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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2961 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ���ട്  പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) ക�ാേനാട്  എസ് .സി. െസാൈസ�ി �േഖന
സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ�� മ���ട്

പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ ���ാടി
ജലേസചനപ�തി�െട ഭാഗമായി വ��
െപ�വ�ാ�ഴി ജലസംഭരണയിൽ 100
മ����കൾ �ാപി�ക�ം െപ�വ�ാ�ഴി
(ക�ാേനാട്) പ�ികജാതി, പ�ിക വർ� സഹകരണ
സംഘ�ിെല അംഗ�െള
�ണേഭാ�ാ�ളാ�ിെകാ�് മ���ഷി

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ക�ം െച�. 6:4:4 മീ�ർ
വലി��ി�� 100 ��കൾ �ാപി�െകാ�ാണ്

മ���ഷി നട�ി വ��ത്. ഗി�് മ���െള

�ടാെത, െപ�വ�ാ�ഴി ജലസംഭരണിയിെല
മ���ഷി�് അ�േയാജ�െമ� ക� പേ�ഷ�സ്
(ആസാം വാള), അനാബാസ്  ഉൾെ�െട 3
ല�േ�ാളം മ�����ൾ നിേ�പി�്
മ���ഷി �വർ�ന�ൾ നട�ി വ��.
െപ�വ�ാ�ഴി പ�ികജാതി, പ�ിക വർ�
മ��െ�ാഴിലാളി സഹകരണ സംഘ�ിെല

അംഗ�ളായ 100 �ണേഭാ�ാ�െളയാണ് ��
മ���ഷി�മായി ബ�െ�� �വർ�ികൾ�ായി

െതരെ���ി��ത്. പ�തി�മായി
സഹകരി�� �ണേഭാ�ാ�ൾ�്

ദിവസേവതനമായി 600/- �പയാണ്
നി�യി�ിരി��ത്. മ��വിളെവ��ം വിപണന�ം
ആരംഭി�� �റ�് ലാഭ�ിെ� നി�ിത
വിഹിത�ം �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��താണ്.
മ���ഷി �വർ�ന�ൾ�േവ� പരിശീലനം
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് അഡാ�് �േഖന നൽകി
വ��. ജലസംഭരണികളിെല മ���ഷി�െട ഒ�
സംേയാജിത വികസനമാണ് േമൽ പരാമർശി�
പ�തിെകാ�് ഉേ�ശി��ത്. മ���ഷി വഴി
ഉത്�ാദി�ി�� മ��ം േകട്  �ടാെത
��ി��തി�ം അവ വിപണനം െച��തി�ം
േവ��തി�� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ം
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പ�തിയിൽ ഉൾെ���. ജലസംഭരണികെള
ആ�യി�  ്ജീവി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട�ം ജീവിത
നിലവാരം െമ�െ����തി�ം,
ജലസംഭരണിക�െട ��ിര വികസന�ി�ം,
റിസർേവായർ േകാ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികെള
ശ�ിെ����തി�ം 100 ടൺ
മേ��ാൽ�ാദന�ം ടി പ�തി �േഖന ല��മി��.

(ബി) െപ�വ�ാ�ഴി ഡാമിൽ നട�ിലാ�ി വ��
മ���ട്  പ�തിയിൽ എ� േപർ�ാണ് െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�ാൻ കഴി��ത്; ��ത പ�തിയി�െട
സർ�ാർ ല��മി��ത് എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ ���ാടി
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െപ�വ�ാ�ഴി ജലസംഭരണയിൽ 100
മ����കൾ �ാപി�ക�ം െപ�വ�ാ�ഴി
(ക�ാേനാട്) പ�ികജാതി, പ�ിക വർ� സഹകരണ
സംഘ�ിെല അംഗ�െള
�ണേഭാ�ാ�ളാ�ിെകാ�് മ���ഷി

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ക�ം െച�. 6:4:4 മീ�ർ
വലി��ി�� 100 ��കൾ �ാപി�െകാ�ാണ്

മ���ഷി നട�ി വ��ത്. ഗി�് മ���െള

�ടാെത, െപ�വ�ാ�ഴി ജലസംഭരണിയിെല
മ���ഷി�് അ�േയാജ�െമ� ക� പേ�ഷ�സ്
(ആസാം വാള), അനാബാസ്  ഉൾെ�െട 3
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െതരെ���ി��ത്. പ�തി�മായി
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നി�യി�ിരി��ത്. മ��വിളെവ��ം വിപണന�ം
ആരംഭി�� �റ�് ലാഭ�ിെ� നി�ിത
വിഹിത�ം �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��താണ്.
മ���ഷി �വർ�ന�ൾ�േവ� പരിശീലനം
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് അഡാ�് �േഖന നൽകി
വ��. ജലസംഭരണികളിെല മ���ഷി�െട ഒ�
സംേയാജിത വികസനമാണ് േമൽ പരാമർശി�
പ�തിെകാ�് ഉേ�ശി��ത്. മ���ഷി വഴി
ഉത്�ാദി�ി�� മ��ം േകട്  �ടാെത
��ി��തി�ം അവ വിപണനം െച��തി�ം
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റിസർേവായർ േകാ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികെള
ശ�ിെ����തി�ം 100 ടൺ
മേ��ാൽ�ാദന�ം ടി പ�തി �േഖന ല��മി��.

(സി)
മ���ട്  പ�തി�െട മ�� വിപണന
സാധ�തകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് സർ�ാർ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

(സി) മ��വിപണന �ാ�കൾ വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ
�ാപി�� കാര��ം �ടിെല മ���െള

ജീവേനാെട വിപണനം നട��തി�� "ൈലഫ്
ഫിഷ്  മാർ��ിംഗി�� സാധ�ത�ം
പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


