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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 444 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െച�കിട കർഷകർ�ായി ഇൻകം ഗ�ാര�ി സ്  കീം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . സ�ി േജാസഫ് ,
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െച�കിട കർഷകർ�ായി ഇൻകം

ഗ�ാര�ി സ്  കീം സർ�ാർ നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ)
ഇ�.

(ബി)

െച�കിട കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� വിഭവ��െട

വില അവർ�് ആദായകരമായ നിലവാര�ിൽ

നിലനിർ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക

ഉത്പ��ൾ ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി

ന�ായവില ലഭ�മാ��തിനായി േകരള ഫാം �ഷ്

പഴം പ��റി അടി�ാനവില പ�തി 2020
നവംബർ ഒ�ിന് �ാബല��ിൽ വ�. പ�തി�െട

�ഖ�ാപന�ി�െട േകരള�ിെല 16 ഇനം പഴം

പ��റികൾ�ാണ് അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�ത്.
ഓേരാ വിള�ം �ഖ�ാപി� അടി�ാന വില

അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) ��തി �ര��ളാ�ം വന��ഗ ആ�മണ�ാ�ം

�ഷിനാശം സംഭവി�� കർഷകർ�് സം�ാന

സർ�ാർ നൽകിവ�� ആ��ല��ൾ

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തിേ�ാഭം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി��

കർഷകർ�് സം�ാന സർ�ാർ �ഷി വ��്

�േഖന "��തി �ര��ൾ േനരി��തി��

അടിയ�ര പരിപാടി" എ� പ�തി �കാരം

ന�പരിഹാരം നൽ��. 4 ഘടക�ളാണ് ഈ
പ�തിയി��ത്. ആയതിെ� വിവര�ൾ �വെട

േചർ��. 1) ക�തൽ വി�ിെ� േശഖരം

��തി�ര�ം ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ �ഷി

വ��ിെ� ക�തൽ വി� േശഖര�ിൽ നി�ം

വിത� െനൽവി�് ന�െ�� കർഷകർ�്

സൗജന�മായി വി�് വിതരണം െച��താണ്.
േകരള സം�ാന വി�് വികസന

അേതാറി�ിയാണ് (KSSDA) ക�തൽ വി�്

േശഖരം ��ി��ത്. 2) ബ�കൾ

ശ�ിെ���ക�ം േക�പാ�കൾ പരിഹരി�ക�ം

െച�ക - മടവീ� �ലം നശി� ബ�കൾ

ശ�ിെ����തി�ം േക�പാ�കൾ

പരിഹരി��തി�ം നിലവി�� ബ�കൾ
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ശ�ിെ����തി�ം െവ�ം കയറിയ

�ഷിയിട�ളിൽ നി�ം െചളി�ം മ�ം നീ�ം

െച��തി�മാണ് ഈ �ക വിനിേയാഗി��ത്.
�ഷി അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ിന് �ിൻസി�ൽ �ഷി

ആഫീസ�െട അ�മതിേയാെട �ഷി ഡയറ�ർ

ഭരണാ�മതി നൽ��. 3) കീടേരാഗ ബാധകൾ

നിയ�ണവിേധയമാ��തി�� പ�തി -
കീടേരാഗ ബാധകൾ അനിയ�ിതമായി ഉ�ാ��

അവസര�ളിൽ വിളെയ സംര�ി��തി��

മാർ��ൾ സ�ീകരി��തിനാണ് ഈ
ഘടക�ിൽ �ക വകയി��ിയിരി��ത്.
കീടേരാഗ ബാധകൾ ഉ�ാ�� സ�ർഭ�ിൽ

ജി�യിെല �ിൻസി�ൽ �ഷി ആഫീസർ (MULTI
DISCIPLINARY TEAM) (MDDT) െന വിവരം

അറിയി�ക�ം MDDT ടീം �ഷിയിടം

സ�ർശി�തിന് േശഷം ഉചിതമായ നിയ�ണ

മാർ��ൾ നിർേ�ശി�ക�ം െച��.
നിയ�േണാപാധികൾ നട�ിലാ��തി��

മ��ക�െട വില, മ��ടി��തി�� �ലി

എ�ിവ നൽ��തിനാണ് ഈ �ക

വിനിേയാഗി�വ��ത്. 4) ��തിേ�ാഭ

�രിതാശ�ാസ�ി�� അധിക സം�ാന

സഹായം ഉപേയാഗി�  ്��തിേ�ാഭ�ളിൽ

വിളനാശം സംഭവി�� കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം

നൽകിവ��. �ടാെത സം�ാന വിള

ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി�കാരം വിളകൾ ഇൻഷ�ർ

െച� കർഷകർ�് ��തി�ര���ം

വന��ഗആ�മണം �ല�ം �ഷിനാശം സംഭവി�ാൽ

പ�തി മാനദ��കാരം നി�ിത �ക

ന�പരിഹാരമായി നൽകിവ��. വന��ഗ

ആ�മണം �ല��ാ�� �ഷിനാശ�ിന് 1980െല

'ദി േകരള �ൾസ്  േഫാർ േപെ��് ഓഫ്

േകാ�ൻേസഷൻ � വി�ിംസ്  ഓഫ് അ�ാ�് ൈബ

ൈവൽഡ്  ആനിമൽസ് ' �കാരം വനം വ��ിൽ

നി�ം ന�പരിഹാരം നൽകി വ���്. വന�ജീവി

ആ�മണം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി��

കർഷകർ�് 08.01.2015െല സ.ഉ.
(ൈക)നം.02/2015/വനം ഉ�രവ് �കാരം

നി�യി�ി�� നിര�ിൽ 27 ഇനം കാർഷിക

വിളകൾ�് ന�പരിഹാരം നൽകി വ��.
ഇ�കാരം നൽകിവ�� ന�പരിഹാരം,
കണ�ാ�െ��� ന��ിെ� 100%, പരമാവധി

1 ല�ം �പ എ� നിര�ിൽ ഓേരാ

നാശന��ി�ം 05.04.2018 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(ൈക) നം.17/2018/വനം ഉ�രവ് �കാരം
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നിജെ���ിയി��്. ഇ�കാര�� ന�പരിഹാരം

വർഷ�ിൽ 4 �ാവശ�ം മാ�േമ അ�വദി�ാ�.

(ഡി) ��ത ആ��ല��ൾ പര�ാ�മ� എ� പരാതി

നിലവി�� സാഹചര��ിൽ ഇത്

വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) വനം വ��ിൽ നി�ം �ഷിനാശ�ിന് നൽകി

വ�� ന�പരിഹാരം വർ�ി�ി��തി��

സാ��തകൾ പരിേശാധി�  ്വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




