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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 121 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീര സംഘ�ൾ�് ആദായ നി�തി ഏർെ���ിയ േക� സർ�ാർ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

Smt J Chinchurani
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ)

കാർഷിേകാ���ൾ�് ആദായ നി�തി
ഏർെ����െത� നിയമം നിലനിൽെ�
�ാഥമിക �ീര സഹകരണസംഘ�െള
ആദായ നി�തി�െട പരിധിയിൽ ഉൾെ���ിയ

േക� സർ�ാർ നടപടിയിേ�ൽ സം�ാനം

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നിലപാട്  വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േക� �ത�� നി�തി േബാർഡിെ� 30.06.2021-
െല 13/2021 ന�ർ സർ�ലർ �കാരം 1961-െല
ഇൻകംടാ�് ആ�ിെല വ��് 194Q �കാരം
�ാഥമിക �ീര സഹകരണ സംഘ�െള�ം
ആദായ നി�തി പരിധിയിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
ഇത് �ീര കർഷകെര േദാഷകരമായി
ബാധി�െമ�തിനാൽ സംഘ�െള ആദായ

നി�തി�െട പരിധിയിൽ നി�ം ഒഴിവാ��തി�ം,
ടി. ഡി. എസ്  (TDS) ഒഴിവാ��തി�ം േവ�
നടപടികൾ ൈകെ�ാ��തിനായി ബ�. േക�
ധനകാര� മ�ി�് 01.09.2021ൽ നിേവദനം
നൽകിയി��്. �ടാെത ��ത വിഷയം േക�
�ീരവികസന വ��് മ�ിെയ േനരിൽ ക�്
േബാധ�െ���ിയി���്.

(ബി) സം�ാനെ� നാലായിരേ�ാളം �ീര
സഹകരണ സംഘ�െള�ം ര�ല��ിൽപരം

�ീര കർഷകെര�ം ഇത് എ�മാ�ം
േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒ� വ�ാപാര
�ാപന�ിെ� ലാഭ�ിൽ നി�മാണ് വ�മാന
നി�തി ഈടാ��തിന് വ�വ���ത്. �ീര
സംഘ��െട വ�മാന�ിൽ നി�ം കർഷകർ�്
പാൽ വില നൽ��തി�ം, സംഘ�ിെ�

െചല�കൾ നട��തി�ം ആവശ�മായ �ക
കഴി�് എഡ�േ�ഷൻ ഫ�്, െ�ാഫഷണൽ
എഡ�േ�ഷൻ ഫ�്, ക�കാലി വികസന നിധി,
െപാ� ന� / ദാനനിധി എ�ിവ �റ�  ്ബാ�ി �ക
കർഷകർ�് േബാണ�ായി നൽ��.
ഇ�ര�ി�� െചല�കെള�ാം കഴി�്

സംഘ�ൾ�് യാെതാ� ലാഭ�ം നീ�ിയിരി�ം
ഉ�ാകാറി�. െമാ�ം വി�വരവ് 50 ല��ിൽ

അധികരി�� സംഘ�ൾ, ഉറവിട�ിൽ നി�ം
ആദായ നി�തി ഒ�േ�� സാഹചര�ം (ടി.ഡി.
എസ്) ഉ�ായാൽ അത് സംഘ�ിെ�

െമാ��ി�� സാ��ിക �ിതിെയ
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ബാധി�ക�ം കർഷകർ�് േബാണ�് േപാ�ം
നൽകാനാവാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ക�ം െച�ം.
ഇത് �ീര സംഘ��െട നിലനിൽ�ിെന തെ�
േദാഷകരമായി ബാധി�ം. ആയതിനാൽ ഈ
വിഷയ�ിൽ അടിയ�ര നടപടി േവണെമ�്
സം�ാന സർ�ാർ േക� സർ�ാരിേനാട്
അഭ�ർ�ി�ി��്. �ടാെത േക� �ീരവികസന
വ��് മ�ിെയ 01.10.2021-ൽ േനരിൽ ക�്
കാര��ൾ വിശദമാ�ക�ം, നിേവദനം നൽ�ക�ം
െചയ്  തി��് . നിേവദനം പരിേശാധി�  ്ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി��താെണ�് േക�
�ീരവികസന വ��് മ�ി ഉറ�് നൽകിയി��്.

(സി) �ീര സംഘ�ളിൽ നി�ാണ് നി�തി ഈടാ�ാൻ

നിർേ�ശി�ിരി��െത�ി�ം നി�തിഭാരം
കർഷക�െട േമലാണ് വ��െത�് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)

ഉ�്.

(ഡി)

േക� സർ�ാരിെ� ഈ തീ�മാന�ിൽ നി�്
�ീര കർഷകെര സംര�ി��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) �ണിയൻ ലി�ിൽ ഉൾെ��� ഈ വിഷയ�ിൽ

േക� സർ�ാരി� മാ�മാണ് നിയമ നിർ�ാണം
നട�വാൻ ഭരണഘടനാപരമായി
അധികാര��ത്. ആകയാൽ ��ത
വിഷയ�ിേ�ൽ അ��ലമായ തീ�മാനം
ൈകെ�ാ��തിന് 01.10.2021-ൽ ബ�. േക�
�ീരവികസന വ��് മ�ിെയ േനരിൽ ക�്
വിഷയം േബാധി�ി�ക�ം, സം�ാന

സർ�ാരിെ� നിേവദനം ബ�. േക�മ�ി�്
നൽ�ക�ം െച�ി��്. നിേവദനം പരിേശാധി�്
ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാെമ�് േക�
�ീരവികസന വ��് മ�ി ഉറ�് നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


