
 

ெதாட�க�தி	 ேப� ��ள�க� 

ப�ரதா� ம�தி� �சா� சம� நிதி (PM-KISAN) 
 

 

 "சபா சா� - ச�கா வ�கா�" எ�ற தி�ட�தி� ெதாட� சியாக ெதாட��" 

ெசய	ப# த$ேபாைதய அரசா'க, 2019 ஆ ஆ)*� வர+ ெசல+� 
தி�ட�தி	, வ�வசாய ம$- அத� சகல "ைறகள�. அைன�" வ�வசாய 

வள� சி�கான தன" உ-தி1பா�ைட ம-ப�சீலைன ெச3", வ�வசாய�கள�� 

வ4மான�ைத அதிக��"�ள". ேவளா) ம$- வ�வசாய�கள�� நல 

அைம சக�தி� வர+ ெசல+ தி�ட ஒ"�கீ# 2018-19 ஆ ஆ)*	 58,080 ேகா* 

6பா3�7 2.5 மட'7 அதிக��"�ள". 2019-20	 6பா3 1,41,174.37 ேகா*யாக 
உய��"�ள". உ)ைமய�	, 2019-20	 6பா3 1,41,174.37 ேகா*யாக ஒ"�கீ# 

ெச3ய1ப�#�ள". இ" 6பா3 1,21,082 ேகா*ைய வ�ட 16.6% அதிகமா7. 

அதனா	தா�, வ�வசாய உ$ப�தி ம$- வ�வசாய�கள�� வ4வாைய அதிக��7 

த� த�"வ�தி$7 ஏ$ப அரசா'க, கிராம1�ற இ�தியாவ�	 கவன 

ெச.�"வத� :ல வ4மான ஆதரைவ; ப�ற தி�ட'கைள; வழ'7வத� 

:ல 2019 ஆ ஆ)*� ப�ெஜ�*	 வரலா$ைற உ4வா�கி;�ள". 

 

 சி- ம$- 7- வ�வசாய�க?�7 உ-தியள��க1ப�ட வ4மான 

ஆதார�ைத வழ'7வத$7 அரசா'க மகி@ சியள��" வ4கி�ற". வ4டா�திர 
ெசல+ 6பா 75,000 ேகா*ைய� த�தத� :ல வரலா$- நிக@ சி�தி�டமான 

"ப�ரதா� ம�தி� கி�ஸ� சம� நிதி (PM-KISAN)" அரசா'க ெதாட'க1ப�ட". 

இ�த தி�ட�தி� கீ@, 2 ெஹ�ேட� வைர பய��ட�C*ய நில ெகா)ட 
வ�வசாய�க� பாதி�க1ப# நில உ�ைமயாள�க?�கான 7#ப'க� த'க� 

வ4மான ம$- ப�ற ேதைவகைள உ-தி ெச3வத$காக ஆ)#�7 6,000 

6பாயாக ேநர* வ4வா3 ஆதர+ வழ'க1ப#. இ�த வ4வா3 ஆதர+ 

பயனாள�கள�� வ'கி� கண�7கள�	 ேநர*யாக இடமா$ற ெச3ய1ப#, 6. 

இ�த தி�ட EFைமயாக இ�திய அர� நிதியள��7. இ" பண�கார�கள�� 

ப�*ய�	 இ4�" வ�வசாய�கைள; பா"கா�7 ம$- அவ�கள�� ப)ைண 

நடவ*�ைககள�	 ெதாட� சிைய உ-தி ெச3;. இ�த தி�ட அவ�கள�� 

வ�வசாய நைடEைறகைள நவ Gனமயமா�7வத$7 உத+, ேம. இ�த 
தி�ட�தி� :ல வ4மான ம$ற தி�ட'க?ட� ேச��" வா@வத$கான ஒ4 

ெகௗரவ�ைத வாழ உத+. 

 

 இ�த தி�ட 2018 ஆ ஆ)# *சப� 1 ஆ ேததி Eத	 

அம	ப#�த1ப#. 2019 ஆ ஆ)# மா�  31 வைர Eத	 தவைணயாக 
த7தியான வ�வசாய�கைள அைடயாள க)ட ப�ற7 இ�த ஆ)# வழ'க1ப#. 

இத$காக 2018-19 �7 6 .20,000 ேகா* ஒ"�கீ# ெச3ய1ப�#�ள". 2019-20 

இலி4�", ஆதா� அ*1பைடய�லான தர+�தள�தி� :லமாக வ'கி கண�7கள�	 

ந�ைம மா$ற1ப#. 

 



 தி�ட�ைத அம	ப#�"வத$காக ப�எ-கிஸா� ேபா�# 

ெதாட'க1ப�#�ள". இ�த தி�ட�தி� கீ@ பயனாள�கைள அைடயாள காண 

மாநில / I.J.�க� ெபா-1ேப$-�ளன. இ�த ப�*யைல அ*1பைடயாக� 
ெகா)#, இ�தியாவ�� கண�7 ேநர* கண�கி	 கண�கி	 ெகா�?. 

 

ராK��ய ேகா�7	 மிஷ�, நா�*� கா	நைட ம$- எ4ைமகைள 
ஊ�7வ�1பத$காக, நா�*� மரபNைவ பா"கா�க Eத	 Eைறயாக 
"வ'க1ப�#�ள". 
  

 அறிவ�ய	 ம$- EFைமயான வ*வ�தி	 வள'க� ம$- இ�திய 

ேபாவ�� உ$ப�தி�திற� ெதாட��" வள� சி�7. அத� E�கிய�"வ�ைத 
க4�தி	 ெகா)# 2018 ஆ ஆ)# வர+ ெசல+� தி�ட�தி	 6பா3 250 ேகா* 

ஒ"�கீ# 750 ேகா* 6பாயாக உய��த1ப�#�ள". இ�த திைசய�	 அத� 

Eய$சிய�� ெதாட� சியாக, "ராK*�ய கேதO அ3ேயா�", ப� வள'கைள 

உய��" நிைலயான மரபN வள� சி�காக+, ப��கள�� உ$ப�தி ம$- 

உ$ப�தி�திறைன அதிக��க+ நி-வ1ப�ட". ப��க?�கான ச�ட'க� ம$- 

நல���� தி�ட'கைள சிற1பாக நைடEைற1ப#�"வத� :ல அ3ேயா� 
ஆ$-. க+�ஹல ம$- ெகௗசாடைன ப��கைள பா"கா1பதி	 ஈ#ப#வைத 
தவ���", கா	நைட வள�1� ம$- C�#ற+, FPO �க�, பா	 

ெதாழி	Eைனேவா� ஆகிேயா4�7 இைடேயயான ஒ4'கிைண1ப�. உட. 

உத+. 

 

 உலகளாவ�ய உ$ப�திய�	 இ�தியாவ�� இர)டாவ" ெப�ய மQ� உ$ப�தி 
நாடாக இ�தியா வ�ள'7கிற". மQனவ� "ைற ெமா�த உ�நா�# உ$ப�திய�	 1% 

ப'கள�1� ம$- ஆரப�தி	 �மா� 1.5 ேகா* ம�க?�7 வா@வாதார�ைத 
வழ'7கிற". இ�த� "ைறய�� அப�வ�4�தி�கான ெதாட� சியான ம$- 

கவனமான கவன ெச.�"வத$காக, ஒ4 தன� மQ�ப�*� திைண�கள ஒ�ைற 
உ4வா�க அரசா'க தG�மான��"�ள". 

 

 கிசா� கிெர*� கா�# :ல, அரசா'க வ�வசாய�க?�7 மலிவான 

வ�ைலய�	 நி-வன கட� வழ'7கிற". இ" வ�வசாய உ$ப�திைய அதிக�1பதி	 

ம�#ம	லாம	 உ$ப�தி�திறைன அதிக��க உத+கிற". கட�த ப�ெஜ�*	, 

கிசா� கிெர*� கா�# தி�ட�ைத (KCC) நG�1பாசன ம$- மQ�வள�1� 
வ�வசாய�க?�7 நG�*1பத$கான வசதிகைள அர� அறிவ��த". இ�த 
வர+ெசல+� தி�ட�தி	 வ�வசாய�க� 7-கிய கால கடO�காக ஆ)#�7 3 

ல�ச வைர வழ'க1ப# வ�*  ச1ைள தி�ட�தி� ந�ைம 4% வ Gத�தி	 

கடனாக� கடனாக� கடனாக வ'கிக� :ல, கா	நைட பராம�1� ம$- 

மQ�வழ'க	 வழ'க1ப#. 

 

 கிசா� கிெர*� கா�# :ல கட� ெப- கா	நைட வள�1� ம$- 

மQ�வள�"ைற நடவ*�ைககைள ெதாட4 வ�வசாய�க?�7 2% வ�* ச1ைள 

வழ'க1ப#. ேம., கடைன ச�யான Eைறய�	 தி41ப�  ெச.�"வத� 

:ல, அவ�க� C#தலாக 3% வ�*  ச.ைகைய; ெப-வா�க�. இ1ேபா", 



கா	நைடக� ம$- மQனவ�க� 4% ச.ைக வ�கித�தி	 கட�கைள1 ெபற 
E*;. 

 

 த$ேபா", பாதி�க1ப�ட வ�வசாய�க?�7 பய�� கட�க� 

வழ'க1ப#கி�றன. ேம., வ�*�7 உ�ப�ட கட�கள�� Eத	 வ4ட�தி	 

ம�# 2 சதவ�கித வ�* வ4வாைய1 ெப-கி�றன. க#ைமயான இய$ைக1 
ேபரழி+களா	 பாதி�க1ப�#�ள அைன�" வ�வசாய�க? 2% வ�*  ச1ைள 

வழ'7வேதா# ம�#ம	லாம	, 3-5 ஆ)# வ�வசாய� கட�கள�� வ4டா�த 
வ4மான�தி	 3% ஊ�க ஊ�க�ெதாைக வழ'க1ப#. 

 

 த$ெபாF" �மா� 7 ேகா* ெசய	திற� KCC உ�ள". இத� அ��த 
கி�ட�த�ட 50% வ�வசாய�க� நி-வன கட� அைம1��7 ெவள�ேய இ4�கிறா�க�. 
எள�ய ம$- ச.ைக� கட� வழ'7வத$7, அைன�" வ�வசாய�க?�7 KCC 
மட'காக வழ'7வைத உ-தி ெச3வத$காக, ஒ4 வ��வான இய�கி ஒ4 எள�ய 
வ�)ண1ப ப*வ�ைத� ெதாட'க அர� E*+ ெச3"�ள". இ�த ப�ர சார�தி� கீ@, 
வ�வசாய, கா	நைட வள�1� அ	ல" மQ�வள வ��தக�தி	 ஈ#ப�*4�7 
அைன�" ஆ�வE�ள வ�வசாய�க? கிஸா� கிெர*� கா�# வ'கிய�ட ஒ4 எள�ய 
வ�)ண1ப�ைத நிர1�வத� :ல சம�1ப��கலா. 
  

வ*வ. �ைக1பட C#தலாக, அவ�க� ம�#ேம :�- ஆவண'க� ெகா#�க 
ேவ)# - நில உ�ைம பதி+, அைடயாள அ�ைட ம$- 7*ய�41� 
சா�றித@. இ�த Rழலி	, நிதி ேசைவக� "ைற அைன�" நிதி 
நி-வன'க?�7 தன��தன�யாக உ�தர+கைள வழ'கி;�ள". கிராம 

உ�திேயாக�த� அ	ல" வ'கி� கிைள Eகாைமகைள ஒF'7ப#�"வத$கான 

ேகா��ைககைள மாநில அர�க� ேகா�;�ளன. இதி	 வ�)ண1பதார�க� 

வ�)ண1ப1ப*வ�ைத S��தி ெச3" ேதைவயான பதி+கைள வழ'7வத$7 

உ�ேதசி�"�ளன�. 
 

இ"வைர கிசா� கிெர*� கா�#�7 வ�)ண1ப��7 Eைற, ஆவண'க�, ஆ3+ 

ேபா�றைவ சப�த1ப�ட ப	ேவ- வைகயான க�டண'கைள வ�வசாய�க� 

ெச.�த ேவ)*ய�4�த". வ�வசாய�க?ைடய வ�*�7, இ�திய வ'கிக� ச'க 

6பா3 3 ல�ச வைர கட� வா'7வத$7 வ�தி�க1பட மா�டா" எ�- E*+ 

ெச3"�ள". இ�த வ�திக� ம$- 2019 வர+ ெசல+� தி�ட�தி	 இ4�" 

ெதள�வாக உ�ள"; நம" வ�வசாய�கள�� வள� சி ம$- வ4வாைய உ-தி 
ெச3வத$7 அரசா'க அைன�" நடவ*�ைககைள; எ#�"�ள". 

7ைற�தப�ச ஆதர+ வ�ைல நி�ணய��த	 ம$- வ4வா3 ஆதர+ வழ'7வ" 

2022 ஆ ஆ)*	 வ�வசாய�கள�� வ4மான�ைத இர�*1பா�7 வைகய�	 

உத+. 

 
 

 


