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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5068 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ണേമ��ളള വി�കൾ ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷിക േമഖല�െട അഭി��ി�ായി
കർഷകർ�് �ണേമ��ളള വി�കൾ
ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏർെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 2021-22 വർഷം �ഷിവ��ി� കീഴി��
63ഫാ�കളിൽ വിവിധ പ�തികളി�െട
േകരള�ിെ� വിവിധ വിളക�െട �ണേമ���
നടീൽ വ��ൾ ഉത്പാദി�ി��.
നടീൽവ���െട ഉത്പാദന�ം, വിതരണ�ം എ�
പ�തിയിൽ 2021-22 വർഷം വിവിധ ഘടക�ൾ
നട�ിലാ��. െനൽവി�ത്പാദന�ിനായി 200
ല�ം �പ�ം, ഫാ�കളിെല ൈഹെടക്
�ണി�കളി�െട വി�ത്പാദന�ിനായി 20 ല�ം
�പ�ം, മാ� സസ�േ�ാ���െട �ാപി��ം

പരിപാലന�ി�മായി 80 ല�ം �പ�ം,
ഫാ�കളിൽ സംേയാജിത �ഷി�ണി�കൾ
നട�ിലാ��തിനായി 30 ല�ം �പ�ം,
ടിഷ��ൾ�ർ ലാ�കളി�െട ടിഷ� വാഴൈ�കൾ

ഉത്പാദി�ി��തിന് 15ല�ം �പ�ം, െത�്
കിഴ�വർ��ൾ, ���ളക് ൈതകൾ, പ��റി,
ഔഷധവിളകൾ, �ഗ�വിളകൾ,
അല�ാരസസ��ൾ എ�ിവ�െട നടീൽവ��ൾ
ഉത്പാദി�ി�തിനായി 650 ല�ം �പ�ം 2401-
00-104-91 �ാൻ ശീർഷക�ിൽ

വകയി��ിയി��്. ഫലവർ� വികസന പ�തി
�കാരം ഫാ�കളിൽ 70 ല�ം ഫലവർ� ൈതകൾ
(�ാ�കൾ,േലയ�കൾ) ഉത്പാദി�ി��.
െറയിൻെഷൽ�ർ, േപാളീഹൗ�കൾ
�ട�ിയവ�െട നിർ�ാണ�ിനായി 180 ല�ം
�പ�ം, ജലേസചനസൗകര�ം
െമ�െ����തിനായി 120 ല�ം �പ�ം,
ഉത്പാദന െചലവിന�ിൽ 100 ല�ം �പ�ം,
േ�ാജനിേതാ��ൾ �ാപി��തിനായി 88
ല�ം �പ�ം േചർ�് ആെക 488 ല�ം �പ
2401-00-119-79 �ാൻ ശീർഷക�ിൽ

വകയി��ിയി��്. കഴി� സാ��ിക വർഷം
600 ടൺ െനൽവി�്, 35 ല�ം ���ളക്
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ൈതകൾ, 47 ല�ം പ��റി ൈതകൾ, 45.25
ല�ം ഫല �� ൈതകൾ, 8.3 ല�ം െത�ിൻ
ൈതകൾ, 40 ല�ം കിഴ� വർഗ നടീൽ വ��ൾ
എ�ിവ ഉൽ�ാദി�ി� കർഷകർ�് നൽകിയി��്.
2021-22ൽ ഇതിൽ ��തൽ ഉൽ�ാദി�ി��തി�
ല��മി���്. സം�ാനെ� െനൽകർഷകർ�്
ആവശ�ം േവ�ി വ�� �ണേമ���
സർ�ിൈഫഡ്  െനൽവി�കൾ േകരള സം�ാന

വി�വികസന അേതാറി�ി �േഖന നൽകി വ��.
ഒ� വർഷം േവ�ി വ�� 16000 ടൺ
െനൽവി�ിൽ 8000 ടൺ െനൽവി�ാണ് സീഡ്
അേതാറി�ി നൽകി വ��ത്.

(ബി) ഓേരാ �േദശ�ിെ��ം �േത�കതകൾ�്
അ��തമായ വിളക�െട വി�ിന�ൾ

സംര�ി�  ്കർഷകർ�് വിതരണം
െച��തി�� നടപടികൾ �ഷി വ��്
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) ഉ�്. "ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണ�ം കാർഷിക
ൈവവിധ�വൽ�രണ�ം" എ� പ�തിയി�െട
െച�ധാന���േട�ം പര�രാഗത
െന�ിന��േട�ം �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

ഒ� െഹ�റിന് 10,000/- �പ എ� േതാതിൽ
കർഷകർ�് നൽകിവ��. 2021-2022
സാ��ിക വർഷം ടി പ�തി�ായി 25 ല�ം
�പയാണ് വകയി��ിയി��ത്. അതിൽ
വയനാട്  ജി�യിെല െന�ിന�ൾ സംര�ി� �ഷി
െച��തിനായി 5 ല�ം �പ �േത�കമാ�ം
വകയി��ിയി��്. നാടൻ െനൽ
വി�ിന�േള�ം െച�ധാന���െട
വി�ിന�േള�ം തിരി�റി�് അവ�െട
വി�ൽ�ാദനം വർ�ി�ി�  ്��ത ഇന��െട
വ�ാപനം ല��മാ�ിയാണ് പ�തി
നട�ിലാ��ത്. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി
വയനാട്  േമഖലയിൽ െവളിയൻ, െതാ�ി, െചാമല,
��ൻൈകമ, പാൽെതാ�ി, അ��ൻ,
െചെ�ാ�ി, കരിയ��ൻ, ഓർ�യമ,
മ�െവളിയൻ, ചി�െവളിയൻ, ക�ടി ആര�ൻ,
െചെ��്, ജീരകശാല, ഗ�കശാല �തലായ
െനൽവി�ിന�ൾ വ�ാപി�ി��തി��
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്. ആല�ഴ

ജി�യിൽ േച�വിരി�്, വിരി�്, െപാ�ാളി, േചറാടി,
��കൻ �തലായവ�ം പാല�ാട്  ജി�യിൽ
തവള��ൻ, ചിേ�നി, േചരാടി, ��്��്,
ര�ശാലി �തലായവ�േട�ം �ഷി
വ�ാപി�ി��തി�� �മ�ൾ നട�വ��.
2017-18 �തലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയത്.
േകരള�ിെല കാർഷിക വിളക�െട ലഭ�മായ
ജനിതക സ��് സംര�ി�ക, ഇേ�ാൾ
�ചാര�ിലി�ാ� ഇന��െട �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി�ക, ൈവ�ാനിക

ജനിതകസ��ിെ� ഉടമ�ാവകാശം
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ഉറ�ാ�ാ�� സംവിധാനം ��ി�ക എ�ീ
ല���േളാെട േകരള കാർഷിക
സർ�കലാശാലയിൽ സം�ാന സർ�ാരിെ�
സാ��ിക സഹായേ�ാെട

നട�ിലാ��താണ് വിളജനിതക ൈവവിധ�
സംര�ണ പ�തി. ഈ പ�തിയിൻ കീഴിൽ
േകരള�ിെല തനത് വിളക�െട ജനിതക സ��്

സംര�ി�ക എ� ല��േ�ാെട ആ��ണം

െച�് നട�ിലാ�ിയ 'Seed Gene Bank’ അഥവാ
വി�് ജീൻ ബാ�ിെ� നിർ�ാണം 2021ജ�വരി 25
ന് �ർ�ിയായി. അ�തിനായിരേ�ാളം

േശഖരണ�ൾ 25 �തൽ 30 വർഷ�ാലം വെര
സംഭരി�െവ�ാ�ത�� മീഡിയം േടം േ�ാേറജ്
വാൾേ�ാ��ടിയ (Medium Term Storage Vault)
ജീൻ ബാ�ാണ് �പകൽ�ന െച�ി��ത്.
നിലവിൽ ലഭ�മായി�� നാ�റിൽ പരം
പര�രാഗത െന�ിന�ളിൽ െച�ാവ്, ചീര,
തവള��ൻ, െപാ�ാര�ൻ, ��വ, �േത�കതരം
െന�ിനമായ ഞവര എ�ിവ �ഷിയാവശ��ി�ം

വി�ൽ�ാദന�ി�മായി കർഷകർ�് വിതരണം
െചയ്  തി��് . വിവിധ പയറിന��ം
േപാഷകാഹാര�ണ��� െച� ധാന�വർ���ം
ഘ�ം ഘ�മായി വിതരണം െചയ്  തി��് . േകരള
കാർഷിക സർ�കലാശാല�െട സാേ�തിക
േന�ത��ിൽ െതരെ��� �ഷിഭവ�ക�ം
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം േചർ�്
നട�ിലാ�� 'വി�് �ാമ' പ�തിയി�െട
പര�രാഗത വിളയിന��െട�ം ഇേ�ാൾ
�ചാര�ിലി�ാ� ഇന��െട�ം സംര�ണ�ം
വി�ൽ�ാദന�ം കർഷകർ �േഖന നട�ിലാ�ി
വരികയാണ്. �ടാെത സം�ാന �ഷിവ��് െനൽ
�ഷി വികസന പ�തി�െട ഭാഗമാ�� "�േത�ക
െന�ിന�ൾ�� ധന സഹായം" എ� ഘടകം
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി കർഷകർ�് െഹ�റിന്
10,000/- �പ എ� നിര�ിൽ ആ��ല�ം

നൽ���്. ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ 500
െഹ�ർ �ലേ��ായി 50 ല�ം �പയാണ്
ഇതിനായി വകയി��ിയി��ത്. െപാ�ാളി,
ഞവര, ജീരകശാല, ഗ�കശാല, ബ�തി അരി
�തലായ ഇന�ളാണ് ടി പ�തി �കാരം �ഷി
െച�വ��ത്. �േത�ക െനൽ�ഷി േമഖലകളായ
കരി, െപാ�ാളി, ൈക�ാട്  േമഖലയിൽ
അടി�ാന സൗകര�ം ഉൾെ�െട െനൽ�ഷി�െട
വികസന�ിനായി "കരി, ൈക�ാട് , െപാ�ാളി
എ�ീ പര�രാഗത െനൽ�ഷി േമഖലകൾ��
�േത�ക ധന സഹായം" എ� ഘടക പ�തി 136
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ല�ം �പ 2020-21ൽ വകയി��ിയി��്.
ഇതിൽ ൈക�ാട്  �ഷി�ായി 41.5767 ല�ം
�പ�ം കരി�ായി 29 ല��ം െപാ�ാളി
�ഷി�ായി 48.5233 ല�ം �പ�മാണ് ഈ
സാ��ിക വർഷ�ിൽ വകയി��ിയി��ത്.
നാടൻ വി�ിന��െട ഉത്പാദനം, സംഭരണം,
വിതരണം എ�ിവ�മായി ബ�െ��് Biodiversity
and Local Germplasm Conservation and
Promotion, Scheme for Conservation and
Multiplication of Traditional Indegenous
varieties of paddy and millets എ� പ�തി
നിലവി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


