കകേരള ഖഖാദദി ഗഖാമ വവ്യവസഖായ കബഖാര്ഡഡ ,
തദിരുവനന്തപുരര .

പപൗരഖാവകേഖാശ കരഖ
1. ലകവ്യര
കകേരള സരസഖാനതദിലല ഗഖാമമീണ കമഖലയദില് കുറഞ്ഞ മൂലധനതദില് കൂടുതല്
ലതഖാഴദിലവസരങ്ങള് സൃഷദിക്കുകേ എന്നതഖാണഡ കകേരള ഖഖാദദി ഗഖാമ വവ്യവസഖായ കബഖാര്ഡദിലന
അടദിസഖാന ലകവ്യര.

അതതു സലങ്ങളദില് കുറഞ്ഞ ചദിലവദില് ലഭവ്യമഖാകുന്ന അസരസ്കൃത

വസ്തുക്കള് ഉപകയഖാഗലപ്പെടുതദിയര, പരദിസദിതദിയഡ ഒടരതലന്ന ആഘഖാതര ഉണഖാക്കഖാതതുമഖായ
ലചറുകേദിട വവ്യവസഖായ യൂണദിറ്റുകേള് സഖാപദിചഡ അതുവഴദി ഗഖാമവവ്യവസഖായ സരരരഭകേര്ക്കഡ
,പ്രകതവ്യകേദിചര വനദിതകേള്ക്കുര, മറ്റു പദികന്നഖാക്ക വദിഭഖാഗങ്ങള്ക്കുര, കൂടുതല് ലതഖാഴദിലവസരങ്ങള്
സൃഷദിക്കുകേ

എന്നതഖാണഡ

കബഖാര്ഡഡ

ഇതുവഴദി

ലകവ്യമദിടുന്നതഡ.

സുതഖാരവ്യവര

ഉതരവഖാദദിതത്വപൂര്ണ്ണവര, കൃതവ്യവമഖായ പ്രവര്തനങ്ങളദിലൂലട ഗഖാമമീണ ജനതയലട സത്വയര
പരവ്യഖാപ്തത

വര്ദദിപ്പെദിക്കുകേ എന്നതുര കബഖാര്ഡദിലന ലകവ്യമഖാണഡ. ലപപൗരഖാവകേഖാശ കരഖ

എന്നതഡ, ലപഖാതുജനങ്ങള്ക്കഡ നല്ല കസവനങ്ങളര നദിര്കദ്ദേശങ്ങളര യഖാലതഖാരുവദിധ വദികവചനവര
കൂടഖാലത ലഭവ്യമഖാക്കഖാനുള്ള ഒരു കരഖയഖാണഡ. കബഖാര്ഡദിലന ലകവ്യങ്ങളര കസവനങ്ങളര
ലപഖാതുജനങ്ങള്ക്കഡ
പ്രതമീകദിക്കുന്നു.

പൂര്ണ്ണമഖായര
ഒപ്പെര

കബഖാധവ്യലപ്പെടുകേ

ലപഖാതുജനങ്ങളമഖായദി

എന്നുള്ള

ഉകദ്ദേശവ്യവര

ലസപൗഹഖാര്ദ്ദേപരമഖായ

ഒരു

ഇതുലകേഖാണഡ
സമമീപനവര

ഇതുലകേഖാണഡ ഉകദ്ദേശദിക്കുന്നു.
2. കകേരള ഖഖാദദി ഗഖാമ വവ്യവസഖായ കബഖാര്ഡദില് നദിന്നുര ലഭദിക്കുന്ന കസവനങ്ങള്
ക്രമ നമ്പര്

1.

നദിലവദില് ലഭവ്യമഖാകുന്ന കസവനങ്ങള്

പ്രധഖാന മനദിയലട ലതഖാഴദില്ദഖായകേ പദതദി (പദി.എര.ഇ.ജദി.പദി)
കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഖാരദിലന

എര.എസഡ.എര.ഇ

മകനഖാലയര

ആവദിഷ്ക്കരദിചഡ

സരസഖാനതലതദില് ഖഖാദദി കബഖാര്ഡഡ നടപ്പെദിലഖാക്കദി വരുന്ന ഈ പദതദിയദിലൂലട
അര്ഹതലപ്പെട്ട ഗഖാമവവ്യവസഖായ സരരഭകേര്ക്കഡ , ആലകേ പദതദിലചലവദിലന 25% മുതല്
35% വലര മഖാര്ജദിന് മണദി (സബ്സദിഡദി) ലഭവ്യമഖാകുന്നു.
2.

പ്രകതവ്യകേ ലതഖാഴദില്ദഖാന പദതദി(എസഡ.ഇ.ജദി.പദി)
കകേരള സരസഖാന സര്ക്കഖാരദിലന സഖാമ്പതദികേ സഹഖായതഖാല് കബഖാര്ഡഡ നടപ്പെദിലഖാക്കദി

വരുന്ന പ്രകതവ്യകേ ലതഖാഴദില്ദഖാന പദതദിയഖാണഡ "എലന ഗഖാമര" എന്ന കപരദില്
അറദിയലപ്പെടുന്ന പ്രകതവ്യകേ ലതഖാഴദില്ദഖാന പദതദി. ഈ പദതദി പ്രകേഖാരര അര്ഹതയള്ള
ഗഖാമവവ്യവസഖായ സരരരഭകേര്ക്കഡ ആലകേ പദതദിലചലവദിലന 25% മുതല് 40% വലര
മഖാര്ജദിന് മണദി (സബ്സദിഡദി) നല്കുന്നു.
3

ഖഖാദദി കബഖാര്ഡഡ മുഖഖാന്തദിരമുള്ള പരമ്പരഖാഗത ലതഖാഴദില് സരരരഭകേര്ക്കഡ ജദി.എസഡ.ടദി
ബഖാദകേമഖാകുന്നതദിനു മുമ്പുള്ള കേഖാലയളവദിലല ലസയദില് ടഖാകഡ ഒഴദിവഖാക്കദിലകേഖാണ്ടുള്ള
സര്ട്ടദിഫദിക്കറഡ നല്കേല്

4

ഖഖാദദി കബഖാര്ഡഡ മുന്പഡ നടപ്പെഖാക്കദിയദിരുന്ന വഖായഖാ പദതദികേളഖായ സദി.ബദി.സദി, പഖാകറണ
പദതദികേള് പ്രകേഖാരര വഖായലയടുതവര് ബഖാധവ്യത പൂര്ണ്ണമഖായര അടച തമീര്ക്കുന്ന പകര
ഖഖാദദി കബഖാര്ഡദില് പണയലപ്പെടുതദിയദിടള്ള ആധഖാരര തദിരദിലകേ നല്കേല്.

3. ചുവലട കചര്ക്കുന്ന കസവനങ്ങള് നല്കുകേലയന്നതഖാണഡ ഖഖാദദി ഗഖാമ വവ്യവസഖായ
കബഖാര്ഡദിലന ലകവ്യര

ക്രമ

ലഭവ്യമഖാകുന്ന കസവനങ്ങള്

നമ്പര്
1

സമയ

അഭദിപ്രഖായര

പരദിധദി

പ്രധഖാന മനദിയലട ലതഖാഴദില്ദഖായകേ പദതദി
(i) അകപക സത്വമീകേരദിചഡ ജദില്ലഖാതല ടഖാസഡ കഫഖാഴഡ

30 ദദിവസര

സമദിതദി മുമ്പഖാലകേ സമര്പ്പെദിക്കല്.
(ii) സബ്സദിഡദി തുകേ സദിര നദികകപമഖാക്കുന്നതഡ

വഖായയലട ഒന്നഖാര ഗഡ
നല്കേദിയ കശഷര

(iii) മഖാര്ജദിന് മണദി (സബ്സദിഡദി) സരരരഭകേരുലട
വഖായ അലക്കപൗണദില് അഡ്ജസഡ ലചയ്യുന്നതഡ

2

വഖായയലട ഒന്നഖാര ഗഡ നല്കേദി
3 വര്ഷര കേഴദിഞ്ഞ ഉടന്

എലന ഗഖാമര
വഖായയലട ഒന്നഖാര ഗഡ
(i) സബ്സദിഡദി തുകേ സദിര നദികകപമഖാക്കുന്നതഡ

നല്കേദിയ ഉടന്

(ii) മഖാര്ജദിന് മണദി (സബ്സദിഡദി) സരരരഭകേരുലട

വഖായയലട രണഖാര ഗഡ നല്കേദി

വഖായ അലക്കപൗണദില് അഡ്ജസഡ ലചയ്യുന്നതഡ

2 വര്ഷര കേഴദിഞ്ഞ ഉടന്

3

ജദി.എസഡ.ടദി യഡ മുമ്പുള്ള ലസയദില് ടഖാകഡ

7 ദദിവസര

ഒഴദിവഖാക്കദിലകേഖാണ്ടുള്ള സര്ട്ടദിഫദിക്കറഡ നല്കേല്.
4

സദി.ബദി.സദി, പഖാകറണ പദതദികേള് പ്രകേഖാരര
വഖായലയടുതഡ

ഖഖാദദി

പണയലപ്പെടുതദിയദിടള്ള

ആധഖാരര

കബഖാര്ഡദിനഡ
ബഖാധവ്യത

15 ദദിവസര

പൂര്ണ്ണമഖായര അടച തമീര്ക്കുന്ന പകര തദിരദിലകേ
നല്കേല്.

4. വദിവരങ്ങള് ലഭവ്യമഖാകുവഖാന്ചുവലടയള്ള കബഖാര്ഡഡ ഉകദവ്യഖാഗസരദില് നദിന്നുര വദിവരങ്ങള് കശഖരദിക്കഖാവന്നതഖാണഡ .
ലഭദിക്കുന്ന വദിവരര

ഉകദവ്യഖാഗസലന
കപരുര ഔകദവ്യഖാഗദികേ
പദവദിയര

കേഖാരവ്യഖാലയതദിലന
വദിലഖാസര

ലടലകഫഖാണ

ഖഖാദദി ഗഖാമ
വവ്യവസഖായങ്ങലള
സരബനദിക്കുന്ന
പദതദികേളര
പരദിപഖാടദികേളര

ശമീ.ടദി.വദി.കൃഷ്ണകുമഖാര്,
ലസക്രട്ടറദി

വഞദിയൂര്,
തദിരുവനന്തപുരര

0471-2471696
secretary@kkvib.org
ഫഖാകഡ:0471-2476525

കബഖാര്ഡദില് നദിന്നുര ലഭവ്യമഖാകുന്ന കഫഖാറങ്ങള്
കഫഖാമദിലന കപരഡ

ഫമീസഡ

ലഭദിക്കുന്ന സലര

പദി.എര.ഇ.ജദി.പദി.
അകപകഖാകഫഖാറര

ഫമീസദില്ല

ഓണലലന്

എലന ഗഖാമര

ഫമീസദില്ല

ജദില്ലഖാ ഖഖാദദി ഗഖാമ വവ്യവസഖായ
കേഖാരവ്യഖാലയങ്ങള്

5. ഓഫമീസഡ സമയര കേഴദിഞര വദിവരങ്ങള് ലഭദിക്കഖാന് :- ശമീ.ലകേ.എസഡ. പ്രദമീപ്കുമഖാര്,
ഡയറക്ടര് (ഭരണവദിഭഖാഗര)
കഫഖാണ -9497620740

പരഖാതദികേള് പരദിഹരദിക്കുന്നതദിനുള്ള നടപടദികേള്
കബഖാര്ഡദിലഡ

എല്ലഖാ ഉകദവ്യഖാഗസരദില് നദിന്നുര ലപഖാതുജനങ്ങള്ക്കഡ സഹഖായകേരമഖായ കസവനര

ലഭവ്യഖാകുന്നതഖാണഡ. കമല് പ്രസഖാവദിച കസവനര ലഭവ്യമഖാകുന്നതദില് എലന്തങദിലര പരഖാതദിയള്ളവര്ക്കഡ

തഖാലഴ പറയന്ന വദിലഖാസതദില് അവരുലട പരഖാതദി രജദിസര് ലചയഖാവന്നതഖാണഡ
കപരുര ഉകദവ്യഖാഗകപരുര

വദിലഖാസര

ലടലദികഫഖാണ/ഫഖാകഡ/ഇ-ലമയദില്

റദി.വദി.കൃഷ്ണകുമഖാര്
വഞദിയൂര് ,
ലസക്രട്ടറദി,കകേരള
ഖഖാദദി തദിരുവനന്തപുരര
ഗഖാമവവ്യവസഖായ കബഖാര്ഡഡ
പരഖാതദികേള് ലഭദിചകേഴദിഞ്ഞഖാല് ഉടലന

0471-2471695
secretary@kkvib.org
ഫഖാകഡ: 0471-2479525

സത്വമീകേരദിചതഖായള്ള രസമീതുര, പരഖാതദി സരബനദിചഡ

ലകേലക്കഖാണ നടപടദിവദിവരങ്ങളലട അന്തദിമ രൂപര 15 ദദിവസതദിനുള്ളദിലര അറദിയദിക്കുന്നതഖാണഡ.
6. ഗുണകഭഖാകഖാക്കളമഖായള്ള കൂടദിക്കഖാഴ.
ഗുണകഭഖാകഖാക്കളദില് നദിന്നുര നദിര്കദ്ദേശങ്ങള് സത്വഖാഗതര ലചയ്യുന്നു.
ഗുണകഭഖാകഖാക്കളമഖായദി

നദിരന്തരമഖായ

കൂടദിക്കഖാഴകേള്

സരഘടദിപ്പെദിക്കുന്നതഖാണഡ.

ആയതദിനഡ

തയഖാറുള്ളവര്ക്കഡ കബഖാര്ഡമഖായദി കനരദികട്ടഖാ കമല് ലവബഡ വദിലഖാസതദികലഖാ ബനലപ്പെടഖാവന്നതഖാണഡ.
7. തഖാലഴ പറയന്ന കേഖാരവ്യതദില് ഗുണകഭഖാകഖാക്കളലട സഹകേരണര പ്രതമീകദിക്കുന്നു.
ലപപൗരഖാവകേഖാശകരഖ യലട കേഖാരവ്യകമത ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതദിനഡ

ഗുണകഭഖാകഖാവര കബഖാര്ഡര

തമദിലള്ള സരയകപരദിശമര അനദിവഖാരവ്യമഖാണഡ. ആയതദിനഖാല് കമല് പറഞ്ഞ വദിഷയങ്ങളദില്
ഗുണകഭഖാകഖാക്കളലട സഹഖായര അഭവ്യര്തദിക്കുന്നു.
8. ലഗഡഡ ബുക്കഡ/ഹഖാന്ഡഡ ബുക്കഡ/ കേണസസ്യൂമര് ലഹല്പഡ ലലന്
ഗുണകഭഖാകഖാക്കളലട കബഖാധവല്ക്കരണതദിനഖായദി കബഖാര്ഡഡ ലകേപ്പുസകേര പ്രസദിദമീകേരദിചദിടണഡ.
കൂടുതല് വദിവരങ്ങള്ക്കഡ കബഖാര്ഡദിലല ഇന്ഫര്കമഷന് ഓഫമീസറുമഖായദി ബനലപ്പെകടണതഖാണഡ.
കബഖാര്ഡദിലന ലഹല്പഡ ലലന് നമ്പര് 0471-2471696.2471695
കബഖാര്ഡദിലന

കേസമര്

ഇന്ഫര്കമഷന്

ലസനര്

തദിരുവനന്തപുതഡ

പ്രവര്തദിക്കുന്നു.

കഫഖാണ നമ്പര്-0471-2471696,2471695
പ്രസ്തുത

കസവനവവ്യവസകേളദില്

ലപപൗരഖാവകേഖാശകരഖയദിലര
പ്രതദിജഖാബദമഖാണഡ.

ഈ

യഥഖാസമയതഡ
ലപപൗരഖാവകേഖാശ

കേഖാലഖാകേഖാലമുണഖാകുന്ന

മഖാറങ്ങള്

വവ്യതവ്യഖാസലപ്പെടുതന്നതദിനഡ

കബഖാര്ഡഡ

കരഖ

വദിജയദിപ്പെദിക്കുന്നതദിനഡ

എല്ലഖാവരുര

പങഖാളദികേളഖാവകേ.
ഒപ്പെഡ
ലസക്രട്ടറദി

