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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3447 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തരിശായി കിട�� െനൽപാട�ൾ �ഷിേയാഗ�മാ��തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ജി�കളിലായി �ഷി
െച�ാെത തരിശായി കിട��
െനൽപാടേശഖര��െട വി�തി എ� എ�് �ഷി
വ��് കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അവ�െട കണ�് ജി� തിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)
ഉ�്. സം�ാന�് �ഷി െച�ാെത തരിശായി
കിട�� െനൽപാടേശഖര��െട വി�തി
സംബ�ി� ജി� തിരി�� കണ�് അ�ബ�ം

ആയി േചർ��.

(ബി)
വർഷ�ളായി �ഷി ഇ�ാെത കിട� പാട�ൾ
�ഷിേയാഗ�മാ��തിന് വലിയ �ക ആദ�

ഘ��ിൽ �ടേ��ിവ�� സാഹചര��ിൽ

ഇവ�ായി ഇേ�ാൾ ഒ��വണ സഹായമായി
എ� �പയാണ് നൽകി വ��ത്; ഇതിെ�
മാനദ�െമ�്;

(ബി) �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 35,000/- �പ കർഷക�ം 5,000/- �പ
��ടമകൾ�ം േചർ�് ആെക 40,000/- �പ എ�
നിര�ിൽ തരി��ഷി�് ആ��ല�ം ലഭി��.
ഇതി� �റെമ, ഒ� െഹ�റിന് 1,000/- �പ എ�
നിര�ിൽ ഉത്പാദന േബാണ�ം നൽ��.

(സി) ��ത �ക പര�ാ�മ� എ� പരാതി ഈ
േമഖലയിൽ നി�ം ഉയ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)
ഇ�.

(ഡി) �ഷിേയാഗ�മാേ�� പാടേശഖര�ിെ�

വി�തി��സരി�  ്എ�ിേമ�് എ��്

അതിന�സരി�ളള സഹായം �ഷി വ��ിെ�
വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

ഒ��വണയായി നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) ഫീൽഡ്  പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ിൽ

�ലവി�തി തി�െ���ിയാണ് ഫ�ിെ�
ലഭ�ത��സരി�  ്ആ��ല�ം നൽ��ത്.
പാടേശഖരം �ഷി േയാഗ�മാ��തിന് ഏെത�ി�ം
നിർ�ാണ �വർ�ികൾ ആവശ�െമ�ിൽ

ആയതിെ� എ�ിേമ�് സഹിത�� െ�ാേ�ാസൽ
�ഷി ഭവൻ �േഖന �ിൻസി�ൽ �ഷി ഓഫീസർ�്
സമർ�ി�� പ�ം 2021-22 െനൽ�ഷി വികസന
പ�തിയിെല "പാടേശഖര��െട അടി�ാന

സൗകര� വികസനം ൈറസ്  മിൽ �ാപി�ൽ

േ�ാ�് െലവൽ കൺെവർെജൻസ്" എ�
ഘടക�ിൽ ലഭ�മായ ഫ�ിൽ നി�ം
അർഹതെ��വർ�് �ക അ�വദി��താണ്.
തരിശ്  �ഷി�് ഒ��വണയായി നൽ��
െഹ�റിന് 40,000/- �പ എ� നിര�ി��
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ആ��ല�ം ലഭി��തിന് �ഷിഭവനിൽ ആണ്

അേപ� നൽേക�ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

സനസസ്ഥാനതത്ത് കൃഷഷി ചചെയസ്ഥാചതെ തെരഷിശസ്ഥായഷി കഷിടക്കുന്ന ചനൽപസ്ഥാടശശഖരങ്ങളുചട വഷിസ്തൃതെഷിയുചട
കണചക്കെടുപത്ത്  കൃഷഷി വകുപത്ത് നടതഷിയതെഷിചന്റെ ജഷില്ല തെഷിരഷിച്ചുള്ള കണക്കെത്ത്

ക്രമ
നമ്പർ 

ജഷില്ല
തെരഷിശസ്ഥായഷി കഷിടക്കുന്ന

ചനൽപസ്ഥാടശശഖരങ്ങളുചട
വഷിസ്തൃതെഷി (ചഹെക്ടർ)

1 തെഷിരുവനന്തപുരന 269.10

2 ചകസ്ഥാല്ലന 568.80

3 പതനനതെഷിട 1059.00

4 ഇടുക്കെഷി 191.00

5 ശകസ്ഥാടയന 1539.36

6 ആലപ്പുഴ 2495.58

7 എറണസ്ഥാകുളന 4624.00

8 തൃശൂർ 834.00

9 പസ്ഥാലക്കെസ്ഥാടത്ത് 801.10

10 മലപ്പുറന 768.80

11 ശകസ്ഥാഴഷിശക്കെസ്ഥാടത്ത് 1131.50

12 വയനസ്ഥാടത്ത് 215.50

13 കണ്ണൂർ 579.90

14 കസ്ഥാസർശഗസ്ഥാഡത്ത് 271.40

ആചക 15349.04


