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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 147 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  �ലം കാർഷിക േമഖല�് ഉ�ായ ന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ് ,
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  മഹാമാരിയിൽ കാർഷിക േമഖല�്
ഉ�ായ ന��ം കർഷക�െട �രിതാവ��ം

പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. മഹാമാരി�ം അതിെ� ഫലമാ��ാ��
േലാക്ഡൗ� �ല��ാ�� നാശന��ിെ�

വ�ാ�ി�ം േകരള സം�ാന ആ��ണ േബാർഡ്
പഠന വിേധയമാ�ിയി��്.

(ബി) അ�ാരാ� വ�ാപാര�ിെ� സ�ഭാവെ�
സ�ാധീനി�� �ഗ�വ��ന��െട�ം

നാണ�വിളക�െട�ം വിൽ�നെയ േകാവിഡ്
മഹാമാരി എ�ര�ിലാണ് ബാധി�ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി േകരള�ിെ� കാർഷിക
േമഖലെയ പലവിധ�ിൽ ബാധി�. േതാ�വിളകൾ
ഉൾെ�െട കാർഷിക േമഖലയിെല െമാ�ം ന�ം
1570.75 േകാടി �പ�ം, േവതന ന�ം�ലം
കർഷകെ�ാഴിലാളികൾ�് ഉ�ാ�� ന�ം
ഏകേദശം 200.30 േകാടി �പയാണ്.
നാണ�വിളക�െട ഗണ�മായ ഉ�ാദനമാണ്
േകരള�ിെല കാർഷിക േമഖലയിെല
അടി�ാനം. അ�ാരാ� വിപണിയിെല ചാ�ാ�ം

നാണ�വിളക�െട വ�ാപാരെ� ബാധി�ക�ം
േലാക്ഡൗണി�േശഷം ആേഗാള വ�ാപാരം
ഏതാ�് നില�ക�ം െച�. േകരള�ിൽ �ഷി
െച�െ��� കയ�മതി അധി�ിത
�ഗ�വ��ന�ളി�ം േതാ�വിളകളി�ം ഇത്
വലിയ �ത�ാഘാത��ാ�ക�ം െച�.
േലാക്ഡൗൺ ആരംഭി�തി�േശഷം കാർഷിക
വിളക�െട�ം ക�കാലി ഉ����െട�ം
മ����െട�ം ആഭ��ര വില ��െന ഇടി�
സാഹചര��ിൽ ഉ�ാപാദന�ിൽ ഉ�ായ
�തിസ�ി അ� ��മായിെ��ി�ം,
ഉ����െട ഡിമാ�് �റ�ക�ം വിതരണ
�ംഖല തട�െ��ക�ം െച���ലം
സം�ാനെ� കർഷകർ�് കാര�മായ
വ�മാനന�ം ഉ�ാ�ി. േലാക്ഡൗൺ �ലം
െതാഴിലാളിക�െട�ം �േത�കി�  ്അതിഥി
െതാഴിലാളിക�െട�ം ലഭ�ത�റവ്, കാർഷിക
േമഖലയിെല �ല�വർ�ിത �ണി�ക�െട
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�വർ�ന�െള�ം വിതരണ �ംഖലെയ�ം
കാര�മായി ബാധി�ക�ം അത് �ലം കർഷകർ�്
ന�ം ഉ�ാ�ക�ം െച�. ഇത് �ടാെത
േലാക്ഡൗൺ കാർഷിക െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ൾ�് വലിയ വ�മാന ന�ം വ��ി.
െതാഴിലാളിക�െട അഭാവം �ലം യഥാസമയ�്

ഏലം വിളെവ��ാ�� െകാ��ായ ന�ം
െഹ�റിന് �റ�ത് 10 കിേലാ�ാം എ�
േതാതിൽ കണ�ാ�ിയാൽ, ഈ സീസണിൽ
ഏകേദശം 300 െമ�ിക് ടൺ വിളനാശം
സംഭവി�ാൻ ഇട��്. കിേലാ�് 1000 �പ�െട
വില ��െന ഇടി�തിെന�ടർ�് 2020 മാർ�്
പ�തിേയാെട േലലം നിർ�ിവ�. സം�ാനെ�

ഏല��െട 90 % വ�ാപാര�ം ഇ-േലല
േക��ളി�െടയാണ് നട��ത്. ൈ�സസ്
േബാർഡിൽ നി�� ഇ-േലല��െട കണ�കൾ
�ചി�ി��ത് 2019 മാർ� -്ഏ�ിൽ മാസ�ളിൽ
േതാ� ഉടമക�ം ഡീലർമാ�ം �െട 2861 െമ�ിക്
ടൺ ഏല� വ�ാപാരം നട�ിയി�െ��ിൽ 2020-
ൽ അത് 588 ടൺ മാ�മായി�� നട�ത്. ഇ-
േലല�ളിെല വ�ാപാര�ിെ� �ല�ം 2019 മാർ�ി�ം
ഏ�ിലി�മായി 461 േകാടിയിൽ നി�് 2020
മാർ�ി�ം ഏ�ിലി�മായി 239 േകാടി �പയായി
�റ�. േകാവിഡ്  �ലം ഉ�ായ �തിസ�ി

�ഗ�വ��ന��െട ആേഗാള വിതരണ
�ംഖലെയ ബാധി�ി��്. േകാവിഡ്  �തിസ�ി

���ള� �ഷിേയ�ം വ�ാപാരെ��ം സാരമായി
ബാധി�ി�. എ�ി��ാ�ം വിലയി��ായ ഇടിവ്
ആഘാതം ഉ�ാ�ിയി��്. ���ളക് വില
കിേലാ�് 330 �പയിൽ നി�് 290 �പയായി
�റ�. േകരള�ിെല ���ളക് േമഖലയിെല
െമാ�ം ന�ം 50 േകാടി �പയാെണ�
കണ�ാ�െ���.

(സി) േകാവിഡ്  കാലെ� േലാ�്ഡൗ�ം ഗതാഗത
നിയ�ണ�ം �ലം ഉ���ൾ വി�ഴി�ാൻ
കഴിയാെത കർഷകർ��ാ�� ന�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഉ�്. െന�്, പ��റി, പഴവർഗ�ൾ,
�ഗ�വ��നവിളകൾ, നാണ� വിളകൾ
എ�ിവ�െട സംഭരണ�ി�ം, വിപണന�ി�ം

േകാവിഡ്  �ലം �തിസ�ി കർഷകർ േനരി�. 1.
െനൽ�ഷി ധാന���െട ന��ം ഗതാഗത�ിൽ

വ� കാലതാമസ�ം കാരണം െനൽ�ഷി
േമഖലയിൽ ഏകേദശം 15 േകാടി �പ�െട
ന���ായതായി കണ�ാ�െ���. 2.
പ��റികൾ പ��റിക�െട കാര��ിൽ,
േലാക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ േകരള�ിൽ നി�ളള
പ��റി കയ�മതിയിൽ 40 ശതമാനം �റ��ായി.
കർഷകർ�് അവ�െട ഉ����െട വില
�റ�ക�ം വിളെവ�� പ��റികൾ വിപണനം
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െച�ാൻ കഴിയാ���ലം ന�ം സംഭവി�ി��്. 2
ല�ം െമ�ിക് ടൺ വിപണന മി��ം കിേലാ�്
ശരാശരി 7 �പ�െട ന��ം കണ�ിെല��്,
2020 മാർ� ,് ഏ�ിൽ മാസ�ളിൽ പ��റി
േമഖലയിെല ന�ം ഏകേദശം 147 േകാടി
�പയായി കണ�ാ��. ഇതി��റെമ
വി.എഫ്.പി.സി.െക.�െട കീഴി�ളള സ�ാ�യ
കർഷക സമിതികൾ (എസ് .െക.എസ്) ഏകേദശം
11 േകാടി �പ�െട ന�ം റിേ�ാർ�് െച�ി��്. 3.
പഴവർ���ം കിഴ�വർ���ം േലാക്ഡൗൺ
കാല�് േന�െ� വില കിേലാ�് 40-45 �പയിൽ
നി�് 20-25 �പയായി �റ�ക�ം മ�
വാഴ�ഴ�ളി�ം സമാനമായ ന�ം ഉ�ാ�ക�ം
െച�. (i) േകരള�ിൽ േന�െ��ം മ�്
വാഴ�ഴ��േട�ം വാർഷിക ഉൽപാദനം ഏകേദശം
8.1 ല�ം െമ�ിക് ടൺ ആണ്. കർഷകർ�് ഒ�
കിേലാ�െട വിലയിൽ 20 �പ�െട �റവ്
ഉ�ായേ�ാൾ, ഏ��ഴ�ി�ം മ�്
വാഴ�ഴ�ി�ം ഉ�ാ�� െമാ�ം ന�ം
ഏകേദശം 269 േകാടി �പയാണ്. (ii) മധ�
േകരള�ിെല �ധാന വിളയായ ൈപനാ�ിളിെ�
വില േലാക്ഡൗൺ കാല�് കിേലാ�് 20-25
�പയിൽ നി�് 10-15 �പയായി �റ�.
കാർഷിേകാ�ാദന േമഖലകളിൽ നി�് ൈപനാ�ിൾ
വാ�ാ�ം ഓൺൈലനിൽ വിൽ�ാ��ളള
കാര�മായ �മം േഹാർ�ിേകാർ�ം
വി.എഫ്.പി.സി.െക.�ം നട�ിയി��്. (iii)
ക�വ�ിയിൽ, അട�ിടൽ സമയ�്

വിളെവ��ാൻ കഴിയാ�തിനാ�ം സം�രണ
സൗകര���െട അഭാവ�ാ�ം ന�ം സംഭവി�.
(iv) കിഴ�വർ� വിളക�െട കാര��ിൽ

സം�ാനെ� ന�ം 20 േകാടി �പയാെണ�്
ആ��ണ േബാർഡ്  കണ�ാ��. (v)
ക�വ�ി, ഓയിൽ പാം, റ�ർ എ�ിവ�െട
വി�നയിൽ ഉ�ായ ന�ം കാരണം േകരള�ിെല

�ാേ�ഷൻ േകാർ�േറഷന് െമാ�ം 6.9 േകാടി
�പ�െട ന�ം കണ�ാ��. vi) �ടാെത
ന�റികൾ, ഗതാഗതം, ഇൻ��് ഡീലർമാർ �ട�ിയ
കാർഷിക ഉപേമഖലകളിൽ 50 േകാടി �പ�െട
ന�ം �തീ�ി�ാെമ�് കണ�ാ��. vii)
േഹാർ�ിേകാർ�ിെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം,
േലാക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ ഒ� േകാടി �പ�െട
ന�ം കണ�ാ��.

(ഡി) കർഷകർ�് സംര�ണ�ം സഹായ�ം
നൽകാനായി എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) േകാവിഡ് , �ളയം �ട�ിയ �തിസ�ികൾ

തരണം െച��തിനായി �ൻ സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിയ താെഴ പറ�� വിവിധ പ�തികൾ
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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. 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 േ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�െട 16 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�ി�� എ�ാ 1884
മാർ��കളി�ം ഏേകാപി�ി�െകാ� കർഷകർ
ഉ�ാദി�ി�� പഴം പ��റികൾ സംഭരി�
വിപണനം നട�ി വ��. വിവിധ ജി�കളിൽ 6927
അേപ�കർ�് 631 .0ല�ം �പ വിതരണം െച�.
1420 കർഷകർ�് 95.47 ല�ം �പ
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
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േ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�തികൾ�് അ�മതി ലഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


