കാർശികകാല്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇ-ഴിഩണി
ഴിത്തുമുതൽ ഴിഩണിഴരയയുള്ള ഴിഴയങ്ങൾ കർശകർക്ക് നൽകുന്നതിനാമി
കാർശിക ഴികഷന കർശകകേഭഴകുപ്പ്, സ്മാൾ പാർകഭഴ്സ് അഗ്രിഫിഷിനഷ്
കൺകഷാർശയം എന്നിഴയുരെ കനതൃതവത്തിൽ www.krishi.info എന്ന കഩാർട്ടലം കാൾ
രഷന്ററം പ്രഴർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക കാർശിക ഷാകേതിക ഴിദ്യകൾ ഉഩകമാഗിച്ച്
ഭികച്ച ഴിലഴ് ഉല്പാദ്ിപ്പിക്കുകപാഴം കർശകരന്റ ഉല്പന്നങ്ങൾ നല്ല ഴിറയ്ക്ക് ഴിഩണനം
നെത്തുഴാനുള്ള ഷംഴിധാനത്തിരന്റ ആബാഴം മൂറം കർശകന് നല്ല ഴിറ റബിക്കുന്നില്ല.
ഈ അഴസ്ഥയ്ക്ക് വാവവതഩയിസായം കാണുന്നതിനും കർശകരന്റ ഴിലഴിന് കൂടുതൽ
കച്ചഴെക്കാരയ ആകർശിക്കുന്നതിനും കലാഫൽ
തറത്തിൽ പുതിമ ഴിഩണി
കരണ്ടത്തുന്നതിനും

ഷസാമകഭാകുന്ന

യീതിമിൽ

„ഇ-ഴിഩണി‟,

ഴിഴയഷകേതം‟,എന്നീ
ആൻകരാമിഡ്
രഭാബഫൽ
www.krishi.info എന്ന കഩാർട്ടലം ഷജ്ജീകയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

„കാർശിക

ആപ്ലികക്കശനുകളം

കർശകർക്ക് 1800-425-1661 എന്ന കൊൾഫ്രീ നപയികറാ 9447051661 എന്ന
ഴാട്ഷ്ആപ്പ് നപയികറാ ഴിലിച്ച് ഴിഩണനം നെത്തുഴാനുള്ള ഴിലകളരെ ഴിഴയം
നൽകാവുന്നതാണ്.
ഇതു കൂൊരത താരളപ്പരയുന്ന യീതിമിലം ഴിലകളരെ അലഴ്
അരിമിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇ –രഭമിൽ: info@krishi.info
കപസ്ബുക്ക്: www.facebook.com/krishiinfo
െവിറ്റർ: https://twitter.com/farminginfo
ഩിന്റരസ്റ്റ്: www.pinterest.com/farminginfo
ഴിൽക്കുഴാനുള്ള ഴിലകളരെ ഴിവദ്ഴിഴയങ്ങൾ, ഴിലഴിരന്റ അലഴ്, ഴിലഴ്
റബയഭാകുന്ന തീമതി, പ്രതീേിക്കുന്ന കുരഞ്ഞഴിറ, കൂെിമ ഴിറ, കർശകരന്റ കപാൺ
നപർ തുെങ്ങിമഴ www.krishi.info
എന്ന കഩാർട്ടൽ ഴളി നൽകി ഴിഩണനം
നെത്തുഴാൻ ഷാധിക്കും
“ഇ-ഴിഩണിയും” “കാർശിക ഴിഴയ ഷകേതവും” കകയലത്തിരന്റ സയിത
സ്പന്ദനഭാമി ഭാരിക്കളിഞ്ഞു. ഴിഴയ ഷാകേതിക കഭഖറമിരറ നൂതന ഩയീേണം എന്ന
നിറമിൽ ഴൻഴിജമഭാമ ഈ യണ്ട് ആപ്ലികക്കശൻനുകളം കൃശിക്കും കർശകർക്കും ഒരു
മുതൽക്കൂട്ടാണ്.
കാർശിക ഴിഴയ ഷകേതം എന്ന ആൻകരാമിഡ് ആപ്ലികക്കശൻ ഴളി
കൃശിക്കാർക്ക് ഴിലകൾ ഴിൽക്കുഴാനും കച്ചഴെക്കാർക്ക് ഴിലകൾ ഴാങ്ങുഴാനും ഷാധിക്കും.
ഴാങ്ങൽ/ഴിൽക്കൽ
ആഴവയഭാമ
ഴിലകൾ
ഈ ആപ്ലികക്കശനിൽ കഩാസ്റ്റ്

രെയ്യാവുന്നതാണ്. ഴാങ്ങലം ഴിൽക്കലം ഒരു കപാൺ കാൾ ഴളി ഴലരയ എളപ്പത്തിൽ
ഷാധയഭാണ്. കർശകരുരെ പ്രധാന പ്രശ്നഭാമ ഴിഩണനം ഴലരയ കായയേഭഭാമി
ബകകായയം രെയ്യുന്ന ഷാകേതഭാണ് യാജയരത്ത തരന്ന ആദ്യരത്ത കഷാശയൽ ഭീഡിമ
ഇന്റകഗ്രറ്റ് രെയ്ത കാർശിക ഴിഴയ ആപ്ലികക്കശൻ ആമ "കാർശിക ഴിഴയ ഷകേതം".
രഭാബഫൽ ആപ്ലികക്കശൻ ഉഩകമാഗിക്കാൻ അരിമാത്തഴർക്കും ഇതിൽ ഩങ്കുകെയാം
എന്നതാണ് ഈ ഩദ്ധതിയുരെ പ്രധാന ഷഴികവശത. കർശകർക്ക് ഒരു കപാൺ
കകാലിലൂരെ ഩച്ചക്കരികൾ ഴിൽക്കുഴാനുള്ള ഉള്ള ഷൗകയയം ഇതിൽ ഒരുക്കിമിട്ടുണ്ട്.
ഩയീേണാർത്ഥം കറാഞ്ച് രെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-ഴിഩണി, കാർശിക ഴിഴയഷകേതം
എന്നീ രഭാബഫൽ ആപ്ലികക്കശനുകൾ ഗൂഗിൾ കപ്ലകസ്റ്റാരിൽ നിന്നും ഷൗജനയഭാമി
ഡൗൺകറാഡ്
രെയ്യാവുന്നതാണ്. ഴാങ്ങലം ഴിൽക്കലം കൂടുതൽ എളപ്പത്തിൽ
ബകകായയം രെയ്യാൻ ഇ-ഴിഩണി എന്ന രഭാബഫൽ ആപ്പ് മുകഖന ഷാധിക്കുന്നതാണ്.
ഡൗൺകറാഡ് രെയ്തത്തിനു കവശം രഭാബഫൽ ആപ്ലികക്കശൻ യജിസ്റ്റർ രെയ്താൽ
ഴിൽക്കുഴാനുള്ള കാർശിക ഴിലയുരെ ഴിഴയങ്ങൾ കഩാസ്റ്റ് രെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഴിലരഴടുക്കുന്ന ഷഭമവും തീമതിയും മുൻകൂട്ടി ഇതിൽ അഩ്കറാഡ് രെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇങ്ങരന രെയ്യുകപാൾ ഴിലകളരെ റബയത മുൻകൂട്ടി അരിമാൻ ഷാധിക്കുകയും അത് റബയത
കുരവുള്ള സ്ഥറകത്തയ്ക്ക് അമക്കുഴാനും ഷാധിക്കും. ഷാധായണക്കാർക്കു ഴലരയ
ഏളപ്പത്തിൽ ഉഩകമാഗിക്കാൻ ഷാധിക്കുന്ന ഈ ഩദ്ധതി ഷാകേതിക ഴിദ്യയുരെ നൂതന
ഷാധയതൾ പ്രകമാജനരപ്പടുത്തി കർശകരുരെ
കേഭത്തിനാമാണ്
ഴിബാഴനം
രെയ്തിയിക്കുന്നത്.
ഴിലകൾ ഴിൽക്കാൻ രെകയ്യണ്ടത്
1 കാർശിക ഴിഴയ ഷകേതം അരല്ലേിൽ ഇ-ഴിഩണി എന്ന രഭാബഫൽ ആപ്ലികക്കശൻ
ഗൂഗിൾ കപ്ല കസ്റ്റാരിൽ നിന്നും ഷൗജനയഭാമി ഡൗൺകറാഡ് രെയ്യുക.
2 യജിസ്റ്റർ രെയ്യുക ( രഭാബഫൽ നപർ രഴയിപികക്കശൻ നിർഫന്ധഭാണ് )
3 ഴിൽക്കുക ( Sell) ഓപ്ശൻ തിയരഞ്ഞടുക്കക .
4 ഴിൽക്കാനുകേവിക്കുന്ന കാർശിക ഴിലയുരെ ഴിഴയങ്ങൾ ബെപ്പ് രെയ്യുക ( കഩയ് ,
ഴിബാഗം, തൂക്കം , കുരഞ്ഞ ഴിറ , കൂെിമ ഴിറ , റബയഭാമ ദ്ിഴഷങ്ങൾ ) എന്നിഴ കപാകട്ടാ
ഷസിതം അഩ്കറാഡ് രെയ്യുക.

അഩ്കറാഡ് രെയ്യുന്ന ഴിഴയങ്ങൾ തത്സഭമവും ഡിപ്പാർറ്റുരഭന്റ്, കസാർട്ടികകാർഩ്
കച്ചഴെക്കാർ എന്നിഴർക്ക്
റബിക്കുകയും അതികേൽ കഴണ്ട നെഩെികൾ
ബകരക്കാള്ളുകയും രെയ്യുന്നതാണ്.

ഴിലകൾ ഴാങ്ങുഴാൻ രെകയ്യണ്ടത്
കാർശികകാല്പന്ന ഷംബയണ ഏജൻഷികൾ, കച്ചഴെക്കാർ, രഩാതുജനങ്ങൾ
എന്നിഴർക്ക് രഭാത്തഭായും െില്ലരമായും ഴാങ്ങുഴാനുള്ള ഷൗകയയം "കാർശിക ഴിഴയ
ഷകേതത്തിൽ" റബയഭാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഴാങ്ങാൻ ആഗ്രസിക്കുന്ന കാർശിക ഴിലയുരെ
ഴിവദ്ംവങ്ങൾ
(ഡിഭാന്റ്)
ആപ്പ്ലികക്കശനിൽ
കഩാസ്റ്റ്
രെയ്യാവുന്നതാണ്.
1 കാർശിക ഴിഴയ ഷകേതം അരല്ലേിൽ ഇ-ഴിഩണി എന്ന രഭാബഫൽ ആപ്ലികക്കശൻ
ഗൂഗിൾ കപ്ല കസ്റ്റാരിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആമി ഡൗൺകറാഡ് രെയ്യുക.
2 യജിസ്റ്റർ രെയ്യുക ( രഭാബഫൽ നപർ രഴയിപികക്കശൻ നിർഫന്ധഭാണ് )
3 ഴാങ്ങുക ( Buy) ഓപ്ശൻ തിയരഞ്ഞടുക്കക .
4 ഴാങ്ങാനുകേവിക്കുന്ന കാർശിക ഉൽപ്പന്നത്തിരന്റ ഴിഴയങ്ങൾ ബെപ്പ് രെയ്ത കവശം
കഩാസ്റ്റ് രെയ്യുക.

ഩയീേണാെിസ്ഥാനത്തിൽ കർശകർക്ക് അഴരുരെ ഉല്പന്നങ്ങൾ കാർശിക
ഴിഴയഷകേതം കഩാർട്ടൽ ഴളി ഴിൽക്കുഴാനും കച്ചഴെക്കാർ , ഷംബയണ ഏജൻഷികൾ,
ഇകക്കാകശാപ്പുകൾ, സൂപ്പർ ഭാർക്കറ്റുകൾ, അകഗ്രാഫഷാറകൾ, രഩാതുജനങ്ങൾ
എന്നിഴർക്ക് ഉല്പന്നങ്ങൾ കർശകയിൽ നിന്നും ഴാങ്ങുഴാനും ഇതുഴളി ഷാധിക്കും. നമ്മുരെ
കാർശികകാല്പന്നങ്ങൾക്ക് കലാഫൽ ഴിഩണി കനെിരമടുക്കുഴാനും രഭച്ചരപ്പട്ട ഴിറ
ഉരപ്പാക്കുഴാനുമുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുഴടുഴയ്പാണ് ഇത്. എല്ലാ കർശകർക്കും,
കച്ചഴെക്കാർക്കും ഈ നഴീന ഷൗകയയം ഴിനികമാഗിച്ച് ഴിഩണിമിൽ നിന്നും കനട്ടം
രകായ്യാവുന്നതാണ്.

