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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 137 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി, 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ��ദിന കർ�പരിപാടിയിൽ
�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി�് ൈകവരി�ാനായ
േന�ം അറിയി�ാേമാ;

(എ) ന�െട പരി�ിതിെയ സംര�ി� െകാ�്
�ര�ിത�ം ആേരാഗ�കര�മായ ഭ�ണ
വ��ൾ ഉത്പാദി�ി�ക എ� ല��ം �േ�ാ�്
വ�െകാ�ാണ് �ഭി�ം �ര�ിതം എ� പ�തി
സം�ാന സർ�ാർ ആവി�രി� നട�ിലാ�ി
വ��ത്. പ�തിയിൻ കീഴിൽ ഈ വർഷം 84000
െഹ�ർ വി�തിയിൽ ൈജവ �ഷി നട�ിൽ
വ���തിനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്. ബ�മാനെ��
േകരള �ഖ�മ�ി�െട 100 ദിന പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ���ി 5000 െഹ�ർ �ല�് �ഷി
െച��തിന് ല��മി�ി��. എ�ാൽ 14
ജി�കളിലായി ആെക 23566 െഹ�ർ �ല�്

പ��റികൾ, െന�്' വാഴ, കിഴ�വർ�വിളകൾ
എ�ിവ �ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ
��തി �ഷി പ�തി�െട ഭാഗമായി
�ഷിയിറ�വാൻ ന��് സാധി�ി��്. വിവിധ
കാർഷിക ��ാ�കളി�െട (FIG) ൈജവ
ഉ�ാദേനാപാധിക�ം �ല�വർ�ിത ഉ����ം
നിർ�ി�  ്കർഷകർ�് വിതരണം െച�ാൻ
സാധി�.. പര�രാഗത നാ�റി�കൾ
കർഷകരിേല�് എ�ി��തി�ം അതാത്
�േദശ�ിന് അ�േയാജ�മായ പര�രാഗത
വിളക�െട തനിമ ന�െ�ടാെത വി�് ഉ�ാദി�ി�്
മ�് കർഷകർ�് വിതരണം െച��തി�ം
സാധി�, ടി പ�തിയിെല മാനദ��ൾ പാലി�്
മാ�ക �ഷിേ�ാ��ൾ നട�ിലാ�ി വ��.
േ�ാ�് തല�ിൽ തിരെ��� ൈഹ പവർ
ക�ി�ിയിെല കർഷക �തിനിധികൾ�്
പരിശീലന�ൾ നൽ�ക�ം ഇവരി�െട
പ�തിയിൽ ഉ�ാദി�ിേ�� ൈജവ ��ക�െട
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ഉ�ാദന രീതികൾ മ�് കർഷകർ�് പകർ�്
നൽ��തി�ം സാധി�. .

(ബി)

പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈജവ�ഷി എ�
വി�തിയിൽ നട�ാ��തിനാ�േ�ശി��ത്;
നിലവിൽ എ� �ല�് �ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ
സാധി�ി��്;

(ബി) ന�െട പരി�ിതിെയ സംര�ി� െകാ�്
�ര�ിത�ം ആേരാഗ�കര�മായ ഭ�ണ
വ��ൾ ഉത്പാദി�ി�ക എ� ല��ം �േ�ാ�്
വ�െകാ�ാണ് �ഭി�ം �ര�ിതം എ� പ�തി
സം�ാന സർ�ാർ ആവി�രി� നട�ിലാ�ി
വ��ത്. പ�തിയിൻ കീഴിൽ ഈ വർഷം 84000
െഹ�ർ വി�തിയിൽ ൈജവ �ഷി നട�ിൽ
വ���തിനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്. ബ�മാനെ��
േകരള �ഖ�മ�ി�െട 100 ദിന പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ���ി 5000 െഹ�ർ �ല�് �ഷി
െച��തിന് ല��മി�ി��. എ�ാൽ 14
ജി�കളിലായി ആെക 23566 െഹ�ർ �ല�്

പ��റികൾ, െന�്' വാഴ, കിഴ�വർ�വിളകൾ
എ�ിവ �ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ
��തി �ഷി പ�തി�െട ഭാഗമായി
�ഷിയിറ�വാൻ ന��് സാധി�ി��്. വിവിധ
കാർഷിക ��ാ�കളി�െട (FIG) ൈജവ
ഉ�ാദേനാപാധിക�ം �ല�വർ�ിത ഉ����ം
നിർ�ി�  ്കർഷകർ�് വിതരണം െച�ാൻ
സാധി�.. പര�രാഗത നാ�റി�കൾ
കർഷകരിേല�് എ�ി��തി�ം അതാത്
�േദശ�ിന് അ�േയാജ�മായ പര�രാഗത
വിളക�െട തനിമ ന�െ�ടാെത വി�് ഉ�ാദി�ി�്
മ�് കർഷകർ�് വിതരണം െച��തി�ം
സാധി�, ടി പ�തിയിെല മാനദ��ൾ പാലി�്
മാ�ക �ഷിേ�ാ��ൾ നട�ിലാ�ി വ��.
േ�ാ�് തല�ിൽ തിരെ��� ൈഹ പവർ
ക�ി�ിയിെല കർഷക �തിനിധികൾ�്
പരിശീലന�ൾ നൽ�ക�ം ഇവരി�െട
പ�തിയിൽ ഉ�ാദി�ിേ�� ൈജവ ��ക�െട
ഉ�ാദന രീതികൾ മ�് കർഷകർ�് പകർ�്
നൽ��തി�ം സാധി�. .

(സി) ഉ����െട സർ�ിഫിേ�ഷ�ം
ഉ�ാദനെചലവിന�സരി�  ്ഉയർ� വില�ം
ലഭ�മാ��തിനായി േഷാ�കൾ വഴി�ം
ഓൺൈലനാ�ം വിപണന�ി�ം സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തിയിെല കർഷക�െട ഉ���ൾ�്
ന�ായമായ വില ലഭി��തി�ം സർ�ിഫിേ�ഷ�ം
േവ�ി ടി പ�തിയിൽ ഉൾെ��� കർഷകെര
പി.ജി.എസ്  ഇ�� െവബ് േപാർ�ലിൽ രജി�ർ
െച�് പി.ജി.എസ്  ഇ��ാ �ീൻ സർ�ിഫി��്
കർഷകർ�് സൗജന�മായി നൽ��. ടി
പ�തിയിെല മാനദ��ൾ പാലി�  ്�ഷി
െച�� കർഷകർ�് ��് വർഷം കഴി�്

പി.ജി.എസ്  ഓർഗാനിക് സർ�ിഫി��ം
സൗജന�മായി നൽ��. പി.ജി.എസ്
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സർ�ിഫി��് നൽ��ത് കർഷക�െട
�ഷിയിട�ിനാണ്. ആയതിനാൽ ആ �മിയി��
എ�ാ കാർഷിക വിളക�ം ൈജവ ഉ��മായി
�ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി ഉയർ� വില�് വി�ന
നട�ാൻ സാധി�ം. ഇെതാ� ��്
സർ�ിഫിേ�ഷൻ ആണ്. എ�ി�ം ഓേരാ
കർഷകർ�ം െവേ�െറ സർ�ിഫിേ��് ലഭി�ം.
പി.ജി.എസ്  സർ�ിഫി��് ലഭി� കർഷകർ�്
അവ�െട ഉ���ൾ ൈജവ ഓൺൈലൻ
വിപണിയായ Jaivik Kheti (www.jaivikkheti.in)
േപാർ�ൽ വഴി ആരംഭ ഘ��ിൽ തെ� വി�ന
നട�ാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വാ�വാ�ം
സാധി�ം. കർഷകർ�് അവ�െട ൈജവ
ഉൽപ��ൾ�് വില നി�യി�വാ��
അവസരം ഇ-വിപണിയി�െട സാധ�മാ��.
പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ഓേരാ കർഷകർ�ം
സർ�ിഫിേ�ഷൻ ലഭി�ക�ം, സർ�ിഫി��ിൽ
ലഭി�� "േലാേഗാ"�ം േകാഡ്  ന��ം വിപണി
ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗി�വാ��
അവകാശം ലഭി�ക�ം െച�ം. േമൽ
പറ�വ�െട �ർ�ത ൈകവരി�െ���ത്
"പി.ജി.എസ്  ഇ�� ഓർഗാനിക്" എ�
സർ�ിഫിേ�ഷൻ ലഭി�േ�ാളാണ്.
ആയതിനാൽ"പി.ജി.എസ്  ഇ�� ഓർഗാനിക്"
ഉൽപ��ൾ�് "പി. ജി. എസ്  ഇ�� �ീൻ"
ഉൽപ��േള�ാൾ ��തൽ വില ലഭി�ം. ഓണ
കാലയളവിൽ ടി കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�
പ��റികൾ �ഭി�ം �ര�ിതം എ� േപരിൽ
�ാൻഡ്  െച�് ഇേ�ാേഷാ�കൾ , ആ� ച� ,
ഓണ മാർ��് എ�ിവിട�ളി�െട വിപണനം
നട�ിയി��. �ടാെത �ഷി വ��ിെൻറ കീഴിൽ
�വർ�ി�� എ�ാ വിപണികളി�ം �േത�ക
കൗ��കൾ ആരംഭി��തിന് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


