
കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ല�ോക 
നോളിലകരദിനം

സെപ്തംബർ 2, തിങ്കളാഴ്ച
രാവിസെ 10.00 മണി

ഉദ്ഘാടനതം
ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്     

ബഹു: നഷിയമസഭ്കാ സ്പീകര്, കേരള നഷിയമസഭ

അദ്ധ്യക്ഷന്
ശ്രീ. വി.എെ്. സുനിൽ കുമാർ

ബഹു: േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന േര്്േകഷേമ വകുപ്പ് മന്തഷി

സെന്ട്രൽ ഓഡിറ്ാറിയതം
റേരള ോർഷിേ െർവ്വേൊശാെ 

സവള്ാനിക്കര തൃശൂർ

നാളരീറേരാധിഷ്ിത നനപുണധ്യവിേെനവതം വിജ്ാനവതം - NAHEP CAAST പദ്തി െമാരതംഭതം



	 വെള്ളാനിക്കര
 27-08-2019

മളാന്യവര,

െര്ഷന്ളാറും	 വെപ്റ ുംബര്	 2-ളാും	 തീയതി	 ആന�ളാളതലത്ിൽ	 നളാളിനേര	
ദിനമളായി	ആചരിച്ചുെരുേയളാണന്ളാ.	 'നളാളിനേരും	കുടുംബനഷേമത്ിന്റ '	എന്ന	മുദ്ളാ
െളാേ്യും	ഉയര്ത്ിപ്ിടിച്ചുവേളാണ്ളാണ്റ	ഈ	െര്ഷവത്	ദിനളാചരണും.				

െമഗ്രനളാളിനേര	െിേെനും	ലഷേ്യമളാക്കിവക്കളാണ്്റ	നേരള	െര്ക്കളാര്	രൂപീേ
രിച്ിരിക്കുന്ന	 നളാളിനേര	 െിേെന	 േൗൺെിൽ	 െുംസ്ളാനത്്റ	 പ്രെര്ത്നും	
ആരുംഭിച്ചുേഴിഞ്ഞു.		നമ്മുവട	െുംസ്ളാനത്ിവറെ	െളാമ്പത്ിേ	രും�ത്്റ	സുപ്രധളാന	
പങ്്റ	െഹിക്കുന്ന	നളാളിനേര	കൃഷിയുവട	ഉൽപ്ളാദനവും	െിപണനവും	മൂല്യെര്ദ്ധനവും	
ലഷേ്യമിട്ടുവേളാണ്ടുള്	ശളാസ്തീയമളായ	ഇടവപടലുേളളാണ്റ	േൗൺെിൽ	ലഷേ്യമിടന്ന
ത്റ.	ഈ	 പശ്ളാത്ലത്ിൽ	 നേരള	 േളാര്ഷിേ	െര്വ്വേലളാശളാല	 നടപ്ിലളാക്കുന്ന	
'നളാളിനേര	 അധിഷ്ിത	 നനപുണ്യ	 െിേെനവും	 െിജ്ളാനവും'	 എന്ന	 പദ്ധതി	
ഏവെ	 പ്രളാധളാന്യമര്ഹിക്കുന്നതളാണ്റ.	 	 നളാളിനേര	 അധിഷ്ിത	 െ്യെെളായങ്ങളുവട	
െിേെനും	ലഷേ്യമളാക്കിയുള്	ഈ	പദ്ധതി	ഭളാരതീയ	േളാര്ഷിേ	�നെഷണ	േൗൺ
െിലിവറെ	 'NAHEP	 –	 CAAST'	എന്ന	െുംെിധളാനത്ിവറെ	െളാമ്പത്ിേ	െഹളായ
നത്ളാവടയളാണ്റ	നടപ്ിലളാക്കുന്നത്റ.		ഉന്നത	�നെഷണവും	മൂല്യെര്ദ്ധനവും	ലഷേ്യും	
വെക്കുന്ന	ഈ	പദ്ധതിയിൽ	�നെഷേരുും	െിദ്യളാര്ത്ിേളുും	േര്ഷേ	കൂട്ളായ്മേളുും	
നേനരളാൽപ്ന്ന	െ്യെെളായിേളുും	പങ്ളാളിേളളാണ്റ.		

തൃശൂര്	 നേരള	 േളാര്ഷിേ	 െര്വ്വേലളാശളാല	 ആസ്ളാനത്്റ	 െുംഘടിപ്ിക്കുന്ന	
നളാളിനേര	ദിനളാചരണ	ചടങ്ങ്റ	ബഹു.	നേരള	നിയമെഭ	സ്ീക്കര്	ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ 
അെര്േൾ	 ഉദ്റഘളാടനും	 വചയ്യുന്നു.	 	 നേരള	േളാര്ഷിേ	െിേെന	േര്ഷേ	 നഷേമ	
െകുപ്പു	 മന്തി	 ശ്രീ. വി.എസ്. സുനിൽ കുമാർ	 അദ്ധ്യഷേും	 െഹിക്കുന്ന	 ചടങ്ങിൽ	
െുംസ്ളാന	നിയമെഭളാ	ചീഫ്റ	െിപ്്റ	അഡ്വ. കെ. രാജൻ	അെര്േൾ,	തൃശ്ശൂര്	എും.പി	
ശ്രീ. ടി.എൻ. പ്രതാപൻ	അെര്േൾ	എന്നിെരുവട	മഹനീയ	െളാന്നിധ്യും	ഉണ്ളായിരി
ക്കുന്നതളാണ്റ.		

തദെെരത്ിൽ	 േളാര്ഷിേ	 െര്വ്വേലളാശളാല	 നടപ്ളാക്കിവക്കളാണ്ിരിക്കുന്ന	
മവ്ളാരു	പദ്ധതിയളായ	 'RKVY	–	RAFTAAR'	പരിശീലനും	െിജയേരമളായി	പൂര്ത്ി
യളാക്കിയെര്ക്കുള്	െര്ട്ിഫിക്കറ്റുേളുും	െിതരണും	വചയ്യുന്നു.		േര്ഷേര്ക്കുും	കൃഷി	
അനുബന്ധ	നമഖലയിൽ	പ്രെര്ത്ിക്കുന്നെര്ക്കുും	പ്രനയളാജനേരമളാേത്ക്ക	െിധ
ത്ിൽ	 െളാനങ്തിേ	 െിെരങ്ങൾ	 പ്രതിപളാദിക്കുന്ന	 ശിൽപ്ശളാല,	 പ്രദര്ശനും,	
േളാര്ഷിേ	ക്ിനിക്കുേൾ	എന്നിെയുും	ഇനതളാവടളാപ്ും	െജ്ജമളാക്കിയിട്ടുണ്്റ.		

ഏെവരയുും	െളാദരും	ഷേണിച്ചുവേളാള്ളുന്നു.

ഡഡാ. ആർ. ചന്ദ്രബാബു ഡഡാ. രത്തൻ യു. ഡേൽക്കർ ഐ.എ.എെ്റ.
നെെ്റ	ചളാന്െലര്	 ഡയെക്ടര്
നേരള	േളാര്ഷിേ	െര്വ്വേലളാശല		 േളാര്ഷിേെിേെന	േര്ഷേനഷേമെകുപ്്റ



രളാെിവല	10.30	മണി
ആമന്തണ	�ളാനും	 :	 േളാര്ഷിേ	െര്വ്വേലളാശളാല	െിദ്യളാര്ത്ിേൾ

െ്ളാ�തും	 :	 ഡഡാ. ആർ.ചന്ദ്രബാബു
  (നെെ്റ	ചളാന്െലര്,	നേരള	േളാര്ഷിേ	െര്വ്വേലളാശളാല)

അദ്ധ്യഷേ	പ്രെും�ും	 :	 ശ്രീ. വി.എസ.്സുനിൽ കുമാർ 
  (ബഹു.	കൃഷി	െകുപ്്റ	മന്തി)

ഉദ്റഘളാടനും	 :	 ശ്രീ. പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ
നളാളിനേര	ദിനളാചരണും,	CAAST  (ബഹു.	സ്ീക്കര്,	നേരള	നിയമെഭ)

RAFTAAR-ABI	 :	 അഡ്വ. കെ.രാജൻ
െര്ട്ിഫിക്ക്്റ	െിതരണും	 	 (ബഹു.	ചീഫ്റ	െിപ്്റ	&	എും.എൽ.എ,	ഒല്ലൂര്)

േളാര്ഷിേ	പ്രദര്ശനത്ിവറെ		 :	 ശ്രീ. ടി.എൻ.പ്രതാപൻ
ഉദ്റഘളാടനും	 	 (ബഹു.	എും.പി,	തൃശ്ശൂര്)

പദ്ധതി	െിശദീേരണും	 :	 ഡഡാ. കപ്രാബരീർകുമാർ ഡ�ാഷ്
  (നളാഷണൽ	നേളാ-ഓര്ഡിനന്ര്,	NAHEP-CAAST)

ആശുംെേൾ	 :	 ശ്രീ. ജി.എസ് ജയലാൽ
  (ബഹു.	എും.എൽ.എ	&	വമമ്പര്,		 	 	
	 	 എേ്റ	െിേയൂട്ീെ്റ	േമ്മ്ി,	വേ.എ.യു)

  ശ്രീ. കെ.വി.വിജയദാസ്
  (ബഹു.	എും.എൽ.എ	&	വമമ്പര്,	
	 	 എേ്റ	െിേയൂട്ീെ്റ	േമ്മ്ി,	വേ.എ.യു)

  ശ്രീ. ഡി.കെ.സിങ്് ഐ.എ.എെ്റ.	 	
  (േളാര്ഷിനേളാൽപ്ളാദന	േമ്മീഷണര്	&		
  അഡീഷണൽ	ചീഫ്റ	വെക്രട്െി)

  ശ്രീ. രത്തൻ ഡേൽക്കർ ഐ.എ.എെ്റ. 
  (കൃഷി	ഡയെക്ടര്	&	പ്രിന്െിപ്ൽ	വെക്രട്െി)

  ഡഡാ. എ.അനിൽകുമാർ 
  (വമമ്പര്,	എേ്റ	െിേയൂട്ീെ്റ	േമ്മ്ി,	വേ.എ.യു.)

  ഡഡാ. പ്രദരീപ്കുമാർ ടി. 
  (വമമ്പര്,	എേ്റ	െിേയൂട്ീെ്റ	േമ്മ്ി,		വേ.എ.യു)

  ഡഡാ. കെ.അരവിന്ാക്ഷൻ
  (വമമ്പര്,	എേ്റ	െിേയൂട്ീെ്റ	േമ്മ്ി,	വേ.എ.യു)

  ശ്രീ. രാജഡേേർ പി.വാരിയർ	(IKEA)

  ശ്രീ. വിഡനാദ് കുമാർ പി. 
  (വചയര്മളാന്,	CPC	consortium)
നന്ി	 :	 ഡഡാ. ഡി.ഗിരിജ
  (രജിസ്ടളാര്,	നേരള	േളാര്ഷിേ	െര്വ്വേലളാശളാല)
മഹനരീയ സാന്ിദ്ധ്യം
െര്വ്വേലളാശളാലയിവലയുും,	കൃഷിെകുപ്ിവലയുും,	വപളാതുനമഖലളാ	സ്ളാപനങ്ങളിവലയുും	ഉനദ്യളാ�സ്ര്.

ോരധ്യപരിപാടി



 നാളിഡെര കസമിനാർ
ഉച്ചയ്ക് 2.00 മണി-5.00 മണിവകര

െമയും	 െിഷയും	 െളാനങ്തിേ	െിദ�്റധര്

2.00-3.00	മണി	 നാളിഡെര കൃഷിയികല  
 സയംരഭെത്വ സാധധ്തെൾ
 വചയര്മളാന്	 ഡഡാ. കപ്രാബിർകുമാർ ഡ�ാഷ് 
  (നളാഷണൽ	നേളാ-ഓര്ഡിനന്ര്	NAHEP-CAAST)

	 നമളാഡനെ്ര്	 ഡഡാ. ജിജു പി. അലക്് 
  (െിജ്ളാന	െ്യളാപന	െിഭളാ�ും	നമധളാെി)

	 ബളാലളാരിഷ്ടത	മളാെളാവത	നീര	 ഡഡാ. സുജാത.ആർ. 
  (അനെളാ.	ഡയെക്ടര്	നളാളിനേരമിഷന്
	 	 വേ.എ.യു.)

	 നതങ്ങ-	മൂല്യെര്ദ്ധിത		 ഡഡാ. സുധരീർ കെ.പി.
	 ഉല്പന്നങ്ങളുവട	േലെെ	 (അനെളാ.	ഡയെക്ടര്,	വേ.എ.യു.)

	 നളാളിനേര	െുംെ്റ	േരണ		 ഡഡാ. സിനിജ വി.ആർ. IIFPT തഞ്ളാവൂര്
	 രും�വത്	യന്തെൽക്കരണും	 (നദശീയ	ഭഷേ്യെുംെ്റ	േരണ	െളാനങ്തിേസ്ളാപനും)

	 വതങ്ങിന്തടിയിൽ	നിന്ന്റ		 ഡഡാ. അനൂപ്.ഇ.വി.
	 മൂല്യെര്ദ്ധിത	ഉല്പന്നങ്ങൾ	 (വപ്രളാഫെര്,	വേ.എ.യു.)

	 മരഉരുപ്ടിേൾക്ക്റ	'നേരവഡ്റ '	 ശ്രീ. രാജഡേേർ.പി.വാരധ്ർ	IKEA	
  (വനതര്ലളാറെ്റ	ആസ്ളാനമളായ	ഗൃനഹളാപേരണ	േമ്പനി)

3.00-4.00	മണി	 ഡെരെർഷെകൂട്ായ്മെളുകട ആവേധ്െത

	 വചയര്മളാന്	 ഡഡാ. പ്രഭാത് കുമാർ 
  (നളാഷണൽ	നേളാ-ഓര്ഡിനന്ര്,	NAHEP-M&E)

	 നമളാഡനെ്ര്	 ഡഡാ.പി.ഇന്ിരാഡദവി 
	 	 (�നെഷണെിഭളാ�ും	നമധളാെി)

	 നേരെിപണിയുവട	ഭളാെി-നദശീയ	 ഡഡാ. ആർ.രായംകുമാർ
	 -	അ്ര്നദശീയ	തലത്ിൽ	 (വമമ്പര്,	െുംസ്ളാന	ആസൂത്രണ	നബളാര്ഡ്റ )

	 േര്ഷേകൂട്ളായ്മയ്ക്റ	നബളാര്ഡിവറെ		 ദരീപ എസ്.പിള്ള
	 നേത്ളാങ്ങ്റ	 (എ.ജി.എും.,	നബളാര്ഡ്റ )

Tea	Break
4.10-5.00	മണി		 കതങ്ികറെ ഉല്ാദനവർദ്നവിന് 
 ോസ്തരീയ കൃഷിമുറെൾ

	 വചയര്മളാന്	 ഡഡാ. കൃഷ്ണകുമാർ.വി. 
  (പ്രിന്െിപ്ൽ	െയറെിസ്റ്റ,
  െി.പി.െി.ആര്.ഐ.	േളായുംകുളും)

	 നമളാഡനെ്ര്	 ഡഡാ. സുഡരഷ് പി.ആർ. 
  (അനെളാ.	ഡീന്,	േളാര്ഷിേനേളാനളജ്റ	പടന്നക്കളാട്റ )

	 ശളാസ്തീയപരിപളാലന	മുെേൾ	 ഡഡാ. കൃഷ്ണകുമാർ.വി. 
 െുംനയളാജിത	േീടനിയന്തണും	 ഡഡാ. മധു സുബ്രഹ്മണധ്ൻ
  (അനെളാ.ഡയെക്ടര്,	വേ.എ.യു.)

	 നരളാ�നിെളാരണും-	 ഡഡാ. എയം.ഡജായ്
	 നൂതന	മളാര്ഗ്ഗങ്ങൾ	 (അനെളാ.വപ്രളാഫെര്,	വേ.എ.യു.)

5.00-5.10		 െമളാപനചര്ച്യുും	ശുപളാര്ശേളുും	 ഡഡാ. പി. ഇന്ിരാഡദവി 
  (�നെഷണെിഭളാ�ും	നമധളാെി)

നദശീയ�ളാനും


