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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6542 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െനൽ�ഷി�െട നാശന���െട കണെ���്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) 13.10.2021-ന് �ട�ിയ തീ�മഴയി�ം
��തിേ�ാഭ�ി�ം മണ�ർ
നിേയാജകമ�ല�ിെല പാടേശഖര�ളിെല
െനൽ�ഷി നശി�േപായതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) ��ത െനൽ�ഷി�െട നാശന���െട
കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�
ഏ�ർ �ലെ� െനൽ�ഷിയാണ് നശി�െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി)
ഉ�്. 2736.6325 ഏ�റിെല (1107.5 െഹ�ർ)
െനൽ�ഷിയാണ് നശി�ത്.

(സി)

��ത നാശന��ൾ�് ന�പരിഹാരം
അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) 2018 ഒേ�ാബർ 12 �തൽ 30 വെര��
�ഷിനാശ�ിന് ധന സഹായ�ി��

അേപ�കൾ സമർ�ിേ�� അവസാന തീയതി
15.11.2021 വെര ദീർഘി�ി�ി��്. ��ത
അേപ�കൾ പരിേശാധി�  ്അർഹമായ
ധനസഹായം സമയബ�ിതമായി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

(ഡി) �ഷിനാശം സംഭവി� പാടേശഖര�ളിൽ വീ�ം
�ഷി ഇറ��തിന് സർ�ാർ ധനസഹായ�ം,
വി�ം, വള�ം, യ�സാമ�ിക�ം ഉൾെ�െട��
സഹായ�ൾ നൽ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) �ഷിനാശം സംഭവി� പാടേശഖര�ളിൽ വീ�ം
�ഷി ഇറ��തിന് �ഷി വ��് വിവിധ
പ�തികളി�െട നൽ�� ആ��ല��ൾ

സംബ�ി� വിശദ വിവരം �വെട േചർ��. 1.
വിത� െനൽവി�ിന് നാശം സംഭവി��
സാഹചര��ിൽ വീ�ം �ഷിയിറ��തിനായി
െനൽവി�് േകരള സം�ാന വി� വികസന
അേതാറി�ി (KSSDA) �േഖന �ഷി വ��്
സൗജന�മായി നൽകി വ��. െനൽവി�ിെ�

ക�തൽ േശഖരം ഒ��ി സൗജന�മായി വിതരണം
െച��തിന് 2021-22 വർഷ�ിൽ 200 ല�ം
�പ വകയി��ിയി��്. മണ�ർ നിേയാജക
മ�ല�ിൽ ഞാ�ടി നശി�േപായ കർഷകർ�്
വീ�ം �ഷി ഇറ��തിേല�ായി 898
െഹ�റിേല�് 71.790 MT െനൽവി�്
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സൗജന�മായി വിതരണം െച�ി��്. 2. െനൽ�ഷി
വികസന പ�തിയിെല ഘടകമായ ��ിര

െനൽ�ഷി വികസന�ിൽ ഉൾെ���ി

െനൽ�ഷി�ാവശ�മായ വള�ം മ�്
ഉത്പാദേനാപാധികൾ��� സബ് സിഡിയായി
ഒ� െഹ�റിന് 5500/- �പ �കാരം ആ��ല�ം

ലഭ�മാ��. 3. ഇേത പ�തിയിെല
"��തിേ�ാഭ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

പാടേശഖര�ളിെല അടിയ�ിര
അടി�ാനസൗകര� �വർ�ന�ൾ��

ധനസഹായം" എ� ഘടക�ിൽ ഉൾെ���ി

ബ�കൾ തക�ക�ം മ�ം െച��
സാഹചര��ിൽ െചേ��� അടിയ�ിര
�വർ�ികൾ, പാടേശഖര�േളാട�ബ�ി�

കനാ�കളിെല തട��ൾ നീ�ൽ, െപ�ി, പറ,
പ�്െസ�്, മ�് െമഷിനറി എ�ിവ�െട റി�യർ
�തലായ �വർ�ികൾ നട�ിലാ��തിന്
ആ��ല�ം നൽ��. 2021-22 വർഷം ഇതിനായി
50 ല�ം �പ നീ�ിെവ�ി��്. 4. ��നാട് , േകാൾ
�തലായ െനൽ�ഷി�് ഡീവാ�റി�് ആവശ�മായ

�േദശ�ളിെല പാടേശഖര�ളിൽ
��തിേ�ാഭ�ാൽ �ഷി ന�െ���
സാഹചര��ി�ം കർഷകർ�് പ�ി�്
സബ് സിഡി അ�വദി���്. 5. �ടാെത
െനൽ�ഷി�് ഓേരാ സീസണി�ം െഹ�റിന്
1000/- �പ നിര�ിൽ ഉത്പാദന േബാണ�ം
ലഭ�മാ���്. ഇതിെന�ാം �റെമ
െനൽ�ഷി�െട വി�തി�ം െമാ��ി��

ഉ�ാദന�ം വർ�ി�ി��തി� േവ�ി �ഷി വ��്
വിവിധ�ളായ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


