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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1591 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തരിശ്  നില�് െനൽ�ഷി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

തരിശ്  നില�് െനൽ�ഷി ആരംഭി�ാൻ �ഷി
വ��ിൽ നി�ം ഒ� കർഷകന് ഇേ�ാൾ ലഭി��
ആ��ല��ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ഷി വ��് നട�ിലാ�� െനൽ�ഷി വികസന
പ�തി�െട ഘടകമായ തരി�നില �ഷി പ�തി
�കാരം തരി�നില�ളിെല െനൽ�ഷി�് ഒ�
െഹ�റിന് 35000�പ കർഷക�ം 5000 �പ
��ടമകൾ�ം േചർ�് ആെക 40,000/- �പ എ�
നിര�ിൽ തരി��ഷി�് ആ��ല�ം നൽ��.
ഇതി� �റെമ, ഒ� െഹ�റിന് 1000 �പ എ�
നിര�ിൽ ഉത്പാദന േബാണ�ം നൽ���്.

(ബി) വി�്, വളം, ഇൻ�റൻസ്  എ�ീ ഇന�ളിൽ
സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� സഹായ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) െനൽ�ഷി വികസന പ�തി�െട ഘടക
പ�തിയായ ��ിര െനൽ�ഷി വികസന പ�തി
�കാരം വി�്, വളം ഉൾെ�െട��
ഉത്പാദേനാപാധികൾ�� ആ��ല�മായി

െഹ�ർ ഒ�ിന് 5500/- �പ സ�ിഡി ലഭി��.
കർഷകർ�് �ണേമ��� െനൽവി�്

ലഭ�മാ��തിന് "രജിേ�ർഡ്  സീഡ്  േ�ാേവ�്
േ�ാ�ാം" എ� പ�തി �കാരം ഉത്പാദി�ി��
െനൽവി�ിെ� �ണേമ� ഉറ�ാ�ി േകരള
സം�ാന വി�് അേതാറി�ി �േഖന കർഷകർ�്
ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ��. ജനകീ
യാ��ണ�ിൽ തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന��െട വിവിധ െനൽ �ഷി വികസന
പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി ഉഴ��ലി�ം,
ഉത്പാദേനാപാധികൾ��� ആ��ല�മായ

പരമാവധി ഒ� െഹ�റിന് 22000 �പ�ം
കർഷകർ�് ലഭ�മാ���്. മ�ിേ��ം
േവരിേ��ം ആേരാഗ� പരിപാലന പ�തി �കാരം
മ�ിെ� അ�ത�ം �റ�  ്െന�ിെ� ഉത്പാദന �മത
വർ�ി�ി��തിന് ��ായം േചർ��തിന് ഒ�
െഹ�റിന് 75% സ�ിഡിയിൽ 600 കിേലാ
�മ�ിൽ പരമാവധി 5400 �പ വീതം ആ��ല�ം

നൽകി വ��. പാല�ാട്  ജി�യിൽ നട�ിലാ��
േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ േദശീയ ഭ�� �ര�
പ�തി �കാരം വി�് വിതരണം, ��
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�ലക��െട വിതരണം എ�ിവ�� ആ��ല��ം

കർഷകർ�് ലഭ�മാ���്. 22.03.2017-െല
സർ�ാർ ഉ�രവ് (എം എസ്) നം.37/2017/�ഷി
ഉ�രവ് �കാരം േകരള�ിെല �ധാനെ�� 25
കാർഷിക വിളകൾ�് (െത�്, വാഴ, റ�ർ,
���ളക്, ക�ക്, ഏലം, ക�മാവ്, ൈകത��,
കാ�ി, ഇ�ി, േതയില, മര�ീനി, മ�ൾ,
െകാേ�ാ, നില�ടല, എ�്, പ��റി, ജാതി,
�ാ�, െവ�ില, പയർവർ��ൾ,
കിഴ�വർ��ൾ, കരി�്, �കയില, െന�്)
ഇൻ�റൻസ്  പരിര� നൽ���്. സർ�ാർ
ഉ�രവ് (ൈക) നം.1192/2017/�ഷി തീയതി
13.12.2017 �കാരം മാവ്, െച�ധാന��ൾ (ചാമ,
വരക്, തിന, പനിവരക്, �തിരവാലി) എ�ീ
വിളകൾ�ം ��തിേ�ാഭം �ലം സംഭവി��
�ഷിനാശ�ി�ം ന�പരിഹാരം നൽകിവ��.
27.10.2017െല സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1066/ 2017/
�ഷി ഉ�രവ് �കാരം േകാൾ നില�ൾ, ��നാട് ,
പാല�ാട്  എ�ീ �േദശ�ൾ ഉൾെ�െട
സം�ാനെ�വിേട�ം െനൽ �ഷി�് കീട േരാഗ
ബാധ�ലം ഉ�ാ�� നാശന��ൾ�്
ഇൻഷ�റൻസ്  പരിര� ഏർെ���ിയി��്.
�ടാെത 28/12/2017 െല സ.ഉ.
(ൈക)നം.167/2017/�ഷി ഉ�രവ് �കാരം
വന�മി േവർതിരി�� ജ��െട �റ��
അസംര�ിത വന�േദശ�ളിൽ വനം വ��ിെ�
അ�മതിേയാ� �ടി കർഷകർ െച�� �സ� /
വാർഷിക വിളകെള �ടി ഇൻഷ�റൻസ്  പരിധിയിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. 2021-22 വർഷം ഈ
പ�തി�ായി 2000 ല�ം �പ അ�വദി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


