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മത്സര

വിജയികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവാർഡുകൾ നൽകുന്നതാണ്

മുഖ്യമന്ത്രിയു ന്റെ റൂറൽ ഇന്റനാകേഷൻ അോർഡ്
(ഒന്റരണ്
ണ ം)
റൂറൽ ഇന്റനാകേഷൻ അോർഡു േൾ (പരമാേധി
രന്റെണ്
ണ ം)
റൂറൽ ഇന്റനാകേഷൻ അോർഡ് കഫാർ േുമൺ
(ഒന്റരണ്
ണ ം)
റൂറൽ ഇന്റനാകേഷൻ അോർഡ് കഫാർ
റ ു ഡെസ്ത് (പരമാേധി രന്റെണ്
സ്ത
ണ ം)
പ്രാകേശിേ റൂറൽ ഇന്റനാകേഷൻ അോർഡു േൾ
(ഓകരാ പ്രാകേശിേ RIM-ൽ നിന്നം പരമാേധി 3
അോർഡു േൾ)

Rs. 1,00,000/- +

സ്തർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Rs. 25,000/- േീതം+
Rs. 25,000/-+

സ്തർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സ്തർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Rs. 10,000/- േീതം+

സ്തർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Rs. 5,000/- േീതം+

സ്തർട്ടിഫിക്കറ്റ്

രജിസ്ട്രേഷൻ
പ രയമുള്ള ഗ്രാമീണ് ഗകേഷേരം സ്താകേതിേഗകേഷേരം േിേയാർത്ഥിേളും
RIM-2021 ൽ പന്റേെു ക്കാൻ താല
ഗ്രാമീണ് സ്താകേതിേ േിേയയിൽ താൽപരയമുള്ളേരം ഇതികനാന്റൊപ്പം നൽേിയിട്ടുള്ള രജിസ്ത് കേഷൻ കഫാറം
പൂരിപ്പിച്ച് 2021 ജുൺ 30-ന് മുമ്പ് താന്റെ പറയു ന കമൽേിലാസ്തത്തിൽ തപാൽ േെികയാ ഇന്റമയിൽ േെികയാ

KERALA STATE COUNCIL FOR SCIENCE, TECHNOLOGY & ENVIRONMENT

Rural Innovators’ Meet

അയച്ചുതകരെതാണ്് .
**പ്രാകേശിേ

RIM-േളുകെയു ം,

പ്രസ്തിദ്ധീേരിക്കുനതിന്

സ്തംസ്ത് ഥാനതല

പുറകമ

RIM-ൽ

RIM-ന്റെയു ം

റ ർ
രജിസ്ത

അറിയിക്കുനതായിരിക്കും

തീയതിേൾ

ന്റെയ്യുന

എല
ല ാ

KSCSTE

ന്റേബ് സസ്തറ്റിൽ

ഗ്രാമീണ്

ഗകേഷേകരയു ം

കേരള ശാസ്ത് ര സ്താകേതിേ പരിസ്തഥിതി േൗൺസ്തിലിന്റെ

കൂെു തൽ േിേരങ്ങൾക്ക് ബന്ധന്റപ്പെു േ

ഗ്രാമീണ രവേഷക സംരമം

Dr. Sherin B. M.
Co-ordinator, RIM-2021
KSCSTE

RIM 2021

Ph: +916282060950
e-mail: rim2021kscste@gmail.com
sherin.kscste@kerala.gov.in

KERALA STATE COUNCIL FOR SCIENCE, TECHNOLOGY & ENVIRONMENT
(An Autonomous Institution of Science and Technology Department, Govt. of Kerala)

Sasthra Bhavan, Pattom, Thiruvananthapuram - 695 004
Ph : + 91-471-2548200, E-mail : mail[dot]kscste[at]kerala[dot]gov[dot]in
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വകരള ശാസ്തഗ്ര സാവേരിക പരിസ്ഥിരി കൗൺസിൽ (KSCSTE)
ഭ്ാരതത്തിന്റല ഭൂരിഭ്ാഗം ജനങ്ങളും കൃഷിയിലും അനുബന്ധ ന്റതാെിലിലും ഏർന്റപ്പട്ടിരിക്കുനതിനാൽ ഗ്രാമീണ് സ്താകേതിേ
േിേയയു ന്റെ േിേസ്തനം, നമ്മുന്റെ രാജയത്തിൻന്ററ േിേസ്തനന്റത്ത നിർണ്
ണ യിക്കുന അെിസ്ത് ഥാന ഘെേമാണ്് . ഗ്രാമീണ്
സ്താകേതിേ

േിേയ

ോർഷിേ

ോർഷികേതര

കമഖ്ലയു ന്റെ

സ്തമൂലമായ

േിേസ്തനത്തിനും

ന്റതാെിൽ

സ്താധയത

േർധിപ്പിക്കുനതിനും ഉതകുനതാണ്് . ഭ്ാരതത്തിന്റല പല സ്തർക്കാർ/ സ്തർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്ത് ഥാപനങ്ങളും ഈ രംഗത്ത്
പ്രേർത്തിക്കുന്നന്റെേിലും ഗ്രാമീണ് ഗകേഷണ്ാനന്തര ഫലങ്ങൾ പരിമിതമായി മാരകമ ഗ്രാമീണ് കമഖ്ലയ് ക്ക്
ലഭ്ിക്കുന്നള്ളൂ. കേരളത്തിന്റല ഗ്രാമീണ് കമഖ്ലയ് ക്ക് ഉതകുന രീതിയിലുള്ള ഗ്രാമീണ് സ്താകേതിേ േിേയേൾ
േിേസ്തിപ്പിക്കുനതിനും പ്രെരിപ്പിക്കുനതിനും കേെ കപ്രാത്സാഹനം ഗ്രാമീണ് ഗകേഷേർക്ക് നൽകേെതം, അേന്റര
കേശീയ ശാസ്ത് ര ഗകേഷണ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധന്റപ്പെു കത്തെതം അതയന്താകപക്ഷിതമാണ്് . ഈ ലേ് ഷയം മുനിൽ
േെുന്റോൊണ്് കേരള സ്തംസ്തഥാന ശാസ്ത് ര സ്താകേതിേ പരിസ്തഥിതി േൗൺസ്തിൽ എല
ല ാ േർഷേും ഗ്രാമീണ് ഗകേഷേ
സ്തംഗമം (Rural Innovators' Meet) സ്തംഘെിപ്പിക്കുനത് .

RIM-2021 ഗ്പേർത്തന ഗ്കമീകരണം
കോേിഡ് 2019 മഹാമാരിയു ന്റെ സ്താഹെരയത്തിൽ, സ്തർക്കാർ മാനേണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രെു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ്്
ഗ്രാമീണ് ഗകേഷേ സ്തംഗമം-2021 (RIM-2021) ക്രമീേരിച്ചിരിക്കുനത് . ആേയ ഘട്ടമായ പ്രാകേശിേ ഗ്രാമീണ് ഗകേഷേ സ്തംഗമം
കേരളത്തിന്റല ഈരെ് ജില
ല േൾ േീതം താന്റെ പറയു ന ക്രമത്തിൽ സ്തംഘെിപ്പിക്കുനതാണ്് .
ജില
ല േൾ

സ്തംഘാെേർ

തിരേനന്തപു രം, ന്റോല
ല ം

KSCSTE ന്റഹഡ് േവ ാർകട്ടെ് സ്ത് , തിരേനന്തപു രം

പത്തനംതിട്ട, ഇെു ക്കി

അമൽ കജയാതി കോകളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ോഞ്ഞിരപ്പള്ളി

കോട്ടയം, ആലപ്പുെ

റ ിറ്റ്യറ്റ്
KSCSTE- ശ്രീനിവോസ രോമോനുജം ഇൻസ
ു ് ത

ോർ തേസിക്ക് സ ൻസസ് (SRIBS), തകോട്ട ം

എറണ്ാകുളം, തൃശ
ൂ ർ

KSCSTE- തകരള വന ഗതവഷണ സഥോപനം (KFRI), പീച്ചി

പോലക്കോട് , മലെുറം

ഇങ്കെതേറ്റ്ട് റു റൽ ങ്കടക് തനോളജി ങ്കസെർ (IRTC), പോലക്കോട്

കോെികക്കാെ് , േയനാെ്

റ ിറ്റ്യറ്റ്
KSCSTE- മലേോർ ങ്കേോട്ടോണിക്കൽ ഗോർഡൻ ആൻഡ് റിങ്കസർച്ച് ഇൻസ
ു ് , കോെികക്കാെ്

േണ്
ൂ ർ, ോസ്തർകഗാഡ്

ഗേ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോകളജ് , േണ്
ൂ ർ

ഗകേഷേർക്ക്

തങ്ങളുന്റെ സ്താകേതിേ േിേയ അേതരിപ്പിക്കുനതിനുള്ള അേസ്തരം
ഒരക്കുനതായിരിക്കും. ഓൺസലൻ അേതരണ്ത്തിന് ആേശയമായ സ്താകേതിേ സ്തഹായം പ്രാകേശിേ RIM
സ്തംഘെിപ്പിക്കുന

ആർന്റക്കാന്റക്ക പന്റേെു ക്കാം ?
• േയേ് തിേൾ, േിേയാത്ഥിേൾ , ഗകേഷണ് സ്തഥാപനങ്ങൾ, സ്തർക്കാർ ഇതര സ്തംഘെനേൾ എനിേർക്ക് പന്റേെു ക്കാം.
•

നിലേിന്റല കോേിഡ് സ്താഹെരയം മൂലം സ്തംസ്ത് ഥാനതല RIM-ൽ കനരിട്ട് പങ്കുകെരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഗ്രാമീണ്
ഓൺസലനിലൂന്റെ

സ്ത് ഥാപനങ്ങളിലൂന്റെ

പ്രാകേശിേ RIM ൽ പന്റേെു ക്കാൻ ലഭ്ിക്കുന അകപക്ഷേൾ േിേഗ്ദ്ധ സ്തമിതി പരികശാധിക്കുേയു ം സ്താകേതിേ േിേയയു ന്റെ
കയാഗയതയു ന്റെ അെിസ്തഥാനത്തിൽ RIM ൽ പന്റേെു പ്പിക്കുനതായിരിക്കും. തിരന്റഞ്ഞെു ക്കുനേന്റര ഇന്റമയിൽ/ കഫാൺ േെി
അറിയിക്കുനതായിരിക്കും. പ്രാകേശിേ RIM- ന്റല േിജയിേൾ (2-3 േിജയിേൾ) സ്തംസ്ത് ഥാനതല RIM-കലയ് ക്ക്
പ്രാകേശിേ

RIM

ൽ

പന്റേെു ക്കുന

എല
ല ാ

ഗ്രാമീണ്

ലഭ്യമാക്കുനതായിരിക്കും.

സ്തംസ്ത് ഥാനതല

RIM-2021 ന്റെ പ്രധാന പരിപാെിേൾ

പന്റേെു ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുനേർ തങ്ങളുന്റെ ജില
ല യ് ക്കനുസൃതമായ പ്രാകേശിേ RIM-ൽ പന്റേെു കക്കെതാണ്് .

തിരന്റഞ്ഞെു ക്കന്റപ്പെു ം.

ഗകേഷേർക്ക്

േിജയിേൾക്ക് സ്തംസ്ത് ഥാനതല RIM-ൻന്ററ സ്തമാപന െെങ്ങിൽ അോർഡ് നൽകുനതാണ്് .

കേരളത്തിൽ നിന്നമുള്ള അകപക്ഷേൾ മാരകമ RIM കലക്ക് പരിഗണ്ിക്കുേയു ള്ളൂ

RIM 2021-ൽ

ഗ്രാമീണ്

ഗകേഷേർക്കും

സ്തർട്ടിഫിക്കറ്റ്

നൽകുനതായിരിക്കും. സ്തംസ്ത് ഥാനതല RIM, കേരള ശാസ്ത് ര സ്താകേതിേ പരിസ്തഥിതി ന്റേൗൺസ്തിൽ അനുകയാജയമായ
തരത്തിൽ സ്തംഘെിപ്പിക്കുനതാണ്് . RIM-ൽ പങ്കെടു ക്കുന്ന േോമീണ ഗതവഷകർക്ക് KSCSTE നിശ്ച ിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകോരം
ോത്രോ ചിലവ് നല് ുന്ന ോ ിരിക്കും. ഇത പറ്റ്ി ു ള്ള കൂടു ൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ങ്കവേ് സസറ്റ്് സന്ദർശിക്കുക

1.1 മിേച്ച

ഗ്രാമീണ് സ്താകേതിേ േിേയ േന്റെത്തുനതിനുള്ള മത്സരം (Contest).

1.2 ലളിതേും
1.3

പ്രാകയാഗിേേുമായ സ്താകേതിേേിേയേളും ഉൽപനങ്ങളുമാണ്് മത്സരത്തിന് പരിഗണ്ിക്കുേ.

നൂതനതവ മുള്ള സ്താകേതിേ േിേയേൾ മാരകമ മത്സര േിഭ്ാഗത്തിൽ പരിഗണ്ിക്കുേയു ള്ളു. മുമ്പുള്ള RIM-ൽ

പങ്കെടു ത്തത ോ നൂതനതവ ം നഷ് ടങ്കെടു കത ോ ന്റെയ് ത സ്താകേതിേ േിേയേൾ പരിഗണ്ിക്കുനതല
ല .
1.4

കോേിഡിന്റെ സ്താഹെരയത്തിൽ മുൻേർഷങ്ങളിൽ ഉൊയിരന േെുപിെു ത്തങ്ങളുന്റെ പ്രേർശനം എന ോറ്റഗറി

ഇത്തേണ് ഉൊയിരിക്കുനതല
ല .

