
കേരള സര്ക്കാര്
േ്കാര്്ഷിേവഷിേസന 

േര്്േകഷേമ വകുപ്പ്

ബനാന & ഹണി
2019, സെപ്റ്റംബർ 23 തിങ്കളാഴ്ച 3.00 മണി
മമാഡല് മ�ാർടിക്കള്ച്ചർ ഫാറം, 
കണ്ാറ, തൃശൂർ
ഉദ്റഘാടനറം
ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്     
ബഹു: കേരള മുഖ്യമന്തഷി

അദ്ധ്യക്ഷന്
ശ്രീ. വി.എെ്റ. സുനില്കുമാർ
ബഹു: കൃ്ഷിവകുപ്പ് മന്തഷി

െ്ാഗതറം
ശ്രീ. സക. രാജന്
ബഹു: ചീഫപ് വഷിപ്പ്

നിര്മ്മാണ ഉദ്ഘ്മാടനം
പാര്ക്ക്



തിരുവനന്തപുരം
 16-09-2019

മാന്യരര,

കേരളം വാഴ ഇനങ്ങളുരെ വവവിധ്യത്ാൽ അനുഗ്രഹീതമാരെങ്ി
ലം വാഴക്കുല മാത്രമാെ് വിളരവടുക്കുന്നതം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ായി 
പ്രകയാജനരപെടുത്തുന്നതം. എന്നാൽ വാഴകൃഷി രെയ്യുക്ാൾ വാഴക്കുല 
മാത്രം വിളരവടുക്കുേ എന്ന രീതി മാറ്ിരക്ാണ്് വാഴയുരെ മാെം, പിണ്ി, 
ോയരത്ാലി, കൂ്് എന്നീ ഭക്്യകയാഗ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ സംസ് േരിച്് 
ഉത്പന്ന നിർമ്ാെത്ിന് പ്രകയാജനരപെടുത്തുേ വഴി വാഴകൃഷിയിൽ 
നിന്ം മിേച് അറ്ാദായം കനൊനാകം. അതകപാരല കതനിരറെ മൂല്യാധി
ഷ്ിത ഉല്പന്നങ്ങളുരെ നിർമ്ാെവം ഉപകഭാഗവം ഏരെ പ്രാധാന്യമർഹി 
ക്കുന്. വിവിധതരം കതൻ ലഭ്യമാരെങ്ിലം ലിേ്ിഡ്പാക്ിലായി മാത്ര
മാെ് േർഷേർ ഇന്ന് വിപെനം നെത്തുന്നത്. കതൻ സംസ് േരിച്് ഒട്ടന
വധി മൂല്യവർദ്ിത ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള സാകങ്തിേ വിദ്യേൾ 
ഇന്ന് ലഭ്യമാെ്.

ഈ സാഹെര്യത്ിൽ, കേരളത്ിൽ ലഭ്യമായ വാഴയിനങ്ങളുരെയും 
കതനിരറെയും സംസ് േരെത്ിനും  വിപെനത്ിനുമായി കേരള അകഗ്രാ 
ഇൻഡസ്ടീസ് കോർപെകെഷരറെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ, തൃശൂർ, േണ്ാെ കമാഡൽ 
കഹാർട്ടിക്ൾച്െൽ ഫാമിൽ സ്ാപിക്കുന്ന ബനാന & ഹെി പാർക്ിരറെ 
നിർമ്ാെ ഉദ്ഘാെനം 2019 രസപ്ംബർ 23-ാം തീയതി തിങ്ളാഴ്ച ഉച്തി
രിഞ്് 3 മെിക്് ബഹു. കൃഷിവകപെ് മന്തി ശ്രീ. വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ 
അദ്്യക്ത വഹിക്കുന്ന കയാഗത്ിൽ ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്തി  
ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ അവർേൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതാെ്. പ്രസ്തുത െെങ്ങി
കലക്് താങ്ളുരെ മഹനീയ സാന്നിദ്്യം സാദരം ക്െിച്ചുരോള്ളുന്.

എന്ന്

ഡ�ാ. രത്തൻ യു. ഡേൽക്കർ,   ശ്രീ. കെ. രാജൻ, 
ഐ.എ.എസ്.  (ഗവ. െീഫ് വിപെ് )
(സ് രപഷ്യൽ രസക്രട്ടെി & ഡയെക്ടർ, 
ോർഷിേവിേസന േർഷേകക്മ വകപെ് )  



2019 രസപ്റ്ംബർ 23 തിങ്ളാഴ്ച

3 മെി പ്രാർത്ഥന

സ്ാഗതം ശ്രീ. കെ. രാജൻ (ഗവ. െീഫ് വിപെ് )

അദ്്യക്ൻ ശ്രീ. വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ
 (ബഹു. കൃഷിവകപ്പു മന്തി)

പദ്തി വിശദീേരെം ഡ�ാ. രത്തൻ യു. ഡേൽക്കർ, ഐ.എ.എസ്.
 (സ് രപഷ്യൽ രസക്രട്ടെി & ഡയെക്ടർ, 
 ോർഷിേവിേസന േർഷേകക്മ വകപെ് )

ബനാന & ഹെി പാർക്്  ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
നിർമ്ാെ ഉദ്ഘാെനം (ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്തി)

മുഖ്യാതിഥിേൾ ശ്രീ. ടി.എൻ. പ്രതാപൻ 
 (ബഹു. എം.പി., തൃശൂർ)

 ശ്രീ. കെന്ി കെഹനാൻ 
 (ബഹു. എം.പി., ൊലക്കുെി)

 കുമാരി. രമ്യ ഹരിദാസ് 
 (ബഹു. എം.പി., ആലത്തൂർ)

ആശംസേൾ ശ്രീ. കെ.വി. അബ്ദുൾ ോദർ  
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., ഗുരുവായൂർ)

 ശ്രീ. അനിൽ അക്കര  
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., വെക്ാകചേരി)

 കപ്രാഫ. കെ.യു. അരുണൻ  
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., ഇരിങ്ങാലക്കുെ)

 ശ്രീ. െി.�ി. ഡദവസ്ി  
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., ൊലക്കുെി)

 ശ്രീമതി. ഗരീത ഡഗാപി 
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., നാട്ടിേ)

 ശ്രീ. മുരളി കപരുകനല്ി  
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., മെലൂർ)

 ശ്രീ. യു.ആർ. പ്രദരീപ് 
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., കെലക്ര)

 ശ്രീ. വി.ആർ. സുനിൽകുമാർ  
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., രോടുങ്ങല്ലൂർ)

 ശ്രീ. ഇ.റ്ി. ടടസൺ മാസ്റ്റർ  
 (ബഹു. എം.എൽ.എ., വേപെമംഗലം) 

 ശ്രീമതി. ഡമരി ഡതാമസ്
 (പ്രസിഡറെ്, തൃശൂർ ജില്ാപചോയത്് )

കാരധ്യപരിപാടി



  ഡ�ാ. ആർ. ചന്ദ്രൊബു
 (വവസ് ൊൻസലർ, കേരള ോർഷിേ സർവ്വേലാശാല)

 ശ്രീ. എസ്. ഷാനവാസ് ഐ.എ.എസ്.  
 (ബഹു. തൃശൂർ ജില്ാ േളക്ടർ)

 ശ്രീമതി. ഐ.എസ്. ഉമാഡദവി
 (പ്രസിഡറെ്, ഒല്ലൂക്ര ക്ാക്് പചോയത്് )

 കുമാരി കെ.വി. അനിത
 (പ്രസിഡറെ്, പാെകചേരി ഗ്രാമപചോയത്് )

 ശ്രീമതി. ലില്ി ഫ്ാൻസിസ്
 (രമ്ർ, തൃശൂർ ജില്ാ പചോയത്് )

 ശ്രീ. വി.സി. സുജിത്ത്
 (രമ്ർ, ഒല്ലൂക്ര ക്ാക്് പചോയത്് )

 ശ്രീ. ൊബു ഡതാമസ്
 (രമ്ർ, പാെകചേരി ഗ്രാമപചോയത്് )
 ഡ�ാ. പി.െി. പുഷ്പലത
 (രപ്രാഫ & രഹഡ്, ബനാന െിസർച്് ക്റേഷൻ, േണ്ാെ)
 ശ്രീ. ഡവണുഡഗാപാലൻ കെ.
 (മാകനജിങ് ഡയെക്ടർ (ഇൻൊർജ് ), എസ.്എഫ.്എ.സി.)

വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യം ശ്രീ. എം.എം. വർഗരീസ് (സി.പി.ഐ.എം.)

 ശ്രീ. കെ.കെ. വൽസരാജ് (സി.പി.ഐ.)

 ശ്രീ. കെ.സി. അഭിലാഷ് (കോണ്ഗ്രസ് ഐ.)

 ശ്രീ. എ. നാഡഗഷ് (ബി.രജ.പി.)

 ശ്രീ. സി.എ. മുഹമ്മദ ്റഷരീദ ് (ഐ.യു.എം.എൽ.)

 ശ്രീ. പി.റ്ി. അഷറഫ് (ജനതാദൾ എസ്.)

 ശ്രീ. സി.വി. കുര്യാഡക്കാസ് 
 (കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം.)

 ശ്രീ. റ്ി.കെ. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ (എൻ.സി.പി.)

 ശ്രീ. സി.ആർ. വൽസൻ (കോണ്ഗ്രസ് എസ്.)

 ശ്രീ. പി.എം. ഏലിയാസ് 
 (കേരള കോണ്ഗ്രസ് കജക്ബ് )

 ശ്രീ. റ്ി.ജി. സജരീവ് 
 (പ്രസിഡറെ്, തൃശൂർ ജില്ാ കലബർ കോണ്ടാക്ട്
 കോ-ഓപെകെറ്ീവ് രസാവസറ്ി)

േർഷേ പ്രതിനിധിേൾ ശ്രീ. ടി.എസ്. കൃഷ്ണൻ
 (പ്രസിഡറെ്, രെങ്ങാലികക്ാെൻ ബനാന കഗ്രാകവഴ്്  
 അകസാസികയഷൻ, എരുമരപെട്ടി)
 ശ്രീ. സജയകുമാർ എം.ആർ.
 (ഭാരത് ഹെി, ആവിെികശേരി)

കൃതജ്ഞത ശ്രീ. ശശികുമാർ കെ.പി.
 (മാകനജിങ് ഡയെക്ടർ, രേയ് കക്ാ)


