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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 597 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െന�ൽ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് �േത�ക പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െന��ാദനം വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി �ണേമ��� വി�് കർഷകർ�്
ലഭ�മാ��തിനായി �േത�ക പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ; �േത�ക െന�ിന��െട �ഷി�്
േ�ാ�ാഹനം നൽ��തിെ� ഭാഗമായി നട�
�വർ�ന��െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. കർഷകർ�് �ണേമ��� െനൽവി�്

ലഭ�മാ��തിനായി �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി
വ�� പ�തിയാണ് രജിേ�ർഡ്  വി��ാദന
പ�തി (Registered Seed Growers Programme).
2021-22 വർഷ�ിൽ ഇതിനായി 125 ല�ം
�പയാണ് വകയി��ിയി��ത്. േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� �ീഡർ
െനൽവി�് �ഷി വ��ിെല 33 സം�ാന വി�്

ഉ�ാദന േക��ൾ�് (േ��് സീഡ്  ഫാ�കൾ)
നൽകി ഫൗേ�ഷൻ സീഡ്  ഉ�ാദി�ി�  ്േകരള
സം�ാന വി�് വികസന അേതാറി�ി �േഖന
രജിേ�ർഡ്  വി��ാദന പ�തി �കാരം രജി�ർ
െച� കർഷകർ�് നൽ��. ��ത െനൽവി�്

ഉപേയാഗി�  ്കർഷകർ സർ�ിൈഫഡ്  െനൽവി�്

ഉ�ാദി�ി�  ്വി�് പരിേശാധന ശാലയിെല
�ണേമ� പരിേശാധന� േശഷം േകരള സം�ാന

വി�് വികസന അേതാറി�ി� തിരിെക
നൽ�കയാണ് പ�തി �കാരം െച��ത്. പ�തി
�കാരം കർഷകർ െനൽവി��ാദന�ിെല വിവിധ
ഘ��ളിൽ ശാ�ീയമായ �ഷി രീതികൾ
അവലംബി�  ്സീഡ്  ഇൻെ��ർ, �ഷി ഓഫീസർ
എ�ിവ�െട കർശന നിരീ�ണ�ി�ം,
േമൽേനാ��ി�മാണ് വി��ാദനം നട��ത്.
നിലവിൽ െന�ിെ� ��് �ധാനെ��
വളർ�ാഘ��ളി�ം േ�ാ�് തല�ിെല സീഡ്
ഇൻെ��ർമാരായ �ഷി അസി��്
ഡയറ�ർമാ�െട പരിേശാധന റിേ�ാർ�ിെ��ം,
െകാ� കഴി� വി�് സാ�ിൾ എ�� വി�്

പരിേശാധന ലാബിൽ നട�� ഫല��െട�ം
അടി�ാന�ിൽ, സർ�ിഫിേ�ഷൻ ഏജൻസി
ആയ കാർഷിക വികസന കർഷകേ�മ
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ഡയറ�േറ�ിെല �ഷി അഡീഷണൽ ഡയറ�ർ
(സി.പി) നൽ�� സർ�ിഫി��ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് േകരള സം�ാന

വി�വികസന അേതാറി�ി �ണേമ���
െനൽവി�് സംഭരി�  ്കർഷകർ�് വിതരണം
െച��ത്. ഇ��ടാെത, േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല �തിവർഷം അത�ൽ�ാദന
േശഷി�ളള ഇന��െട ശരാശരി 1100 ടൺ
െനൽവി�്  ഉത്പാദി�ി�  ് കർഷകർ�്  വിതരണം
െച�് വ��. െനൽ�ഷി�െട വി�തിയിൽ
വർ�നവ് ൈകവരി�ക എ� �ധാന
ല���ിെ� ഭാഗമായി �ഷി വ��് 2021-22
വർഷ�ിൽ നട�ിലാ�� െനൽ�ഷി വികസന
പ�തിയിെല �േത�ക െന�ിന��െട �ഷി�ളള
േ�ാൽസാഹനം എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി

വിവിധ െന�ിന�ൾ �ഷി െച��ത്
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാ�� �വർ� ന�ൾ
നട�ിലാ�ി വ��. െപാ�ാളി, ഞവര,
ജീരകശാല, ഗ�കശാല, ബ�തി �തലായ
സവിേശഷ െന�ിന��െട�ം �ാേദശികമായി
�ഷി െച� വ�� ര�ശാലി, മ� പര�രാഗത
െന�ിന��െട�ം �ഷി�ാണ് അ�കാരം
ആ��ല�ം നൽ��ത്. ഭൗമ�ചിക �ാധാന���
ഇ�രം ഇന�ൾ �ഷി െച�ാൻ കർഷകെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി െഹ�റിന് 10000/-
�പ നിര�ിലാണ് ധനസഹായം നൽ��ത്.
2021-22 വർഷ�ിൽ 50 ല�ം �പ ഇതിനായി
വകയി��ി 500െഹ�റിൽ �േത�ക
െന�ിന��െട വികസന പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��.

(ബി) െനൽ�ഷി അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ�്
പരിഹാരം കാ��തിനായി �പീകരി�
െനൽ�ഷി വികസന ഏജൻസിക�െട �വർ�നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) ഉ�്. െനൽ�ഷി അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ�്
പരിഹാരം കാ��തിനായി സം�ാന�് 10
െനൽ�ഷി വികസന ഏജൻസികൾ ആണ്
�പീകരി�  ്�വർ�ി��ത്. ആല�ഴ ജി�യിൽ
നാ�ം േകാ�യം, എറണാ�ളം, ��ർ, പാല�ാട് ,
വയനാട് , ക�ർ ജി�കളിൽ ഓേരാ െനൽ�ഷി
വികസന ഏജൻസിക�മാണ് �വർ�ി� വ��ത്.
അവ�െട വിവര�ൾ അ�ബ�ം ആയി
േചർ��. ആല�ഴ ജി�യിൽ ഓണാ�കര
വികസന ഏജൻസി �ഖാ�ിരം രാ�ീയ �ഷി
വികാസ്  േയാജനയിൽ ഉൾെ���ി കിഴ�് വർ�
�ഷി, േ��് േഹാർ�ി�ൾ�ർ മിഷൻ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ഇ�ി, മ�ൾ �ഷി, എ��ഷി,
കാള��ിക�െട വിതരണം, സ്  �ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�് നാടൻ പ� വിതരണം, തഴവ
െതാടി�ർ വ��ായൽ, െതാടി�ർ മാ�േമൽ ��,
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പ�ളം പാടേശഖരം, പ�ളം മാവെര ��
എ�ിവിട�ളിൽ 635 ഏ�റിൽ തരിശ്  െനൽ�ഷി
എ�ിവ നട�ിലാ�ി. �റ�ാട്  െനൽ�ഷി
വികസന ഏജൻസി കരിനില കർഷകർ�് േവ�ി
െസമിനാർ സംഘടി�ി�. കരിനില�ിൽ

ഉ�െവ�ം കയ��ത് തടയാനായി
േതാ���ിയിെല െപാഴി കർഷക�െട
സഹായേ�ാെട മണൽ�ാ�കൾ ഉപേയാഗി�്
അട�. േകാ�യം ജി�യിൽ ൈവ�ം കരിനില
വികസന ഏജൻസി �േഖന രാ�ീയ �ഷി വികാസ്
േയാജനയിൽ ഉൾെ���ി െവ�ർ, നീ�ർ,
അ�നം, ആർ��ര പ�ായ�കളിെല പ�ട�രി,
ൈക�ഴ�രി, േകായി���് േതാ��റം, വലിയ
വിരി�കാല, ഇ�ിയ�ാട�രി, മാനാടൻകരി,
വലിയ���രി എ േ�ാ�്, െച�വ�ി�രി, വലിയ
െവളി�ം �തലായ വിവിധ പാടേശഖര�ളിൽ
എ�ിൻ തറ നിർ�ാണം, േതാട്  ആഴം ��ൽ,
ബ�് നിർ�ാണം, െപ�ി, പറ �ാപി�ൽ

�തലായ അടി�ാനസൗകര� വികസന �വർ�ന

�ൾ നട�ിലാ�ി. എറണാ�ളം ജി�യിൽ
െപാ�ാളി െനൽ�ഷി വികസന ഏജൻസി രാ�ീയ
�ഷി വികാസ്  േയാജനയിൽ ഉൾെ���ി

ജി�യിെല വിവിധ പാടേശഖര�ളിൽ െപ�ി പറ,
പ�്െസ�് �ാപി�ൽ, അവ�െട റി�യർ,
ഉണ�തറ നിർ�ാണം, �യി�ക�െട
അ����ണി, ബ�കൾ ബലെ���ൽ �തലായ
അടി�ാനസൗകര� വികസന �വർ�ന �ൾ
നട�ിലാ�ി. ��ർ ജി�യിൽ ��ർ െപാ�ാനി
േകാൾ വികസന ഏജൻസി �േഖന മണൽ�ഴ
കേ�ാ�് സം�� േകാൾ പടവ് 3 േമാേ�ാർ
പ�്െസ�് അ����ണി, വാര�ം േകാൾ�ടവ്
കർഷക സംഘ�ിെ� പ�്െസ�് അ����ണി,
കർ�ാണി േകാൾ പടവ് ബ�് ഉയര�ം വീതി�ം
��ൽ എ�ീ അടി�ാന സൗകര� വികസന
�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി. പാല�ാട്  ജി�യിൽ
പാല�ാട്  െനൽ�ഷി വികസന ഏജൻസി �േഖന
െകാ�വാ�ർ മ�ം�ടം ��ാ േറാഡ്  ഫീൽഡ്
കനാൽ, കൾവർ�് നിർ�ാണം, പറളി പാ�ിേയാട്
�ലയടി�ാടം കനാൽ നവീകരണം, മാ�ർ
െച�ണി�ർ�ാവ് കനാൽ �നർനിർ�ാണം
�തലമട മണലി-��ി�ാടം ഫീൽഡ്  കനാൽ
നിർ�ാണം െപരിേ�ാ��റി�ി ��ാമര

പാടേശഖര�ിൽ �ാ�ർ റാംപ് നിർ�ാണം,
കാവേ�രി േച�ംേകാട്  െ�യിേനജ്  കനാൽ
നിർ�ാണം എ�ീ അടി�ാന സൗകര� വികസന
�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി. ക�ർ ജി�യിൽ
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ൈക�ാട്  െനൽ�ഷി വികസന ഏജൻസി നാല്
റീജ�ണൽ െസാൈസ�ികൾ �ഖാ�ിരം സീഡ്
വിേ�ജ്  േ�ാ�ാം നട�ിലാ�ി. ൈക�ാട്
നില�ളിൽ കാർഷികയ��ൾ
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ഉപേയാഗെ���ി.
ജനകീയ ക�ി�ിക�െട സഹായേ�ാെട ഏേഴാം,
െച���്, പ�വം, ക��രം പ�ായ�കളിെല
ൈക�ാട്  പാടേശഖര�ളിൽ നി�് കളകൾ നീ�ം
െച�.

(സി)

�വ തല�റെയ �േത�കി�  ്വിദ�ാർ�ികെള
കാർഷിക േമഖലയിേല�് ആകർഷി�ാനായി
�േത�കമായ പ�തികൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) �വതല�റെയ �േത�കി�  ്വിദ�ാർ�ികളിൽ
കാർഷിക സംസ്  �തി പകർ�് െകാ��� തി�ം
�ഷിയിേല�് ആകർഷി��തി�ം േവ�ി
വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി സഹകരി�െകാ�്
പ��റി വികസന പ�തി�െട ഭാഗമാ�ം
കാർഷിക വി�ാന വ�ാപനം ശക് തിെ���ൽ

എ� പ�തി�െട ഭാഗമാ�ം വിവിധ ഘടക�ൾ
കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

സനസസ്ഥാനതത്തെ തനൽകൃഷഷി വഷികസന ഏജൻസഷികള

ക്രമ 
നമ്പർ   

ജഷില്ല    തനൽകൃഷഷി വഷികസന ഏജൻസഷിയുതടെ പപേരര് പ്രവർത്തെനന 
ആരനഭഷിച്ച 
വർഷന  

1 ആലപ്പുഴ ഓണസ്ഥാട്ടുകര വഷികസന ഏജൻസഷി 2007

2 പുറകസ്ഥാടെര് തനൽകൃഷഷി വഷികസന ഏജൻസഷി 1992

3  തുറവൂർ കരഷിനഷില വഷികസന ഏജൻസഷി 2008

4 കുട്ടനസ്ഥാടെര് തനൽകൃഷഷി വഷികസന ഏജൻസഷി 1996

5  പകസ്ഥാട്ടയന വവകന കരഷിനഷില വഷികസന ഏജൻസഷി 1996

6  എറണസ്ഥാകുളന തപേസ്ഥാകസ്ഥാളഷി തനൽകൃഷഷി വഷികസന ഏജൻസഷി 1996

7 തൃശൂർ  തൃശൂർ തപേസ്ഥാനസ്ഥാനഷി  പകസ്ഥാൾ  വഷികസന ഏജൻസഷി 1992

8 പേസ്ഥാലകസ്ഥാടെര് പേസ്ഥാലകസ്ഥാടെര്  തനൽകൃഷഷി വഷികസന ഏജൻസഷി 1996

9 വയനസ്ഥാടെര് വയനസ്ഥാടെര് തനൽകൃഷഷി വഷികസന ഏജൻസഷി 2006

10  കണ്ണൂർ  വകപസ്ഥാടെര് തനൽകൃഷഷി  വഷികസന ഏജൻസഷി 2019


