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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5064 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ണനിലവാര�ളള നടീൽ വ��ൾ വിതരണം െച��തിന് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ ,
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ, 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ണനിലവാര�ളള നടീൽ വ��ൾ
വിതരണം െച��തിന് �ഷി വ��ിന്
എെ��ി�ം പ�തി ഉേ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(എ) �ണനിലവാര�� നടീൽ വ��ൾ കർഷകർ�്
വിതരണം െച��തിന് താെഴ പറ��
പ�തികൾ �ഷി വ��് നട�ാ�ി വ��. (1)
�ണേമ��� െനൽവി�്  ലഭ�മാ��തിനായി
�ഷി വ��്  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ് 
രജിേ�ർഡ്   വി��ാദന പ�തി (RSGP പ�തി).
2021-22വർഷ�ി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 . ഈ വി�്

സർ�ിൈഫഡ്  വി�ായി കർഷകർ�് വിതരണം
െച��. (2) 2021-22 വർഷം �ഷിവ��ിന് 
കീഴി�� 64 ഫാ�കളിൽ വിവിധ പ�തികളി�െട
വിവിധ വിളക�െട �ണേമ��� നടീൽ വ��ൾ
ഉത് പാദി�ി��. നടീൽവ���െട �ണേമ��ം
ലഭ�ത�ം ഉറ� വ��ാനായി 2021-22 ൽ
സർ�ാർ ഫാ�കളി�െട �ണേമ��� നടീൽ
വ���െട ഉത് പാദന�ം വിതരണ�ം എ�
പ�തിയിൽ വിവിധ ഘടക�ൾ നട�ിലാ��.
െനൽവി�ൽപാദന�ിനായി 200 ല�ം �പ�ം,
ഫാ�കളിെല ൈഹെടക്  �ണി�കളി�െട
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വി�ൽപാദന�ിനായി 20 ല�ം �പ�ം, മാ�
സസ�േ�ാ���െട �ാപി��തി�ം

പരിപാലന�ി�മായി 80 ല�ം �പ�ം,
ടിഷ��ൾ�ർ ലാ�കളി�െട ടിഷ� വാഴൈ�കൾ

ഉത് പാദി�ി��തിന്  15 ല�ം �പ�ം, െത�് 
കിഴ�വർ��ൾ, ക��ളക്  ൈതകൾ, പ��റി,
ഓഷധവിളകൾ, �ഗ�വിളകൾ,
അല�ാരസസ��ൾ എ�ിവ�െട നടീൽ
വ��ൾ ഉത് പാദി�ി��തിനായി 650 ല�ം
�പ�ം വകയി��ിയി��് . (3) ഫലവർ�
വികസന പ�തി �കാരം ഫാ�കളിൽ 70 ല�ം
ഫലവർ� ൈതകൾ (�ാ�കൾ, േലയ�കൾ)
ഉത് പാദി�ി��. െറയിൻ െഷൽ�ർ,
േപാളീഹൗ�കൾ �ട�ിയവ�െട
നിർ�ാണ�ിനായി 180 ല�ം �പ�ം
ജലേസചന സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി 120
ല�ം �പ�ം ഉത് പാദനെചലവിന�ിൽ 100
ല�ം �പ�ം, േ�ാജനിേതാ��ൾ
�ാപി��തിനായി 88 ല�ം �പ�ം േചർ�് 
ആെക 488 ല�ം �പ വകയി��ിയി��് . (4)
നാളിേകരവികസന പ�തി�കാരം �ണേമ���
െത�ിൻ ൈതകൾ ഉത് പാദി�ി��തിനായി
ആെക 1359.1 ല�ം �പ വകയി��ിയി��് .
ഫാ�കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ം
െ�ഷ�ൽ ഫാ�കളിൽ യ�വത് �രണ�ം എ�
പ�തി�ായി 200 ല�ം �പ അ�വദി�ി��് .
ഇതി�െട ഫാ�ക�െട �വർ�ന��െട

വികസന�ി�ം കാർഷിക കാര��മത
ഉയർ��തി�ം അ�െന നടീൽ വ���െട
ഉത് പാദനം വർധി�ി��തി�ം സാധി�ം. (5)
പ��റി വിളക�െട വി�ക�ം, ൈതക�ം
കർഷകർ, വിദ�ാർ�ികൾ, വീ��മാർ സഹകരണ
�ാപന�ൾ, ��ംബ�ീ, ഉേദ�ാഗ�ർ, സ��
സംഘടനകൾ, െറസിഡ�് സ്  
അേസാസിേയഷ�കളിെല അംഗ�ൾ,
ജന�തിനിധികൾ, തേ�ശസ�യം ഭരണ
�ാപന�ൾ �ട�ി സ�ഹ�ിെല എ�ാ വിഭാഗം
ജന�ൾ�ം ലഭ�മാ�ക എ�
ഉേ��ശേ�ാ��ടിയാണ്  സമ� പ��റി വികസന
പ�തിയിെല ഘടകമായ വീ�വള�ിെല പ��റി
�ഷി നട�ിലാ�ി വ��ത് . ��ത പ�തി വഴി
10/- �പ വിലവ�� വിവിധ പ��റി
ഇന�ളട�ിയ പ��റി കി�ം 2.5 �പ വില
വ�� 2.72 ല�ം പ��റി ൈതക�ം 2021-22
വർഷ�ിൽ സൗജന�മായി വിതരണം െച��.
ഇതിൽ 50 ല�ം പ��റി വി�്  പാ��ം, 150
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ല�ം പ��റി ൈതക�ം ഓണ�ാല�് 
വീ�വള�ിൽ പ��റി ഉ�ാദനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഓണ�ിന്  ഒ� �റം
പ��റി എ� ഘടക�ിൽ വിതരണം െച�
കഴി�. (6)�ഷി വ��്  ഫാ�കൾ, േകരള
കാർഷിക സർ�കലാശാല, െവജി�ബിൾ ആ�് 
��്  െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ േകരള
(വി.എഫ് .പി.സി.െക.) എ�ീ �ാപന�ളിൽ

നി�ം �ണേമ��� ��്  ��ി േലബൽഡ്  
(truthfully labelled seed) പ��റി വി�കളാണ് 
വിതരണം െച��ത് . വീ�വള�ിെല പ��റി
േ�ാ�ാഹനം എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി

വിതരണം െച�� പ��റി ൈതകൾ �ഷി വ��് 
ഫാ�കൾ, േകരള കാർഷിക സർ�കലാശാല,
െവജി�ിബൾ ആ�്  ��്  െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ
േകരള (വി.എഫ് .പി.സി.െക.), അേ�ാ സർ�ീസ്  
െസ�ർ, സമ� പ��റി വികസന പ�തിയിെല
ന�റികൾ എ�ീ സർ�ാർ/സർ�ാർ അംഗീ�ത
�ാപന�ളിൽ നി�മാണ്  വിതരണം െച��ത് .
(7) ഫല����െട ലഭ�ത ഉറ� വ��വാനായി
“ഒ� േകാടി ഫല�� ൈത വിതരണം" എ�
ഘടകം "െഡവല�് െമ�് സ്   ഓഫ്  ��് സ്  
ഫ് ളേവഴ്  സ്   & െമഡിസിനൽ �ാ�് സ്   ' എ�
പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ി വ��. ഈ
പ�തിയി�െട വിതരണം െച�� ൈതകൾ
കാർഷിക വികസന കർഷക േ�മ വ��ിന് 
കീഴിെല ഫാ�കൾ േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല, വി.എഫ് .പി.സി.െക. കാർഷിക
കർ�േസന/ അേ�ാ സർ�ീസ്   െസ�ർ എ�ീ
സർ�ാർ/സർ�ാർ അംഗീ�ത �ാപന�ളിൽ

നി�ം ഉത് പാദി�ി�ാണ്  വിതരണം െച��ത് .
�ടാെത ��ംബ�ീ, എം.ജി.എൻ.ആർ, ഇ.ജി.എസ്  .
ന�റികളിൽ നി�ം ഉ�ാദി�ി� ൈതക�ം ഈ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വിതരണം െച��. (8)
സം�ാന�ിന് ആവശ�ം േവ�ി വ��
�ണനിലവാര�� സർ�ിൈഫഡ്  െനൽവി�കൾ
കർഷകർ �േഖന ഉത്പാദി�ി�  ്സം�രി�്
സംഭരി�  ്േകരള സം�ാന വി�വികസന
അേതാറി�ി വിതരണം െച� വ��. ഇതിന് �റെമ
വി�ത്പാദന േക��ൾ, േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാല, നാഷണൽ സീഡ്സ്
േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് , ആ�ാ�േദശ്  േ��്
സീഡ്സ്  െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ എ�ീ
�ാപന�ളിൽ നി�ം െനൽവി�് വാ�ി
വിതരണം െച� വ��.

(ബി) കാർഷിക ഗേവഷണ േക��ിെ� അംഗീ�ത (ബി) ഉ�് .
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ഏജൻസികൾ എ� േപരിൽ നടീൽ വ���െട
ഓർഡർ സ�ീകരി�  ്വിൽ�ന നട�� വിവിധ
സംഘ�ൾ �വർ�ി��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)

ഇ�രം സംഘ�ൾെ�തിെര എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �ഷി വ��്  ഫാ�കൾ, കാർഷിക സർവകലാശാല
എ�ിവ�െട അംഗീ�ത ഏജൻസികൾ/
�ാൈ�സികൾ എ� േപരിൽ
നടീൽവ���മായി വ�ാജ സംഘ�ൾ വീ� കയറി
വിൽ�ന നട��ത്  ��യിൽെ��ി��തിനാൽ
�ഷി വ��് നടീൽ വ���െട വിൽ�ന�ായി
ഇ�രം ഏജൻസികെള �മതലെ���ിയി�ി�

എ�ം �ഷി വക�്  ഫാ�കൾ �ഷി ഭവ�കൾ
�േഖന മാ�മാണ്  നടീൽ വ��ൾ വിൽ�ന
നട��െത�ം, ഇ�രം സംഭവ�ൾ
��യിൽെപ�ാൽ കർഷകർ വ�ിതരാകാെത

��ി�ണെമ�ം െതാ��� �ഷിഭവ�മായി
ബ�െ�� മാ�േമ ഇടപാ�കൾ നട�ാ� എ�ം
�ഷി വ��്  വിവിധ മാധ�മ�ളി�െട
െപാ�ജന�ൾ�്  അറിയി�്  നൽകിയി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


