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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3435 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന�് വിതരണം െച�� നടീൽവ���െട �ണേമ�.

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വിതരണം െച�� നടീൽവ��ൾ
�ണേമ� �റ�വയാെണ� പ�വാർ�കൾ

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�്  നടീൽ വ��ൾ ഉ�ാദി�ി�്
വിതരണം െച�� സ�കാര� ന�റികൾ
ഉ�ാദി�ി���ം വിൽ���മായ വി�് 
വർ���െട�ം െചടിക�െട�ം �ണനിലവാരം
ഉറ�്  വ���തിന്  സ�കാര� ന�റികൾ
പാലിേ�� മാനദ���ം മാർ� നിർേ�ശ��ം
13.12.2005െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 1796/2005/
�ഷി ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം
�റെ��വി�ി��്. ��ത മാനദ��ൾ �കാരം
ൈതകൾ ഉത്പാദി�ി�� ന�റികളിൽ �ഷി
അസി��് ഡയറ�ർ പരിേശാധന നട�ി

ൈതകൾ �ണേമ� ഇ�ാ�താണ് എ�
കെ��കേയാ മാനദ��ൾ ലംഘി�തായി
കെ��കേയാ െച�ാൽ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം ൈലസൻസ്  റ�ാ�ക�ം
െച��താണ്.

(ബി) െപാ�ാ�ി വി� േത� ഉൾെ�െട സ�കാര�
ന�റികളിൽ നി�ം �ണേമ�യി�ാ�
നടീൽവ��ൾ വാ�ി േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല�െട േലബലിൽ
വിൽ���മായി ബ�െ��് ���ാരായവർ�്
എതിെര എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) കാർഷിക സർ�കലാശാല വർഷം േതാ�ം ര�്
ല�ം �ണേമ��� െത�ിൻ ൈതകൾ
ഉത്പാദി�ി� വിതരണം െച� വ�ി��. 2019
�തൽ നാളിേകര വികസന കൗൺസിലിന് ��്
ല�ം ൈതകൾ അധികമായി നൽേക�ി
വ�തിനാൽ ഏകേദശം അ�് ല�േ�ാളം

ൈതകൾ ഉത്പാദി�ിേ��തായി വ��.
നിലവിൽ േകരള�ിെല കർഷകരിൽ നി�ം വിവിധ
ഫാ�കളിൽ നി�ം �ണേമ��� ��് ല�ം
വി�് േത� മാ�േമ ലഭ�മാ���. ഇവയിൽ
നി�ം 2,32,109 വി�കൾ ഉത്പാദി�ി�  ്വിതരണം
െച��.അതിനാൽ പ�ിമതീര െനടിയ ഇനം
(WCT) വി�േത�കൾ േകരള�ിെ� അതിർ�ി

�േദശമായ െപാ�ാ�ിയിെല സർ�ിൈഫഡ്
േകരകർഷക�െട േതാ��ൾ േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാലയിൽ വി�േത�
സംഭരി��തിനായി �പീകരി� വി�േത�
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സംഭരണ സമിതി സ�ർശി� തിരെ���െ��

മാ� ���ളിൽ നി�ം പാേ�ജ്  ഓഫ്
�ാ�ീസിൽ നി�ർഷി�ി�� മാനദ��ൾ

അ�സരി�� �ണേമ��� വി�് േത�കൾ
സംഭരി�ി��. ശാ�ീയമായി ന�വ�ം
പരിപാലി�വ�� ഈ േതാ��ളിൽ നി�ം
സംഭരി� വി�േത�കൾ േനരെ� �ള��വ�ം
90% ന് �കളിൽ അ�രണേശഷി��വ�മാണ്.
ഈ വി�േത�യിൽ നി�ം ഉത്പാദി�ി��
െത�ിൻ ൈതകളിൽ നി�ം പാേ�ജ്  ഓഫ്
�ാ�ീസിൽ ശിപാർശ െച�ിരി�� �ണേമ�കൾ
അ�സരി�� ൈതകൾ മാ�മാണ് വിതരണം
െച� വ��ത്.

(സി)

"�ഭി� േകരളം പ�തി"�െട ഭാഗമായി
ഇ�ര�ിൽ വിതരണം െച�� നടീൽ വ��ൾ
�ണേമ� �റ�� കാരണം സമീപ ഭാവിയിൽ
സം�ാന�് കാർഷിക േമഖല��ാ��
തകർ� പരിഹരി�ാൻ �ൻക�ത�കൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന�്  നടീൽ വ��ൾ ഉ�ാദി�ി�്
വിതരണം െച�� സ�കാര� ന�റികൾ
ഉ�ാദി�ി���ം വിൽ���മായ വി�് 
വർ���െട�ം െചടിക�െട�ം �ണനിലവാരം
ഉറ�്  വ���തിന്  സ�കാര� ന�റികൾ
പാലിേ�� മാനദ���ം മാർ� നിർേ�ശ��ം
13.12.2005െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 1796/2005/
�ഷി ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം
�റെ��വി�ി��്. ��ത മാനദ��ൾ

പാലി�ണെമ� നിർേ�ശേ�ാെടയാണ് 750/-
�പ ൈലസൻസ്   ഫീസ്   വാ�ി അർഹത��
ന�റികൾ�്  അതാത്  �ിൻസി�ൽ �ഷി
ഓഫീസർമാർ ര�് വർഷേ��്  രജിേ�ഷൻ
അംഗീകാരം നൽ��ത്. ��ത മാനദ��ൾ

�കാരം, ൈതകൾ ഉൽ�ാദി�ി�� ന�റികളിൽ
�ഷി അസി��്  ഡയറ�ർ പരിേശാധന നട�ി,
ൈതകൾ �ണേമ� ഇ�ാ�താെണ�്

കെ��കേയാ മാനദ��ൾ ലംഘി�തായി
കെ��കേയാ െച�ാൽ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം ൈലസൻസ്   റ�ാ�ക�ം
െച��താണ് . ഫല��ൈ�ക�െട �ണേമ��ം
വില�ം നി�യി��തിന് സമ�മായ ഒ� ന�റി
നിയമം െകാ�വ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


