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ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് 

I. മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി 

I (1)  

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : പ ോധനം (സങ്കര ഇനം) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 35000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                              സംരംഭകർക്കും മുൻ ണന 

2. വനിതകൾക്കും പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും       

    മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം    :        പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ,  പലോക്ക് ക്ഷീര  

   വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം         

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശി 

ച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  അതിഷെ വിവരം:  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്                          

                                  തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                                            യൂണിറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര :്  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 
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9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I   (2) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : പ ോധനം (തനത് ഇനം) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 36500/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                              സംരംഭകർക്കും മുൻ ണന 

2. വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

    മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത്  

                                            പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  യൂണിറ്റ്                                             

                                             ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം:    പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                               സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

       വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം  : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

   പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

                                 ലഭേമോണ്. 

8.  ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര :്  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 
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   I  (3) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : 2 പശു യൂണിറ്റ് 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 69000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                               സംരംഭകർക്കും മുൻ ണന 

   2. വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

     മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം  അതത്  

                                            പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ 

                                            പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                           ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം:   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                               സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                             

    ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

       വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം  : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

   പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

                                 ലഭേമോണ്. 

8.  ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര :്  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

200/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I (4) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : 5 പശു യൂണിറ്റ് 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1,84,000/- രൂപ 
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3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                               സംരംഭകർക്കും മുൻ ണന 

  2. വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

     മുൻ ണന    

               3.  25 ഷസെിൽ കുറയോത്ത സ്ഥലത്ത് തീറ്റപുൽകൃെി  

                                                 ഷെയ്യുന്നതിന് സ്ഥലമുള്ളവരോയിരിക്കണം. 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം  :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ  

                                            തയ്യോറോക്കി ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം    

                                             അതത് പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  

                                             യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                           ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

 അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                           സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

         വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം   : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്      

                                          തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                          നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8.  ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

250/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I (5) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : 10 പശു യൂണിറ്റ് 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 3,83,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                               സംരംഭകർക്കും മുൻ ണന 



5 
 

B.25.09.18(Sm.27.08.20) 
 

  2. വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

    മുൻ ണന    

     3.  50 ഷസെിൽ കുറയോത്ത സ്ഥലത്ത് തീറ്റ പുൽകൃെി 

                                                        ഷെയ്യുന്നതിന് സ്ഥല  സൗകരേമുള്ളവരോയിരിക്കണം. 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ  

                                            തയ്യോറോക്കി ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം    

                                             അതത് പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  

                                             യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ് 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം:   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                               സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                       

    ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

               വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം   : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

തലത്തിൽ    പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന     

യൂണിറ്റിൽ നിന്നം  ലഭേമോണ്. 

8.  ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര :്  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

500/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I (6) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : സമ്മിശ്ര ഡയറി യൂണിറ്റ് (1 പശു + 1 കിെോരി) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 53,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                              സംരംഭകർക്കും മുൻ ണന 

 2. വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

    മുൻ ണന    
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4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ  

                                            തയ്യോറോക്കി ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം    

                                            അതത് പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  

                                            യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,       

ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

          വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം  : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

   പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

                                 ലഭേമോണ്. 

8.  ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത :് ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

200/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I (7) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : സമ്മിശ്ര ഡയറി യൂണിറ്റ് (3 പശു + 2 കിെോരി) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1,50,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                               സംരംഭകർക്കും മുൻ ണ 

2. വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

    മുൻ ണന    

     3.  25 ഷസെിൽ കുറയോത്ത സ്ഥലത്ത് തീറ്റ പുൽകൃെി 

                                                         ഷെയ്യുന്നതിന് സ്ഥല സൗകരേമുള്ളവരോയിരിക്കണം. 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ  

                                            തയ്യോറോക്കി ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം    
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                                            അതത് പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  

                                            യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

 

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം:   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                               സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

                     ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം  : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

   പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

                                 ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്:  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

250/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I (8) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : സമ്മിശ്ര ഡയറി യൂണിറ്റ് (6 പശു + 4 കിെോരി) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 2,92,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                               സംരംഭകർക്കും മുൻ ണ 

2. വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

    മുൻ ണന    

     3.  50 ഷസെിൽ കുറയോത്ത സ്ഥലത്ത് തീറ്റ പുൽകൃെി 

                                                         ഷെയ്യുന്നതിന് സ്ഥല സൗകരേമുള്ളവരോയിരിക്കണം. 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ  

                                            തയ്യോറോക്കി ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം    

                                            അതത് പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  
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                                            യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം:   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                               സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

                     ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം  : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

   പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

                                 ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര :്  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

400/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I (9) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : കോലിഷത്തോഴുത്ത് നിർമ്മോണം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 50,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

    മുൻ ണന    

     2.  ഷതോഴുത്ത് പൂർണ്ണമോയും നശിച്ച് പപോയവർക്കും, 

                                              പുതിയ ഷതോഴുത്ത് പണിയുന്നവർക്കും മുൻ ണന                                                      

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ  

                                            തയ്യോറോക്കി ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം    

                                             അതത് പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  

                                             യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                           ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  
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അതിഷെ വിവരം:   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                               സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറോഡിപയോ,                                                            

    ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

       വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം  : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

   പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

                                 ലഭേമോണ്. 

8.  ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര :്  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

200/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I (10) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : അവശേോധിഷ്ഠിത ധനസഹോയം  

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം :  ആഷക ഷെലവഴിക്കുന്ന തുകയുഷെ 50%  

                                            സബ്സിഡി പരമോവധി 50,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  വനിതകൾക്കും  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

    മുൻ ണന    

     2.  ഡയറി ഫോം ആധുനീകരണം ഷെയ്യുന്ന  

                                              കർെകർക്ക് മുൻ ണന  

 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ  

                                            തയ്യോറോക്കി ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം    

                                            അതത് പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  

                                            യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ്  ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം:   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 
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                                സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

     ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

      വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   

അതിഷെ വിവരം  : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

   പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

                                 ലഭേമോണ്. 

8.  ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര :്  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I (11)          

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : കിെോരി പോർക്ക്  

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം :  15 ലക്ഷം 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1) സോമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്കും  

                                       സ്ഥല സൗകരേമുള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്കും    

                                        മുൻ ണന 

                                     2) സംസ്ഥോന അതിർത്തി പ്രപദശങളിലുള്ള ക്ഷീര  

                                         സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ  

                                            തയ്യോറോക്കി ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം    

                                            അതത് പലോക്കിലുള്ള ക്ഷീര വികസന  

                                            യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട് നൽകണം. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ്  ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം:   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

     ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

      വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ   
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      അതിഷെ വിവരം  : നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

   പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

                                 ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

       കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

       നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

      ഏജൻസിയുഷെ പപര്:  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത് : 

  ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 1500/- രൂപ രജിപേെൻ 

                           ഫീസും, കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ   

                           എഴുതി അതോത്                             

                           ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

I I. തീറ്റപ്പുൽകൃെി വേോപന പദ്ധതി 

II (1)  

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : 20 ഷസെിൽ കൂടുതൽ തീറ്റപ്പുൽകൃെി  

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 21,500/- രൂപ/ഷഹക്ടർ (ഷസെിന് 50/-രൂപ ക്രമത്തിൽ) 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പുതുതോയി ഫോം തുെങ്ങുന്ന കർെകർക്കും  

                                              സംരംഭകർക്കും മുൻ ണന 

                        2. വനിതകൾക്കും പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും   

      മുൻ ണന    

                                          3. രണ്ടിലധികം പശുവിഷന വളർത്തന്ന ക്ഷീര    

                                              കർെകർക്ക് മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം                 :    പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                           സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

                ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

                 വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 
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7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

 അതിഷെ വിവരം              :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

                                        പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം     

                                        ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്         :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

             ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                        നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                        ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ  

ഷസെിന് 11/- രൂപ നിരക്കിൽ  രജിപേെൻ ഫീസോയി അതോത് ക്ഷീര വികസന 

യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

II (2) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : വേോവസോയികോെിസ്ഥോനത്തിൽ തരിശുഭൂമിയിൽ  

            തീറ്റപ്പുൽകൃെി 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 93007 രൂപ / ഷഹക്ടർ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം :   പഞ്ചോയത്തകളിലും ഷപോതു-സവകോരേ-വേക്തി ത  

                                             പമഖലയിലുള്ള തരിപശോ, ഉപപയോ  ശൂനേമോയപതോ  

                                             ആയ ഭൂമി കഷണ്ടത്തവോൻ സോധിക്കുന്നവർക്ക്  

                                             മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

 അതിഷെ വിവരം                :    പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                           സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

          ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

           വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചി 

 ട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  അതിഷെ വിവരം:   നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്        



13 
 

B.25.09.18(Sm.27.08.20) 
 

                                            തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ   

                                            നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്         :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

             ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                        നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                        ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം  

ആവശേഷമങ്കിൽ അത്      :  ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 180/- രൂപ 

രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള 

മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന 

യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

 

II (3) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : പെോളം കൃെി 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : വിത്ത് സൗജനേമോയി നൽകുന്ന. 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ഒന്നിലധികം പശുക്കഷള വളർത്തന്ന ക്ഷീര കർെകർ 

  2. വനിതകൾക്കും പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും     

      മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം                  :   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                            സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

                 ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

                  വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചി 

 ട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ അതിഷെ വിവരം :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്         

                                           തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    
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                                           നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപ 

നവുമോയി/കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീ 

സുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു നെപ്പോക്കു 

ന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപന 

ത്തിഷെ /ഏജൻസിയുഷെ പപര്:  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേ  

ഷമങ്കിൽ അത്                     :    ഇല്ല 

II (4) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : തീറ്റപ്പുൽകൃെി പതോട്ടം യന്ത്രവൽക്കരണം                                          

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 10,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് പുൽകൃെി ഷെയ്യുന്ന കർെകർ,  

                                              രപണ്ടോ അതിലധികപമോ പശുക്കഷള വളർത്തന്നവർ 

                        2.  വനിതകൾക്കും, പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും  

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                           ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

 അതിഷെ വിവരം                :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                          സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

               ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

                വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

 അതിഷെ വിവരം              :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

                                         പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം   

                                         ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപന 

വുമോയി/കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസു 

മോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു നെപ്പോക്കുന്ന 
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തോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

               ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                          നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                          ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേ 

ഷമങ്കിൽ അത്                    : ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 170/- രൂപ   

                                         രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള  

                                         മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന  

                                         യൂണിറ്റിൽ  നൽപകണ്ടതോണ്. 

II (5) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : തീറ്റപ്പുൽകൃെിപത്തോട്ടത്തിന് ജലപസെന സൗകരേം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 10,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  50 ഷസെിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് പുൽകൃെി ഷെയ്യുന്ന  

                                              കർെകർ, രപണ്ടോ അതിലധികപമോ പശുക്കഷള  

                                              വളർത്തന്നവർ 

                        2.  വനിതകൾക്കും, പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും  

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

 അതിഷെ വിവരം              :     പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                            സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

                ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

                 വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചി  

ട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ അതിഷെ വിവരം:  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

                                          പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം          

                                          ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപ 

നവുമോയി/കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസു 

മോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു നെപ്പോക്കുന്നതോ 
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ഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്       :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

           ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                      നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                      ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവ 

ശേഷമങ്കിൽ അത്            : ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 170/- രൂപ 

രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള 

മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന 

യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

II (6)   

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ഒപരക്കർ തീറ്റപ്പുൽകൃെിപത്തോട്ടത്തിന് ജലപസെന  

                                           സൗകരേം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 25,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ഒപരക്കറിലധികം സ്ഥലത്ത് പുൽകൃെി ഷെയ്യുന്ന  

      കർെകർ, രപണ്ടോ അതിലധികപമോ പശുക്കഷള      

      വളർത്തന്നവർ 

                        2.  വനിതകൾക്കും, പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും  

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

 അതിഷെ വിവരം                :   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം          

                                           അപപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ,  

                                           പറഡിപയോ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക്                                

                                           ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി                                 

                                           പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം. 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശി 

ച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ അതിഷെ വിവരം:  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്            

                                            തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ           

                                            നിന്നം ലഭേമോണ്. 
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8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപന 

വുമോയി/കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസു 

മോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു നെപ്പോക്കുന്നതോ 

ഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്            :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

               ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                          നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                          ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം  

ആവശേഷമങ്കിൽ അത്         : ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 170/- രൂപ  

                                         രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള  

                                         മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ  എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന  

                                         യൂണിറ്റിൽ  നൽപകണ്ടതോണ്. 

II (7) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : തീറ്റപ്പുൽകൃെിയുംവിതരണവും (SHG/DCS/വനിതോ ഗ്രൂപ്പ്) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 75,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര സംഘങളിഷല വനിതോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്  

                                              മുൻ ണന 

                                          2.  പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും SHG ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും  

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

  അതിഷെ വിവരം               :   പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                           സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

                ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

                വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശി 

ച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ അതിഷെ വിവരം:  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്    

                                            തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ   

                                            നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 
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കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്            :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം  

ആവശേഷമങ്കിൽ അത് : ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 180/- രൂപ      

                                          രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള  

                                          മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ  എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന  

                                          യൂണിറ്റിൽ  നൽപകണ്ടതോണ്. 

II (8)  

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : Hydroponic System (2 പശു യൂണിറ്റ്) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 80,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  രപണ്ടോ അതിലധികപമോ പശുക്കഷള   

                                              വളർത്തന്നവർക്ക്  മുൻ ണന 

                                          2.  ക്ഷീരസംഘത്തിൽ പോലളക്കുന്ന കർെകർക്ക്   

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം               :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം  

                                        അപപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ,    

                                        പറഡിപയോ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക്   

                                        ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി     

           പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം. 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

 അതിഷെ വിവരം         :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

                                         പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം                       

                                         ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപന  

വുമോയി/കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസു  
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മോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു നെപ്പോക്കുന്നതോ  

ഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേ 

ഷമങ്കിൽ അത് : ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 200/- രൂപ    

                                          രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള  

                                          മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ  എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന  

                                          യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

II (9)  

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : Hydroponic System (5 പശു യൂണിറ്റ്) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1,13,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  അപഞ്ചോ അതിലധികപമോ പശുക്കഷള   

                                              വളർത്തന്നവർക്ക്  മുൻ ണന 

                                          2.  ക്ഷീരസംഘത്തിൽ പോലളക്കുന്ന കർെകർക്ക്   

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം  

                                           അപപക്ഷ സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ,  

   പറഡിപയോ,  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക്     

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി    

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചി 

ട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ അതിഷെ വിവരം:  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ  

പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നിന്നം 

ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപന 

വുമോയി/കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസു 
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മോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു നെപ്പോക്കുന്ന 

തോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപന 

ത്തിഷെ /ഏജൻസിയുഷെ പപര്:  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

               ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം  

ആവശേഷമങ്കിൽ അത്    : ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 200/- രൂപ   

                                          രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള  

                                          മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ  എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന  

                                          യൂണിറ്റിൽ  നൽപകണ്ടതോണ്. 

II (10)  

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : Hydroponic System (10 പശു യൂണിറ്റ്) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1,45,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പപത്തോ അതിലധികപമോ പശുക്കഷള   

                                              വളർത്തന്നവർക്ക്  മുൻ ണന 

                                          2.  ക്ഷീരസംഘത്തിൽ പോലളക്കുന്ന കർെകർക്ക്   

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                            ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                            നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                            ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്.                                                  

6.  സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

അതിഷെ വിവരം              :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

                                   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                     

        ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ, പലോക്ക് ക്ഷീര  

         വികസന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7.  പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശി 

ച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ അതിഷെ വിവരം:  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപന 

വുമോയി/കീഴ്ത ത്തട്ടിഷല ീഫീസു 

മോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു നെപ്പോക്കുന്നതോ 
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ഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

        ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                          നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                          ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

200/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

III.  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾക്കുള്ള ധനസഹോയ പദ്ധതി 

III (1)  

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : FSSA 2006 നെപ്പിലോക്കുന്നതിനുള്ള  ധനസഹോയ  

                                           പദ്ധതി 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 45,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പോൽ സംഭരണത്തിന് അെിസ്ഥോന സൗകരേം  

                                               കുറവുള്ള സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

                                           2. സവെമോയി ഷകട്ടിെം ഉള്ള സംഘങൾക്ക് 

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  
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          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

         ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

 

 

III (2)  

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : പുതുതോയി ക്ഷീര സംഘങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള  

                                           ധനസഹോയം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 61,500/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം :  നിലവിൽ ക്ഷീര സംഘങൾ ഇല്ലോത്തതും ക്ഷീര  

                                            സംഘങളുഷെ ആവശേകത ഉള്ളതുമോയ  

                                             പ്രപദശങൾക്ക് മുൻ ണന       

                           

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          ബോധകമല്ല 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

 ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

       ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                   നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  
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                                   ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

III  (3) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : പ്രവർത്തനരഹിതമോയ ക്ഷീര സംഘങളുഷെ  

   പുനരദ്ധോരണ പദ്ധതി 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 61,500 /- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പോൽ വിപണനത്തിന് മറ്റ് മോർഗ്ഗങളില്ലോത്ത  

      പ്രപദശങൾ  

  2.പ്രവർത്തനരഹിതവും ആസ്തികൾ കുറവുള്ളതുമോയ   

      ക്ഷീരസംഘങൾക്ക് മുൻ ണന                                           

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 
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9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ്  അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

III  (4) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര സംഘങൾക്കുള്ള അവശേോധിഷ്ഠിത ധനസഹോയ  

  പദ്ധതി. 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1,20,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സവെമോയി ഷകട്ടിെം ഉള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്ക്  

      മുൻ ണന  

  2.സോമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ക്ഷീരസംഘങൾക്ക്   

     മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

 ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 
എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 
I I I  (5) 
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1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര സംഘങൾക്ക് മഴഷവള്ള സംഭരണി    

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 2,00,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സവെമോയി സ്ഥലം ഉള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്ക്  

      മുൻ ണന  

                                          2. സോമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ക്ഷീരസംഘങൾക്ക്        

                                              മുൻ ണന 

     3. ഷവള്ളത്തിഷെ ലഭേതകുറവുള്ള  പ്രപദശങളിഷല ക്ഷീര  

                                             സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

 ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 350/- 

രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ എഴുതി 
അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

I I I  (6) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : മിൽക്ക് റൂട്ട് ഇല്ലോത്ത ക്ഷീര സംഘങൾക്കുള്ള  

   ധനസഹോയം 
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2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 35,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പോൽ സംഭരിക്കുന്നതിന് മിൽമയുഷെ വോഹനം  

      എത്തോൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഘങൾക്ക് മുന് ണന    

  2. വോഹന സൗകരേം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി   

      ഷെയ്യുന്ന സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന                                         

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

         ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

10. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 170/- 

രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ്  അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 
 

III  (7) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീരസംഘങൾക്ക് മോപനജീരിയൽ ധനസഹോയ  

             പദ്ധതി 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 35,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സോമ്പത്തിക സ്ഥിതി കുറഞ്ഞ സംഘങൾക്ക്   

                                              മുൻ ണന 

                                          2. ജീവനക്കോർക്ക് ശമ്പളം നൽകോൻ  
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       സോധിക്കോത്തവർക്ക് മുൻ ണന 

                                           3. ദിനം പ്രതി 150 ലിറ്ററിൽ കുറവ് പോൽ സംഭരണമുള്ള  

       ക്ഷീര സംഘങൾക്ക്. 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത :് ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ്  അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

III  (8) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : മികച്ച ആപപകോസ്/പരമ്പരോ ത ക്ഷീര  

  സംഘങൾക്ക് അവോർഡ് 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1,00,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര സംഘത്തിഷെ എല്ലോ പമഖലകളിലുമുള്ള  

      പ്രവർത്തനത്തിഷെ പമന്മയോണ് മുൻ ണന 

   2. സംസ്ഥോനതല സമിതിയുഷെ മൂലേനിർണ്ണയം   

      അെിസ്ഥോനഷപ്പടുത്തിയുള്ള ഷതരഷഞ്ഞടുപ്പ് 
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4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

 ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഇല്ല. 

 

I I I  (9)   

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീരസംഘങൾക്ക് സ്ഥലം വോങ്ങുന്നതിനുള്ള  

                                              ധനസഹോയം  

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : ഷെലവഴിക്കുന്ന തുകയുഷെ 75% ധനസഹോയം ,  

                                                     പരമോവധി 3 ലക്ഷം രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.സോമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

                                    2.തനത് സോമ്പത്തിക വർെം സവെമോയി സ്ഥലം   

                                       വോങ്ങുന്ന ക്ഷീരസംഘങൾക്ക് മുൻ ണന  

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം:  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                       ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 
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6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

                 അതിഷെ വിവരം:         പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

                 അതിഷെ വിവരം:     നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

                 കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

                 നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

                 ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

500/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ 

നൽപകണ്ടതോണ്. 

IV.  ഇൻഷവസ്റ്റ്ഷമെ്  ഇൻ ഡയറി പകോ-ീപ്പപററ്റീവ്സ്  

IV (1) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ഫോർമർ ഷഫസിലിപറ്റെൻ കം ഇൻഫർപമെൻ ഷസെർ 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 5,25,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സവെമോയി ഷകട്ടിെം ഉള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്ക്  

      മുൻ ണന 

                                           2. അം ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ള  സംഘങൾക്ക് 

                                               മുൻ ണന  

       3. ഉയർന്ന പോൽ സംഭരണം ഉള്ള ക്ഷീര സംഘങൾ   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 
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  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

750/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസും കൂെോഷത നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപരങ്ത്തിൽ കരോർ 

എഴുതി അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

IV (2) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ഹഹജീനിക് മിൽക്ക് കളക്ഷൻ റൂം  

   സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹോയം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 3,75,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സവെമോയി സ്ഥലമുള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്ക്  

      മുൻ ണന 

                                           2. അസൗകരേമോയ പോൽ സംഭരണ മുറിയുള്ള  

       സംഘങൾക്ക്  

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 
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7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

500/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

IV (3) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ീപട്ടോമോറ്റിക് മിൽക്ക് കളക്ഷൻ യൂണിറ്റ്  

  സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1,10,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സവെമോയി സ്ഥലമുള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്ക്  

      മുൻ ണന 

                                           2. പോലിഷെ ഗുണനിലവോരം കുറവുള്ള ക്ഷീര  

      സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

  3. പോലുല്പോദകരഷെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ക്ഷീര  

      സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  
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   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

IV (4) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര സംഘങളിൽ  പപ്രോസസിം ്/െില്ലിം ്/  

                                          പോക്കിം ്/കോലിത്തീറ്റ യൂണിറ്റ്/ ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളർ  

സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹോയ പദ്ധതി 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : ഷെലവഴിക്കുന്ന തുകയുഷെ 60% ധനസഹോയം ,  

                                           പരമോവധി 8 ലക്ഷം രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സവെമോയി സ്ഥലമുള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്ക്  

      മുൻ ണന 

                                           2. സോമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  
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          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

350/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

IV (5) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  :  ക്ഷീര സംഘങളിൽ പലോ പകോസ്റ്റ് സൗപരോർജ്ജ   

                                           പ്ലോന്റുകൾ, എഫ്ലുവെ് ട്രീറ്റ്ഷമെ് പ്ലോെ് എന്നിവ    

                                           സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹോയം  

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1. സൗപരോർജ്ജ പ്ലോെ് പരമോവധി 8 ലക്ഷം രൂപ  

                                                    2.എഫ്ലുവെ് ട്രീറ്റ്ഷമെ് പ്ലോെ് പരമോവധി 3 ലക്ഷം രൂപ  

                                                      (ഷെലവഴിക്കുന്ന തുകയുഷെ 75%) 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സവെമോയി സ്ഥലമുള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്ക്  

      മുൻ ണന 

                                           2. സോമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

                                                      ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

                                                      ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

                                                      നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

                                                     ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:          പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

  സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

  ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

  പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം:      നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

   തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ    

   നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 
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          ഏജൻസിയുഷെ പപര് :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

     ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                 നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                 ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

350/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

 

 

V .  ഗ്രോമീണ വിഞ്ജോന വേോപന പ്രവർത്തനങളും ഉപപദശക സർവ്വീസും 

V (1) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 15,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പ്രകൃതിദുരെപമോ മറ്റ് അപകെങപളോമൂലം പശുക്കഷള   

                                              നഷ്ടമോകുന്ന കർെകർക്ക് മുൻ ണന 

                                           2. ഇൻെവറൻസ് കവപറജ് ഇല്ലോത്ത മരണഷപ്പട്ട  

   ഉരക്കൾക്ക്  മുൻ ണന  

                                           3.പിപന്നോക്ക വിഭോ ക്കോർക്കും വനിതകൾക്കും  

                                               മുൻ ണന    

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.      

                                              

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 
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8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ  

പശുവിഷെ പപോസ്റ്റ്പമോർട്ടം റിപപ്പോർട്ടും പഫോപട്ടോയും ലഭേമോപക്കണ്ടതോണ്. 

 

V (2) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര സഹകോരി അവോർഡ് (സംസ്ഥോന തലം) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1,00,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സംസ്ഥോനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണനിലവോരമുള്ള   

                                              പോൽ ക്ഷീര സംഘത്തിൽ അളന്ന കർെകന്   

                                              മുൻ ണന 

                                          2. ശോസ്ത്രീയമോയ കോലിഷത്തോഴുത്തിൽ പശുവിഷന   

                                              പരിപോലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഷെയ്യുന്ന   

                                              കർെകന് മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  
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          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: സംസ്ഥോനതല സമിതിയോണ് 

ഷതരഷഞ്ഞടുപ്പ് നെത്തന്നത് 

V (3) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : പമഖലോ തലത്തിലുള്ള ക്ഷീര സഹകോരി അവോർഡ്   

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 50,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  മൂന്ന് പമഖലകളിലോയി ജനറൽ/SC/ST/വനിത എന്നീ  

      വിഭോ ത്തിൽഷപ്പട്ടവരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോൽ ക്ഷീര  

      സംഘത്തിൽ നൽകിയതുമോയ ക്ഷീര   

      കർെകർക്കോണ് മുൻ ണന 

    2. നോളിതുവഷര അവോർഡുകഷളോന്നം തഷന്ന   

        ലഭിക്കോത്ത ക്ഷീര കർെകർക്ക് മുൻ ണന  

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  
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                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: സംസ്ഥോനതല സമിതിയോണ് 

ഷതരഷഞ്ഞടുപ്പ് നെത്തന്നത് 

 

V (4) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : സ്കൂൾ ഷഡയറി ക്ലബ്ബുകൾ 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 25,000/- രൂപ  

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  പശു പരിപോലനത്തിൽ തോല്പരേമുള്ള കുട്ടികഷള  

     ഗ്രൂപ്പോക്കോൻ കഴിയുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് മുൻ ണന 

  2. പോഠ്േ വിെയത്തിൽ പശു പരിപോലനം   

      ഉൾഷപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുഷെ ഗ്രൂപ്പിന് മുൻ ണന  

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഇല്ല 

 

VI. പോെമിക് റിലീഫ് കോലിത്തീറ്റ ധനസഹോയ പദ്ധതി 
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VI. (1) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : കോലിത്തീറ്റ ധനസഹോയ പദ്ധതി 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : ക്ഷീര സംഘത്തിൽ അളക്കുന്ന പോലിഷെ അളവ്    

                                           അനുസരിച്ച് ഒര െോക്ക് കോലിത്തീറ്റയ്ക്ക് 400/- രൂപ  

                                            ധനസഹോയം. 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര സംഘങളിൽ പോൽ നൽകുന്നവർക്ക്  മോരങ്ം 

                                               

                                           2. ക്ഷീര സംഘത്തിൽ അളക്കുന്ന പോലിന്  

                                              ആനുപോതികമോയി കോലിത്തീറ്റ ലഭിക്കുന്ന. 

4.അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഇല്ല. 

 

VI. (2) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : പച്ചപ്പുല്ല്/ഹവപക്കോൽ വിതരണത്തിന് ക്ഷീര  

                                           സംഘങൾക്ക് ധനസഹോയം 
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2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : പരമോവധി ഒര ലക്ഷം രൂപ. 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  സോമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ക്ഷീരസംഘങൾക്ക്  

                                              മുൻ ണന  

                                           2. തീറ്റവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കോൻ സ്ഥലസൗകരേമുള്ള  

                                               ക്ഷീര സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന  

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

10. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ 

170/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ്. 

 

VI. (3) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ധോതുലവണ മിശ്രിതം/വിറ്റോമിൻ സപ്ലിഷമെ് വിതരണം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1. ധോതുലവണ മിശ്രിതം 100/- രൂപ (1 Kg) 

  2. വിറ്റോമിൻ സപ്ലിഷമെ് 110/- രൂപ (1 Kg) 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1. ഒന്നിലധികം പശുക്കളുള്ള ക്ഷീര കർെകർക്ക്  
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മുൻ ണന                                                                                         

2. ക്ഷീര സംഘത്തിൽ പോൽ നൽകുന്ന കർെകർക്ക് 

മുൻ ണന  

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഇല്ല. 

VII.  ഗുണനിലവോര ലോബുകളുഷെ ശോക്തീകരണം 

VII  (1) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ഫോം ഷലവൽ ഹഹജീൻ 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 75,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1. അപഞ്ചോ അതിലധികപമോ പശുക്കളുള്ള ക്ഷീര  

                                             കർെകർക്ക് മുൻ ണന                                                                                            

                                          2. ഫോം ആധുനിക വൽക്കരിക്കുന്ന കർെകർക്ക്  

                                              മുൻ ണന  

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 
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   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ                      

250/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ് 

VII  (2) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ഗുണനിലവോര  പ്രവർത്തനങൾക്ക്  

                                          ക്ഷീരസംഘങൾക്ക് അവശേോധിഷ്ഠിത ധനസഹോയം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 37,500/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1. കൂടുതൽ പോൽ സംഭരിക്കുന്ന ക്ഷീരസംഘങൾക്ക്  

                                             മുൻ ണന                                                                                            

                                          2. പോൽ ഗുണനിലവോരം കുറവോയ ക്ഷീരസംഘങൾക്ക്  

                                              മുൻ ണന  

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
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   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ                      

250/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ് 

 

VII  (3) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര സംഘങളിൽ ഗുണനിലവോര ലോബ്  

                                          ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹോയം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 75,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1. സവെമോയി  ഷകട്ടിെമുള്ള ക്ഷീര  

                                             സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന                                                                                            

                                          2. സോമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ക്ഷീരസംഘങൾക്ക്  

                                              മുൻ ണന  

     3. BMC ഉള്ള ക്ഷീര സംഘങൾക്ക് മുൻ ണന 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ തയ്യോറോക്കി 

   ബന്ധഷപ്പട്ട പരഖകൾ സഹിതം   അതത് 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസിൽ പനരിട്ട്  

   നൽകണം.                                                   

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  അതത് പലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

   ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ീഫീസ്. 
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6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  പദ്ധതി പരഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകോരം അപപക്ഷ 

   സവീകരിക്കുന്ന തീയതി ദിനപരങ്ങൾ, പറഡിപയോ,                                                              

   ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങൾ എന്നിവ വഴി           

   പ്രസിദ്ധഷപ്പടുത്തം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം അതത് പലോക്ക്  

                                                      തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ  

                                                      നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വികസന 

                ഷഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ീഫീസിഷെ വിലോസവും, പഫോൺ  

                                           നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ്  

                                           ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഷതരഷഞ്ഞടുത്ത ഗുണപഭോക്തോക്കൾ                      

500/- രൂപ രജിപേെൻ ഫീസ് അതോത് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിൽ നൽപകണ്ടതോണ് 

 

 

 

VIII . ക്ഷീരകർെക പക്ഷമനിധി 

VIII  (1) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര കർെക ഷപൻെൻ 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : പ്രതിമോസം 1600/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ അം മോയ പശെം 5  

      വർെം 500 ലിറ്ററിലധികം പോൽ സംഘത്തിൽ  

       അളക്കുകയും 60 വയസ് കഴിയുകയും ഷെയ്ത  

       കർെകർക്ക് 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  
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     അതിഷെ വിവരം  :  ഇല്ല 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ 

തീരമോനവും, പോലളവിഷെ വിവരവും ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിഷല ഉപദേോ സ്ഥർ 

സോക്ഷേഷപ്പടുപത്തണ്ടതോണ്. 

 

VIII  (2) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : കുടുംബ ഷപൻെൻ 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : പ്രതിമോസം 550/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  മരണഷപ്പട്ട ഷപൻെണറുഷെ പനോമിനിയോഷണന്ന്  

     സ്ഥിരീകരിക്കണം. 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ഇല്ല 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

http://www.kdfwf.org/
http://www.kdfwf.org/
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9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത :് ഷപൻെണറുഷെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും 

പനോമിനിയോഷണന്ന് ഷതളിയിക്കുന്ന സോക്ഷേപരങ്വും, ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ 

തീരമോനവും ലഭേമോക്കണം. 

 

 

VIII  (3) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : വിവോഹ ധനസഹോയം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 5000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ   

                                     അം ങളോയവരഷെ ഷപൺമക്കൾക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  വിവോഹം കഴിഞ്ഞ് 6 മോസത്തിനകം 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: വിവോഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റിഷെ പകർപ്പും  

          ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം. 

VIII  (4) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : മരണോനെര ധനസഹോയം 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 3000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ   

                                     അം ങളോയവർക്ക് 

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

http://www.kdfwf.org/
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   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ഇല്ല 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിഷെ പകർപ്പും  

          ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം. 

 

VIII  (5) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : വിദേോഭേോസ ധനസഹോയം  (എസ്.എസ്.എൽ.സി) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ   

                                     അം ങളോയവരഷെ മക്കൾക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയുഷെ നിർപേശമനുസരിച്ചുള്ള  

    സമയപരിധി 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  
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                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: എസ്.എസ്.എൽ.സി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിഷെ പകർപ്പും ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും 

ഹോജരോക്കണം  

VIII  (6) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : വിദേോഭേോസ ധനസഹോയം  (പ്ലസ് ടു) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 1500/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ   

                                     അം ങളോയവരഷെ മക്കൾക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയുഷെ നിർപേശമനുസരിച്ചുള്ള  

    സമയപരിധി 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റിഷെ പകർപ്പും 

ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം  

VIII  (7) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : വിദേോഭേോസ ധനസഹോയം  (ഡിഗ്രി) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 2000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ   

                                     അം ങളോയവരഷെ മക്കൾക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  
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   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയുഷെ നിർപേശമനുസരിച്ചുള്ള  

    സമയപരിധി 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിഷെ പകർപ്പും 

ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം  

VIII  (8) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : വിദേോഭേോസ ധനസഹോയം  (ഷപ്രോഫെണൽ) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 2500/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ   

                                     അം ങളോയവരഷെ മക്കൾക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയുഷെ നിർപേശമനുസരിച്ചുള്ള  

    സമയപരിധി 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  
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                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: അതോത് ഷപ്രോഫെണൽ  

സർട്ടിഫിക്കറ്റിഷെ പകർപ്പും ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും 

ഹോജരോക്കണം  

VIII  (9) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : മികച്ച ക്ഷീര കർെകർക്കുള്ള ധനസഹോയം   

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 5000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ഒപരോ ജില്ലകളിൽ നിന്നം ഷതരഞ്ഞടുക്കഷപ്പട്ട ക്ഷീര  

      കർെകർക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയുഷെ നിർപേശമനുസരിച്ചുള്ള  

    സമയപരിധി 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: ജില്ലോതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുഷെ 

വിലയിരത്തൽ അനുസരിച്ചോണ് മികച്ച കർെകഷര ഷതരഷഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 

ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം  

 

VIII  (10) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര സുരക്ഷോ പദ്ധതി (അപകെ മരണം) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 50,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ അം ങളോയവർക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 
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5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ഇല്ല 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: മരണം സോക്ഷേഷപ്പടുത്തിയ പഡോക്ടർ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം  

VIII  (11) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര സുരക്ഷോ പദ്ധതി (സ്ഥോയിയോയ അവശത)   

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 10,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ അം ങളോയവർക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ഇല്ല 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 
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9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: സ്ഥോയിയോയ അവശത 

സോക്ഷേഷപ്പടുത്തിയ പഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ 

തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം  

 

 

VIII  (12) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : ക്ഷീര സുരക്ഷോ പദ്ധതി (മോരക പരോ ങൾ)   

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 15,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ അം ങളോയവർക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  

   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ഇല്ല 

 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത :് മോരക പരോ ം സോക്ഷേഷപ്പടുത്തിയ 

പഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം  

VIII  (13) 

1. പദ്ധതിയുഷെ പപര്  : െികിത്സോ ധനസഹോയ പദ്ധതി (പോമ്പുകെി, പപവിെ   

                                           ബോധ) 

2. ലഭിക്കുന്ന സഹോയം/പസവനം : 2,000/- രൂപ 

3. അർഹതോ മോനദണ്ഡം : 1.  ക്ഷീര കർെക പക്ഷമനിധിയിൽ അം ങളോയവർക്ക്   

4. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിധം :  നിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള അപപക്ഷ ീൺഹലൻ  

   മുപഖന സമർപ്പിപക്കണ്ടതോണ്. 

5. അപപക്ഷിപക്കണ്ട വിലോസം :  പകരള ക്ഷീര കർെക പക്ഷമ നിധി പബോർഡ,്  
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   തിരവനെപുരം 

6. സമയപരിധി ഉഷണ്ടങ്കിൽ  

     അതിഷെ വിവരം  :  ഇല്ല 

7. പ്രപതേക പഫോം  നിർപേശിച്ചിട്ടുഷണ്ടങ്കിൽ  

          അതിഷെ വിവരം  :  നിശ്ചിത അപപക്ഷോ പഫോറം www.kdfwf.org എന്ന  

    ഷവബ്ഹസറ്റിൽ നിന്നം ലഭേമോണ്. 

8. ഏഷതങ്കിലും പ്രപതേക സ്ഥോപനവുമോയി/ 

          കീഴ്ത്തട്ടിഷല ീഫീസുമോയി ബന്ധഷപ്പട്ടു  

          നെപ്പോക്കുന്നതോഷണങ്കിൽ ആ സ്ഥോപനത്തിഷെ / 

          ഏജൻസിയുഷെ പപര്  :  ജില്ലോ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര കർെക  

                                                      പക്ഷമനിധി പനോഡൽ ീഫീസിഷെ വിലോസവും,  

                                                      പഫോൺ നമ്പരം, ഇ- ഷമയിൽ  വിലോസവും  

                                                      ഉൾഷപ്പടുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇപതോഷെോപ്പം ഉള്ളെക്കം ഷെയ്യുന്ന. 

9. മഷറ്റഷെങ്കിലും വിവരം ആവശേഷമങ്കിൽ അത്: മോരക പരോ ം സോക്ഷേഷപ്പടുത്തിയ 

പഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ക്ഷീരസംഘം ഭരണസമിതിയുഷെ തീരമോനവും ഹോജരോക്കണം  
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