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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1601 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ളയം, േകാവിഡ്  എ�ിവ �ലം കർഷകർ േനരി�� �തിസ�ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) �ളയം, േകാവിഡ്  എ�ിവ കാരണം കർഷകർ
േനരി�� �തിസ�ികൾ പരിഹരി�ാൻ
എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ് , �ളയം �ട�ിയ �തിസ�ികൾ

തരണം െച��തിനായി �ൻ സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിയ താെഴ പറ�� വിവിധ പ�തികൾ
ഈ സർ�ാർ �ട���്. 1. േകാവിഡ്-19
മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ ഭ��

സ�യംപര�ാ�ത ല��മി�െകാ�് വിവിധ
വ��ക�െട �വർ�ന�െള ഏേകാപി�ി�്
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

േന�ത��ിൽ സംേയാജിത ഭ���ര�ാ

പ�തിയായ �ഭി� േകരളം പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി. ഈ പ�തിയിൻകീഴിൽ 2020-21-ൽ
കർഷകർ�് 196 േകാടി �പ വിവിധ ബാ�കൾ
�േഖന വാ� അ�വദി�ി��്. 2. കർഷക�െട
ഉപജീവന മാർ�ം െമ�െ����തിന് �ധാന
�ഷിെ�ാ�ം അ�ബ� സംരംഭ�ളായ േകാഴി
വളർ�ൽ/ ആ� വളർ�ൽ/ േപാഷകേ�ാ�ം/
േതനീ� �ഷി/ �ൺ�ഷി/ പ� വളർ�ൽ/ മ��

�ഷി/ൈജവവള നിർ�ാണം/ �യൽ വളർ�ൽ/
അക�ാേപാണി�് �ട�ിയവയിൽ നി�ം 5
സംരംഭ�െള�ി�ം ഏെ���് നട�ിലാ��
ൈജവ �ഹം - (സംേയാജിത �ഷി പ�തി-IFS )
പ�തി നട�ിലാ�ി. 3. േവനൽ�ാല�ം

മഴ�ാല�ം വിളകെള സംര�ി�  ്പ��റി
�ഷിെച��തിനായി �തന രീതിയായ മഴമറ
�ഷി�് േ�ാ�ാഹനം നൽ�� പ�തി. 4. "ഒ�
േകാടി ഫല��ൈതകൾ ന�വളർ�ൽ 2020-21"
പ�തി�െട ഭാഗമായി 136.28 ല�ം

ഫല��ൈതകൾ വിതരണം െച�. 5.
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ,
കർഷകർ�് സമയബ�ിതമായി കാർഷിക
�വർ�ന�ൾ നട��തി�� �േത�ക
�സ�കാല വാ� പ�തിയായ Special Liquidity
Facility-2 (SLF-2)ൽ കർഷകർ�് 785
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േകാടി�െട വാ� ലഭ�മാ�ി. 6.
കാർഷിേകാ���ൾ� വില�ിരത�ം

ന�ായവില�ം ഉറ�ാ��തി�ം അതി�െട
പ��റിക�െട ഉത്പാദനം വർധി�ി��തി�മായി
"േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം പ��റി" എ�
പ�തിയി�െട16 ഇനം പഴം പ��റിക�െട
അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�. സം�ാന �ഷി
വ��് നിലവി�� വിവിധ എ േ�ഡ്  ���കൾ,
ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ, േഹാർ�ിേകാർപ്
വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണികൾ
�ട�ി �ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� 1884
മാർ��കെള�ം ഏേകാപി�ി�െകാ� കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി�� പഴം പ��റികൾ സംഭരി�
വിപണനം നട�ി വ��. േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ കാർഷിക േമഖലയിൽ
���ണർവ് ��ി��തിനായി 2020 െമയ്  15-
� േക� സർ�ാർ �ഖ�ാപി� കാർഷിക
അടി�ാനസൗകര� ഫ�് എ� പ�തി
േകരള�ിൽ �ാബല��ിൽ വ��ി. ഈ പ�തി
�കാരം നാളി�വെര 39.0272േകാടി �പ��
പ�തി�� അ�മതി ലഭി�ി��്. �ടാെത
��തിേ�ാഭ�ൾ �ല��ാ�� വിളനാശ�ിന്

സം�ാന �ര��തികരണ നിധിയിൽ (SDRF)
നി�ളള സഹായ�ം, സം�ാന വിഹിത�ം �ടി
േചർ�് ന�പരിഹാരം നൽ��. �ടാെത
സം�ാന വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി,
േക�ാവി�ത പ�തികളായ �ധാനമ�ി ഫസൽ
ബീമാ േയാജന (PMFBY) പ�തി, �നരാവി�രി�
കാലാവ�ാധി�ിത വിള ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി
(RWBCIS) എ�ിവ�ം നട�ിലാ���്.

(ബി) വിലയിടിവ് �ലം സാ��ിക ന�ം േനരി� ക�,
േന�വാഴ, ൈപനാ�ിൾ കർഷകെര
സഹായി�വാ�ം ഇട��കാരി�ാെത മിക�
വിപണന സൗകര�ം ഒ���തി�ം കാര��മമായ

ഇടെപടൽ നട�േമാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിലയിടിവ് �ലം സാ��ിക ന�ം േനരി� ക�,
േന�വാഴ, ൈപനാ�ിൾ കർഷകെര
സഹായി�വാ�ം ഇട��കാരി�ാെത മിക�
വിപണന സൗകര�ം ഒ��ി ന�ായവില
ലഭ�മാ��തി�മായി സം�ാന സർ�ാർ 16
ഇനം പഴം പ��റികൾ�് േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം
പ��റി അടി�ാന വില പ�തി 2020 നവംബർ
ഒ�് �തൽ നട�ിലാ�ി വ��. പ�തി �കാരം
േകരള�ിെല 16 ഇനം പഴം പ��റികൾ�്
അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�  ്ആ��ല�ം നൽകി
വ��. �ഷി വ��ിെ� AIMS േപാർ�ലിൽ
രജി�ർ െച�ി�� എ�ാ അർഹരായ
കർഷകർ�ം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം.
അതാ� ജി�കളിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�
വിള�െട വില താ�േ�ാൾ ജി�ാ വില
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�െട �പാർശ �കാരം �ഷി



3 of 4

ഡയറ�ർ ��ത ജി�യിൽ അടി�ാന വില
�ഖ�ാപി�ക�ം അതിൻ �കാരം ഉത്പ��ൾ
മാർ��് വില�് തിരെ��� 550 വിപണികൾ
വഴി സംഭരി��. മാർ��് വില�ം അടി�ാന

വില�ം ത�ി�ളള വ�ത�ാസം കർഷകന് േനരി�് ടി
പ�തി �കാരം ലഭ�മാ��.�ടാെത �ഷി വ��്
സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ �ഷി വ��ിെ�
നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി�� എ േ�ഡ്
���കൾ, ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ,
േഹാർ�ിേകാർപ് വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക
വിപണികൾ �ട�ി 1884 മാർ��ക�ം
ഏേകാപി�ി�െകാ� വിപണനം നട�ി വ��.
�ടാെത �ഭി� േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി
562 �തിയ ആ���കൾ വഴി�ം, �ഖ�മ�ി�െട

��ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി �ട�ിയ 100
നഗര വഴിേയാര ച�കൾ വഴി�ം ഉത്പ��ൾ
വി�ഴി�ി��്. �ഷി വ��ിെ� േനരി��
നിയ�ണ�ിൽ ഈ വിപണികൾ �ലം
ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി
�ാേദശികമായി കർഷകർ�് ആദായ വില
ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി
ഒ���. �ഭി� േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി
മര�ീനി�െട ഉത്പാദനം �ടിയ സാഹചര��ിൽ

വാ�ക�, ഉണ� മര�ീനി �ട�ിയ �ല�വർധിത
ഉത്പ��ൾ ആ�ി മാ��തിന് േഹാർ�ിേകാർപ്
സംഭരി�ക�ം �ീര വ��ം പ�ായ�മായി

േചർ�് ക� വി�ഴി��തി� �ഷി വ��്
ഫല�ദമായി ഇടെപ�ക���ായി.

(സി) ഈ ഉ����െട വില�ിരത ഉറ�് വ��ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(സി) വിലയിടിവ് �ലം സാ��ിക ന�ം േനരി� ക�,

േന�വാഴ, ൈപനാ�ിൾ കർഷകെര
സഹായി�വാ�ം ഇട��കാരി�ാെത മിക�
വിപണന സൗകര�ം ഒ��ി ന�ായവില
ലഭ�മാ��തി�മായി സം�ാന സർ�ാർ 16
ഇനം പഴം പ��റികൾ�് േകരള ഫാം �ഷ്  പഴം
പ��റി അടി�ാന വില പ�തി 2020 നവംബർ
ഒ�് �തൽ നട�ിലാ�ി വ��. പ�തി �കാരം
േകരള�ിെല 16 ഇനം പഴം പ��റികൾ�്
അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�  ്ആ��ല�ം നൽകി
വ��. �ഷി വ��ിെ� AIMS േപാർ�ലിൽ
രജി�ർ െച�ി�� എ�ാ അർഹരായ
കർഷകർ�ം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം.
അതാ� ജി�കളിൽ അടി�ാന വില �ഖ�ാപി�
വിള�െട വില താ�േ�ാൾ ജി�ാ വില
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�െട �പാർശ �കാരം �ഷി
ഡയറ�ർ ��ത ജി�യിൽ അടി�ാന വില
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�ഖ�ാപി�ക�ം അതിൻ �കാരം ഉത്പ��ൾ
മാർ��് വില�് തിരെ��� 550 വിപണികൾ
വഴി സംഭരി��. മാർ��് വില�ം അടി�ാന

വില�ം ത�ി�ളള വ�ത�ാസം കർഷകന് േനരി�് ടി
പ�തി �കാരം ലഭ�മാ��.�ടാെത �ഷി വ��്
സംഭരി�� ഉത്പ��ൾ �ഷി വ��ിെ�
നിയ�ണ�ിൽ �വർ�ി�� എ േ�ഡ്
���കൾ, ഇേ�ാേഷാ�കൾ, ആ� ച�കൾ,
േഹാർ�ിേകാർപ് വിപണികൾ, വി.എഫ്.പി.സി.െക
വിപണികൾ �ട�ി 1884 മാർ��ക�ം
ഏേകാപി�ി�െകാ� വിപണനം നട�ി വ��.
�ടാെത �ഭി� േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി
562 �തിയ ആ���കൾ വഴി�ം, �ഖ�മ�ി�െട

��ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി �ട�ിയ 100
നഗര വഴിേയാര ച�കൾ വഴി�ം ഉത്പ��ൾ
വി�ഴി�ി��്. �ഷി വ��ിെ� േനരി��
നിയ�ണ�ിൽ ഈ വിപണികൾ �ലം
ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി
�ാേദശികമായി കർഷകർ�് ആദായ വില
ലഭി��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ന�ായവില�് ഉൽപ��ൾ ലഭ�മാ�ാ�ം വഴി
ഒ���. �ഭി� േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി
മര�ീനി�െട ഉത്പാദനം �ടിയ സാഹചര��ിൽ

വാ�ക�, ഉണ� മര�ീനി �ട�ിയ �ല�വർധിത
ഉത്പ��ൾ ആ�ി മാ��തിന് േഹാർ�ിേകാർപ്
സംഭരി�ക�ം �ീര വ��ം പ�ായ�മായി

േചർ�് ക� വി�ഴി��തി� �ഷി വ��്
ഫല�ദമായി ഇടെപ�ക���ായി.

(ഡി)
2019, 2020, 2021 വർഷ�ളിൽ െകാേ�ാ�ി
നിേയാജകമ�ല�ിൽ നി�ം �ളയം,
��തിേ�ാഭം എ�ിവ �ല�� �ഷിനാശം
സംബ�ി�  ്എ� പരാതികൾ ലഭി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ളയം, ��തിേ�ാഭം എ�ിവ �ല�ളള
�ഷിനാശ�ിന് ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി
2019-20ൽ 1298 ഉം, 2020-21ൽ 709ഉം, 2021-
22ൽ 558ഉം അേപ�കൾ െകാേ�ാ�ി നിേയാജക
മ�ല�ിെല വിവിധ �ഷിഭവ�കളിൽ
ലഭി�ി��്.

(ഇ) ��ത അേപ�കളിൽ എ� എ��ിന് എ�
�ക വീതം വിതരണം െച�െവ�ം ഇനി�ം
ധനസഹായം അ�വദി�ാ��വ�െട
വിശദാംശ��ം വർഷം തിരി�  ്വിശദമാ�േമാ?

(ഇ)

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



നന. സസാമ്പതത്തിക
വര്ഷന

ആകക
അപപേക്ഷകളുകട

എണന

ആനുകൂലലന നല്കത്തിയതത ആനുകൂലലന നല്കസാന് ബസാകത്തിയുള്ളതത

നല്കത്തിയ
ഗുണപഭസാകസാകളുകട

എണന

പസ്റ്റേറത
വത്തിഹത്തിതന
(ലക്ഷന)

നല്കത്തിയ
ഗുണപഭസാകസാകളുകട

എണന

SDRF
വത്തിഹത്തിതന
(ലക്ഷന)

അപപേക്ഷ
കളുകട
എണന

പസ്റ്റേറത
വത്തിഹത്തിതന
(ലക്ഷന)

അപപേക്ഷ
കളുകട
എണന

SDRF
വത്തിഹത്തിതന
(ലക്ഷന)

2019-20

എ) 01/04/2019

31/05/2019
(മസാനുവല്)

76 76 7.48853 0 0 0 0 1 0.03672

ബത്തി) 01/06/2019

31/03/2020
(AIMS Portal)

1222 1072 111.6260
3

1222 13.93778 1 0 0 0

ആകക 1298 1148 119.11456 1222 13.93778 1 0 1 0.03672

2020-21 709 538 40.3326
8

635 5.44816 166 8.74943 74 0.67373

2021-22 558 0 0 17 0.41677 558 73.8641
7

541 4.60275

         


