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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5125 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷികേമഖല�� വാ� സൗകര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) കാർഷികേമഖല�� വാ� സൗകര��ൾ

വർ�ി�ി�ാൻ നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ;
(എ) കാർഷിക വാ� വിതരണ�ം അതിെ� ലഭ�ത ഉറ�

വ���തി�ം കി�ാൻ െ�ഡി�് കാർ ഡ്

പ�തിയിൽ എ�ാ കർഷകെര�ം ഉൾെ���ക

എ� ല��േ�ാെട സം�ാനതല ബാേ��്

ക�ി�ി�െട (SLBC) ആഭി�ഖ��ിൽ

സം�ാനതല ക�ാ�യിൻ �ഷി വ��്

സംഘടി�ി�ി��്. േകരള�ിെല അർഹരായ

എ�ാ കർഷകർ�ം കി�ാൻ െ�ഡി�് കാർ�കൾ

ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട ജി�ാതല�ിൽ

ലീഡ്ബാ�ിെ� േന�ത��ി�ം, ബാ�് ശാഖകളിൽ

മാേനജർമാ�െട േന�ത��ി�ം �േത�കം

ക�ാ�യി�കൾ നട�ിവ���്. കി�ാൻ

െ�ഡി�് കാർഡ്  വാ� ലഭി�വാൻ അർഹത��

കർഷകെര �പാർശ െച��തി�ം, പരമാവധി

കർഷകെര കി�ാൻ െ�ഡി�് കാർഡ്  പ�തിയിൽ

അംഗ�ളാ��തി�ം േവ� നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് �ഷി വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�്

നിർേ�ശം നൽകിയി��്. പ�തിയിൽ ഉൾെ��

എ�ാ കർഷകർ�ം കിസാൻ െ�ഡി�് കാർഡ്

ലഭ�മാ�ക എ� ല��േ�ാട്  �ടി "െക.സി.സി

സാ�േറഷൻ" ക�ാ�യിൻ നട�ിലാ�ിവ��.
കാർഷിക ആവശ��ൾ�ാ�� �സ�കാല

മധ�കാല വാ�ക�െട ഒരംഗ�ിന് നൽകാ��

പരമാവധി വാ� പരിധി ��് ല�ം �പയിൽ

നി�ം അ�് ല�ം �പയായി ഉയർ�ി�ം,
�തിയതായി കാർഷിക അ�ബ� വാ�

പരമാവധി ��് ല�ം �പ�ം, കാർഷിക

അ�ബ� ആവശ��ൾ�� സ�ർണപണയ

വാ� പരമാവധി ��് ല�ം �പ�ം അ�വദി�്

നൽ��തിന് സഹകരണ സംഘം രജി�ാർ

നിർേ�ശം നൽകിയി��്. െക.ബി കിസാൻ മി�

വാ� പ�തിയി�െട 7% പലിശ നിര�ിൽ 3%
സബ് സിഡിേയാെട �ടി ��് ല�ം �പ വെര�ം,
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അതിന് �കളിൽ 8.5% പലിശ നിര�ിൽ െക.ബി.
എൽ.ടി അ�ി�ൾ�റൽ വാ�യി�െട കാർഷിക

ആവശ��ൾ�� ദീർഘകാല വാ�ായി 60 ല�ം

�പ വെര�ം േകരള ബാ�് നൽകി വ��.

(ബി) �ഷി�ാർ�് നടീൽ വ��ൾ �ലഭമായി

ലഭി�ാ�ം കാർഷിക വാ�ക�െട പലിശ സ�ിഡി

സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാ�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) �ഷി�ാർ�് നടീൽവ��ൾ �ലഭമായി

ലഭി�ാനായി 63 സർ�ാർ ഫാ�കളി�െട ഈ
സാ��ിക വർഷം 750 ടൺ െനൽവി�്,44
ല�ം ���ളക് ൈതകൾ, 7 ടൺ പ��റി വി�്,
47 ല�ം പ��റി ൈതകൾ, 50 ല�ം ഫല ��

ൈതകൾ, 40 ടൺ കിഴ� വർഗ നടീൽ വ��ൾ

എ�ിവ ഉൽ�ാദി�ി� കർഷകർ�് നൽ��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. നാളിേകര വികസന

കൗൺസിൽ പ�തി�കാരം അ�� നടീൽ

സീസണിൽ വിതരണം െച��തിനായി 10 ല�ം

െത�ിൻ ൈതകൾ ഉൽ�ാദി�ി��തിനായി

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. "നാളിേകര വികസന

കൗൺസിൽ" പ�തിയി�െട സർ�ാർ ഫാ�കളിൽ

ഉത്പാദി�ി�� �ണേമ��� െത�ിൻ

ൈതകൾ കർഷകർ�് 50% നിര�ി�ം, "ഫല വർഗ

വികസന പ�തിയി�െട" സർ�ാർ ഫാ�കളിൽ

ഉത്പാദി�ി�� �ണേമ��� ഫല ��

ൈതകൾ (�ാ�കൾ, േലയ�കൾ, ടിഷ� കൾ�ർ

ൈതകൾ) എ�ിവ 75% സ�ിഡിയി�ം, �ഗ�

വ��ന വികസന പ�തിയി�െട�ം, വിവിധ

എസ് .എച്.എം സ്  കീ�കളി�െട�ം േവര് പിടി�ി�

���ളക് വ�ിക�ം, വാഴക�ക�ം, പ��റി

വികസന പ�തികളി�െട �ണേമ��� പ��റി

വി�ം, ൈതക�ം സൗജന�മായി കർഷകർ�്

വിതരണം െച��. �ഷി�ാർ�് �ണേമ���

നടീൽ വ��ൾ �ലഭമായി ലഭ�മാ��തിന്

നടീൽവ���െട ഉത്പാദന�ം, വിതരണ�ം എ�

പ�തിയിൽ 2021-22 വർഷം സർ�ാർ

ഫാ�കളി�െട വിവിധ ഘടക�ൾ നട�ിലാ��.
െനൽവി�് ഉത്പാദന�ിനായി 200 ല�ം

�പ�ം, ഫാ�കളിെല ൈഹെടക് �ണി�കളി�െട

വി�ത്പാദന�ിനായി 20 ല�ം �പ�ം, മാ�

സസ�േ�ാ���െട �ാപി��ം

പരിപാലന�ി�മായി 80 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�ം

വകയി��ിയി��്. ഫലവർ� വികസന പ�തി

�കാരം അ�� വർഷ�ിൽ വിതരണം
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െച��തിനായി 70 ല�ം ഫലവർ� ൈതകൾ

(�ാ�കൾ,േലയ�കൾ) ഫാ�കളിൽ

ഉത്പാദി�ി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. കിസാൻ െ�ഡി�് കാർഡ്

േപാ�� വായ്�കൾ�� പലിശ സബ് സിഡി,
പലിശ ഇൻെസ�ീവ് എ�ിവ സമയബ�ിതമായി

നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


