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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1886 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീര േമഖല േനരി�� �തിസ�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീമതി െക.െക.രമ, 

�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 

Smt J Chinchurani
(�ഗസംര�ണ-�ീരവികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േകാവി�ം േലാക്ഡൗ�ം �ലം
�ീരേമഖല ക�� �തിസ�ിയിലാെണ�

വ�ത സർ�ാർ ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(എ)
ഉ�്.

(ബി) ഈ �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ �േത�ക പാേ�ജ്
നട�ിലാ�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  മഹാമാരിെയ �ടർ�് സം�ാന�്

നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���ിയി��

സാഹചര��ിൽ മലബാർ േമഖലയിെല ചില
�േദശ�ളിൽ �ീരകർഷകർ ഉൽപാദി�ി��
��വൻ പാ�ം േശഖരി�ാൻ മിൽമ�് സാധി�ി
��ി�. സംഭരി� പാൽ ��വ�ം വിപണനം
നട�ാൻ സാഹചര�മി�ാ�തിനാലാണ് ഇ�െന
സംഭവി�ത്. ഇതിന് പരിഹാരമായി മിൽമ
പാൽസംഭരണ�ിൽ നിയ�ണം ഏർെ���ി.
എ�ാൽ സർ�ാർ വളെര ഗൗരവേ�ാെട ഈ
വിഷയ�ിൽ ഇടെ��് ഉടൻതെ� നിയ�ണ�ൾ

പിൻവലി�ക�ം, �ീരകർഷക�െട ��വൻ പാ�ം
േശഖരി�വാ�� നിർേ�ശം മിൽമ�് നൽ�ക�ം
െച�തിെന �ടർ�് കർഷകരിൽ നി�ം
�ർ�മാ�ം പാൽ സംഭരി� �ട�ി. ഭാവിയിൽ
അധികസംഭരണെ� �ടർ�� ���ൾ
ഒഴിവാ�ാൻ മലബാർ േമഖലയിൽ പാൽെ�ാടി
നിർ�ാണ ഫാ�റി �ാപി��തി��

നടപടിക�ം �േരാഗമി��. �ടാെത,
മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

�ീരകർഷകർ�ായി 11.23 േകാടി �പ�െട 2.81
ല�ം ചാ�് കാലി�ീ� 2.04 ല�ംകർഷകർ�്

േകാവിഡ്  �േത�ക കാലി�ീ� പാേ�ജ്
നട�ിലാ�ി വ��. �ീരസംഘ�ളിൽ

പാലള�� �ീരകർഷകർ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
വ��് �േഖന കാലി�ീ� സ�ിഡി പ�തി�ം
സംഘ�ിൽ അള�� പാലിന് ലി�റിന് 3 �പ
�മ�ിൽ ഇൻെസ�ീ�ം പ��ൽൈവേ�ാൽ
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എ�ിവ സംഭരി�  ്�റ� വിലയിൽ
�ീരകർഷകർ�് വിതരണംെച��പ�തി�ം
നട�ിലാ�ി വ��. േകാവിഡ്  ബാധി�
�ീരകർഷകർ�് അടിയ�ിര ധനസഹായം
�ീരകർഷക േ�മനിധി േബാർഡ്  നൽയി��.
േകാവിഡ്  നിരീ�ണ�ി�� േ�മനിധി

അംഗ�ൾ�് 2,000/- �പ�ം, �ടാെതേകാവിഡ്
ബാധിതരായ േ�മനിധി അംഗ�ൾ�് 10,000/-
�പ�ം, േകാവിഡ്  �രിത�മായി ബ�െ��് മാർ�്
1 �തൽ 20 വെര �ീരസംഘ�ളിൽ പാൽ
അള�ി�� േ�മനിധി അംഗ�ൾ�് ലി�റിന്
1.00 �പ നിര�ിൽ ആശ�ാസ

ധനസഹായ�ംനൽകി. (�റ�ത് 250/-
�പപരമാവധി 1,000/- �പ)

(സി)

േകാവിഡ്  കാല�് പ�വളർ�ലിേല�ം മ�്
െതാഴി�കൾ ഉേപ�ി�  ്ഡയറി ഫാ�കളിേല�ം
തിരി�വർ�് ഫാ�കൾ അട��േ��ിവ��
അവ� പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  �തിസ�ിെയ അതിജീവി��തിന്
വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

സം�ാന�ടനീളം സ�ിഡി നിര�ിൽ
കാലി�ീ� വിതരണം െച��. ഈ വർഷം 2.81
ല�ം ചാ�് കാലി�ീ�യാണ് �ീരകർഷകർ�്

വിതരണം െച��ത്. 2.04 ല�ം കർഷകർ�്
ഇതിെ� �ണം ലഭി��താണ്. 11.23 േകാടി
�പയാണ് ഇതിേല�ായി വകയി��ിയി��ത്.
ഇത് �ടാെത �ീരകർഷക േ�മനിധി, �ീര

സഹകരണ സംഘം എ�ിവ �േഖന േകാവിഡ്
ബാധിതരായ �ീരകർഷകർ�്

അതിജീവന�ിനായി വിവിധതരം ധനസഹായ�ം
വിതരണം െച� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


