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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1587 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മര�ീനി�ഷി െച�� കർഷകർ േനരി�� �തിസ�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

േകാവി�ം േലാ�്ഡൗ�ം കാരണം മര�ീനി�്
വില തകർ� േനരി��തിനാൽ േകരള�ിെല

മര�ീനി �ഷി െച�� കർഷകർ ക��
�തിസ�ിയിലാെണ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) േകാവി�ം േലാ�്ഡൗ�ം കാരണം മര�ീനി�്
വില തകർ� േനരി��തിനാൽ േകരള�ിെല

മര�ീനി �ഷി െച�� കർഷകർ ക��
�തിസ�ിയിലാെണ� കാര�ം
��യിൽെ��ി��്. േകാവിഡ്  19 ��മായ
സാഹചര��ിൽ നട�ാ�ിയ അട�ിടൽ കാരണം
വിപണിയിൽ കർഷക�െട ഉത്പ��ൾ
വിൽ��തിന് �യാസ�ൾ അ�ഭവെപ�. ഇത്
പരിഹരി�വാൻ സർ�ാർ സംവിധാനം
ഉപേയാഗി�  ്നിരവധി ഇടെപട�കൾ നട�ക�ം
െച�. AIMS േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�
കർഷകർ�് അടി�ാന വില ലഭ�മാ��തിന്
10.00 േകാടി �പ വകയി��ിയി��്. േകാവിഡ്
19 െ� ര�ാം തരംഗ��ായ സാഹചര��ിൽ

മര�ീനി വി�ഴി��തി� കർഷകർ�്
��ി���ായ സാഹചര��ിൽ AIMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ാ� കർഷക�െട�ം
മര�ീനി അടി�ാന വില�് സംഭരി��തിന്
േഹാർ�ിേകാർപിന് നിർേദശം നൽ�ക�ം
അ��കാരം േഹാർ�ിേകാർപ് വിപണിയിൽ
ഇടെപ�ക�ം െച�. �ടാെത �ഷി വ��ിെ�
േന�ത��ിൽ നഗര �േദശ�ളിൽ വഴിേയാര
വിപണികൾ സംഘടി�ി�ക�ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, �ീര സഹകരണ
�ാപന�ൾ, കർഷക ��ാ�കൾ വഴി
ഉത്പ��ൾ വി�ഴി��തി�� നടപടികൾ�്
�ഷിവ��് േന�ത�ം നൽകി.

(ബി) മര�ീനി �ഷി െച�� കർഷർ�് എെ�ാെ�
ആ��ല��ളാണ് സർ�ാർ നൽകി വ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഭി� േകരളം പ�തി വഴി തരി� നിലം �ഷി
േ�ാ�ാഹന�ിെ� ഭാഗമായി കിഴ� വർഗ
വിളക�െട ഘടക�ിൽ 70 െഹ�ർ
വി�ീർണ�ിൽ 21 ല�ം �പ
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വകയി��ിയി��. �ഭി�േകരളം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി തരി�നില�ിൽ മരി�ീനി �ഷി
െച��തിന് ഒ� െഹ�റിന് 30000/- �പ�െട
ആ��ല�ം നൽ���്. (�ല ഉടമ�ന് 3000/-
�പ�ം കർഷകന് 27000/- �പ�ം)

(സി)

മ� �ഷികൾ�് സർ�ാർ നൽ�� സ�ിഡിക�ം
ഇൻ�റൻസ്  പരിര��ം മര�ീനി �ഷി െച��
കർഷർ�് ലഭി��ി� എ� ആേ�പം സർ�ാർ
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) മരി�ീനി �ഷി െച�� കർഷകർ�് സം�ാന

വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി �കാരം ന�് കഴി�്

ഒ� മാസ�ിന് േശഷം അ� മാസം വെര 5
െസ�ിന് 3 �പ നിര�ിൽ �ീമിയം ഒ��ി വിള
ഇൻഷ�ർ െച�ാ��താണ്. ഇ�ര�ിൽ

ഇൻഷ�ർ െച�� വിള�് ��തിേ�ാഭം �ലേമാ,
വന�ജീവി ആ�മണം �ലേമാ �ർ�നാശം
സംഭവി�ാൽ െഹ�െറാ�ിന് (250 െസ�ിന്)
10000/- �പ നിര�ിൽ ന�പരിഹാരം
നൽ��താണ്. �ടാെത േക�ാവി�ത
പ�തിയായ �ധാനമ�ി ഫസൽ ബീമാ
േയാജനയിൽ (PMFBY) ഉൾെ���ി

സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളിെല�ം
മര�ീനി�ഷി�് വി�ാപിത �േദശെ�
പരീ�ണ വിളെവ��ിെന അടി�ാനെ���ി

മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി യഥാർ��ിൽ

ലഭി� വിളവ് കിേ��ിയി�� വിളവിെന
അേപ�ി�  ്�റവാെണ�ിൽ ഇതിനായി
േനാ�ിൈഫ െച�ി�� അ�ികൾ�ർ
ഇൻഷ�റൻസ്  ക�നി ലിമി�ഡ്(AICL)
ന�പരിഹാരം നൽ��.

(ഡി)

മര�ീനി�് നിലവിൽ സർ�ാർ നി�യി�ിരി��
സംഭരണ വിലയായ 12 �പ ഉയർ��തി�ം
ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി കർഷകർ�് േനരി�്
വിപണി ലഭ�മാ�ി സം�ാന�് മര�ീനി�ഷി
െച�� കർഷകർ�് ആശ�ാസം എ�ി�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) അടി�ാന വില പ�തി �കാരം വിളകൾ�്
താ� വില നി�യി�ത് സം�ാന ൈ�സസ്
േബാർഡിെ� വിളക�െട ഉ�ാദന െചലവ്
കണ�ക�െട അടി�ാന�ിലാണ്. അത്
�കാരം ഒ� കിേലാ ക� ഉ�ാദി�ി�വാൻ 9.68
�പയാെണ�ാണ് െചലവ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് അടി�ാന വില
നി�യി�ി��ത്. ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി
കർഷകർ�് േനരി�് വിപണി ലഭ�മാ��തി�
നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് േഹാർ�ിേകാർ�ിന്
നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


