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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3418 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തി �ഷി �ചരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 

�ീ. എം.വിജിൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ��തി �ഷി �ചരി�ി��തിന്
എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് സ�ാഭാവിക �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േക�
സർ�ാരിെ��ം സം�ാന സർ�ാരിെ��ം
സം�� സഹായേ�ാെട �ഭി�ം �ര�ിതം
പ�തി - ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി (േകരള
അേ�ാ ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്
ബേയാൈഡേവസി�ി കൺസർേവഷൻ)
േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��. ടി പ�തിയിൻ
കീഴിൽ 2020-21 �തൽ ��് വർഷേ��് 84000
െഹ�ർ വി�തിയിൽ ൈജവ �ഷി നട�ിൽ
വ���തിനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്.
േ�ാ�്തല�ിൽ ���ിയത് 500 െഹ�ർ
വീത��168 ���കൾ �പീകരി�  ്��് വർഷം
െകാ�ാണ് ടി പ�തി നട�ിലാ��ത്. ഇതിനായി
ഒ� ��റിന് ഒ�ാം വർഷം 26.52 ല�ം �പ,
ര�ാം വർഷം 17.85 ല�ം �പ, ��ാം വർഷം
17.85 ല�ം �പ വീതം ലഭി�� രീതിയിലാണ്
�വർ�ന�ൾ നട��ത്. ഒ�ാം വർഷം
പ�തി നട�ി�ിനായി 4455.36 ല�ം �പ�െട
വാർഷികപ�തി�് േക�സർ�ാരിെ�
അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം ഒ�ാം വർഷെ� ആദ�
ഗ�വായി േക� സർ�ാരിെ� വിഹിതമായി ലഭി�
1336.608 ല�ം �പ�ം സം�ാന സർ�ാരിെ�
വിഹിതമായ 891.072 ല�ം �പ�ം �ടി
േചർ�� ആെക �ക 2227.70 ല�ം �പ
െചലവഴി�  ്പ�തി സം�ാന�

നട�ിലാ��തി�� അ�മതി 13.01.2021-െല
G.O.(Rt) No.47/2021/Agri ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം ന�ക�ം ��ത �ക ഉപേയാഗി��
�വർ�ന�ൾ സം�ാന�് നട�ിലാ�ി
വ�ക�ം െച��. �ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി -
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ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി (േകരള അേ�ാ
ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്  ബേയാൈഡേവസി�ി
കൺസർേവഷൻ) സം�ാന�ിൽ

നട�ിലാ��� സംബ�ി� ��തൽ വിവര�ൾ
അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി)

��തി �ഷി �ചാരണ�ിന് േക�സർ�ാരിൽ
നി�ം ഫ�് ലഭി�ാ�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഈ
സാ��ിക വർഷം ��ത ഇന�ിൽ എ� �ക
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ�ാഭാവിക �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േക�
സർ�ാരിെ��ം സം�ാന സർ�ാരിെ��ം
സം�� സഹായേ�ാെട �ഭി�ം �ര�ിതം
പ�തി - ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി (േകരള
അേ�ാ ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്
ബേയാൈഡേവസി�ി കൺസർേവഷൻ)
േകരള�ിൽ നട�ിലാ�ി വ��. ടി പ�തിയിൻ
കീഴിൽ 2020-21 �തൽ ��് വർഷേ��് 84000
െഹ�ർ വി�തിയിൽ ൈജവ �ഷി നട�ിൽ
വ���തിനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്.
േ�ാ�്തല�ിൽ ���ിയത് 500 െഹ�ർ
വീത��168 ���കൾ �പീകരി�  ്��് വർഷം
െകാ�ാണ് ടി പ�തി നട�ിലാ��ത്. ഇതിനായി
ഒ� ��റിന് ഒ�ാം വർഷം 26.52 ല�ം �പ,
ര�ാം വർഷം 17.85 ല�ം �പ, ��ാം വർഷം
17.85 ല�ം �പ വീതം ലഭി�� രീതിയിലാണ്
�വർ�ന�ൾ നട��ത്. ഒ�ാം വർഷം
പ�തി നട�ി�ിനായി 4455.36 ല�ം �പ�െട
വാർഷികപ�തി�് േക�സർ�ാരിെ�
അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം ഒ�ാം വർഷെ� ആദ�
ഗ�വായി േക� സർ�ാരിെ� വിഹിതമായി ലഭി�
1336.608 ല�ം �പ�ം സം�ാന സർ�ാരിെ�
വിഹിതമായ 891.072 ല�ം �പ�ം �ടി
േചർ�� ആെക �ക 2227.70 ല�ം �പ
െചലവഴി�  ്പ�തി സം�ാന�

നട�ിലാ��തി�� അ�മതി 13.01.2021-െല
G.O.(Rt) No.47/2021/Agri ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം ന�ക�ം ��ത �ക ഉപേയാഗി��
�വർ�ന�ൾ സം�ാന�് നട�ിലാ�ി
വ�ക�ം െച��. �ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി -
ഭാരതീയ ��തി �ഷി പ�തി (േകരള അേ�ാ
ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്  ബേയാൈഡേവസി�ി
കൺസർേവഷൻ) സം�ാന�ിൽ

നട�ിലാ��� സംബ�ി� ��തൽ വിവര�ൾ
അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(സി) ��തി �ഷി ��ിര വ�മാന മാർ�മായി
സ�ീകരി�വാൻ കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േക� സർ�ാരിെ��ം സം�ാന

സർ�ാരിെ��ം സം�� സഹായേ�ാെട

�ഭി�ം �ര�ിതം പ�തി - ഭാരതീയ ��തി
�ഷി പ�തി (േകരള അേ�ാ ഇേ�ാളജി േബസ്ഡ്
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ബേയാൈഡേവസി�ി കൺസർ േവഷൻ)
േകരള�ിൽ നട�ിലാ��തി�ം ��തി �ഷി
കർഷകന് ��ിര വ�മാന മാർ�മായി
സ�ീകരി��തി�ം േവ�ി�� നടപടി�െട ആദ�
ഘ�മായി േകരള�ിെല 50 �ഷി ഓഫീസർമാെര
ബീ�ൺ ഓഫീസറായി തിരെ���് അവ�െട
കീഴിൽ 10 െസൻറ്  വീത�� വിവിധ കാർഷിക
പരീ�ണ �ഷി നട���്. ഇതിൽ ��തി �ഷി,
ൈജവ �ഷി, ��ാ�ർേവദ എ�ീ �ഷി രീതികൾ
ഉൾെ���ി പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ

മാ�കാ�ഷിേ�ാ�ം നിർ�ി��. ഇതിൽ
കർഷകന് ��ിര വ�മാനം ലഭി�� �ഷി രീതി
കെ��ാൻ സാധി�ം. ആയതിെ� കാർഷിക
പരീ�ണ �വർ�ന�ൾ �ാരംഭഘ��ിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

  സനസസ്ഥാനതത്ത്  സസസ്ഥാഭസ്ഥാവവിക  കൃഷവി  പപസ്ഥാതസ്ഥാഹവിപവിക്കുന്നതവിനന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവി  പകന
സർകസ്ഥാരവിനന്റെയന സനസസ്ഥാന സർകസ്ഥാരവിനന്റെയന സനയക്ത സഹസ്ഥായപതസ്ഥാനടെ സുഭവികന സുരകവിതന
പദ്ധതവി  -  ഭസ്ഥാരതതീയ  പകൃതവി  കൃഷവി  പദ്ധതവി  (പകരള  അപഗസ്ഥാ  ഇപകസ്ഥാളജവി  പബസത്ത്ഡത്ത്
ബപയസ്ഥാഡഡപവസവിറവി  കൺസർപവഷൻ) പകരളതവിൽ നടെപവിലസ്ഥാകവി വരുന.  പദ്ധതവിയവിൻ കതീഴവിൽ
2020-21  മുതൽ  മൂന്നത്ത്  വർഷപതയത്ത്  84000  നഹക്ടർ  വവിസ്തൃതവിയവിൽ  ഡജവ  കൃഷവി  നടെപവിൽ
വരുത്തുന്നതവിനസ്ഥാണത്ത് ഉപദ്ദേശവിചവിട്ടുള്ളതത്ത്.   പദ്ധതവി നടെപവിലസ്ഥാക്കുന്നതവിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവി പബസ്ഥാകത്ത് തലതവില
50 നഹക്ടര് വതീതമുള്ള 10 ഡമപകസ്ഥാ ക്ലസ്റ്ററുകള് പചേര്തത്ത് ഒരു ക്ലസ്റ്റര് (500 നഹക്ടര്) രൂപതീകരവിക്കുന.
ഓപരസ്ഥാ  ക്ലസ്റ്ററുകളുനടെയന  പമൽപനസ്ഥാട്ടതവിനസ്ഥായവി  ഡഹപവർ  കമവിറവി  രൂപതീകരവിക്കുന.   കൃഷവി
അസവിസ്റ്റൻറത്ത് ഡയറക്ടർ നചേയർമസ്ഥാനസ്ഥായവി കൃഷവി ഓഫതീസർമസ്ഥാർ,  കർഷക പതവിനവിധവികളസ്ഥായ  4  ഡഹ
പവർ  കമവിറവി  അനഗങ്ങൾ,  4  സവിനതീയർ  പലസ്ഥാകൽ  റവിപസസ്ഥാഴത്ത്  പപഴൺ  അനഗങ്ങൾ  എന്നവിവർ
പചേർന്നതസ്ഥാണത്ത് ഡഹ പവർ കമവിറവി.

  ഡഹപവര് കമവിറവിനയ കൂടെസ്ഥാനത ക്ലസ്റ്ററുകളുനടെ പമൽ പനസ്ഥാട്ടന വഹവിക്കുന്നതവിനസ്ഥായവി തസ്ഥാനഴ പറയന്ന
കർഷക പതവിനവിധവികനളയന  നതരനഞ്ഞെടുക്കുന.

• ഡഹപവർ കമവിറവി പകസ്ഥാർഡവിപനറര്
• സവിനതീയർ പലസ്ഥാകൽ റവിപസസ്ഥാഴത്ത് പപഴണ്  (SLRP)
• പലസ്ഥാകൽ റവിപസസ്ഥാഴത്ത് പപഴണ് (LRP)
• കമമ്മ്യൂണവിറവി റവിപസസ്ഥാഴത്ത് പപഴണ് (CRP).

പരവിശതീലന പരവിപസ്ഥാടെവികൾ
ടെവി പദ്ധതവിയവിൽ അനഗമസ്ഥാകുന്ന എലസ്ഥാ കർഷകർക്കുന പബസ്ഥാധവൽകരണ പരവിപസ്ഥാടെവികൾ, ഫതീൽഡത്ത്

സന്ദർശനന, പരവിശതീലനന എന്നവിവ നൽകുന.

ഫസ്ഥാർമർ ഇൻട്രസ്റ്റത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളുനടെ   (FIG)   രൂപതീകരണന
ഫസ്ഥാർമർ ഇൻട്രസ്റ്റത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴവി ഡജവ ഉലസ്ഥാദപനസ്ഥാപസ്ഥാധവികൾ ഉതത്ത്പസ്ഥാദവിപവിചത്ത് ക്ലസ്റ്ററവിനല മറത്ത്

കർഷകർകത്ത്  സസൗജനന്യമസ്ഥായവി നൽകുന്നതവിനത്ത്  FIG-1  ,    മൂലന്യവർദ്ധവിത ഉലന്നങ്ങൾ നവിർമവിചത്ത് വവിലന
നടെത്തുന്നതവിനസ്ഥായവി FIG-2 എന്നവിവ പവർതവിക്കുന. അങ്ങനന ഓപരസ്ഥാ ക്ലസ്റ്ററവിലന 2 ഫസ്ഥാർമർ ഇൻട്രസ്റ്റത്ത്
ഗ്രൂപ്പുകൾ വതീതന പവർതവിക്കുനണത്ത്. 

വന്യക്തവിഗത ആനുകൂലന്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഘടെകങ്ങൾ
പരമ്പരസ്ഥാഗത  നസ്ഥാട്ടറവിവുകൾ  കർഷകരവിപലയത്ത്  എതവിക്കുന്നതവിനുന  അതസ്ഥാതത്ത്  പപദശതവിനത്ത്

അനുപയസ്ഥാജന്യമസ്ഥായ  പരമ്പരസ്ഥാഗത  വവിളകളുനടെ  തനവിമ  നഷ്ടനപടെസ്ഥാനത  വവിതത്ത്  ഉലസ്ഥാദവിപവിചത്ത്  മറത്ത്
കർഷകർകത്ത്  വവിതരണന  നചേയ്യുന്നതവിനുന,  ടെവി  പദ്ധതവിയവിനല  മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങൾ  പസ്ഥാലവിചത്ത്
മസ്ഥാതൃകസ്ഥാകൃഷവിപതസ്ഥാട്ടങ്ങൾ നവിർമവിക്കുന്നതവിനത്ത് ധനസഹസ്ഥായന നൽകുന.

പവി  .  ജവി  .  എസത്ത്   (  Participatory Guarantee Scheme)   സർട്ടവിഫവിപകഷൻ
ടെവി  പദ്ധതവിയവിൽ ഉൾനപടുന്ന കർഷകനര പവി.ജവി.എസത്ത്.  ഇനന്യ നവബത്ത്  പപസ്ഥാർട്ടലവിൽ രജവിസ്റ്റർ

നചേയ്യുകയന  പവി.ജവി.എസത്ത്.  ഇനന്യസ്ഥാ  ഗതീൻ സർട്ടവിഫവികറത്ത്  നൽകുകയന  നചേയ്യുന.   ടെവി  പദ്ധതവിയവിനല



മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങൾ  പസ്ഥാലവിചത്ത്  കൃഷവി  നചേയ്യുന്ന  കർഷകർകത്ത്  മൂന്നത്ത്  വർഷന  കഴവിഞ്ഞെത്ത്  പവി.ജവി.എസത്ത്.
ഓർഗസ്ഥാനവികത്ത് സർട്ടവിഫവികറന നൽകുന.
     

 പവി.ജവി.എസത്ത്.  സർട്ടവിഫവികറത്ത് നൽകുന്നതത്ത് കർഷകരുനടെ കൃഷവിയവിടെതവിനസ്ഥാണത്ത്.  ആയതവിനസ്ഥാൽ
ആ  ഭൂമവിയവിലള്ള എലസ്ഥാ കസ്ഥാർഷവിക വവിളകളുന ഡജവ ഉലന്നമസ്ഥായവി ഗുണനവിലവസ്ഥാരന ഉറപസ്ഥാകവി ഉയർന്ന
വവിലയത്ത്  വവിലന നടെതസ്ഥാൻ സസ്ഥാധവിക്കുന.  ഇനതസ്ഥാരു ഗ്രൂപത്ത്  സര്ട്ടവിഫവിപകഷൻ ആണത്ത്.  എങവിലന  ഓപരസ്ഥാ
കര്ഷകര്ക്കുന നവപവ്വേനറ സര്ട്ടവിഫവികറത്ത് ലഭവിക്കുന.

പവി.ജവി.എസത്ത്. സർട്ടവിഫവികറത്ത് ലഭവിച കര്ഷകര്കത്ത് അവരുനടെ ഉലന്നങ്ങൾ ഡജവ ഓണ്ഡലൻ
വവിപണവിയസ്ഥായ Jaivik  kheti (www.jaivik  k  heti.in)  പപസ്ഥാർട്ടൽ വഴവി ആരനഭ ഘട്ടതവിൽ തനന്ന വവിലന
നടെതസ്ഥാനുന  ഉപപഭസ്ഥാക്തസ്ഥാകൾകത്ത്  വസ്ഥാങ്ങുവസ്ഥാനുന  സസ്ഥാധവിക്കുന.  കര്ഷകര്കത്ത്    അവരുനടെ   ഡജവ
ഉലപന്നങ്ങള്കത്ത്   വവില നവിശ്ചയവിക്കുവസ്ഥാനുള്ള അവസരന 
 ഇ-വവിപണവിയവിലൂനടെ സസ്ഥാധന്യമസ്ഥാകുന.

പദ്ധതവിയവിൽ ഉൾനപട്ട ഓപരസ്ഥാ കർഷകനുന സർട്ടവിഫവിപകഷൻ ലഭവിക്കുകയന,  സർട്ടവിഫവികറവിൽ
ലഭവിക്കുന്ന  "പലസ്ഥാപഗസ്ഥാ"യന  പകസ്ഥാഡത്ത്  നമ്പറുന  വവിപണവി  ആവശന്യങ്ങൾകസ്ഥായവി  ഉപപയസ്ഥാഗവിക്കുവസ്ഥാനുള്ള
അവകസ്ഥാശന ലഭവിക്കുകയന നചേയ്യുന.

പമൽ  പറഞ്ഞെവയനടെ  പൂർണ്ണത  ഡകവരവികനപടുന്നതത്ത്  "പവി.ജവി.എസത്ത്  ഇനന്യ  ഓർഗസ്ഥാനവികത്ത്"
എന്ന  സർട്ടവിഫവിപകഷൻ  ലഭവിക്കുപമ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണത്ത്.  ആയതവിനസ്ഥാൽ  "പവി.ജവി.എസത്ത്  ഇനന്യ  ഓർഗസ്ഥാനവികത്ത്"
ഉൽപന്നങ്ങൾകത്ത് "പവി. ജവി. എസത്ത് ഇനന്യ ഗതീൻ" ഉൽപന്നങ്ങപളകസ്ഥാൾ കൂടുതൽ വവില ലഭവിക്കുന.

http://www.jaivikheti.in/
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