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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 282 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ര�ിത പ��റി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

�ീ. പി. �സാദ്

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

വിഷരഹിതമായ പ��റി ലഭ�മാ��തി�ം

കർഷകർ�് ന�ായ വില ലഭ�മാ��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് ൈജവ �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സർ�ാർ ൈജവ �ഷി�ം ഉ�മ �ഷി �റക�ം

എ� പ�തി നട�ിലാ��. ��ത പ�തിയിൽ

2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ൈജവ �ഷി

േ�ാ�ാഹന�ി�ം, മ�ിെ� ഘടന

െമ�െ����തിന് ഉപേയാഗി�� പയ�

വർ��ിൽെ�� പ�ിലവള�ൾ �ഷി

െച��തി�ം, ൈജവ ഉ���ൾ വി�ന

നട��തി�ം ൈഹെട�് ഓർഗാനിക് ��ർ

മാർ��കൾ �ാപി��തി�മായി 600 ല�ം

�പ�െട പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി��്.

�ടാെത �ടർ�യായി ��് വർഷേ��്

നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത പ�തികളായ

പര�രാഗത �ഷി വികാസ്  േയാജന�ം �ഭി�ം

�ര�ിതം (ഭാരതീയ ��തി �ഷി) പ�തി�ം

2022-23 വർഷ�ം സം�ാന�്

നട�ിലാ��താണ്. 

A)പര�രാഗത �ഷി വികാസ്  േയാജന പ�തി .

പ�തി നട�ിലാ��തി�െട �ർ�മാ�ം

രാസകീടനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം ഒഴിവാ�ി

ൈജവകീടനാശിനികൾ ഉപേയാഗി�് �ഷി

െച��തിന് കർഷകെര �ാ�രാ��. നിലവിൽ

വയനാട്  ജി�യിൽ, ടി പ�തി �കാരം 5
���കൾ �പീകരി�ി��്. 100 െഹ�ർ �ല�്

498 കർഷകെര പ�ാളികളാ�ിയാണ് ��ത

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��ത്. പ�തിയിെല

��റിൽ അംഗമാ�� കർഷകർ�് ൈജവ

ഉ�ാദേനാപാധികൾ നിർ�ി��തി�ം പരിശീലന
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പരിപാടി സംഘടി�ി��തി�മായി ധനസഹായം

നൽകി വ��. 

b) �ഭി�ം �ര�ിതം (ഭാരതീയ ��തിക് �ഷി)
പ�തി 

�ഭി�ം �ര�ിതം (ഭാരതീയ ��തിക് �ഷി)
പ�തിയിൻ കീഴിൽ ഫാർമർ ഇൻ��് ��കൾ

(FIG) വഴി വിവിധ �വർ�ന�ൾ നട��.
��ത പ�തിയിൽ �ഷി സംബ�മായ

പര�രാഗത നാ�റി�കൾ കർഷകരിേല�്

എ�ി��തി�ം അതാത് �േദശ�ിന്

അ�േയാജ�മായ പര�രാഗത വിളക�െട വി�്

ഉ�ാദി�ി�് മ�് കർഷകർ�് ൈകമാ�ം

െച��തി�ം, പ�തി മാനദ��ൾ പാലി�്

മാ�ക �ഷിേ�ാ��ൾ നിർ�ി��തി�ം

ധനസഹായം നൽകി വ��. പ�തി �കാരം

75162.456 െഹ�ർ �ല�് 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ൈജവ �ഷി

നട�ിലാ�ി. ൈജവ ഉ�ാദേനാപാധികൾ

ഉ�ാദി�ി�് ��റിെല മ�് കർഷകർ�്

സൗജന�മായി നൽ��തിന് ഫാർമർ ഇൻ��്

��് 1 (FIG 1) �വർ�ി��. �ല�വർ�ിത

ഉ���ൾ നിർ�ി�് വി�ന നട��തിനായി

ഫാർമർ ഇൻ��് ��് 2 (FIG 2) �വർ�ി��. 

�ഷി വ��്, വിവിധ പ�തി �കാരം �ാപി�ി��

ഇേ�ാേഷാ�കൾ, എ േ�ഡ്  ���കൾ, േ�ാ�്

െലവൽ െഫഡേറ�ഡ്  ���കൾ, ആ� ച�കൾ,
നഗര വഴിേയാര ആ� ച�കൾ �ട�ിയവ വഴി

അതാ� �ാമപ�ായ�്, േ�ാ� �േദശ�ളിൽ

കർഷകർ ഉത്പാദി�ി�� പഴം, പ��റികൾ

കർഷകർ�് േനരി�് �ണേഭാ�ാ�ൾ� വിപണനം

നട��തി�� സംവിധാനം ഒ��ിയി��്. 

�ഷി വ��ിെ� തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട് , വയനാട്  എ�ീ ജി�കളി�� 6
(ആറ്) കാർഷിക െമാ� വ�ാപാരവിപണികളി�ം

കർഷകർ�് േനരി�് അവ�െട പ��റികൾ

എ�ി�് േലല�ിൽ കർഷക�െട ഉൽ���ൾ

ന�ായവില� വി�ഴി�വാ�� സംവിധാന�ം �ഷി

വ��് ഒ��ിയി��്.

�ഷി വ��ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� െവജി�ബിൾ

ആൻഡ്  �ട്സ്  െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ േകരളം

(VFPCK) �െട കീഴിൽ സം�ാനെതാ�ാെക��

'സ�ാ�യ കർഷക വിപണികൾ' �േഖന

ന�ായവില�് കർഷകരിൽ നി�ം സംഭരി�
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വിപണനം നട�ി വ��. �ടാെത �ഷിവ��്

സംരംഭമായ ' േഹാർ�ിേകാർ�ം' കർഷകരിൽ നി�ം

പഴം പ��റികൾ സംഭരി�് േഹാർ�ിേകാർ�ിെ�

ഔ�് െല�കൾ വഴി വിപണനം നട�ിവ��. 

ഉ�വ കാല�ളാണ് േകരള�ിൽ ഗണ�മായ

േതാതിൽ പ��റി ഉ�ാദി�ി�� സമയം.
ഇ�ാലയളവിൽ വിവിധ പ��റി ഇന�ളിൽ

അധിക ഉത്പാദനം ഉെ��ി�ം വിപണികളിൽ

വില�യ�ം �ശ�മാകാ��്. ആയതിനാൽ ഉ�വ

കാല�ളിൽ കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�്

സംഭരി�� പ��റികൾ െപാ� വിപണികളിൽ

നി�ം ലഭ�മാ�� അതാത് ഇന��െട സംഭരണ

വിലേയ�ാൾ 10% അധികം വില നൽകി

സംഭരി��. വിപണികളി�െട വിൽ�ന

നട�േ�ാൾ െപാ� വിപണി വിൽപന വിലയിൽ

നി�ം 30% �റ� വില�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തി�� വിപണി ഇടെപട�ക�ം

േഹാർ�ീേകാർ�് വഴി നട�ി വ���്. 

 

സം�ാനെ� കർഷകർ ഉത്പാദി�ി�� പഴം

പ��റികൾ�് വിളെവ��് സമയ��ാ��

വിലയിടിവ് വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� �ഷി

വ�ാപന�ിന് തട�മാ��ത് പരിഹരി��തിന്

സം�ാന സർ�ാർ 16 ഇനം പഴം പ��റികൾ�്

അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ി��്. സം�ാന�്

കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക ഉത്പ��ൾ

ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി ന�ായവില

ലഭ�മാ��തിനായി േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം

പ��റി അടി�ാനവില പ�തി 2020 നവംബർ

ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. 

മര�ീനി, േന�ൻ, ൈകത��, ��ളം, െവ�രി,
പാവൽ, പടവലം, വ�ി�യർ, ത�ാളി, െവ�,
ക�ാേബജ് , ക�ാര�്, ഉ�ള�ിഴ�്, ബീൻസ് , ബീ�്��്,
െവ���ി എ�ിവ�ാണ് അടി�ാനവില

�ഖ�ാപി�ി��ത്. 

�ഷി വ��ിെ� AIMS േപാർ�ലിൽ രജി�ർ

െച�ി�� എ�ാ അർഹരായ കർഷകർ�ം ഈ
പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം. 

�ഷിവ��ിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ിൽ ഈ
വിപണികൾ �വർ�ി��തിനാൽ

ഇടനില�ാ�െട ��ണം ഒഴിവാ�ി

�ാേദശികമായി കർഷകർ�് ന� വില
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ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി

ഒ���.

പ�തി �കാരം പഴം പ��റികൾ സംഭരി�േ�ാൾ

ഉ�ാ�� അടി�ാന വിലയിൽ നി��

വ�ത�ാസം കർഷകെ� അ�ൗ�ിേല�് DBT
യായി നൽ��.

(ബി)

സം�ാനെ� ൈജവ ഉ���ൾ�് വിേദശ

വിപണി േനടിെയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. സം�ാനെ� ൈജവ ഉ���ൾ�്

വിേദശ വിപണി േനടിെയ���തിന് 2017-18
വർഷ�ിൽ �ഷി വ��് �ട�ം �റി�ി��.
പാല�ാട്  ജി�യിെല അ��ാടിയിെല

ആദിവാസികൾ ഉ�ാദി�ി�� െച�ധാന��ൾ�്

അ�ാരാ� വിപണി ലഭ�മാ��തിേല�ായി

അവിടെ� 926 കർഷക�െട 741.97 െഹ�ർ

�ല�ിന് ൈജവ സർ�ിഫിേ�ഷൻ

ലഭ�മാ�ിയി��.

(സി) സം�ാന�് ൈജവം എ� േലബലിൽ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നൽ�� പ��റി�ം പഴ�ം

ഓർഗാനി�ാേണാ എ�് സർ�ിൈഫ

െച��തി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(സി) നിലവിലി�. എ�ാൽ േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയിൻ

കീഴിൽ ��ർ �പീകരി�് രജി�ർ െച�ി��

കർഷക�െട ഉത്പ��ൾ�് "PGS ഇ��"
സർ�ിഫിേ�ഷൻ നട�ി വ��. ൈജവ രീതി

അ�വർ�ി�െ��� �ഷിയിട�ൾ�്,
നാഷണൽ െസൻറർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്

�േഖന പി.ജി.എസ്  ഇ�� ഓർഗാനിക്

സർ�ിഫിേ�ഷൻ നൽകി വ��. ൈജവ

�ഷിയിൽ താ�ര��� കർഷക�െട സംഘ�ളായ

േലാ�ൽ ��കൾ �പീകരി�് അംഗ�ൾ�്

ൈജവ �ഷിയിൽ പരിശീലന�ൾ നൽ�ക�ം

നി�ിത കാല�ളിൽ ഈ സംഘ�ൾ േയാഗ�ൾ

�ടി ൈജവ ഉ�ാദേനാപാധികൾ സ��പി�ൽ

�ട�ിയവ ചർ� നട�ി തീ�മാന�ൾ

െറേ�ാർഡ്  െച��. �ടാെത അവ�െട

�ഷിയിട�ൾ അേന�ാന�ം പരിേശാധി�്

വിലയി��ി സമയ ബ�ിതമായ Peer appraisal
നട�ക�ം ൈജവ സർ�ിഫിേ�ഷൻ

നൽ��തി�� ��ായ തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ക�ം െച��. ആയത് പി.ജി.എസ്

സർ�ിഫിേ�ഷൻ നട�� നാഷണൽ െസൻറർ

ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗിെ� റീജണൽ

കൗൺസിലിേല�് ഓൺൈലൻ ആയി

സമർ�ി��. �ടർ�് റീജണൽ കൗൺസിൽ അവ

പരിേശാധി�് അർഹരായ കർഷകർ�് പി.ജി.എസ്

�ീൻ സർ�ിഫി��് നൽ�ം. ഇതിന് േശഷം മ�്

പരിേശാധന, അവശി� വിഷ വിശകലനം എ�ിവ

റീജണൽ കൗൺസിൽ പരിേശാധി�ക�ം
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��ികരമായ മാനദ��ൾ പാലി�� പ�ം

��ാം വർഷം പി.ജി.എസ് . ഇ�� ഓർഗാനിക്

സർ�ിഫിേ�ഷൻ നൽ�ക�ം െച�ം. 

നിലവിൽ �ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ, അ�കാരം

ൈജവ സർ�ിഫിേ�ഷൻ െച�� അംഗീ�ത

റീജണൽ കൗൺസിൽ ആയ േകരള േ��് സീഡ്

സർ�ിഫിേ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമൻറിെന

�മതലെ���ിെയ�ി�ം ചില സാേ�തിക

കാരണ�ാൽ �വർ�നം ആരംഭി�ി�. �ടർ�്

�ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ ആനയറയിൽ

�വർ�ി�� സേമതി�െട ഡയറ�െറ

റീജിയണൽ കൗൺസിൽ ആയി

അംഗീകരി��തി�േവ�ി�� അേപ�

നാഷണൽ െസൻറർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗിന്

(NCOF) സമർ�ി�ി��്. സം�ാന�് സ�കാര�

േമഖലയിൽ സർ�ിഫിേ�ഷൻ നട��തിന്

അംഗീകാര�� 5 റീജണൽ കൗൺസിൽ

�വർ�ി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


