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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1620 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�ജന�ൾ�് വിതരണം െച�� പ��റി / ഫല�� ൈതകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) �ഷി വ��് �േഖന െപാ�ജന�ൾ�് വിതരണം

െച�� പ��റി ൈതക�ം ഫല��ൈ�ക�ം

യഥാവിധി തെ�യാേണാ �ഷി െച��െത�ം

�ഷി െച�് പ��റിക�ം ഫല��ം

ഉ�ാദി�ി��േ�ാെയ�ം �ഷി ഓഫീസർമാർ

�ഷി �ല�ളിെല�ി പരിേശാധി�്

വിലയി��ാ�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ഷി വ��് �േഖന െപാ�ജന�ൾ�് വിതരണം

െച�� പ��റി ൈതക�െട�ം

ഫല��ൈ�ക�െട�ം �ണനിലവാരം ഉറ�

വ��ിയ േശഷമാണ് �ഷി ഓഫീസർമാർ

കർഷകർ� വിതരണം െച��ത്. പ��റി

ൈതക�ം, ഫല��ൈതക�ം വിതരണം െച�തി�

േശഷം അതാത് വാർഡിെ� �മതല�� �ഷി

അസി��മാർ ഫീൽഡ്  പരിേശാധന നട�ക�ം

�ഷി�ാർ� േവ� നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം

െച� വ��. ഇ� �ടാെത പ��റി �ഷി�ാ��

പരിശീലന പരിപാടികൾ �ഷി ഭവൻ, �ഷി

വ��ിെ� പരിശീലന േക��ൾ, േകരള കാർഷിക

സർ�കലാശാല �ട�ിയവ വഴി കർഷകർ�

നൽകി വ��. പഴവർ� വികസന പ�തി�െട

നട�ി�ിെ� മാർ�േരഖയിൽ തെ� ഓേരാ

വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��ം �ഷിയിട�ൾ സ�ർശി�്

റിേ�ാർ�് നൽ��തിെ� അ�പാതം നി�യി�്

നൽകിയി��്. �ഷി അസി��മാർ അവ�െട

വാർ�കളിൽ വിതരണം നട�ിയി���ം,
ന�പിടി�ി�ി���മായ ��വൻ ഫല ��

ൈതക�േട�ം േമാണി�റിംഗ് നട�വാ�ം

വിതരണം നട�ിയി�� ഫല�� ൈതക�െട

50% േമാണി�റിംഗ് �ഷി ഓഫീസർമാ  ർ

നട�വാ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്. �ടാെത ,
േ�ാ�് തല�ിൽ �ഷി അസി��്

ഡയറ�ർമാർ 25% �ം, ജി�ാ തല�ിൽ �ഷി

െഡപ��ി ഡയറ�ർമാർ 15%�ം �ിൻസി�ൽ �ഷി

ഓഫീസർമാർ 2% �ം ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ി

വ��. പ��റി �ഷി�െട വിവിധ ഘ��ളിൽ

�ഷി ഓഫീസർമാർ �ഷി �ലം സ�ർശി�്

കർഷകർ�് േവ� നിർേ�ശം നൽ���്.
�ഷിയിട�ളിൽ കർഷകർ അഭി�ഖീകരി��

വിവിധ കാർഷിക ���ൾ ഫീൽഡ്
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അസി��മാർ യഥാസമയം �ഷി ഓഫീസർമാെര

അറിയി�ക�ം നടപടി സ�ീകരി�ക�ം

െച���്. �ടാെത �തന �ഷി �റകളായ

�ത�താ �ഷി, മഴമറ �ഷിയിെല വിളവ്, മ�

അ�ബ� ���ൾ എ�ിവ എ�ാ ജി�കളിൽ

നി�ം തിരെ��� കർഷകരിൽ നി�ം നി�ിത

േഫാർമാ�ിൽ േശഖരി�ി��്.

(ബി) ഇെ��ിൽ ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ? (ബി) �ഷി വ��് �േഖന െപാ�ജന�ൾ�് വിതരണം

െച�� പ��റി ൈതക�െട�ം

ഫല��ൈ�ക�െട�ം �ണനിലവാരം ഉറ�

വ��ിയ േശഷമാണ് �ഷി ഓഫീസർമാർ

കർഷകർ� വിതരണം െച��ത്. പ��റി

ൈതക�ം, ഫല��ൈതക�ം വിതരണം െച�തി�

േശഷം അതാത് വാർഡിെ� �മതല�� �ഷി

അസി��മാർ ഫീൽഡ്  പരിേശാധന നട�ക�ം

�ഷി�ാർ� േവ� നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം

െച� വ��. ഇ� �ടാെത പ��റി �ഷി�ാ��

പരിശീലന പരിപാടികൾ �ഷി ഭവൻ, �ഷി

വ��ിെ� പരിശീലന േക��ൾ, േകരള കാർഷിക

സർ�കലാശാല �ട�ിയവ വഴി കർഷകർ�

നൽകി വ��. പഴവർ� വികസന പ�തി�െട

നട�ി�ിെ� മാർ�േരഖയിൽ തെ� ഓേരാ

വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��ം �ഷിയിട�ൾ സ�ർശി�്

റിേ�ാർ�് നൽ��തിെ� അ�പാതം നി�യി�്

നൽകിയി��്. �ഷി അസി��മാർ അവ�െട

വാർ�കളിൽ വിതരണം നട�ിയി���ം,
ന�പിടി�ി�ി���മായ ��വൻ ഫല ��

ൈതക�േട�ം േമാണി�റിംഗ് നട�വാ�ം

വിതരണം നട�ിയി�� ഫല�� ൈതക�െട

50% േമാണി�റിംഗ് �ഷി ഓഫീസർമാ  ർ

നട�വാ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്. �ടാെത ,
േ�ാ�് തല�ിൽ �ഷി അസി��്

ഡയറ�ർമാർ 25% �ം, ജി�ാ തല�ിൽ �ഷി

െഡപ��ി ഡയറ�ർമാർ 15%�ം �ിൻസി�ൽ �ഷി

ഓഫീസർമാർ 2% �ം ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ി

വ��. പ��റി �ഷി�െട വിവിധ ഘ��ളിൽ

�ഷി ഓഫീസർമാർ �ഷി �ലം സ�ർശി�്

കർഷകർ�് േവ� നിർേ�ശം നൽ���്.
�ഷിയിട�ളിൽ കർഷകർ അഭി�ഖീകരി��

വിവിധ കാർഷിക ���ൾ ഫീൽഡ്

അസി��മാർ യഥാസമയം �ഷി ഓഫീസർമാെര

അറിയി�ക�ം നടപടി സ�ീകരി�ക�ം

െച���്. �ടാെത �തന �ഷി �റകളായ

�ത�താ �ഷി, മഴമറ �ഷിയിെല വിളവ്, മ�

അ�ബ� ���ൾ എ�ിവ എ�ാ ജി�കളിൽ
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നി�ം തിരെ��� കർഷകരിൽ നി�ം നി�ിത

േഫാർമാ�ിൽ േശഖരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


