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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5079 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ണനിലവാര�ളള െെതക�ം വി�ക�ം ലഭ�മാ��തി�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 

�ീ. പി. മ�ി��ി, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക��ി

അഭി��ിെ����തി�ം �ണേമ��ളള

കാർഷിേകാ���ൾ ഉ�ാദി�ി��തി�ം

�ണനിലവാര�ളള െെതക�ം വി�ക�ം

ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക��ി

അഭി��ിെ����തി�ം �ണേമ���

കാർഷിേകാ���ൾ ഉ�ാദി�ി��തി�ം

�ണനിലവാര�� ൈതക�ം വി�ക�ം

ലഭ�മാ��തിന് 2021-22 വർഷം �ഷിവ��്

ഫാ�കളിൽ വിവിധ പ�തികളി�െ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�േ�ാ��ൾ

�ാപി��തി�ം 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�ം,
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ഉത്പാദനെചലവിന�ിൽ 100 ല�ം �പ�ം,
േ�ാജനിേതാ��ൾ �ാപി��തിനായി 83
ല�ം �പ�ം േചർ�് ആെക 488 ല�ം �പ

2401-00-119-79 �ാൻ ശീർഷക�ിൽ

വകയി��ിയി��്. ഫാ�കളിെല

അടി�ാനസൗകര� വികസന�ം, െ�ഷ�ൽ

ഫാ�ക�െട യ�വത്�രണ�ം എ�

പ�തി�ായി 4401-00-104-98 �ാൻ

ശീർഷക�ിൽ 200 ല�ം �പ അ�വദി�ി��്.
ഇതി�െട ഫാ�ക�െട വികസന�ി�ം കാർഷിക

�വർ�ന��െട കാര��മത ഉയർ��തി�ം

അ�െന ഉത്പാദനം വർധി�ി��തി�ം

സാധി�ം. �ടാെത ���ഷി വികസന�ിനായി

വയനാട് , മല�റം ജി�കൾ�് 100 ല�ം �പ�െട

പ�തി നട�ിലാ���് . കഴി� സാ��ിക

വ   ർഷം 600 ടൺ െനൽവി�്, 35 ല�ം ���ളക്

ൈ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 സീ ഡ്

അേതാറി�ി�് നൽകിവ��ത്.

(ബി) കർഷകരിൽ നി�ം ��തൽ വില ഈടാ�ി

�ണനിലവാരമി�ാ� െെതക�ം വി�ക�ം

വിതരണം െച��വെര കെ���തി�ം

കർഷകർ�് വി�ക�ം െെതക�ം വിതരണം

െച��തിന് ഒ� ഔേദ�ാഗിക സംവിധാനം

ഒ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കർഷകർ�് �ണേമ��� െനൽവി�്

ലഭ�മാ��തിനായി �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിയാണ് രജിേ�ർഡ്  വി��ാദന

പ�തി (RSGP പ�തി). 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
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�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�ം സീഡ്  ഇൻെ��ർമാരായ േ�ാ�്

തല �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 കർഷക േ�മ

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. �ഷി വ��് ഫാ�കൾ, കാർഷിക

സർവകലാശാല എ�ിവ�െട അംഗീ�ത

ഏജൻസികൾ/�ാൈ�സികൾ എ� േപരിൽ

വ�ാജ സംഘ�ൾ നടീൽവ��ൾ വിൽ�ന

നട��ത് ��യിൽെപ�േ�ാൾ �ഷി വ��്,
വിവിധ മാധ�മ�ളി�െട െപാ�ജന�ൾ�്

��റിയി�് നൽകിയി��്. �ടാെത,
ഫല��ൈ�ക�െട �ണേമ�

ഉറ�വ���തിന് സമ�മായ ഒ� ന�റി നിയമം

െകാ�വ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��.

(സി) െപാ� വിപണിയിൽ ലഭി�� വള�ം

കീടനാശിനിക�ം �ണനിലവാര�ളളവയാെണ�്

ഉറ�വ��വാൻ നിലവിൽ എെ��ി�ം

സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;
വ�ക് തമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന� രാസവള��െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിനായി 2 പരിേശാധന

ശാലകളാണ് നിലവി��ത്. 1.രാസവള

�ണനിയ�ണ പരിേശാധന ശാല,
പാേറാ�േകാണം, തി�വന��രം 2. രാസവള

�ണനിയ�ണ പരിേശാധന ശാല, പ�ാ�ി ,
പാല�ാട്  ര� ലാ�കളി�മായി �തിവർഷം 5000
രാസവള സാ�ി�ക�ം 200 ���ലക�ൾ

അട�ിയ രാസവള സാ�ി�ക�ം

പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം നിലവി��്.
�ഷി ബി�ദ�� െഫർ�ിൈലസർ

ഇൻസ്  െപ�ർമാരായ �ഷി ഓഫീസർമാർ

അവ�െട പരിധിയിൽ �വർ�ി�� വളം

ഡിേ�ാകൾ സ�ർശനം നട�ി സാ�ി�കൾ

േശഖരി�  ്േമ�റ� ലാ�കളിൽ പരിേശാധന

നട�ി �ണനിലവാരം ഉറ� വ��� . ൈജവ

ജീവാ� വള��െട പരിേശാധന
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ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�്

ആദ�മായി പാല�ാട്  ജി�യിൽ ജീവാ�-
ൈജവവള �ണനിയ�ണ പരിേശാധനശാല,
പ�ാ�ിയിൽ 8/10/2020 ന് �വർ�നം ആരംഭി�.
ജീവാ�വള�ൾ, ൈജവവള�ൾ എ�ിവ�െട

സാ�ി�കൾ ഈ ശാലയിൽ പരിേശാധി�

�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���. നട�് വർഷം 60
ൈജവവള സാ�ി�ക�ം 60 ജീവാ�വള

സാ�ി�ക�ം പരിേശാധി��തിനാണ്

ല��മി�ിരി��ത് . രാസ കീടനാശിനിക�െട

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി��

പരിേശാധന ശാലയാണ് തി�വന��രം

പാേറാ�േകാണം േ��് െപ�ിൈസഡ്  െട�ിംഗ്

ലേബാറ�റി. �ഷി ബി�ദ�� ഇൻെസ�ിൈസഡ്

ഇൻസ്  െപ�ർമാരായ �ഷിഓഫീസർമാർ

അവ�െട പരിധിയിൽ �വർ�ി�� കീടനാശിനി

ഡിേ�ാകളിൽ നി�് സാ�ി�കൾ േശഖരി�്

േമ�റ� ലേബാറ�റിയിൽ പരിേശാധന�യ�്

�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���. �തിവർഷം 2500
സാ�ി�കൾ പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം

ഈ ലാബിൽ നിലവി��്.
ൈജവകീടനാശിനിക�െട �ണ നിലവാരം ഉറ�്

വ���തിനായി സാ�ി�കൾ േശഖരി�്

ൈഹദരാബാദി�� നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ്

�ാ�് െഹൽ�് മാേനെ��് എ� �ാപന�ിൽ

അയ�  ്പരിേശാധന നട�ി �ണനിലവാരം ഉറ�്

വ���. �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ിയതിെ�

�േരാഗതി എ�ാ മാസ�ം അവേലാകനം െച�്

�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�് വ���്.
പരിേശാധനെ��� സാ�ി�കൾ ലാ�കളിേല�്

അയ�ക�ം നി�ർഷി� �ണനിലവാരം

മാനദ��കാരമ� എ�് കെ��ിയാൽ

ഉ�ാദകർെ�തിെര�ം, വിതരണ�ാർെ�തിെര�ം

ഇൻെസ�ിൈസഡ്  ആ�് 1968 �കാര�ം

െഫർ�ിൈലസർ കൺേ�ാൾ ഓർഡർ (1985)
�കാര�ം നടപടികൾ സ�ീകരി���് . ഇതി�

�റെമ സം�ാന�ി�ം േമഖലാ തല�ി�ം ജി�ാ

തല�ി�ം െ�ഷ�ൽ സ്ക�ാ�ക�ം

�വർ�ി��.

(ഡി) �ഷി ശാ�ീയ�ം ��തൽ

ഫല�ദ�മാ��തിനായി സം�ാനെ� വിവിധ

അേ�ാ േസാ�കളായി തിരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

ഇ�കാരം േസാ�കളായി തിരി��തിന്

എെ��ാം ഘടക�ളാണ് പരിഗണി��ത്;
ഇ�വഴി കാർഷിക േമഖലയിൽ എെ��ാം

(ഡി) ഉ�്. മ�്, കാലാവ�, ���തി, �തലായവ

അടി�ാനമാ�ി 25-5-2019 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(ൈക) നം.66/2019/�ഷി ഉ�രവ് �കാരം

േകരള�ിെല കാർഷിക േമഖലെയ 5 അേ�ാ

ഇേ�ാളജി�ൽ േസാൺ (കാർഷിക പാരി�ിതിക

േമഖല) - ആയി �നർവിഭജി�ി��്. കാർഷിക

േമഖല�െട സമ�മായ വികസന�ി�ം
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�ണകരമായ മാ��ളാണ് �തീ�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയെ� �ടർ�് േമഖല�െട കാർഷിക

�നർനിർ�ാണ�ിനായി �ഷി വ��ിെ�

നിലവി�� ഭരണപരമായ അതിർ�ികൾ�ം

ച���കൾ�ം മാ�ം വ��ാെത�ം തേ�ശ

�ാപന��െട കാർഷിക േമഖലയിെല പ�തി

നട�ി�ിെല നിലവി�� രീതിക�ം

സംവിധാന��ം അേതപടി �ടർ�െകാ�ം

തേ�ശ �ാപന��ം �ഷിവ��ം ത�ി��

ഏേകാപനം �ഢമാ�ിെ�ാ�ം സർ�ാർ

ആരംഭി� നടപടിക�െട ഭാഗമായാണ് കാർഷിക

േമഖലെയ 5 കാർഷിക പാരി�ിതിക

േമഖലകളായി വിഭജി�ി��ത്. �ടാെത േകരളം

സം�ാന ആ��ണ േബാർഡിെ� 2015-െല

റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ േമ�റ�

േസാ�കെള മ�്, കാലാവ�, ���തി,
�തലായവ അടി�ാനമാ�ി 23 അേ�ാ

ഇേ�ാളജി�ൽ �ണി�കളായി വിഭജി�ി��്.
ഓേരാ കാലാവ��ം മ�ി�ം അ�േയാജ�മായ

വിളകൾ�ാണ് ആ അേ�ാ ഇേ�ാളജി�ൽ

�ണി�ിൽ പ�തികൾ ആ��ണം െച��ത്.
ആയ� െകാ�് ആ വിള�െട പരമാവധി ഉ�ാദനം

ആ �േദശ� നി�ം ലഭി�ം. �ണേമ����ം

�ത�മായ അളവി�ം ഉ�ാദേനാപാധികൾ

നൽ��ത് െകാ�് ഉ�ാദന�മത�ം വർധി�ം.
ഈ ഉ����െട വിപണന സംവിധാന�ം പ�തി

ആ��ണ�ിൽ ഉൾെ����. �ടാെത �ല�

വർധിത ഉത്പ���െട ഉ�ാദന�ി�െട�ം

കർഷക�െട വ�മാനം വർ�ി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


