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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 145 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നീര പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േകരകർഷകർ�് ��തൽ വ�മാനം
കി�ാനായി നട�ിലാ�ിയ നീര പ�തി�െട
�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിെ� �ധാന കാർഷിക
വിളകളിെലാ�ായ െത�ിൽ നി��
ഉൽ��മായ നീര� സം�ാന�ിനക�ം

�റ�ം വിേദശ രാജ��ളി�ൾ�െട ൈകവ�ി��
സ�ീകാര�ത�ം വിപണനസാധ�ത�ം
കണ�ിെല�� നീര�െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം
വർധി�ി��തി�ം ആയതി� ഒ� അ�ാരാ�
നിലവാരം വ���തി�ം സർ�ാർ ഉ�രവ്

നം.6/2018/അ�ി തീയതി 18.07.2018 �കാരം
�ണനിലവാര മാനദ��ൾ നി�യി�്
ഉ�രവായി��. േകരള�ിൽ നാളിേകര�ിെ�

�ല�വർ�ന�ം നീര ഉ�ാദന�മായി ബ�െപ� 29
നാളിേകര ഉത്പാദക ക�നികൾ േകാ�ന�്
ഡവല�്െമ�് േബാർഡ്  (CDB)െ� കീഴിൽ
രജി�ർ െച�ി��്. േമൽ ക�നികൾ�് നാളിേകര
വികസന േബാർഡിെ� സാ��ിക

സഹായ�ിന് �റേമ സം�ാന �ഷി വ��ിെ�
സാ��ിക സഹായ�ം 2015-16, 2016-17
വർഷ�ളിൽ നൽകിയി��. ഇതിൽ 10
ക�നികൾ�് 350.73 ല�ം �പ നാളിേകര
വികസന േബാർ�ം 4 ക�നികൾ�് 194 ല�ം
�പ സം�ാന �ഷി വ��ം നൽകിയി��്.

(ബി) ��ത പ�തി ഏത് രീതിയിലാണ് നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളിേകര െ�ാഡ�സർ ക�നികൾ�് നീര
േ�ാസ�ിംഗ് �ണി�കൾ �ാപി��തിന്

െക�ിട - യ� സാമ�ികൾ�് ചിലവാ��
�ക�െട 25% (പരമാവധി 50 ല�ം �പ) വെര
നൽ��തി�� പ�തി�ായി 2017-18 ൽ 200
ല�ം �പ അ�വദി�ി��. വാ� അധി�ിത
പ�തികൾ�് ബാ�് ഏൻഡ്  സബ് സിഡി
നൽ��തായി�� പ�തി�െട ല��ം. പ�തി
ചിലവിെ� 25 ശതമാന�ിൽ താെഴയായിരി�ണം
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െക�ിട നിർ�ാണ െചലവ്. �ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി�� ഏജൻസികൾ�്, �ാൾ
ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി ബിസിനസ്  കൺേസാർഷ�ം
സാ��െ���ിയ പ�തികൾ �ഷി ഡയറ�ർ�്
സമർ�ി��തി�ം നാളിേകര വികസന
േബാർഡിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� നാളിേകര
ഉ�ാദന െസാൈസ�ികൾ/െഫഡേറഷൻ
എ�ിവ�് നാളിേകര വികസന േബാർഡ്
സാ��െ���ിയ പ�തികൾ �ഷി ഡയറ�ർ�്
സമർ�ി�വാ�മാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്.
�ടാെത, നീര െടക് നീഷ��ാ�െട പരിശീലന�മായി
ബ�െപ� ഏകീ�ത കരി�ലം നാളിേകര വികസന
േബാർഡ്  ത�ാറാ�ിയി��ായി��. േബാർഡിൽ
രജി�ർ െച�ി�� നാളിേകര ഉത്പാദക
െസാൈസ�ികൾ/െഫഡേറഷൻ എ�ിവ�െട
പരിശീലനം നാളിേകര വികസന േബാർഡ്  നട�ി

വിലയി���തി�ം �ഷി വ��ിന് കീഴി��
ഏജൻസിക�െട പരിശീലനം േകരള കാർഷിക
സർവകലാശാല നട�ി വിലയി���തി�ം നീര
െടക് നീഷ��ാർ�് പരിശീലന�ിനായി ഒരാൾ�്
10,000 �പ വീതം സബ് സിഡി
അ�വദി��തി�മായി�� ല��മി�ി��ത്.

(സി)

േവ�� പഠന�ളി�ാെത ഉ�ാദനം
�ട�ിയതാേണാ പ�തി പരാജയെ�ടാൻ
കാരണെമ�ം ��ത പ�തി
�ന��ീവി�ി�ാൻ എെ��ാം പാേ��കളാണ്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ? ?

(സി) േവ�� പഠനം ഇ�ാതി���ം നീര�ം നീര
അധി�ിത ഉൽ����ം വി�ഴി��തിന്
േക�ീ�തമായ സംവിധാന�ൾ ഒ��ാൻ
സാധി�ാതി���ം പ�തിെയ
�തിസ�ിയിലാ�ിയി��്. േവേ�രിയി�ം
��ാളിയി�ം �ാപി�വാൻ ഉേ�ശി��
അേ�ാപാർ�കളി�െട നാളിേകര�ം നാളിേകര
അധി�ിത ഉൽപ���െട ഉത്പാദന�ം
വിപണന�ം ഏേകാപി�ി��തിന് ല��മി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


