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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 581 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േപമാരി�ം െവ�െ�ാ��ം �ലം കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ായി�� നാശന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. രാജ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ. എ� .് സലാം 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് അ�തീ�ിതമാ��ായ േപമാരി�ം
െവ�െ�ാ��ം �ലം കാർഷിക േമഖലയിൽ
ഉ�ായി�� കന� ന��ിെ� �ാഥമിക
വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് അ�തീ�ിതമാ��ായ

ശ�മായ മഴയി�ം െവ�െ�ാ��ി�ം

12/10/2021 �തൽ 04/11/2021 വെര AIMS Portal
�േഖന�� �ാഥമിക വിവര റിേ�ാർ�് �കാരം
1,26,957 കർഷക�െട 59,110.81 െഹ�ർ
�ല�ായി ആെക 49,340.77 ല�ം �പ�െട
�ഷിനാശം കണ�ാ�ിയി��്. ജി� തിരി��
റിേ�ാർ�് അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് ��തൽ നാശന��ൾ
ഉ�ായി��െത�് �േത�കമായ കണെ���്
നട�ി ��ത േമഖലയിെല കർഷകെര
സഹായി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര
ഇടെപടൽ നട�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ, ��ർ, മല�റം ജി�കളിലാണ് മ�്
ജി�കെള അേപ�ി�  ്��തൽ നാശന�ം
സംഭവി�ി��തായി കണ�ാ�ിയി��ത്.
��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�ി���്. ഒേ�ാബർ മാസം �ഷിനാശം
സംഭവി� കർഷകർ�് അടിയ�ിര ന�പരിഹാരം
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ലഭി��തിനായി AIMS േപാർ�ൽ �േഖന
അേപ� സമർ�ി�വാൻ പ�മാധ�മ�ളി�െട�ം
സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട�ം േബാധവൽ�രണം
നട�ിവ��. 2021 ഒേ�ാബർ 12 �തൽ 30 വെര
ഉ�ായ �ഷിനാശ�ിന് ആ��ല�ം

ലഭി��തി�� അേപ� AIMS േപാർ�ൽ വഴി
നൽ��തി�� തീയതി നവംബർ 15 വെര
ദീർഘി�ി�ി��്. ലഭി� അേപ�കളിേ�ൽ

ഫീൽഡ്തല പരിേശാധനകൾ അടിയ�ിരമായി
നട�ിവരികയാണ്. 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) കാർഷിക േമഖലയിൽ ആെക��ായ നാശന�ം
കണ�ാ�ി �ന��ാരണ പാേ�ജ്
നട�ാ��തിനായി േക� സഹായം
അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവിൽ േക� സഹായം ആവശ�െ��ി�ി�.
�ഷിനാശം സംബ�ി� കണെ���്
�ർ�ിയാ�� �റ�് േക� സഹായം
ആവശ�െ���താണ്.

(ഡി)
ഇത് സംബ�ി�  ്േക� സർ�ാർ
അ�ഭാവ�ർ�മായ സമീപനം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) നിലവിൽ േക� സഹായം ആവശ�െ��ി�ി�.
�ഷിനാശം സംബ�ി� കണെ���്
�ർ�ിയാ�� �റ�് േക� സഹായം
ആവശ�െ���താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ജജില്ലയുടടെ പപേരര
കൃഷജിഭൂമജിയുടടെ

വജിസ്തൃതജി
(ടഹെക്ടർ)

കർഷകരുടടെ
എണന

നനാശനഷ്ടതജിടന്റെ കണകര
(തുക ലക്ഷതജില)

ആലപ്പുഴ 19,348.86 28,351 7,524.46

ഇടുകജി 301.52 6,163 3,249.88

പേനാലകനാടെര 4,785.71 7,237 4,403.26

കണ്ണൂർ 849.43 3,005 600.26

ടകനാല്ലന 1,750.18 9,802 2,831.49

എറണനാകുളന 2,074.48 8,606 2,512.42

വയനനാടെര 2,009.00 138 54.35

തജിരുവനന്തപുരന 707.37 6,698 1,668.43

തൃശ്ശൂർ 17,841.88 18,930 9,507.27

കനാസർപഗനാഡര 287.63 1,901 283.46

പകനാഴജിപകനാടെര 764.54 4,592 1,448.86

മലപ്പുറന 4,494.63 7,904 6,102.85

പകനാട്ടയന 3,064.16 12,701 6,720.47

പേതനനതജിട്ട 831.42 10,929 2,433.31

ആടക 59,110.81 1,26,957 49,340.77


