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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6536 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തരി��മിയിൽ ഊർ�ിത ഭേ��ാൽപാദന�ം വിപണി ശ�ിെ����ം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

േക�ാവി�ത പ�തിയായ ആർ.െക.വി.ൈവ.
2020-21 വർഷ�ിൽ ഉൾെ���ി

''തരി��മിയിൽ ഊർ�ിത ഭേ��ാൽപാദന�ം
വിപണി ശ�ിെ����ം'' എ� പ�തി �കാരം
എെ�ാെ� �വർ�ന�ളാണ്

നട�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എ) ഭ��-കാർഷിക േമഖലെയ സാരമായി ബാധി�
ആേഗാള �തിസ�ിയാണ് േകാവിഡ്-19
മഹാമാരി. ഈ �തിസ�ി ഭ���ാമ�ി�ം

കർഷമകർ�് അവ�െട ഉത്പ��ൾ
ന�ായവിലയിൽ വി�വാ�� ��ി��ം
ഉ�ാ�വാൻ സാധ�ത��് എ�ത് ��ിൽ
ക�െകാ�് 2020-21-ൽ ആർ.െക.വി.ൈവ.
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തരി� �ഷി
േ�ാ�ാഹനം, �ാമീണ ച�ക�െട അടി�ാന

സൗകര� വികസനം എ�ിവ�ായി പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��്. ഭ���ര� നിലനിർ�വാൻ
സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�കയാണ് പ�തി�െട
�ധാന ല��ം. ഭേ��ാ�ാപദനം വർ�ി�ി��ിന്
ലഭ�മായ തരി��മിയിൽ �ഷി െച�ക, വിപണന
സൗകര�ം വർ�ി�ി��തിനായി നിലവി��
�ാമീണ ച�കൾ ശ�ിെ���കേയാ ��തായി
�പീകരി�കേയാ െച�ക എ�ിവയാണ് ഈ
പ�തി�െട �ധാന ഘടക�ൾ.
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹായേ�ാെട �ഷിഭവൻതല�ിൽ തരി��മി
കെ��ക�ം �ഷി െച��
വി�തി���തമായി ആ��ല�ം നൽ�ക�മാണ്
െച�ത്. ��ടമകൾ�് േനരിേ�ാ അെ��ിൽ
പാ��ിേനാ �ഷി െച�ാ��താണ്. കർഷകർ,
��ംബ�ീ സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ, �വജന
സംഘ�ൾ, നാ�ിൽ തിരിെ��ിയ �വാസികൾ
എ�ിവെര ഉൾെ���ിയാണ് പ�തി നിർ�ഹണം
നട�ിലാ�ിയത്. വിപണനരംഗ�്

കാർഷിയകവിപണി ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി സം�ാനെ�ാ�ാെക �ാമതല�ിൽ

960 ആ���കൾ �വർ�ി���്.

(ബി) ��ത പ�തി�ായി േക�-സം�ാന വിഹിതം
എ�യാെണ�ം ഈ ഇന�ിൽ േക��ിൽ

(ബി) ��ത പ�തി�െട െ�ാജ�് േകാ�് 5100 ല�ം
�പയായി��. േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ
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നി�് എ� �ക ലഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ; ആർ.െക. വി.ൈവ. �െട മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
�കാരം ഈ �ക�െട 60% േക� വിഹിത�ം
(3060 ല�ം �പ) 40% സം�ാന വിഹിത�ം
(2040 ല�ം �പ) ആണ്. ഇതിൽ 2020-21
വർഷ�ിൽ 2227.2 ല�ം �പ േക�വിഹിത�ം
1484.81 ല�ം �പ സം�ാനവിഹിത�ം

ഉൾെ�െട 3712.01 ല�ം �പയാണ് ലഭ�മായത്.

(സി)

തരി�നില�് �ഷി െച�� കർഷകർ�് ��ത
പ�തി �കാരം എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്
നൽകി വ��െത�തിെ� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) തരി� �മിയിൽ ഊർജിത ഭേ��ാത്പാദനം
പരിപാടി�െട ഭാഗമായി െന�്, പ��റി വാഴ,
കിഴ� വർ��ൾ, പയർ വർ��ൾ,
െച�ധാന��ൾ എ�ിവ �ഷി െച��തിനാണ്
ആ��ല�ം നൽകിയി��ത്. വിശദവിവര�ൾ
�വെട േചർ��. വിള ആ��ല�ം (െഹ�റിൽ)
�പയിൽ ആെക കർഷകർ ��ടമ പ��റി 37,000
3,000 40,000 വാഴ 32,000 3,000 35,000 കിഴ�
വർ�ം 27,000 3,000 30,000 പയർ വർ�ം 27,000
3,000 30,000 െച� ധാന��ൾ 27,000 3,000
30,000 െന�് 35,000 5,000 40,000

െസ�ൻ ഓഫീസർ


