
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6553 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

രാസവള വിൽ�ന രംഗ�് �താര�ത ഉറ�വ���ത്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ ,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീമതി െദലീമ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

േക� രാസവള മ�ാലയ�ിൽ നി�ം

സം�ാന�ി�� രാസവള അേലാ�്െമ�്

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േക�രാസവള മ�ാലയ�ിൽ നി�ം,
സം�ാന�ി�� രാസവള��െട

അേലാ�്െമ�് മാസം േതാ�ം ആണ് ലഭി��ത്.
2021 ഒേ�ാബർ മാസെ��ം നവംബർ

മാസെ��ം അേലാ�്െമ�് അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ബി) സം�ാന�് രാസവള�ിന് ക�� �ാമം

േനരി�� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്. രാസവള�ാമ�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ

�ത�മായി േക� സർ�ാരിെന അറിയി���്.
എ�ാ െചാ�ാ��ം വള�ിെ� ലഭ�ത�മായി

ബ�െ�� വിവര�ൾ അറി��തിനായി േക�

സർ�ാർ എ�ാ സം�ാന��മായി വീഡിേയാ

േകാൺഫറൻസ്  നട�ാ��്. ഈ
േകാൺഫറൻസിൽ േകരള�ിെ� രാസവള

�ാമെ��റി�  ്�ത�മായി അറിയി�ാ��്.
േകരള�ിെല റീെ�യ്  ലർമാർ �ത�മായി POS
(Point of Sales) െമഷീൻ ഉപേയാഗി�ാ�താണ്

�ധാനെ�� കാരണമായി േക�സർ�ാർ

�ചി�ി��ത്. സം�ാന�് നിലവി��

രാസവള��െട േശഖരം േക�സർ�ാരിന്

Integrated Fertilizer Management System
(IFMS) ൈസ�് �ഖാ�ിരം ലഭ�മാണ്.
റീെ�യ്  ലർമാർ POS െമഷീൻ �ത�മായി

ഉപേയാഗി�ാ�� കാരണം യഥാർ��ി��

നീ�ിയിരി�് േശഖരെ��ാൾ വളെര ��തലാണ്

POS �� നീ�ിയിരി�് േശഖരം. POS-െല

രാസവള�ിെ� േശഖരം േനാ�ിയാണ് നിലവിൽ

േക�സർ�ാർ രാസവള�ിെ� അേലാ�്െമ�്

അ�വദി��ത്. രാസവള�ാമം േനരി�തിനാൽ

കഴി� ര� മാസ�ം േകരള�ിെല എ�ാ

രാസവള റീെ�യ്ൽ ഡിേ�ാക�ം െഫർ�ിൈലസർ

ഇൻെ��ർമാർ പരിേശാധന നട�ക�ം
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റീെ�യ്ൽ ഡീലർമാേരാട്  POS െമഷീൻ �ത�മായി

ഉപേയാഗി�വാൻ നിർേ�ശം നൽ�ക�ം

െച�ി��്. അ�ാ�പ�ം െഫർ�ിൈലസർ

കൺേ�ാൾ ഓർഡർ �കാരം കർശന നടപടികൾ

സ�ീകരി�ം എ�റിയി�ക�ം െച�ി��്.

(സി)
വിളകൾ�് വള �േയാഗം നട��

സമയമായതിനാൽ വള�ിന് േനരി�� �ാമ�ം

വില വർ�ന�ം �ലം കർഷകർ �രിത�ിലാെണ�

വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) വള�ിന് േനരി�� �ാമം പരിഹരി�വാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. വള�ിെ� �ാമം

അറിയി�� ഡിേ�ാകളിൽ അടിയ�ിരമായി വളം

എ�ി�വാൻ വളം വിതരണം െച��

ക�നികൾ�് നിർേ�ശം നൽകി �ാമം

പരിഹരി���്.

(ഡി)

രാസവള വിൽ�ന രംഗ�് �താര�ത

ഉറ�വ���തി�ം സബ് സിഡി നിര�ിൽ

ലഭി�� രാസവള�ൾ കർഷകന് തെ�

ലഭി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. സ�ിഡി നിര�ിൽ

ലഭി�� രാസവള�ൾ യഥാർ� കർഷകന്

തെ�യാേണാ ലഭി��ത് എ�റി�വാനാണ്

സ�ിഡി നിര�ി�ളള രാസവള�ൾ POS െമഷീൻ

�േഖന വിൽ��ത്. 2018 �തൽ േക� സർ�ാർ

രാസവള വിതരണ�ിന് DBT സംവിധാനം

ഏർെ���ക�ം POS െമഷീൻ �േഖന വളം

വിൽ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം

െച�. കർഷകെ� ആധാർ ന�ർ ഉപേയാഗി�്

വിരലടയാളം പതി�ി�ാണ് POS െമഷീനി�െട വളം

വാ��ത്. അതിനാൽ യഥാർ� കർഷകൻ

തെ�യാേണാ വളം വാ�ിയത് എ�റി�വാൻ

സാധി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




