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-----------------------------------------------പ*ത

ുറി

് 1 'ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ' 2020 െഫ*ബുവരി 13വ0ാഴം

-----------------------------------------------------ൈത

ാ

ആല

േശരി േ

ാ

ിൽ ജീവനി പ

ഴ: വിഷരഹിത പ3

കൃഷി വകു

് നട

ാ

തി

് തുട

മായി

റിയിൽ സ4യം പര0ാ5തത ൈകവരി

ു6 ജീവനി പ9തിയുെട ൈത

ാ: േശരി േ

ു6തിനായി
ാ

്തല

ഉ=ഘാടനം അഡ4 എ എം ആരിB എം പി നിർCഹി3 . *പളയം തകർE
കാർഷിക േമഖലയുെട ദുർബലാവH അതിജീവി3

മുേ6റാനുI യJനEിലാK

സർ

ാെര6ും ജീവനി േപാലുI പ9തികL ജനMെള കൃഷിയുമായി കൂടുതO

അടു

ി

സർ:ിഫി

ുെമ6ും എം പി പറPു.ൈജവ കാർഷിക േമളയുെട ഉ=ഘാടനവും
)് വിതരണവും അഡ4 ഷാനിേമാL ഉ

മാQ എം.എൽ.എ നിർവഹി3 .

ൈജവ കാർഷിക ഉJപ6Mള െട *പദർശനം, ആR സംഘMള െടയും കുടുംബ*ശീ
കർഷകരുെടയും മൂല0 വർധിത ഉJപ6- *പദർശനം,കർഷക സംഗമം എ6ിവ
േമളU

് മാ) കൂ:ി. 'ൈജവ പ3

റി

ൃഷിയും ശാ

എ6 വിഷയEിൽ റി:. കൃഷി അസി)QW ഡയറ

*തീയ പരിചരണ മുറകള ം'

ടർ േവണുേഗാപാO

XാെYടുEു.

'നZുെട കൃഷി നZുെട ആേരാഗ0ം' എ6 ആശയEിലൂ6ി 2020 ജനുവരി ഒ6്
മുതൽ 2021 ഏ*പിO വെരയാK പ9തി നട

ാ

ു6J.ഇതിQെറ ഭാഗമായി

വിദ0ാലയMൾ, തേ^ശ സ4യംഭരണ HാപനML, ആരാധനാലയML എ6ിവയുെട
തരി_ ഭൂമിയിൽ കൃഷി വ0ാപി

ി

ും. വിദ0ാഭ0ാസ വകു

്, ആേരാഗ0 വകു

്,

തേ^ശ സ4യം ഭരണ HാപനMൾ എ6ിവ സംയു`മായാK പ9തി
നട

ാ

ൈത

ു6J.
ാ: േശരി േ

ാ

് പaായE് *പസിഡQW നിർമല െസൽവരാb, ൈവ

*പസിഡQW രാേജc രാമകൃcണൻ, ജില പaായE് അംഗം പി.എം *പേമാ=,
*പിൻസി

O കൃഷി ഓഫീസd ലത ജി. പണി

ർ, ആR െ*പാജ

)് ഡയറ

ടd

എം.എൽ ലe്മി, പaായE് *പസിഡQറുമാർ, അംഗML, ജന*പതിനിധികൾ,
ഉേദാഗHർ, കർഷകd തുടMിയവd പെfടുEു.

(ചി*തമുg്) ചി*താവിവരണം:1. ൈത

ാ: േശരി േ

ാ

ഉ=ഘാടനം അഡ4 എ.എം ആരിB എം പി നിർവഹി

2. ൈത

ാ: േശരി േ

ഷാനിേമാൾ ഉ

ാ

ിO സംഘടി

ിൽ ജീവനി പ9തിയുെട
ു6ു

ി3 കാർഷിക േമളയുെട ഉ=ഘാടനം അഡ4

മാQ എം.എൽ.എ നിർവഹി

ു6ു.

സാ

ിക

ആല

ിതിവിവര വകു

് സർെവ: എല$ാവരും സഹകരി

ഴ: സംHാന പുേരാഗതി

ാവശ0മായ പ9തികൾ തiാറാ

സാjEിക Hിതിവിവര വകു
HാപനMള ം സഹകരി

ണെമ6് വകു

ബnമിെല6് അേ^ഹം വ0`മാ

് ഡയറ

ടർ അഭ0ർഥി3 . പൗരത4
തല വിവരേശഖരണEിQ

ി. കാർഷിക േമഖലയുമായി ബnെ

, കൺസ0ൂമർ ൈ*പ

ഇൻഡ

തiാറാ

സാjിൾ സർെവ, വിവിധ അoേഹാ

് നടEു6J. ആഭ0pര ടൂറിസവുമായി ബnെ

അനുബnമായി േശഖരി

ായുI വിവരMള ം
ാൻ എലാവരും തiാറാകണം

ടർ അഭ0ർഥി3 .

കിസാൻ െ)കഡി+് കാർ, ക-ാ

യിൻ

ഴ: പി.എം. കിസാൻ പ9തിയിൽ അംഗമായി: I കർഷകർ

െ*കഡി)് കാർo ലഭ0മാ
കാർo കർഷകർ

് ലഭി

േനതൃത4Eിൽ സംഘടി

ആല

ി

ി

ും. തുടർ6് കിസാൻ െ*കഡി)്

ു6തിQ ബാfുകെള േനരി:് സമീപി
ടടർ അറിയി3 .

ിൽ ജില$ കള1ടറുെട പരാതിപരിഹാര അദാല

ഴ: കു:നാq താലൂ

ാം.കൃഷിഭവQെറ

ു6 ക0ാjയിനുകൾ െഫ*ബുവരി 14നു

ുെമ6് ജില കള

കു നാ. താലൂ

് കിസാൻ

ു6തിനുI ക0ാjയിൻ ജിലയിൽ െഫ*ബുവരി 11 മുതൽ

14 വെര കൃഷി ഭവൻ തലEിൽ സംഘടി

അവസാനി

:

ു6ു. പ9തി ആസൂ*തണEിQ ആവശ0മായ

വിവരേശഖരണവുമായി പൂർണമായും സഹകരി

ആല

: നാഷണൽ

സർെവകൾ, കുടുംബ ബജ)് സർെവ

വിവരMള ം സുHിരവികസനEിന സൂചികകൾ

എ6ും ഡയറ

:

ു6തിനുI

വിലേശഖരണം, സാമൂഹിക- സാjEിക േമഖലകള മായി ബnെ
തുടMിയവയാK വകു

ു6തിനായി

് നടEു6 സർെവയുമായി െപാതുജനMള ം

രജിmർ - നിയമേഭദഗതി എ6ിവയുമായി വകു
ഇ.എ.ആർ.എ.എ

ണം

് 155

ിെല ജില കളകqറുെട െപാതുജന പരാതി പരിഹാര

അദാലE് 'സഫലം' െഫ*ബുവരി 15Q രാവിെല ഒjതു മുതൽ ഉ3U
കു:നാq സിവിൽ േmഷൻ വള

ിൽ നട

് ഒ6ുവെര

ും. എൽ.ആർ.എം േകസുകൾ, സർെC,

*പളയം സംബnമായ അേപeകൾ, ഭൂമിയുെട തരമാ)ം/പരിവർEനം, േറഷൻ
കാർo എ6ിവെയാഴിെകയുI എലാ പരാതികള ം അേപeകള ം
സ4ീകരി
കള

ു6തും താലൂ

് തല വകു

ടർ േനരി:് പരാതികൾ സ4ീകരി

് േമധാവികള െട സാ6ിധ0Eിൽ ജില
ു6തും ഉടൻ തീർ

ാ

ു6തുമാK.

അഭിമുഖം മാ+ി
ആല

ഴ: ഭാരതീയ ചികിs വകു

ജിലയിൽ െമഡി

ിൽ നാഷണൽ ആയുc മിഷQെറ കീഴിൽ

ൽ ഓഫീസർ (ശല0ത*p) ത

തികയിൽ െഫ*ബുവരി 18Q

നടEാനിരു6 അഭിമുഖം സാേfതിക കാരണMളാൽ മാ)ിെവ3തായി ജില
െമഡി

ൽ ഓഫീസർ (ഭാരതീയ ചികിs വകു

്) അറിയി3 .പുതു

ിയ തീയതി

പി6ീq അറിയി

ും.

വനിത ന8സുമാർ
ആല

് ദുബായിൽ െതാഴിലവസര;ൾ

ഴ: ദുബായിെല *പമുഖ േഹാംെഹൽE് െകയർ െസQററിേലU

നuസായി വനിതാ നuസുമാെര േനാർ
നും മേധ0 *പായമുI ബി.എ

റൂ:്

മുേഖന െതരെPടു

.സി വനിതാ നuസുമാർ

വർഷെE *പവൃEി പരിചയമുIവർ

് േഹാം
ും. 25നും 40

് രജിmർ െചiാം. രgു

് മുൻഗണന. ശjളം 4,000 യു.എ.ഇ

ദിർഹം(ഏകേദശം 77,600 രൂപ) വെര. താOപര0മുIവർ വിശദമായ
ബേയാേഡ) nrkhomecare@gmail.com-ൽ സമർ

ി

ഓഫീസർ അറിയി3 . കൂടുതൽ വിവരMൾ

ണെമ6് ചീB എ

് േടാൾ *ഫീ നjരായ 18004253939

(ഇp0യിൽ നി6ും) 00918802012345 (വിേദശEു നി6ു മി
ലഭി

സിക0ൂ:ീv

o േകാൾ േസവനം)

ും. അവസാന തീയതി:െഫ*ബുവരി 25.

െതാഴിൽ പരിശീലന
ആല

ിൽ ന-ൂെജൻ പ

തികള മായി ത=ീർമു

ം പ>ായ

്

ഴ: െതാഴിൽ പരിശീലനEിൽ ന0ൂ െജൻ പ9തികള മായി തwീർമു

*ഗാമപaായE് മുേ6ാ:്. ടൂറിസം േഹാ

ം

പി)ാലി)ി, റീെടയിൽ മാേനbെമQW

എ6ിവയിൽ അറുപJ േപരാK പaായEിQ കീഴിO പരിശീലനം
പൂർEിയാ
പറPു.ആല

ു6െത6് *ഗാമപaായE് *പസിഡQW അഡ4.പി.എ
ഴയിെല എഡ0ു േജാ'

കുടുംബ*ശീയുേടയും ആഭിമുഖ0EിO

അ

േജ0ാതി

ാഡമിയുേടയും പaായEിQേറയും

കിO ഇp0 േക*x ൈനപുണ0 വികസന

മ*pാലയEിQെറ പ9തി*പകാരമാK പരിശീലനം.എലാ വിഭാഗEിൽ
െപ:വർ

ും ആധാറിQെറ അടിHാനEിO രജിസേ*ടഷQ െചUതു സൗജന0

പരിശീലനം നൽകും.

മാർ:് തwീർമു

ം പ9തിയുെട ഭാഗമായാണിJ.

പEാം XാY് മുതO പി.ജി വെര വിദ0ാഭ0ാസ േയാഗ0തയുളളവർ
*പേവശനം . േകാuസിേനാെടാ
േഷാറൂം കീ

ം *ഫg് ഓഫീ

ിംy, ക0ാc ബിൽ, േmാd കീ

, ഗm് സർCീ

ായാK

അേസാസിേയഷQ,

ിംy, െമാൈബൽ േഫാK റി

യയറിംy,

ഹാർo െവയd, േസാB)് െവയd തുടMിയ േകാuസുകളിലാK പരിശീലനം.
*ഗാമപaായEിെല സംരഭകരുെട വിപണി
ആ

് പaായE് ഒരു

ആ

ിേനാെടാ

തwീർമു

ിയിരു6ു.

് മാർ

മാർ:് തwീർമു

)് കെgEു6തിQ തേ^_
ം പ9തിയുെട ഭാഗമായി

ം േസാഷ0ൽ മീഡിയ ചാനലും തുടMാനുI തiാെറടു

ിലാK

ം *ഗാമ പaായE്.

(ചി*തമുg് )
േനാർ
ആല

പുനരധിവാസ പ

തി :ഫീൽ, ക-ാ

് 20 5

ഴ: *പവാസി പുനരധിവാസ പ9തിയുെട കീഴിൽ മടMിെയEിയ

*പവാസികൾ

് േനാർ

റൂ:്സിQെറ േനത0ത4Eിൽ യുേകാ ബാf് ,െസQറർ

േഫാർ മാേനbെമQW െഡവല

്െമQW എ6ിവരുെട സഹകരണേEാെട െഫ*ബുവരി

20 Q രാവിെല 10 നു എറണാകുളം ജിലയിെല മൂവാ) പുഴ മുനിസി
വാUപാ േയാഗ0ത നിർwയ ക0ാj് സംഘടി

ി

ൽ ഹാളിൽ

ും. ചുരുMിയJ രgു

വർഷെമfിലും വിേദശE് േജാലി െചUJ Hിരമായി മടMിെയEിയ
*പവാസികൾ

് തുടMാവു6 സംരംഭMൾ പരിപാടിയിൽ പരിചയെ

അർഹരായ സംരംഭകർ
അനുവദി

് തൽസമയം വാUപ നിബnനകേളാെട

ുകയും അഭിരുചിയുIവർ

െചi ം. ഇതിനായി സർ

് മാർz നിർേ^ശMൾ നൽകുകയും

ാർ മാേനbെമQW പരിശീലന Hാപനമായ സി. എം.

ഡി യുെട േസവനവും ലഭ0മാ
സംരംഭകർ

ടുEും.

ും.

് മൂലധന, പലിശ സ'സിഡികൾ ലഭ0മാ

സംരംഭകരാകാൻ താOപര0മുളളവർ േനാർ

ു6 പ9തിയിൽ

റൂ:്സിQെറ െവ'

ൈസ)ായ www.norkaroots.org യിൽ *പവാസി പുനരധിവാസ പ9തിയിെല
ആവശ0േരഖകളായ പാ

േപാർ:്, പ9തി വിവരണം, അേപeകQെറ േഫാേ:ാ

എ6ിവ അ5േലാo െചUJ മുൻകൂർ േപd രജിmർ െചiണം. തുടMാൻ
ഉേ^ശി

ു6 പ9തിയുെട അടfൽ തുക ഉൾെ

വർഷം വിേദശവാസം െതളിയി

ു6 പാ

െടയുI ലഘു വിവരണവും, രgു

േപാർ:്, േറഷൻ കാർo, ആധാർ കാർo,

പാൻ കാർo എ6ിവയുെട അസലും, പകർ

ം, മൂ6് പാ

േപാർ:് ൈസ

േഫാേ:ായും ക0ാj് ദിവസം െകാgുവരണം.കൂടുതൽ വിവരMൾ
സഹായ േക*xം (0471 2329738) നjറിേലാ േനാർ

് സി.എം.ഡി

റൂ:്സിQെറ േടാൾ*ഫീ നjറിേലാ-

1800 425 3939 (ഇp0യിൽ നി6ും), 00918802012345 (വിേദശEു നി6ും മി
േകാൾ േസവനം), 0471-2770581 നjറിേലാ ബnെ
ഓഫീസർ അറിയി3 .
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