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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 571 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മഴെ��തിയി��ായ �ഷിനാശ�ിന് ധനസഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ ,
�ീമതി െക.െക.രമ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് 2021 ഒേ�ാബർ 16 �തൽ 18
വെര��ായ ��് ദിവസെ� മഴെ��തിയിൽ
200 േകാടിേയാളം �പ�െട
�ഷിനാശ��ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് 2021 ഒേ�ാബർ 16 �തൽ 18
വെര�� ��് ദിവസെ� ശ�മായ മഴയിൽ
�ഷി വ��ിെ� ഓൺൈലൻ േപാർ�ലായ AIMS
േപാർ�ലിെല �ാഥമിക വിവര റിേ�ാർ�് �കാരം
66,322 കർഷകർ�് 21,941.55 െഹ�ർ �ലെ�

�ഷി നശി�േപാ�ക�ം, ആയതിന് 216.30 േകാടി
�പ�െട ന�ം തി�െ���ക�ം െച�ി��്. ജി�
തിരി�� റിേ�ാർ�് അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി) �ഷിനാശം സംഭവി� കർഷകർ�് അർഹമായ
ധനസഹായ�ം മ�് ആ��ല���ം നൽ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��തിേ�ാഭം �ലം നാശന�ം സംഭവി�
കർഷകർ�് േക� സർ�ാരിെ� സം�ാന �ര�
�തികരണ നിധിയിൽ നി��� �ക�ം,
സം�ാന സർ�ാരിെ� അധിക ധനസഹായ�ം
ന�പരിഹാരമായി നൽ��താണ്. �ടാെത വിള
ഇൻ�റൻസ്  പ�തികളിൽ അംഗമായ
കർഷകർ�് വിള നാശം സംഭവി�ാൽ സം�ാന

വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി, �ധാൻമ�ി ഫസൽ
ബീമാ േയാജന, കാലാവ�ാ അധി�ിത വിള
ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി എ�ിവ �േഖന
മാനദ��ൾ��സരി�  ്ന�പരിഹാര �ക
നൽ��താണ്. ��തിേ�ാഭം �ലം നാശന�ം
സംഭവി� കർഷകെര സഹായി��തി�ം
ന��ിെ� േതാത് തി�െ����തി�ം
അടിയ�ിര ഇടെപട�കൾ നട��തി�മായി
ഓേരാ ജി�കളി�ം, സം�ാന തല�ിൽ �ഷി
വ��് ഡയറ��െട കാര�ാലയ�ി�ം, �ഷി വ��്
മ�ി�െട ഓഫീസി�ം കൺേ�ാൾ ��കൾ
�വർ�ി���്. �ഷിനാശം സംഭവി�
കർഷകർ�് അടിയ�ിര ന�പരിഹാരം
ലഭി��തിനായി AIMS േപാർ�ൽ �േഖന
അേപ� സമർ�ി�വാൻ പ�മാധ�മ�ളി�െട�ം
സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട�ം േബാധവൽ�രണം
നട�ിവ��. അേപ�കളിേ�ൽ ഫീൽഡ്തല
പരിേശാധനകൾ അടിയ�ിരമായി
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നട�ിവരികയാണ്. 2021 ഒേ�ാബർ 12 �തൽ 30
വെര ഉ�ായ �ഷിനാശ�ി�� ആ��ല�ം

ലഭി��തി�� അേപ� സമർ�ി��തി��
സമയപരിധി നവംബർ 15 വെര ദീർഘി�ി�ി��്.
വിത� െന�് ന�െ��േപായ കർഷകർ�് വിള
വീ�ം ഇറ��തിനായി ��തി
�ര��ൾ�ാ�� അടിയ�ിര പരിപാടി പ�തി
�കാരം െനൽവി�് സൗജന�മായി നൽ��തിന്
െനൽവി�ിെ� ക�തൽ േശഖരം േകരള േ��്
സീഡ്  െഡവലപ്െമ�് അേതാറി�ി (KSSDA)
�േഖന ഏർെ���ിയി��്.

(സി) 2018-െല �ളയ�ിൽ �ഷി നശി�വർ�്
അർഹമായ ധനസഹായ�ം മ�് ആ��ല���ം

�ർണമായി നൽകാൻ നാളി�വെര
സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം അറിയി�ാേമാ?

(സി)
2018-െല �ളയ�ിൽ �ഷി നശി� അർഹരായ
��വൻ കർഷകർ�ം ധനസഹായം വിതരണം
െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ജജില്ലയുടടെ പപേരര കൃഷജിയുടടെ
വജിസ്തൃതജി(ടഹ)

കര്ഷകരുടടെ എണന കണകക്കാകജിയ നഷന
(തുക ലക്ഷതജില)

ആലപ്പുഴ 1,648.56 11,049 1,946.98

ഇടുകജി 245.48 4,888 834.16

പേക്കാലകക്കാടെര 1,589.00  3,689 2,403.72

കണ്ണൂര് 96.02 938 190.36

ടകക്കാല്ലന 392.69 6,163 2,233.23

എറണക്കാകുളന 1,845.26 6,258  1,926.24

വയനക്കാടെര 2.06 19 11.90

തജിരുവനന്തപുരന 557.43 5,028 1,393.87

തൃശൂര് 11,967.83 6,779 3,132.23

കക്കാസര്പഗക്കാഡര 52.32 337 77.38

പകക്കാഴജിപകക്കാടെര 50.30 1,825 284.35

മലപ്പുറന 618.04 1,773 713.07

പകക്കാട്ടയന 2,223.64 9,208 4,534.44

പേതനനതജിട്ട 652.92 8,368 1,948.39

ആടക 21,941.55 66,322 21,630.3


