതപകള്  പചരപപപക്കുന്നതപനുരം.   കര്ഷക  കൂടഞ്ചായ്മകള്ക്കത്ത്  സഞ്ചാദങ്കേതപകവരം
പഞ്ചാദയഞ്ചാഗപകവമഞ്ചായ  മഞ്ചാര്ഗ്ഗനപര്ദദ്ദേശങ്ങള്  യഥഞ്ചാസമയരം  ലഭര്യമഞ്ചാക്കുന്നതപനുരം  നല  പവര്തന
പരപചയമുള്ള   FPO  കളുദടെയരം  FPC  കളുദടെയരം  സഹഞ്ചായരം  തദദ്ദേശ  സര്ക്കഞ്ചാരുകള്
പദയഞ്ചാജനജപടുദതണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.

3.കൃഷപയപലൂജടെ ജതഞ്ചാഴെപലവസരങ്ങള് വര്ദ്ധപപപക്കുന്ന, വപപണപലഭര്യത ഉറപഞ്ചാക്കുന്നതപലൂജടെ
വരുമഞ്ചാനരം  വര്ദ്ധപപപക്കുന്ന,  വപള  സരംസ്കരണതപലൂജടെ  മൂലര്യവര്ദ്ധപത  ഉലന്നങ്ങള്  ഉണ്ടഞ്ചാക്കപ
ദലഞ്ചാക വപപണപ തജന്ന ലക്ഷര്യമപടുന്ന പവര്തനങ്ങളഞ്ചാണത്ത് തദദ്ദേശ സര്ക്കഞ്ചാരുകള് വപഭഞ്ചാവനരം
ജചദയണ്ടതത്ത്.  ഈ  ലക്ഷര്യങ്ങള്  പഞ്ചാവര്തപകമഞ്ചാക്കുന്നതപനത്ത്  ആവശര്യമഞ്ചായ  ഫണ്ടത്ത്
വകയപരപതലുകള് വരുരം വര്ഷങ്ങളപലുരം കഞ്ചാര്ഷപക ദമഖലയപല്  ഉണ്ടഞ്ചാകുന്നതപനത്ത് ആവശര്യമഞ്ചായ
നടെപടെപകള്  തദദ്ദേശ സര്ക്കഞ്ചാരുകള് സസ്വഫീകരപദക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.

4.സരംസഞ്ചാന സര്ക്കഞ്ചാര് വലപയ ലക്ഷര്യദതഞ്ചാജടെ ഈ വര്ഷരം തുടെക്കമപട സുഭപക്ഷ ദകരളരം
പദ്ധതപകള്ക്കുള്ള  വകയപരുതലുകള്  കഞ്ചാര്ഷപക  ഉലഞ്ചാദേന  സസ്വയരംപരര്യഞ്ചാപ്തത  ജകവരപക്കഞ്ചാന
കഴെപയന്ന  തരതപല്  ആയപരപദക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.  സുഭപക്ഷ  ദകരളരം  പദ്ധതപ  എന്ന   "ദകരള
ദമഞ്ചാഡല്"  വപഷരഹപത/ജജവ കൃഷപരഫീതപ ഒരു സുസപര കൃഷപ രഫീതപയഞ്ചായപ വളര്തപജകഞ്ചാണ്ടത്ത്
വരുന്നതപനത്ത് തദദ്ദേശ സര്ക്കഞ്ചാരുകള് ഉയര്ന്ന പരപഗണന നല്ദകണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.

5.പകൃതപ സരംരക്ഷണവരം,  മഞ്ചാലപനര്യ  സരംസ്കരണവരം ഭക്ഷര്യ സുരക്ഷയരം ജകദകഞ്ചാര്ക്കുന്ന
പകൃതപ ഭക്ഷര്യ സുരക്ഷഞ്ചാ പദ്ധതപകളുമഞ്ചായപ സരംസഞ്ചാന സര്ക്കഞ്ചാര് മുദന്നഞ്ചാടത്ത് ദപഞ്ചാകുദമ്പഞ്ചാള് ഓദരഞ്ചാ
തദദ്ദേശ  സര്ക്കഞ്ചാരുരം  അവരുദടെതഞ്ചായ  പങ്കേത്ത്  വഹപക്കുന്ന  വപധതപല്   കഞ്ചാര്ഷപക  പദ്ധതപകള്
ആസൂത്രണരം ജചയ്തു നടെപപലഞ്ചാദക്കണ്ടതഞ്ചാണത്ത്.  സുഭപക്ഷ ദകരളരം പദ്ധതപ അദപഞ്ചാഴെഞ്ചാണത്ത് അതപജന
ആതര്യന്തപക ലക്ഷര്യരം ജകവരപക്കുക എനരം ഓര്മപപപക്കുന.  സരംസഞ്ചാനതത്ത് ഭക്ഷര്യസുരക്ഷയരം
സസ്വയരംപരര്യഞ്ചാപ്തയരം  ഉറപത്ത്  വരുതന്നതപനഞ്ചായപ  സുഭപക്ഷ  ദകരളരം  പദ്ധതപ  പവര്തനങ്ങള്
കഞ്ചാരര്യക്ഷമമഞ്ചായരം  സമയബന്ധപതമഞ്ചായരം  പൂര്തഫീകരപക്കുന്നതപനഞ്ചാവശര്യമഞ്ചായ  എലഞ്ചാ   സഹഞ്ചായ
സഹകരണങ്ങളുരം  ബന്ധജപട  വകുപ്പുകള്ക്കത്ത്  തദദ്ദേശ  സര്ക്കഞ്ചാരുകള്  സമയബന്ധപതമഞ്ചായപ
ലഭര്യമഞ്ചാദക്കണ്ടതുമഞ്ചാണത്ത്.

    (ഒപത്ത്)
പപ.ജക.ജയശഫീ.ഐ.എ.എസത്ത്
  പഞഞ്ചായതത്ത് ഡയറക്ടര്

എലഞ്ചാ പ ഞഞ്ചായതത്ത് ജഡപഡ്യൂടപ ഡയറക്ടര്മഞ്ചാര്ക്കുരം
എലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതത്ത് അസപസ്റ്റനത്ത് ഡയറക്ടര്മഞ്ചാര്ക്കുരം
എലഞ്ചാ ജപര്ദഫഞ്ചാമനസത്ത് ആഡപറ്റെത്ത് സൂപര്ജവസര്മഞ്ചാര്ക്കുരം
എലഞ്ചാ ഗ്രഞ്ചാമപഞഞ്ചായതത്ത് ജസക്രടറപമഞ്ചാര്ക്കുരം (പഞഞ്ചായതത്ത് ജഡപഡ്യൂടപ ഡയറക്ടര്മഞ്ചാര് മുദഖന)


