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                                        07-01-2021 
     ImÀjn-I-ta-J-em-hmÀ¯-IÄ 

henbNnd ]mS¯nÂ t{Um¬ D]tbmKn¨pff 
kq£vaaqeI§Ä (sI.F.bp k¼qÀ®) kvt{] sN¿p¶ 

{]ZÀi\ ]cn]mSn 

shff\mSv an{Xm\ntIX³ IrjnhnÚm\tI{µhpw Ingphnew 

Irjn`hsâbpw kwbpàm`napJy¯nÂ \S¸nem¡p¶ henbNnd 

]mStiJc¯nÂ t{Um¬ D]tbmKn¨pff kq£vaaqeI§fpsS Iq«v 

(sI.F.bp k¼qÀ®) kvt{] sN¿p¶ {]ZÀi\ ]cn]mSnbpsS 

DZvLmS\ IÀ½w C¶v sshIpt¶cw 4 aWn¡v tIcf \nbak` 

sU]yq«n kv]o¡À hn. iin \nÀhln¡p¶p. 20 slIvSÀ 

Irjn`qanbnÂ 2 Znhk§fnembmWv {]ZÀi\w kwLSn¸n¡p¶Xv.   

Adnbn¸v 

 tIcf ImÀjnI kÀhIemimebpsS Iognepff shffmbWn 

ImÀjnI tImtfPv C³kv{S£WÂ ^manse hn]W\ tI{µ¯nÂ 

\n¶pw t{Km_mKnÂ ]¨¡dn Irjn sN¿p¶Xn\mhiyamb 

DXv]mt\m]m[nIÄ AS§nb Hcp Inäv GI F¶ t]cnÂ IÀjIÀ¡v 

e`yamWv.  ]¯v t{Km _mKnte¡v ]¨¡dn Irjn¡mhiyamb 

hf§fpw, ssPh tcmK \nb{´W D]m[nIfpw DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶ 

Cu Inänsâ hne 225/þ cq]bmWv.  shffmbWn ImÀjnI 



2  

tImtfPnse hnÂ¸\ IudnÂ \n¶pw D]t`màm¡Ä¡v Cu Inäv 

hm§mhp¶XmWv.  IqSpXÂ hnhc§Ä¡pw Inänsâ e`yX 

Dd¸phcp¯p¶Xn\pw 0471þ2383572 F¶ \¼cnÂ 

hnfnt¡XmsW¶v shffmbWn C³kv{S£WÂ ^mw s{]m^kÀ 

Adnbn¨p.  

ഗേവഷണ വി ാനവ ാപന ശി ശാല   

െവ ായണി കാർഷിക േകാേളജിൽ  

ദ ിണേമഖല പാേദശിക കാർഷിക ഗേവഷണ േക ം   C¶pw 

\msfbpambn ഗേവഷണ വി ാനവ ാപന ശി ശാല നട ു ു. 
ശി ശാലയുെട ഉദഘ്ാടനം C¶v രാവിെല 10 മണി  ് െവ ായണി 
കാർഷിക േകാേളജിൽ നി ും ഓൺൈലൻ ആയി ഗൂഗിൾ മീ  ് ആ ിൽ 

േകരള കാർഷിക സർവകലാശാല ൈവസ ് ചാൻസിലർ 

േഡാ.ആർ.ച ബാബു നിർവഹി ും. കാർഷിക േകാേളജ ് ഡീൻ 

േഡാ.എ.അനിൽകുമാർ അ ത വഹി ു  േയാഗ ിൽ  സം ാന 

കാർഷിക വികസന കർഷക േ മ വകു  ്  ഡയറ ർ  േഡാ.വാസുകി 
ഐഎഎസ ് മുഖ  പഭാഷണം നട ും. കർഷകർ  ് പേയാഗ ിൽ 

വരു ാവു  ഗേവഷണ ഫല ൾ  ഉൾെ ടു ിെ ാ ു  നൂതന 

സാേ തിക വിദ കെള ുറി ു  െസമിനാറിൽ വിദഗ് ർ പബ ൾ 

അവതരി ി  ് ചർ  െച ും. െസമിനാറിേനാടനുബ ി ് ഓൺൈലൻ 

കാർഷിക പദർശനവും ഉ ായിരി ു താണ.് 
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Adnbn¸v 

 
േകരള കാർഷിക യ  വൽ രണ മിഷൻ നട ു  20 ദിവസം നീ ു 

നിൽ ു  കാർഷിക യ  വൽ രണ പവർ നപരിശീലന പരിപാടിയിൽ 
േകാഴിേ ാട ് ജി യിെല വിവിധ േ ാ ുകളിൽ ിരമായി താമസി ു  
കാർഷിക േമഖലയിൽ  പവർ ി ുവാൻ താ ര മു  യുവതി യുവാ ളിൽ 
നി ും അേപ  ണി ു ു.  അേപ കർ 18 -40  വയ ്  പായമു വരും 
അതാതു പ ായ ിൽ ിരതാമസ ാരുമായിരി ണം. അേപ കർ േഫാം 
പൂരി ി ് ജനന ീയതി,വിദ ാഭ ാസ േയാഗ ത, താമസ സർ ിഫി ്, 
തിരി റിയൽ േരഖ എ ിവയുെടപകർ ്, േഫാേ ാ പതി  അേപ  കവറിൽ 
കാർഷിക യ  വൽ രണ പവർ ന പരിശീലന അേപ  എെ ഴുതി 

അതാതു പ ായ ിെല  കൃഷിഭവനിൽ  Cu amkw 08 നു 5  മണി ് മുന്പായി 

എ ി ു തേര താണ്.  കൂടുതൽ വിവര ൾ ായി 8281 200673 എ  ന റിൽ 
ബ െ ടാവു താണ് എ ്േകരള സം ാന കാർഷിക യ വൽ രണ മിഷൻ 
ചീഫ ്എ ിക ൂ ീവ് ഓഫീസർ അറിയി ു. 

പ ി നി േരാഗബാധയുെട പ ാ ല ിൽ മൃഗസംര ണ 
വകു ് പുറെ ടുവി ു  ജാ ഗതാ നിർേദശം 

സം ാന ു ആല ുഴ  േകാ യം ജി IfnÂ  പ ി നി  ിരീകരി ി ു  

സാഹചര ിൽ താറാവ ് കർഷകരും െപാതുജന Ä താെഴ റയു  ജാ ഗതാ 

നിർേദശ ൾ പാലിേ താണ.് 
1. ച  പ ികെളേയാ, േരാഗം ബാധി വെയെയേയാ,േദശാടന കിളികെളേയാ, 

ഇവയുെടെയാെ  കാ േമാ ഒെ  ൈകകാര ം െചേ  സാഹചര ം 

വ ാൽ അതിനു മുൻപും േശഷവും ചൂടുെവ വും േസാ ും ഉപേയാഗി ് 
ൈകകൾ ഇടയ് ിെട കഴുകpIbpw ൈകകാര ം െച ുേ ാൾ ൈകയുറയും 

മാ ും നിർബ മായും ധരിേ താണ്. 
2. ന ായി പാചകം െച  മാംസവും മു യും മാ തം ഉപേയാഗി ുക  
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3. നി ളുെട െതാ ടു ് അസാധാരണമാം വിധം പ ികളുെട മരണം 

ശ യിൽ െപ ാൽ അടു ു  മൃഗസംര ണ വകു ിന്െറ ാപന ിൽ 

അറിയി ുക. 

4. പ ികെള ൈകകാര ം െച  േശഷം എെ ിലും ശാരീരിക അസ ത 

അനുഭവെ ാൽ അടു ു  െമഡി ൽ േഡാ െറ ബ െപടുക . 

5. േരാഗം ബാധി  പ ികെള െകാെ ാടു ു തിനും േരാഗബാധിത 

പേദശ ൾ ശുചീകരി ു തിനും ഉേദ ാഗ രുമായി സഹകരി ുക. 

6. ശുചീകരണ ിനായി 2% േസാഡിയം ൈഹേ ഡാ ിഡ്  ലായനി, െപാ ാസിയം 

െപർമ െന ്  ലായനി, കു ായം എ ിവ ഉപേയാഗി ാവു താണ്. 
7. േരാഗബാധേയ  പ ികളു  പേദശ ു നി ും  ഒരു കിേലാമീ ർ 

ചു ളവിലു    പ ികെള വാ ുകേയാ വിൽ ുകേയാ അരുത്. 
Be¸pg PnÃþ ]£n¸\n Adnbn¸v 

Be¸pg PnÃbnse s\SpapSn, Icphmä, XIgn, ]ffn¸mSv F¶o 

]©mb¯pIfnÂ ]£n¸\n ØncoIcn¨ kmlNcy¯nÂ {]Xntcm[ 

\S]SnIÄ DuÀÖnXam¡n. tcmK_m[bpmb ^mapIfnÂ 

tijn¡p¶ XmdmhpIsfbpw ^man\v ]pd¯v Hcp IntemaoäÀ 

Npäfhnepff FÃm hfÀ¯p ]£nIsfbpw ap³IcpXensâ `mKambn 

sIm¶v \in¸n¡p¶Xn\pw AWp\ioIcW¯n\pambn shädn\dn 

tUmIvSÀamcpsS t\XrXz¯nepff ]s¯m³]Xv {ZpXIÀ½ tk\Isf 

\ntbmKn¨p.  IqSpXÂ Øe§fntebv¡v tcmKw ]Icp¶Xv 

XSbp¶Xn\pw a\pjycntebv¡v ]IcmXncn¡p¶Xn\pw Bhiyamb 

ap³IcpXepIÄ kzoIcn¨n«pv.  Be¸pgbnse P´ptcmK \nb{´W 

Hm^oknÂ 24 aWn¡qdpw {]hÀ¯n¡p¶ I¬t{SmÄ dqw Xpd¶n«pv.  
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]£n¸\n kw_Ôn¨ hnhc§Ä \ÂIp¶Xn\pw 

kwib\nhmcW¯n\pambn s]mXpP\§Ä¡v 0477 2252636 എ   

ന രിÂ കണ്േ ടാÄ റൂമിÂ ബ െ ടാം.  
At]£ £Wn¡p¶p 

Xncph\´]pcw PnÃbnse s\¿män³Ic t»m¡nÂ Irjn 

AknÌâv UbdIvSdpsS IognÂ {]hÀ¯n¡m\pt±in¡p¶ ImÀjnI 

tkh\ tI{µ¯nÂ Hcp s^knentääsdbpw 35 kÀÆokv 

s{]msshUÀamscbpw sXscsªSp¡p¶Xn\v At]£ 

£Wn¨psImffp¶p.  At]£IÀ AXnb¶qÀ t»m¡v 

]©mb¯ntem, s\¿män³Ic ap³kn¸menänbntem, XncphÃw 

Irjn`h³ ]cn[nbntem Dff \nhmknIfpw ImÀjnI IÀ½ tkh\w 

\ÂIp¶Xn\v k½Xapffhcpw Bbncn¡Ww.  At]£mt^mdw 

s\¿män³Ic Irjn AknÌâv UbdIvSÀ Hm^oknÂ \n¶pw FÃm 

{]hÀ¯n Znhk§fnÂ e`n¡p¶XmWv. \nÀ±njvS t^md¯nepff 

At]£IÄ ]qcn¸n¨v _Ôs¸« kÀ«n^n¡äpIfpsS ]IÀ¸pIÄ 

klnXw C¶v sshIn«v 4.30þ\v ap¼mbn Irjn AknÌâv UbdIvSÀ 

Hm^okv, 1
st  ^vtfmÀ an\n knhnÂ tÌj³, s\¿män³Ic F¶ 

taÂhnemk¯nÂ e`n¨ncn¡Ww.  IqSpXÂ hnhc§Ä¡v 

0471þ2220066, 0471þ2227122 F¶o \¼cpIfnÂ _Ôs¸SpI.  
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dºÀt_mÀUv kÀ«n^n¡äv tImgvkpIÄ XpS§p¶p 

     

      dºÀt_mÀUv tamfnIypeÀ _tbmfPn & _tbmsSIvt\mfPn 

sSIv\nIvkv, dºdpXv]¶\nÀ½mWw F¶nhbnÂ kÀ«n^n¡äv 

tImgvkpIÄ XpS§p¶p. tIm«b¯pÅ dºÀ s{Sbn\nMv C³Ìnäyq«nÂ 

Cu amkw 20þ\v Bcw`n¡p¶ tImgvkpIfpsS Imemh[n aq¶p 

amkamWv. tImgvkv ^okv 21000 cq]. tamfnIypeÀ _tbmfPn & 

_tbmsSIvt\mfPn sSIv\nIvkv tImgvkv kw_Ôn¨ IqSpXÂ 

hnhc§Ä¡v 0481 2351313 F¶ t^m¬ \¼dntem 7994650941 F¶ 

hmSvkvB¸v \¼dntem _Ôs¸Smhp¶XmWv. dºdpXv]¶ 

\nÀ½mW¯nepÅ tImgvknÂ ]s¦Sp¡m³ XmÂ]cyapÅhÀ 0481 

2353325 F¶ \¼dntem 0481 2353325 F¶ hmSvkvB¸v \¼dntem 

thWw _Ôs¸Sm³.  C sabnÂ: training@rubberboard.org.in  


