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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6561 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ാർ മ�ല�ിൽ കാർഷിക വിളകൾ��ായ നാശന��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

��ാർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ കന�
മഴെയ�ടർ��ായ �ളയ�ി�ം

ഉ�ൾെപാ�ലി�ം മ�ിടി�ിലി�ം കർഷകർ��ായ
നാശന���െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ��ാർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഉൾെ��
��ി�ൽ, ���യം, േകാ�േ�ാട് , പാറേ�ാട് ,
എ�േമലി, ��ാർ സൗ�്, ��ാർ, തിടനാട് ,
തിേ�ായി എ�ീ പ�ായ�കളി�ം ഈരാ�േപ�

�ൻസി�ാലി�ിയി�ം 2021 ഒേ�ാബർ 12 �തൽ
അതി��ിെയ �ടർ��ായ െവ�െ�ാ�ം,
ഉ�ൾെപാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ എ�ിവ �ലം
�ഷി�മി�ം, കാർഷിക വിളകൾ�ം വ�ാപകമായ
നാശന��ൾ ഉ�ായി. മ�ല�ിൽ ഏ��ം
��തൽ �ഷി�മി ന�ം ��ി�ൽ, ��ാർ

സൗ�് എ�ീ പ�ായ�കളിലാണ് സംഭവി�ത്.
��ി�ൽ, ��ാർ സൗ�്, ���യം,
പാറേ�ാട്  പ�ായ�കളിലാണ് ��തൽ
�ഷിനാശ��ായതായി റിേ�ാർ�് െച�ി��ത്.
റ�ർ, വാഴ, ���ളക്, ജാതി, �ാ�, െത�്,
ക�ക്, കിഴ�വർ��ൾ, പ��റികൾ �ട�ിയ
വിളകൾ�ാണ് �ധാനമാ�ം �ഷിനാശം
സംഭവി�ത്. 12.10.2021 �തൽ 07.11.2021
വെര�� �ഷി വ��ിെ� AIMS േപാർ�ലിെല
�ാഥമിക വിവര റിേ�ാർ�് �കാരം 5186
കർഷകർ�് 1194.28 െഹ. �ല�് 35.58 േകാടി
�പ�െട �ഷിന�മാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്.
�ടാെത 362 കർഷക�െട 197.58 െഹ.
�ഷി�മി�ം നാശന��ൾ സംഭവി�ി��്.
��ാർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ

മ�ിടി�ി��ായ �േദശ��െട വിവരം
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) മഴെ��തി�ല�� നാശന��ളിൽ
മ�ല�ിെല കർഷകർ�് ന�പരിഹാരം
നൽ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കർഷകർ �ഷി വ��ിെ� AIMS േപാർ�ലി�െട
ഓൺൈലൻ ആയി സമർ�ി�� അേപ�കൾ
യഥാസമയം ഫീൽ�തല പരിേശാധന നട�ി

െ�യിം ത�ാറാ�ി വ��. എ�ാൽ 2021
ഒേ�ാബർ മാസം 12 �തൽ 30 വെര��
കാലയളവിെല മഴെ��തി �ല��
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വിളനാശ�ി�� അേപ�കൾ സമർ�ിേ��
അവസാന തീയതി 2021 നവംബർ 15വെര
ദീർഘി�ി�ി��്.

(സി)

കർഷകർ��ായ ന��ൾ പരിഹരി��തി�ം
�ടർ�ഷി�് ആവശ�മായ സാഹചര�ം
ഒ���തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തിേ�ാഭം �ലം വിളനാശം സംഭവി�
കർഷകർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം
ലഭ�മാ��തിന് സം�ാന �ഷി വ��്
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികളാണ്, ��തി
�ര��ൾ േനരി��തി�� അടിയ�ര
പരിപാടി�ം, സം�ാന വിള ഇൻ�റൻസ്
പ�തി�ം. ഈ ര�് പ�തികളി�െട�ം
കർഷകർ�് അർഹമായ ന�പരിഹാരം നൽകി
വ���്. �ടാെത �ര� �തികരണ നിധി
(SDRF)ൽ നി�� ധനസഹായ�ം കർഷകർ�്
ലഭ�മാ��താണ്. ��തിേ�ാഭം �ലം വിത�
െന�് നശി� േപായ കർഷകർ�് �ടർ�ഷി�്
ആവശ�മായ െനൽവി�് �ഷി വ��് KSSDA ൽ
(Kerala State Seed Development Authority)
��ി�ി�� ക�തൽ േശഖര�ിൽ നി�ം
സൗജന�മായി വിതരണം െച���്. മ�് നടീൽ
വ��ൾ ഉൾെ�െട�� ഉത്പാദേനാപാധികൾ
�ഷി വ��ിെ� പ�തികൾ �േഖന�ം
ജനകീയാ��ണ പ�തികൾ �േഖന�ം
നൽ��തിന് സാധി�ം.

(ഡി) മ�ിടി�ിലി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം �ഷിയിട�ൾ
നശി�േപായ മ�ല�ിെല കർഷക�െട
കാർഷിക വാ�കൾ
എ�തി���തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി)

��ത വിഷയം നിലവിൽ പരിഗണനയിൽ ഇ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം 

ക്രമ
നന്ധം.

പഞഞ്ചായതത്തിനന്റെ പപരര മണത്തിടത്തിചത്തിലുണഞ്ചായ പ്രപദേശങ്ങളന്ധം വഞ്ചാര്ഡുകളന്ധം

1 പൂഞഞ്ചാര് സസൗതര ഗഞ്ചാമ 
പഞഞ്ചായതര

കുഴുമ്പളത്തി,  മനന്ധം,  പഞ്ചാതഞ്ചാമ്പുഴ,  അരുവത്തിക്കചഞ്ചാല,
കകപ്പളത്തി,  കുപനഞ്ചാനത്തി,  അടത്തിവഞ്ചാരന്ധം,  ഈനന്ധം
പളത്തി

2 തതീപക്കഞ്ചായത്തി  ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതര മന്ധംഗളഗത്തിരത്തി, മലപമല

3 പഞ്ചാറപതഞ്ചാടര ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതര മണത്തിടത്തിചത്തില  - 1 മുതല 19 വനര വഞ്ചാര്ഡുകള
ഉരുളനപഞ്ചാട്ടല  -  1,  2,  3,  4,  5,  10,  11,  18,  19
വഞ്ചാര്ഡുകള

4 പകഞ്ചാരുപതഞ്ചാടര ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതര 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13 വഞ്ചാര്ഡുകള

5 എരുപമലത്തി ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതര പകരളപഞ്ചാറ, എഴുകുമണ, ഏയരഞലവഞ്ചാലത്തി

6 കൂട്ടത്തിക്കല ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതര പഞ്ചാപ്പളത്തി,  കഞ്ചാവഞ്ചാലത്തി,  ഇളന്ധംകഞ്ചാടര  പടഞ്ചാപ്പര,  മഞ്ചാക്കര,
ഞരക്കഞ്ചാടര,  വപലല്ല്യേന,  നകഞ്ചാടുങ്ങ,  മുണപ്പളത്തി,
പമപലതടന്ധം

7 മുണക്കയന്ധം ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതര പവലനത്തിലന്ധം,  ടസൗണ  ഈസര,  വട്ടക്കഞ്ചാവര,
നവളനഞ്ചാടത്തി,  ഇഞത്തിയഞ്ചാനത്തി,  പുഞവയല,
കപലപ്പഞ്ചാലന്ധം


