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കുടുംബശ്രീയുമോയി ബന്ധപ്പെട്ു ശ്രവർത്ിക്ുന്നവർ 
അറിഞ്ിരിഷക്ണ്ടപ്െലോം ഈ ്രംകെിയിലുണ്ടട്. 
ഇക്ോര്ം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളോയ 
ബന്ധുമിശെോദികഷളോട് ഇന്നുെപ്ന്ന ്രറയുക

കാർഷസിക മേഖലയസിൽ കഴസിഞ്ഞ 
ഒന്നര ദ്ാബദോയസി വസിപ്ലവക
രോയ ോറ്റങ്ങൾ വരുത്ാൻ കു

്ടുംബശ്ടീക്ു ് ാധസിച്സിട്ുണ്ട്. സശ്ടീ കയൂട്ായേ
യസിലയൂട്ട ്ങ്ങൾക്ാവ്്ോയ ഭക്ഷണം ഒരു
ക്ാൻ ഈ കാലയളവസിൽ ് ാധസിച്സിട്ുണ്ട്. കഴസി
ഞ്ഞ വർഷം 65,000 ്ംഘകൃഷസി ശ്യൂപ്ുകളാ
യസി 51,112 ടെ.ഭയൂേസിയസിൽ കൃഷസിടെയ്സിരുന്നു. 
നസിലവസിൽ നാലു മേഖലകളസിലായസി കു്ടുംബ
ശ്ടീ അം്ങ്ങൾ കൃഷസി ടെയ്ുവരുന്നു. 3213 
ടെക്ടറസിൽ പച്ക്റസിയും 310 ടെക്ടറസിൽ കസിഴ
ങ്ങുവർ്ങ്ങളും 2000 ടെക്ടറസിൽ വാഴയും 8465 
ടെക്ടറസിൽ ടനലും കൃഷസിടെയ്ു വരുന്നു. 
നസിലവസിൽ വയനാ്ടു ജസിലയസിലാണ് ഏറ്റവും മലാ
ക്ൽ കൃഷസി ന്ടന്നുവരുന്നത്.

കു്ടുംബശ്ടീ വഴസി ഉൽപാദസിപ്സിക്ുന്ന പച്
ക്റസികളുട്ട ശപധാന വസിപണസി കു്ടുംബശ്ടീ 
ഓണച്ന്തകളാണ്. കഴസിഞ്ഞ ഓണക്ാലത്ട് 
31 മകാ്ടസിയുട്ട വസിറ്റുവരവ് കു്ടുംബശ്ടീക്ു
മന്ടാൻ ്ാധസിച്ു. ഇ്സിൽ 12 മകാ്ടസി കാർഷസി
കമേഖല ഉൽപന്നങ്ങളസിൽനസിന്നു ലഭസിച്സിട്ുണ്ട്. 
ഈ ഓണക്ാലത്ു കഴസിഞ്ഞ വർഷമത്
ക്ാൾ വസിപുലോയും കാര്ക്ഷേോയും  ഓണ
ച്ന്തകൾ ്ംഘ്ടസിപ്സിക്ുന്ന്ാണ്. കയൂ്ടാട് 
ഈ ഓണക്ാലത്ു മകരളത്സിടല കു്ടുംബ
ങ്ങൾക്ു വസിഷരെസി് പച്ക്റസികൾ ലഭ്ോ
ക്ുന്ന്സിനായസി കു്ടുംബശ്ടീ ഊർജസി്ോയസി 
ശപവർത്സിക്ുന്നുണ്ട്.

30,000 ഗ്രൂപ്പുകൾ
ജടീവ പദ്ധ്സിയുട്ട കു്ടുംബശ്ടീ ്ംഘകൃ

ഷസി ശ്യൂപ്ുകടള വസിലയസിരുത്ുവാൻ ് ടീരുോനസി
ച്സിട്ുണ്ട്. ഈ പദ്ധ്സിശപകാരം എലാ ്ംഘ
കൃഷസി ശ്യൂപ്ുകടളയും വസിലയസിരുത്സിയസിട്ുണ്ട്. 
നസിലവസിൽ 60,000 ്ംഘകൃഷസി ശ്യൂപ്ുകളാണ് 
ഉള്ളത്. ഇ്സിൽ 30,000 ്ംഘങ്ങൾ ഓണക്ൃ
ഷസി ടെയ്ുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്യൂപ്ുകൾ 3213 ടെ
ക്ടറസിൽ പച്ക്റസിയും 3100 ടെക്ടറസിൽ കസിഴ
ങ്ങുവർ്ങ്ങളും 2000 ടെക്ടറസിൽ വാഴയും 
8465 ടെക്ടറസിൽ ടനലും കൃഷസി ടെയ്ുന്നു. 
ഇ്സിൽ ശപധാനോയും 76 ്ടൺ ടവണ്യും 173 
്ടൺ പയറും 87 ്ടൺ കത്സിരസിക്യും 106 ്ടൺ കസി
ഴങ്ങുവർ്ങ്ങളും 3544 ്ടൺ വാഴക്ുല 60 ്ടൺ 
ഇല പച്ക്റസികളും കു്ടുംബശ്ടീ േുഖാന്തരം 
കൃഷസി ടെയ്ുന്നു. ഇവടയലാം ഓണവസിപണസി
യസിമലക്ട് എത്സിക്ാനുള്ള എലാ ന്ടപ്ടസികളും 
്്ടീകരസിച്സിട്ുണ്ട്.

1800 ഗ്രീ–ഓണം മാർക്കറ്പുകൾ
30,000 ്ംഘകൃഷസി ശ്യൂപ്ുകൾ ഉൽപാദസിപ്സി

ക്ുന്ന 4000 ്ടൺ പച്ക്റസികൾ എലാ പഞ്ാ
യത്സിലും എത്സിക്ുന്ന്സിനായസി കു്ടുംബ
ശ്ടീ ശപടീ–ഓണം ോർക്റ്റുകളും ഓണച്ന്തക
ളും ്ംഘ്ടസിപ്സിക്ുന്നുണ്ട്. ്ംഘകൃഷസി ശ്യൂ
പ്ുകൾ ഉൽപാദസിപ്സിച് പച്ക്റസികളുട്ട വസിപ
ണനം ഉറപ്ുവരുത്ുന്ന്സിനും ശ്യൂപ്ുകൾക്ു 
ടേച്ടപ്ട് വരുോനം ലഭ്ോക്ുന്ന്സിനുോയസി 
ഓ്സറ്റട് ഒന്നു േു്ൽ 31 വടര എലാ മ്ാക്ു
കളസിലും കു്ടുംബശ്ടീ ശപടീ ഓണച്ന്തകൾ ്ം
ഘ്ടസിപ്സിച്സിട്ുണ്ട്. െന്തകളുട്ട ന്ടത്സിപ്ുെുേ്
ല അ്്ു മ്ാക്സിടല ജടീവ ്ടടീേസിനായസിരസിക്ും.

1000 ഓണവി്ണികൾ
മകരളത്സിടല പഞ്ായത്ുകളസിൽ എലാ 

വർഷവും കു്ടുംബശ്ടീ ഓണച്ന്തകൾ ്ം
ഘ്ടസിപ്സിക്ാറുണ്ട്. ഈ വസിപണസിയസിലയൂട്ട കു
്ടുംബശ്ടീ ്ംരംഭകർ ഉൽപാദസിപ്സിക്ുന്ന ഉൽ
പന്നങ്ങൾ വസിറ്റഴസിക്ുവാനും ്ംരംഭകർക്ു 

4000 കിശ�ാ ് ച്ചക്കറിയപുമായി 
കപുടപുംബഗേരീ ഓണച്ചന്തകൾ

ടേച്ടപ്ട് വരുോനം ലഭ്ോക്ാനും കഴസിയു
ന്നു. ഓണക്ാലത്ു പച്ക്റസി വസിപണനം ശപ
ധാനോയും ഈ െന്തകളസിലയൂട്ടയാണ്. ഈ 
വർഷം ഓ്സറ്റട് 25 േു്ൽ ട്പ്റ്റംബർ 2 വടര
യാണു കു്ടുംബശ്ടീ ഓണച്ന്തകൾ ്ംഘ്ടസി
പ്സിക്ുന്നത്. ഇ്സിലയൂട്ട കർഷകനു േസികച് വസി
പണസി ഒരുക്ാൻ ്ാധസിക്ുന്ന്സിടനാപ്ം ഉപ
മഭാക്ാക്ൾക്ു വസിഷരെസി് പച്ക്റസികൾ 
ലഭ്ോക്ുവാൻ ് ാധസിക്ും. കു്ടുംബശ്ടീ ് ം
രംഭകർക്ും കർഷകർക്ും വസിപണസി ് ാധ്്
കൾ േനസ്സിലാക്ുന്ന്സിടനാപ്ം ഇവർക്ട് ഉൽ
പന്നങ്ങൾ ോർക്റ്റട് ടെയ്ുന്ന്സിനുള്ള പരസിെ
യ്മ്പത്ും ഈ െന്തകളസിലയൂട്ട ലഭ്ോക്ു
ന്നു. േസികച് രടീ്സിയസിലുള്ള ഓണച്ന്തകളാണ് 
ഈ വർഷം കു്ടുംബശ്ടീ ഒരുക്സിയസിരസിക്ുന്നത്.

ഈ വർഷം കു്ടുംബശ്ടീ web monitoring- ലയൂട്ട 
ഈ ഓണച്ന്തകളുട്ട ശപവർത്നം വസിലയസി
രുത്ുന്ന്ാണ്. കു്ടുംബശ്ടീയുട്ട ഔമദ്ാ
്സിക ടവബ്്റ്റസിൽനസിന്നും ഓണച്ന്തകൾ 
എവസിട്ടടയലാം ്ംഘ്ടസിപ്സിക്ുന്നുടണ്ന്നും 
പച്ക്റസികളുട്ട വസിറ്റുവരവസിടന ക്ുറസിച്ുള്ള 
വസി്ദോയ വസിവരങ്ങൾ ലഭസിക്ുന്ന്ാണ്. ഈ 
ടവബ മോണസിറ്ററസിങ് ്ംവസിധാനം ഈ ഓണ
ക്ാലത്ട് ആണു കു്ടുംബശ്ടീ ആദ്ോയസി ന്ട
പ്ാക്ുന്നത്. ഈ ശപവർത്നങ്ങളസിലയൂട്ടയും 
െന്തകളസിലയൂട്ടയും കു്ടുംബശ്ടീ ഓണടത് 
വരമവൽക്ാൻ ഒരുങ്ങസിക്ഴസിഞ്ഞു.

ഈ വർഷം 
ഓ്സ്റ്റ് 25 മപുതൽ 
സെപ്റ്ംബർ 2 വസെ
കപുടപുംബഗേരീ 
ഓണച്ചന്തകൾ 

െംഘടിപ്ിക്കപുന്പു.


