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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6564 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഷിനാശം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

ഈ സർ�ാർ കാലയളവി��ായ
��തി�ര���ം ഒ�ം ച�വാത�ഴി �ല��ായ
മഴയി�ം െവ�െ�ാ��ി���ായ �ഷിനാശം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ജി� തിരി�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് അ�തീ�ിതമാ��ായ
ശ�മായ മഴയി�ം െവ�െ�ാ��ി�ം

20/05/2021 �തൽ 07/11/2021 വെര AIMS Portal
�േഖന�� �ാഥമിക വിവര റിേ�ാർ�് �കാരം
265547 കർഷക�െട 112674.37 െഹ�ർ
�ല�ായി ആെക 183091.18 ല�ം �പ�െട
�ഷിനാശം കണ�ാ�ിയി��്. ജി� തിരി��
റിേ�ാർ�് അ�ബ�ം ആയി േചർ��.

(ബി)

��ത �ഷിനാശ��ായത് എ� െഹ�ർ
�ല�ാെണ�ം പഴം, പ��റി �ട�ി
എെ��ാം കാർഷികവിളകളാണ്
ഇതി�ൾെ��ി��െത�ം സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) AIMSേപാർ�ലിെല FIR റിേ�ാർ�് �കാരം 265547
കർഷക�െട 112674.37 െഹ�ർ �ല�് �ഷി
നാശ��ായതായി തി�െ���ിയി��്.
ഇതി�ൾെ��ി�� കാർഷിക വിളകൾ �വെട
പറ��വയാണ്. ഇ�ി, മ�ൾ, റ�ർ
(കറെയ���ത്), �ൽ�ഷി, െത�് (ഒ� വർഷം
വെര �ായമായത്), �ാ� (കാ�ാ�ത്),
ക�മാവ് (��് വർഷ�ിന് �കളിൽ �ായ��ത്
കാ�ാ�ത്), െത�് (കാ�ാ�ത് ഒ�
വർഷ�ിന് �കളിൽ �ായ��ത്), റ�ർ
(കറെയ��ാ�ത്), െകാേ�ാ (ഫല��ത്)
കാ�ി, ���ളക്, ക�ക് (ഫലമി�ാ�ത്), െന�്,
െത�് (കാ��ത്) �ാ� (ഫല��ത്), ജാതി
(ഫല��ത്), െവ�ില, വാഴ (�ല�ാ�ത്), ജാതി
(ഫലമി�ാ�ത്) ഏലം, ക�മാവ് (ഫല��ത്)
�ാവ്, ���ളക് ന�റി, മാവ്, വാഴ (�ല�ത്)
ൈകത��, െന�് ന�റി (ഞാ�ടി), മ�്
ഫല���ൾ, കിഴ�് വർ��ൾ, േതയില,
എ�്, പയറ്  വർ��ൾ, ���ളക് (ഫല��ത്),
മര�ീനി, പ��റി (പ���ത്) ക�ക്
(ഫല��ത്) കരി�്, പ��റി (പ�ലി�ാ�ത്)

(സി) ��ത �ര��ൾ� വിേധയരായ കർഷകർ�
ന�ിവ�� സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�ം
ആവശ�െ���ം ലഭ�മായ�മായ േക�സഹായം

(സി) ��തിേ�ാഭം �ലം വിളനാശം സംഭവി�
കർഷകർ�് സം�ാന �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി
വ�� ��തി�ര��ൾ േനരി��തി��
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എ�യാെണ���ം സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

അടിയ�ിര പരിപാടി�ം സം�ാന വിള
ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി�ം �േഖന അർഹമായ
ന�പരിഹാരം നൽ��. �ടാെത �ഷിനാശം
സംഭവി� കർഷകർ�് സം�ാന �ര�
�തികരണ നിധിയിൽ (SDRF) നി���
ന�പരിഹാര�ം ലഭ�മാ��. 2021-22
വർഷ�ിൽ േക�സർ�ാർ വിഹിതമായ (SDRF)
സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയിൽ നി���
�കയായ 489.31029 ല�ം �പ �ഷി നാശ�ിന്

ന�പരിഹാരമായി ലഭി�ക�ം ആയത് വിതരണം
നട�ക�ം െച�ി��്. �തിയ അേപ�കൾ
പരിേശാധി�  ്��തൽ �ക അ�വദി��തി��
നടപടിക�ം ൈകെ�ാ�വ��.

(ഡി) കാർഷിക േമഖലയിെല �ഷിനാശം�ം
കാർഷികവിഭവ�ൾ��ാ�� വിലവർ�ന�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം വിലവർ�ന�ം
അനധി�ത ക�വട�ം ഇ�ാതാ�ാൻ സർ�ാർ
നട�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) കാർഷിക േമഖലയിൽ �ഷിനാശം കാരണം
കാർഷിക വിഭവ�ൾ�് വില
വർധന��ായി�േ�ാ എ�് �ഷി വ��് പഠനം
നട�ിയി�ി�. എ�ാൽ കർഷകർ�് ��തൽ
ആ��ല��ൾ ഉറ�വ��ാ�ം ഇടനില�ാെര
ഒഴിവാ�ാ�മായി �ഷി വ��് സംഭരി��
ഉത്പ��ൾ �ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ

�വർ�ി�� വിവിധ എ േ�ഡ്  ���കൾ,
ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ്
വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ
�ട�ി 1884 മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�
വിപണനം നട�ി വ��. �ഭി� േകരള�ിെ�

ഭാഗമായി ആരംഭി� 602 �തിയ ആ���കൾ വഴി
ഉത്പ��ൾ വി�ഴി�ി��്. കർഷകർ�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ഒ�േപാെല
�േയാജനെ����ം േനരി�� വിപണന�ിന്

സഹായകര�മാ�� നഗര വഴിേയാര കാർഷിക
വിപണികൾ �വർ�ി� വ��. 10 ല�ം �തൽ 5
േകാടി വെര �ലധനം നിേ�പി�  ്ഭ�� സം�രണ
�വർ�ന�ൾ നട�� �ണി�കൾ�്
എസ് .എഫ്.എ.സി. �േഖന സ�ിഡി
അ�വദി���്. �ാഥമിക സഹകരണ
െസാൈസ�ികൾ �േഖന കർഷകർ�് ത��െട
ഉത്പ��ൾ�് ന�ായ വില ഉറ�ാ�ാൻ
സാധി���്. ജി�ാതല സംഭരണ വിതരണ
േക��ൾ ആരംഭി��തി�ം �ല�വർ�ിത
ഉത്പ���െട �ണി�കൾ �ാപി��തി�ം

കർഷകരിൽ നി�ം സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ
�ണ നിലവാരം �റയാെത സംഭരണ േക��ളിൽ
എ�ി��തിനായി ശീതികരി� വാഹന�ൾ
വാ��തി�ം ധനസഹായം അ�വദി�
വ���്. കർഷകർ ഉ�ാദി�ി�� കാർഷിക
ഉത്പ���ം �ല�വർധിത ഉത്പ���ം
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വി�ഴി��തിനായി കെ��ർ േമാഡൽ
വി�നശാലകൾ രെ��ം വീതം എ�ാ ജി�കളി�ം
ആരംഭി��താണ്. കാർഷിക േമഖലയിൽ
�ല�വർധിത വ�വസായ�ൾ ആരംഭി��തിനായി

KIIFB�െട സാ��ിക സഹായേ�ാെട 5
അേ�ാപാർ�കൾ �ാപി��തിന് 100.13
േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ജജില്ലയുടടെ പപേരര
കൃഷജിഭൂമജിയുടടെ

വജിസ്തൃതജി
(ടഹെക്ടർ)

കർഷകരുടടെ
എണന

നനാശനഷ്ടതജിടന്റെ കണകര
(തുക ലക്ഷതജില)

ആലപ്പുഴ 20705.61 36507 13215.09

എറണനാകുളന 5025.69 34006 7227.16

ഇടുകജി 958.53 12978 4439.67

കണ്ണൂർ 3955.24 12983 3514.58

കനാസർപഗനാഡര 2543.47 10974 1039.15

ടകനാല്ലന 4791.19 17734 5998.07

പകനാട്ടയന 6414.51 17111 19761

പകനാഴജിപകനാടെര 1385.72 19155 4427.91

മലപ്പുറന 21657.34 15297 12762.87

പേനാലകനാടെര 6692.64 14604 77764.85

പേതനനതജിട്ട 6148.02 16368 3631.93

തജിരുവനന്തപുരന 4971.97 17265 5224.80

തൃശ്ശൂർ 23971.83 33604 17710.67

വയനനാടെര 3452.61 6961 6373.43

ആടക 112674.37 265547 183091.18


