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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5065 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന പരിപാടിയിൽ കാർഷിക േമഖലയിെല �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� �റ്  ദിന പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ���ിയ കാർഷിക േമഖലയിെല
�വർ�ന��െട ഫലമായി സാ��ികമാ�ം

ഭൗതികമാ�ം ഉ�ായ േന��ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാരിെ� ��ദിന പ�തി�െട ഭാഗമായി
ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി, ഒ� േകാടി
ഫല��ൈ�ക�െട വിതരണം എ�
പ�തിയി�െട 25 ല�ം ഫല��ൈ�ക�െട

വിതരണം, �ഭി�ം �ര�ിതം - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി, നഗര വഴിേയാര കാർഷിക ച�കൾ, ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ക�നി എ�ീ പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി��ത്. 1) ഓണ�ിന് ഒ� �റം
പ��റി വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി�ക, ഓണ�ാല�് അന�
സം�ാന� നി�ം വ�� പ��റിക�െട േതാത്
�റ�ക എ��മായി�� പ�തി�െട ല��ം. ടി
പ�തിയി�െട 50 ല�ം വി�് പാ��ക�ം 150
ല�ം പ��റി ൈതക�ം വിതരണം െച�ക എ�
ല��ം ൈകവരി�വാ�ം സാധി�. 37 ല�ം
��ംബ�ൾ�് വി�ം ൈതക�ം വിതരണം
െച�വാ�ം, 24000.85 െഹ�റിൽ വീ�വള�ിെല
പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി�വാ�ം, 3.725828 ല�ം
ടൺ �ര�ിത പ��റി ഓണ�ാല�്

ഉ�ാദി�ി�വാ�ം സാധി�. ആയതിനായി പ��റി
വി�് പാ��് വിതരണ�ിന് 500 ല�ം �പ�ം,
പ��റി ൈതക�െട വിതരണ�ിനായി 375 ല�ം
�പ�ം ഉൾെ�െട ആെക 875 ല�ം �പ
െചലവഴി�. 2) ഒ� േകാടി ഫല��ൈ�ക�െട

വിതരണം എ� പ�തി സം�ാന�ിെ� തനത്
ഫല����ം വിേദശ�് നി�് െകാ� വ�്
ന�പിടി�ി�  ്വിളയി�ാൻ കഴി���മായ
ഫലവർ���മായ �ാവ്, മാവ്, മാതളം, പാഷൻ
��്, ചാ� ഇന�ൾ, സേ�ാ�, അവ�ാേഡാ,
ഓറ�്, േപര�, നാരക ഇന�ൾ, �രി�,
കറിേവ�്, െകാടം�ളി, റ��ാൻ, മാേഗാ�ീൻ,
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പ�ായ, വാഴ ഇന�ൾ, ച�ര�ളി, �ാഗൺ ��്,
ലി�ി, പാൽ�ഴം, മിറ�ിൾ ��്, ��ാ�, െവ�്
ഇ��ൻ െചറി, �ഡ്  ആ�ിൾ, ഇ��ൻ �ളി,
സീത�ഴം (അേനാന), ബറാബ, കേ�ഡ്  ആ�ിൾ

(ആ�), െന�ി �ട�ിയ 30 ഇനം
ഫല����െട ഒ� േകാടി ൈതകൾ ഉ�ാദി�ി�്
കർഷകർ�് വിതരണം െച��തി�ം,
െപാ��ല�ളിൽ വ�പിടി�ി��തി�മാ�മാണ്
“ഒ� േകാടി ഫല��ൈതക�െട വിതരണം” എ�
പ�തി ല��മി�ത്. 2021 �ൺ 11 �തൽ 2021
െസപ�ംബർ 17 വെര ഒ�ാം ഘ��ിൽ 25 ല�ം
ഫല��ൈതക�െട വിതരണമാണ്
ല��മി�ി��ത്. ഈ കാലയളവിൽ ��ത ല��ം
�ർ�ീകരി��തി�ം അധികമായി 16.85866
ല�ം ഫല�� ൈതകൾ വിതരണം
നട��തി�ം സാധി�. ഇ�ര�ിൽ ആെക

41.85866 ല�ം ഫല�� ൈതക�െട വിതരണം
�ർ�ീകരി�. ടി പ�തി �കാരം 504.8185 ല�ം
�പ�െട �ാ�്, െലയർ, ടിഷ�കൾ�ർ വാഴ,
വാഴ��്, മ�് ഫല��ൈതകൾ എ�ിവ േകരള
കാർഷിക സർ�കലാശാല, വി.എഫ്.പി.സി.െക.,
അേ�ാ സർ�ീസ്  െസ�ർ/ കാർഷിക കർേ�സന,
��ംബ�ീ, എ�ീ ഏജൻസികൾ വഴി വിതരണം
െച�. 3) �ഭി�ം �ര�ിതം - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി 5000 െഹ�ർ �ല�് ൈജവ �ഷി
െച��തിന് ല��മി�ി��. എ�ാൽ 14
ജി�കളിലായി 88769 കർഷകെര ഉൾെ���ി

ആെക 24986.015 െഹ�ർ �ല�് പ��റികൾ,
െന�്, വാഴ, കിഴ�വർ�വിളകൾ എ�ിവ �ഭി�ം
�ര�ിതം - ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി�െട
ഭാഗമായി �ഷിയിറ�വാൻ സാധി�. 4) നഗര
വഴിേയാര കാർഷിക ച�കൾ നഗര �േദശെ�
വിഷരഹിത പഴം പ��റിക�െട ആവശ�കത

മന�ിലാ�ി ഒ� �ട�െമ� നിലയിൽ
സർ�ാരിെ� 100 ദിന കർ�പ�തി�െട
ഭാഗമായി 2021-22ൽ 100 നഗര വഴിേയാര
കാർഷിക ച�കൾ ആരംഭി�ി��്. �ധാന
ടൗൺ ഷി�കളായ തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
��ർ, േകാഴിേ�ാട്  ജി�കളിൽ 10 വീത�ം മ�
ജി�കളിൽ 6 വീത�ം നഗര വഴിേയാര കാർഷിക
ച�കൾ ആരംഭി�ി��്. ജി�കളിെല നഗര
�േദശ�് ആരംഭി� ഇ�രം വഴിേയാര ച�കൾ
വഴി നാളി�വെര 45.19483 ല�ം �പ �ല�ം വ��
146.314 ടൺ പഴം പ��റികൾ സംഭരി�
വിപണനം നട�ാൻ കഴി�ി��്. 5) ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ക�നിക�െട �പീകരണം �� ദിന
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കർ� പ�തി �കാരം 25 എഫ്.പി.ഒ.ക�െട
�പീകരണമായി�� ല��മി�ി��ത്. എ�ാൽ
സം�ാന �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ിൽ 13
എഫ്.പി.ഒ.കൾ �ാൾ ഫാർേമ�് അ�ി ബിസിന�്
കൺേസാർഷ�ം വഴി�ം, വി.എഫ്.പി.സി.െക �േഖന
31 എഫ്.പി.ഒ.ക�െട�ം രജിേ�ഷൻ
�ർ�ിയായി��്.

(ബി)

കാർഷിക േമഖലയിൽ ��ത കാലയളവിൽ എ�
െതാഴിൽ ദിന�ൾ ��ി�വാൻ
കഴി�ി�െ��് അറി�േമാ; എ�ിൽ
വ��മാ�േമാ?

(ബി) കാർഷിക േമഖലയിൽ ��ത കാലയളവിൽ 39756
െതാഴിൽ ദിന�ൾ �ത��മാ�ം 117500 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ പേരാ�മാ�ം ��ി�വാൻ
സാധി�ി��്. 1) ഓണ�ി� ഒ� �റം പ��റി
പ�തി നട�ിലാ�ിയ� വഴി 4000 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ �ത��മാ�ം 10000 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
പേരാ�മാ�ം ��ി�വാൻ സാധി�. 2) ഒ�
േകാടി ഫല��ൈ�ക�െട വിതരണം പ�തി
നട�ിലാ�ിയതി�െട 15000 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
�ത��മാ�ം 12500 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
പേരാ�മാ�ം ��ി�വാൻ സാധി�. 3) �ഭി�ം
�ര�ിതം - ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �ത��മായി
17280 ഉം പേരാ�മായി 95000 ഉം െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ��ി�ാൻ സാധി�. 4) ആ� ച�ക�െട
നട�ി�് വഴി ആെക 2036 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
��ി�െ��ി��്. 5) �ാൾ ഫാർേമ�് അ�ി
ബിസിന�് കൺേസാർഷ�ം വഴി �പീകരി�
എഫ്.പി.ഒ.കൾ വഴി ഈ േമഖലയിൽ ��ത
കാലയളവിൽ 1440 െതാഴിൽ ദിന�ൾ ��ി�ാൻ
കഴി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


