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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3466 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നീര പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ിയ നീര ഉ�ാദന�ം

വിപണന�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(എ) നീര ഉ�ാദനം ത�രിതെ���വാനായി

22.06.2015െല സ.ഉ(എം.എസ്)നം. 111/2015/
അ�ി ഉ�രവ് �കാരം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

നൽകിയി��. േകരള�ിെ� �ധാന കാർഷിക

വിളകളിെലാ�ായ െത�ിൽ നി��

ഉൽ��മായ നീര� സം�ാന�ിനക�ം

�റ�ം വിേദശ രാജ��ളി�ൾ�െട ൈകവ�ി��

സ�ീകാര�ത�ം വിപണനസാധ�ത�ം

കണ�ിെല�� നീര�െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം

വർധി�ി��തി�ം ആയതി� ഒ� അ�ാരാ�

നിലവാരം വ���തി�ം 18.7.2018 െല സ.ഉ.
(പി)നം.6/2018/അ�ി ഉ�രവ് �കാരം

�ണനിലവാര മാനദ��ൾ നി�യി�ി��.
നാളിേകര വികസന േബാർഡിെ� കീഴിൽ

നാളിേകര െ�ാഡ�സർ ക�നികൾ�് നീര

േ�ാസ�ിംഗ് �ണി�കൾ �ാപി��തിന്

െക�ിട - യ� സാമ�ികൾ�് ചിലവാ��

�ക�െട 25% (പരമാവധി 50 ല�ം �പ) വെര

നൽ��തി�� പ�തി�ായി 2017-18 ൽ 200
ല�ം �പ അ�വദി�ി��. വാ�ധി�ിത

പ�തികൾ�് ബാ�് ഏൻഡ്   സബ് സിഡി

നൽ��തായി�� പ�തി�െട ലക് ഷ�ം.  
പ�തി ചിലവിെ� 25 ശതമാന�ിൽ

താെഴയായിരി�ണം െക�ിട നിർമാണ െചലവ്.
�ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

ഏജൻസികൾ�്,  �ാൾ ഫാർേമഴ്  സ്  അ�ി

ബിസിനസ്  കൺേസാർഷ�ം സാ��െ���ിയ

പ�തികൾ �ഷി ഡയറ�ർ�് സമർ�ി�ണം.
നാളിേകര വികസന േബാർഡിെ� കീഴിൽ

�വർ�ി�� നാളിേകര ഉ�ാദന

െസാൈസ�ികൾ/ െഫഡേറഷൻ എ�ിവ�്

നാളിേകര വികസന േബാർഡ്  സാ��െ���ിയ

പ�തികൾ �ഷി ഡയറ�ർ�് സമർ�ി�ണം. നീര
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െടക് നീഷ��ാ�െട പരിശീലന�മായി ബ�െപ�

ഏകീ�ത കരി�ലം    നാളിേകര വികസന

േബാർഡ്  തയാറാ�ി, േബാർ ഡിൽ രജി�ർ

െച�ി�� നാളിേകര ഉത്പാദക െസാൈസ�ികൾ/
െഫഡേറഷൻ എ�ിവ�െട പരിശീലനം നാളിേകര

വികസന േബാർഡ്  നട�ി, �ഷി വ��ിന്

കീഴി�� ഏജൻസി കൾ�് നാളിേകര വികസന

േബാർഡ്  കരി�ലം അ�സരി� പരിശീലനം

നട�ാ�ം ല��മി�ി��. നീര െടക് നീഷ��ാർ�്

പരിശീലന�ിനായി ഒരാൾ�് 10000 �പ വീതം

സബ് സിഡി അ�വദി��തായി�� പ�തി�െട

ലക് ഷ�ം. 

(ബി)

ഇതിനായി �ൻ സർ�ാ�കൾ ചിലവാ�ിയ�ക

എ�െയ�ം എ�േപർ�് െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ി

എ�ം നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിൽ നാളിേകര�ിെ� �ല�വർധന�ം നീര

ഉ�ാദന�മായി ബ�െപ� 29 നാളിേകര ഉത്പാദക

ക�നികൾ േകാ�ന�് ഡവല�്െമ�് േബാർഡ്

(CDB)െ� കീഴിൽ രജി�ർ െച�ി��്. േമൽ

ക�നികൾ�് നാളിേകര വികസന േബാർഡിെ�

സാ��ിക സഹായ�ിന് �റേമ 2015-16,
2016-17വർഷ�ളിൽ സം�ാന �ഷി വ��ം

സാ��ിക സഹായം നൽകിയി��. ഇതിൽ 10
ക�നികൾ�് 350.73 ല�ം �പ നാളിേകര

വികസന േബാർ�ം 4 ക�നികൾ�് 194 ല�ം

�പ സം�ാന �ഷി വ��ം നൽകിയി��്.
നിലവിൽ ഈ ക�നിക�െട �വർ�നം

മ�ഗതിയിലാണ്. പ�തി �േഖന എ� േപ ർ�്

െതാഴിൽ ലഭി�െവ� വിവരം േശഖരി�്

��ി�ി�ി�.

(സി)

സം�ാനെ� നീര ഉ�ാദന പ�തി�് േന�ത�ം

നൽകിയത് ആരാെണ�ം അതിൽ നാളീേകര

വികസന േബാർഡിെ��ം സഹകരണ

െഫഡേറഷ�ക�െട�ം ഇടെപട�ക�ം ഒ�ം

സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�ന��ം

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) േകരള�ിൽ നാളിേകര�ിെ� �ല�വർധന�ം നീര

ഉ�ാദന�മായി ബ�െപ� 29 നാളിേകര ഉത്പാദക

ക�നികൾ േകാ�ന�് ഡവല�്െമ�് േബാർഡ്

(CDB)െ� കീഴിൽ രജി�ർ െച�ി��്.
സം�ാനെ� നീര ഉ�ാദന പ�തി�് േന�ത�ം

നൽകിയത്, അതിൽ നാളിേകര വികസന

േബാ ർഡിെ��ം സഹകരണ

െഫഡേറഷ�ക�െട�ം ഇടെപട�ക�ം ഒ�ം

സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�ന��ം

സംബ�ി� വിശദാംശം േശഖരി�  ്��ി�ി�ി�.

(ഡി) നീര ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം കാര��മമാ�ി

േകരകർഷകെര സഹായി�ാ�ം ��ത

�വർ�ന�ളിൽ വീ�വ��ിയവ�െട േപരിൽ

എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

(ഡി)

പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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