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ഒരു നൂറു വര്ഷം 
മുമ്പ്...........



  

കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് 2020

● The Frmer's Produce Trade And Commerce  (Promotion and Facilitation) 
                                                                                                                 
(എപിഎംസിക്ക് പുറത്ത്  കാര്ഷികകാല്പന്നങ്ങളുന്റെ( സ്വതന്ത്ര വിപണനവും 
വാണിജ്യവും സാധ്യമാക്കുന്നതികലക്കായി)

● The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price 
Assurance                                                                                              
(മുന്കൂര് വിലനിശ്ചയിച്ച് കരാര്കൃഷിയികലര്ന്റെ5(ാനും തര്
ക്കപരിഹാരസംവിധാനത്തിനുമായി)

● Farm Services and The Essential Commodities (Amendment) Act             
                                                                                                      
( സംഭരണവും അവശ്യവസ്തു ക്കളും സംബന്ധിച്ച നിയമം മാറ്റുന്നതികലക്കായി)



  

പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം

● സ്വകാര്യ നികക്ഷപത്തിലൂന്റെ(യും കDശീയ അന്തര്കDശീയ വിപണിയുമായുള്ള 
ബന്ധത്തിലൂന്റെ(യും കാര്ഷിക വളര്ച്ചാ നിരക്്ക  വര്ധി5ിക്കല്

● വിലകപശലിനും  സാകHതികവിD്യകളില് നികക്ഷപത്തിനും അവസരമില്ലാത്ത 
ന്റെJറുകി(  കര്ഷകന്റെര സഹായിക്കല്

● എപിഎം സി മണ്ഡികളിലൂന്റെ(യല്ലാന്റെത വില്പനക്കുള്ള അവസരന്റെമാരുക്കല്
● ഗതാഗതന്റെJലവ് കുറച്ചും മത്സര സാധ്യതസൃഷ്ടിച്ചും  കര്ഷകര്ക്്ക ന്റെമച്ചന്റെ5ട്ട 

വില ലഭ്യമാക്കല്
● ധാന്യങ്ങള്, പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള്,എണ്ണകുരുക്കള്, ഭക്ഷ്യഎണ്ണ, ഉള്ളി, ഉരുളകിഴങ്്ങ  

ഇവന്റെയ അവശ്യവസ്തുവായി പരിഗണിക്കുന്നതില് നിന്്ന ഒഴിവാക്കല്



  

ആന്തരിക വീക്ഷണം

● വന്കി(സ്വകാര്യനികക്ഷപം+ തുറന്ന വിപണി+ 

മത്സരം+നിയന്ത്രണമില്ലായ്ക------->ഉത്പാDന വര്ധനവ്+ 

വളര്ച്ചാ നിരക്്ക+ ഏവര്ക്കും കനട്ടം                    
● സര്ക്കാര് ഇ(ന്റെപ(ല്+ നിയന്ത്രണങ്ങള്----> 

കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്ക



  

● Jരിത്രപരമായ തിരിഞ്ഞുകനാട്ടം
● നവലിബറല്നയം എന്തുമാറ്റം ഉണ്ടാക്കി
● എന്താണ് കാര്ഷികകമഖല ആവശ്യന്റെ5ടുന്നത്?

● എന്താണ് നിയമം?

● നിയമത്തിന്റെ�  പ്രത്യാഘാതങ്ങള്?

● സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങള്

ഈവിധം പരികശാധിക്കാം 



  

● 70 ശതമാനം കപര്ക്കും കൃഷി ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗം
● മഴന്റെയ ആശ്രയിച്ച്
● പരമ്പരാഗത അറിവും രീതികളും മാത്രം
● കൃഷിഭൂമിയുന്റെ( ഉ(മസ്ഥത- 31 % ഭൂമിയും 4%, 50ശതമാനത്തിന്  

9 ശതമാനം
● വായ്പക്കായി ഹുണ്ടികക്കാരും സ്വകാര്യ പണമി(പാടുകാരും
● നിരക്ഷരത
● Dാരിദ്ര്യം - ആവര്ത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമം 

                                സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാര്ഷിക രംഗം



  

● ആസൂത്രണവും സര്ക്കാര് ഇ(ന്റെപ(ലും
● അ(ിസ്ഥാന സൗകര്യം ന്റെപാതുകമഖലയില്
● ജലകസJനപദ്ധതികള്
● ആധുനികവത്കരണം
● ഹരിത വിപ്ളവം- വിത്ത്, വളം, കീ(നാശിനി,യന്ത്രങ്ങള്
● കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും കൂ(ിയ അളവിലും കാര്ഷിക വായ്പകള്
● താങ്ങുവിലയും ന്റെപാതു വിതരണവും
● കാര്ഷിക രംഗകത്തക്കുള്ള സബ്സിഡികള്
● നിയന്ത്രിത മാര്ക്കറ്റിംഗ്  

ആധുനികവല്കരണം+ സര്ക്കാര് പിന്തുണ, ഇ(ന്റെപ(ല്, സംരക്ഷണം---> 

ഉയര്ന്ന ഉത്പാDനം---> ഉയര്ന്ന വരുമാനം---> Dാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം

                                 ന്റെനഹ്രുവിയന് സമീപനം(1950-90)



  

മാര്ക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യം

● റഗുകലറ്റഡ് മാര്ക്കറ്റുകള്
● സഹകരണ മാര്ക്കറ്റുകള്
● സര്ക്കാര് വിപണികള് 

● അഗ്രിക്കള്ച്ചര് മാര്ക്കറ്റിംഗ് ന്റെപ്രാഡ്യൂസ് കമ്മിറ്റി(മണ്ഡി)

● കവര്ഹൗസുകള്- സൂക്ഷിക്കന്റെ5ടുന്ന ഉല്പന്നത്തിന്കമല്
വായ്പാസൗകര്യം ഉള്5ന്റെ(

വിളന്റെവടുപ്പുകാലത്്ത  വിലത്തകര്ച്ച 
മറ്റവസരങ്ങളില് ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും-

മാറ്റിന്റെയടുക്കാന് വിപണിയിന്റെല സര്ക്കാര് ഇ(ന്റെപ(ലിനായി 



  

● ജലകസJനത്തിലും ആധുനികവല്കരണത്തിലും 
മുകന്നറി

● കാര്ഷികകാല്പാDനവും കരുതല്കശഖരവും          
വര്ധിച്ചു
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ഭക്ഷ്യരംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തമായി

                                 

 ന്റെനഹ്രുവിയന് കാലഘട്ടം   -പ്രധാന കനട്ടം



  

ന്റെനഹ്രുവിയന് കാലഘട്ടം
പരിമിതികള്

● ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂപരിഷ്കരണം ന(ന്നില്ല- കൃഷിഭൂമിയുന്റെ( 
കകന്ദ്രീകരണം തു(ര്ന്നു

● ഹരിത വിപ്ലവം-കനട്ടങ്ങള് Jില പ്രകDശങ്ങളിലും സമ്പന്ന കര്ഷകരിലും
● ശാസ്ത്ര സാകHതികജ്ഞാനം ജനങ്ങളികലന്റെക്കത്തിക്കാന്ശ്രമിച്ചില്ല
● ഉത്പാDന വര്ധനവിനും ലഭ്യതയിലും മാത്രം ഊന്നി. വരുമാനം ഉറ5ാക്കുന്നതിലും 

ഡിമാണ്്ട ഉയര്ത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല
● പ്രാകDശിക അന്തരവും സവികശഷതകളും അഭിസംകബാധന ന്റെJയ്യന്റെ5ട്ടില്ല-

●  അധികാരം വികകന്ദ്രീകരിക്കന്റെ5ട്ടില്ല
● സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങള് അഭിസംകബാധന ന്റെJയ്തില്ല 
● പരിസ്ഥിതി ആഘാതം പരിഗണിക്കന്റെ5ട്ടില്ല



  

നികയാ ലിബറല്പരിഷ്കാരങ്ങള്

● കലാക വ്യാപാര സംഘ(ന
● കാര്ഷികകാല്പന്നങ്ങളുന്റെ( ഇറക്കുമതി, ഉല്പന്നങ്ങളുന്റെ( വിലയി(ിവ്
● കാര്ഷിക വായ്പ കുറഞ്ഞു, പലിശ നിരക്്ക  കൂ(ി
● കാര്ഷിക സബ്സിഡികള് അനുബന്ധ കമഖലകളികലക്്ക വഴിതിരിച്ചു
● സര്ക്കാര് നികക്ഷപം കുറഞ്ഞു
● കാര്ഷിക കമഖല ഉപജീവിക്കുന്നവരില് കുറവില്ല,കDശീയ വരുമാന 

വിഹിതം പകുതിയായി 
● ഗ്രാമീണകമഖലയിന്റെല അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനങ്ങളും തകര്ന്നു 



  

ആഘാതങ്ങള് 

● ഉത്പന്ന വിലയി(ിവ്
● ക(ബാധ്യതകള് വര്ധിച്ചു
● ന്റെതാഴിലിനായുള്ള പാലായനം
● പട്ടിണി മരണം,കുകപാഷണം,

● ആകളാഹരി ഭക്ഷ്യ ലഭ്യതകൂ(ിയില്ല, എന്നിട്ടും കരുതല്കശഖരം വര്ധിച്ചു.

● കര്ഷക ആത്മഹത്യകള്(1995-2016 ...330000)

●  ഗ്രാമീണ സമ്പD്ഘ(നയുന്റെ( തകര്ച്ച
● വരുമാനത്തിന്റെല അന്തരം ഭീകരമായി
● കാര്ഷികകമഖലയില് കജാലിന്റെJയ്യുന്നവരുന്റെ( വരുമാനം ഇതരകമഖലകന്റെള 

അകപക്ഷിച്ച് നിസ്സാരമായി



  

കാര്ഷിക കമഖലയില് ന്റെJകയ്യണ്ടത്
സ്വാമിനാഥന് കമ്മിറ്റി റിക5ാട്ട്-2006

● ഭൂപരിഷ്കരണം(11.24%ഭൂരഹിതര്,50 ശതമാനത്തിന് 3% , മുകള്തട്ടിന്റെല 10%ന് 
54%)

● കാര്ഷികകതരആവശ്യങ്ങള്ക്കായി മാറ്റുന്നത് ത(യുക

● മിനിമം 1 ഏക്കര് എHിലും ഭൂമിലഭ്യമാക്കണം

●  National Land Use Advisory Service- കാലാവസ്ഥയ(ക്കമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്

● ജലകസJനം-കിണര് റിJാര്ജിംഗ് ( 60ശതമാനം കൃഷിഭൂമിയും 45%ഉത്പാDനവും 
മഴന്റെയ ആശ്രയിച്ച്), ന്റെമച്ചന്റെ5ട്ട ജലകസJനരീതികള്

● ഉത്പാDനക്ഷമത- ന്റെപാതു നികക്ഷപം-ശാസ്ത്രീയ വളപ്രകയാഗം
● National  Livestock  Development  Council

● ജൈജവക�ാതസ്സുകളുന്റെ( സംരക്ഷണം

വരുമാനം ഉറ5ിക്കാല്+ന്റെപാതു ചുമതലയില് അ(ിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം+സംരക്ഷണം



  

● വായ്പാസംവിധാനം-പലിശ-വിള ഇന്ഷുറന്സ്

● അനുബന്ധ ജീവകനാപാധികള്

● ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ (77% ഗ്രാമീണരും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമില്ലാന്റെത)

● കജാലിക്ക് കൂലിഭക്ഷണം

● താങ്ങുവില-  (കൃഷിന്റെJലവ്+ കുടുംബകജാലി + പലിശ) *150%

● കാര്ഷിക സഹകരണസംഘങ്ങള്, ഗ്രൂ5് ഫാമിംഗ്

● നിയന്ത്രണങ്ങകളാന്റെ(യുള്ള കരാര്കൃഷി

സ്വാമിനാഥന് കമ്മിറ്റി റിക5ാട്്ട-2006(തു(ര്ച്ച)



  

● T

● APMC യുന്റെ( സൗകര്യത്തിലും അവര് കനാട്ടിജൈഫ ന്റെJയ്ത മാര്
ക്കറ്റുകളിലും നിബന്ധനകള്ക്കും വികധയമായി  വില്ക്കണം 
എന്നന്റെതാഴിവാക്കുന്നു             

● സംസ്ഥാനത്തിനകകത്താ പുറകത്താ എവിന്റെ(യും ന്റെകാണ്ടുകപായി  
വില്ക്കാം   

● പാന്കാര്കഡാ കകന്ദ്രസര്ക്കാര് നിര്കDശിക്കുന്ന മറ്റ് കരഖകകളാ ഉള്ള 
കമ്പിനികള്, സ്ഥാപനങ്ങള്, ന്റെസാജൈസറ്റികള്, സംഘ(നകള് 
ഇവയുമായി ഇ ക�ഡിംഗ് ന(ത്താനുള്ള സൗകര്യം                             
       

● പുറം കച്ചവ(ത്തിനുകമല് നികുതികയാ ന്റെലവികയാ ഏര്
ന്റെ5ടുത്തുന്നതില് നിന്്ന സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെന വിലക്കുന്നു

The Farmers Trade and Commerce (Promotion and Facilitation)Act2020



  

● ഏന്റെതാരു കാര്ഷികവിളയുന്റെ(യും ഉത്പാDനകമാ ന(ീകലാ ആരംഭിക്കുന്നതിനു 
മുകമ്പതന്റെന്ന വാങ്ങാനുക�ശിക്കുന്നവരുമായി കരാറികലര്ന്റെ5(ാം

● കരാറിന്റെ� ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ്  ഒരു വിളന്റെവടു5് കാലം. പരമാവധി 
അഞ്ചുന്റെകാല്ലകമാ വിളന്റെവടു5് കാലകമാ.

● ഉത്പന്നത്തിന്റെ� വിലയും മകറ്റന്റെതHിലും Jാര്ജുന്റെണ്ടHില് അതും അവ 
കണക്കാക്കിയ രീതിയും കരാറില് മുന്കൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കണം

● തര്ക്കപരിഹാരത്തിനായി പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവകത്താന്റെ(യുള്ള ഒരു 
കബാഡുണ്ടാകും. തീര്5ില് സംതൃപ്തമല്ല എHില് സബ്ഡിവിഷനല് മജിക�റ്്റ , 
അതിനും മീന്റെത അ5ന്റെലറ്റ് അകതാരിറ്റി എന്നിങ്ങന്റെന അ5ീല് നല്കാം

● ഇതല്ലാന്റെത കകാ(തിന്റെയ സമീപിക്കാനാവില്ല

The Farmers(Empowerment and Protection)Agreement on 
Price Assurance and Farm Service Fact 2020



  

● 1955ന്റെല നിയമ പ്രകാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കല്, വളം,ന്റെപക�ാളിയം ഉത്പന്നങ്ങല് 
ഇവയുന്റെ( ഉത്പാDനം,വിപണനം, വിതരണം,  വാണിജ്യം ഇവ നിയന്ത്രിക്കാകനാ 
നികരാധിക്കാകനാ ഉള്ള അവകാശം കകന്ദ്രസര്ക്കാരിനുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിലൂന്റെ(  
യുദ്ധം, ക്ഷാമം തു(ങ്ങിയ  അസാധാരണ സാഹJര്യന്റെമാഴിച്ച് ഭക്ഷ്യഉല്പന്നങ്ങളില് 
കമല്പറഞ്ഞവയില് നിയന്ത്രണകമര്ന്റെ5ടുത്താന് സര്ക്കാരിന് 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കില്ല.

● കാര്ഷികകാല്പന്നങ്ങളുന്റെ( സംഭരണപരിധിയും വിലവര്ധനവും തമ്മില് 
ബന്ധന്റെ5ടുത്തുന്നു. ന്റെതാട്ടു മുമ്പിലുള്ള ഒരുവര്ഷം സ്ഥിരമായി 
നില്ക്കുന്നകതാ .Jില്ലറവില്പന വിലയില്  കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷന്റെത്ത ശരാശരികയാ 
ഏതാണ് കുറവ്, അതില് നിന്്ന പഴം പച്ചക്കറികളില് 100 ശതമാനം വര്ധനകവാ  
മറ്റുള്ളവയില് 50 ശതമാനം വര്ധനകവാ ഉണ്ടായാല് മാത്രകമ സംഭരണ നിയന്ത്രണം 
ഏര്ന്റെ5ടുത്താവൂ.  

The Essential Commodities (Amendment) Act 2020



  

 താങ്ങുവില എന്നാല്
● ഉല്പന്നങ്ങള്ക്ക്  ലഭിക്കാന് സര്ക്കാര് ഉറ5് നല്കുന്ന വില. 

● Agricultural Costs and Prices Commission (CACP) 
ഓകരാവര്ഷവും ഇത് നിശ്ചയിക്കുന്നു

● നിലവില് 24 വിളകള്ക്കാണ്  താങ്ങുവിലയുള്ളത്.
● കകമ്പാളത്തില് ആ വിലയില് താന്റെഴയാണ് 

വിലന്റെയHില് സര്ക്കാര് ഏജന്സികള് താങ്ങുവിലയില് 
അത് കമ(ിക്കും



  

● 60കളിലും 70 കളിലുമായി സംസ്ഥാനസര്ക്കാരുകള് പാസ്സാക്കിയ നിയമപ്രകാരം 
രൂപം ന്റെകാണ്ടത്

● കച്ചവ(ക്കാര്, കമ്മീഷന് ഏജന്റുകള് ,സ്വകാര്യവിപണികള്-ഇവര്ക്്ക ജൈലസന്സ് 
ഏര്ന്റെപടുത്തിന്റെകാണ്ട് കാര്ഷികകാല്പന്ന വിപണനന്റെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

● മാര്ക്കറ്്റ ഫീകയാ മറ്്റ Jാര്ജുകകളാ ഏര്ന്റെ5ടുത്താനുള്ള അധികാരം

● വിപണനസൗകര്യത്തിനായി അ(ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ഏര്ന്റെ5ടുത്താനുള്ള 
ചുമതല

● ജനപ്രതിനിധികള്, സര്ക്കാര് ഉകD്യാഗസ്ഥര് എന്നിവരും അംഗങ്ങള്

● 4000- ഓളം മണ്ഡികളും 3000 ഓളംഉപകകന്ദ്രങ്ങളും

● പുറത്തുള്ള കച്ചവ(ത്തിന് നിയന്ത്രണവും നികുതിയും

അഗ്രിക്കള്ച്ചര് ന്റെപ്രാഡ്യൂസ് മാര്ക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
(APMC)



  

APMC എങ്ങിന്റെന പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

● കര്ഷകര്  എപിഎംസി യാഡില് ന്റെകാണ്ടുവരുന്ന 
കാര്ഷികകാല്പന്നങ്ങള്  ജൈലസന്സുള്ള 
കച്ചവ(ക്കാര് കലലംവിളിച്ച് വാങ്ങുന്നു.

● സംഭരണവില ലഭിക്കുന്നിന്റെല്ലHില് യാഡിന്റെല സര്
ക്കാര് സംഭരണസംവിധാനങ്ങള് അവ വാങ്ങും

● തകലDിവസം ന(ന്ന വില്പനയുന്റെ( അളവും വിലയും 
കര്ഷകര്ക്ക് അറിയാനാവും



  

പ്രകയാജനങ്ങള് 

● വില, തൂക്കം ഇവയിന്റെല കൃത്യത ഉറ5ാക്കുന്നു
● വില നിര്ണയം ഒരു പരിധിവന്റെര സുതാര്യം
●  പുറം കച്ചവ(ങ്ങളില് കര്ഷകര് റഫറന്സ് ജൈപ്രസ്  ആയി 

ഉപകയാഗിക്കുന്നു
● താങ്ങുവില പ്രാകയാഗികമാക്കുന്നു
● ഭകക്ഷ്യാല്പാDനം,സംഭരണം, വിതരണം സര്ക്കാര് നിയന്ത്രിത 

ശൃംഖല രൂപം ന്റെകാണ്ടു 
● പരിമിതി- കൃഷിസ്ഥലത്തു നിന്്നു ഏന്റെറ ദൂരമായതിനാല് 

ബഹുഭരിപക്ഷം കര്ഷകര്ക്കും ഉല്പന്നം കനരിട്ട് എത്തിക്കാനാവുന്നില്ല



  

APMC- MSP system of UP
Study report in Business line13.5.2020

● 2019 ന്റെലഖാരിഫ് സീസണില് ലക്ഷ്യം ന്റെവച്ചത് 50MMT- കന(ിയത് 55 

MMT

● എന്നാല് ആന്റെകയില് 5 % മാത്രം എം എസ് പി ഉയര്ന്ന വില 
നല്കുന്റെമന്ന് ധാരണയുള്ളവര്

● 92 ശതമാനത്തിനും എം എസ്പി ഗുണകരന്റെമന്ന അറിവ്
● 45 % മണ്ഡികളിന്റെല സര്ക്കാര് സംഭരണകകന്ദ്രത്തില്,22% മില്ലു(മകള്

ക്ക് ,17 % സഹകരണസംഘത്തിന്,11% സ്വകാര്യ കച്ചവ(ക്കാര്
● സര്ക്കാര് സംഭരണവില (ന്റെനല്ല് (ണ്ണിന്) Rs18350, സ്വകാര്യം-13500



  

ബീഹാര് അനുഭവം
● 2006 ല് എപി എംസി കവന്റെണ്ടന്ന് ന്റെവച്ച സംസ്ഥാനം

● ഉണ്ടായിരുന്നത് മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള 54 എണ്ണം ഉള്5ന്റെ( 95 യാഡുകള്

● 2004-05ല് നികുതിയായി സമാഹരിച്ചത് 60 കകാ(ി. അതില് 31% ഉം അ(ിസ്ഥാന 
സൗകര്യ വികസനത്തിന്

● എപിഎംസി ഇല്ലാതായകതാന്റെ( അവ അനാഥമായി

● കJാളത്തിന് താങ്ങുവില 1850 ഉണ്ടായിരുന്നക5ാള് ബിഹാര് കര്ഷകര്ക്ക് ലഭിച്ചത് 
1000-1350 രൂപ

● അകത ഉല്പാDനമുണ്ടായിരുന്ന മധ്യപ്രകDശില് 13 Dശലക്ഷം (ണ് കഗാതമ്്പ  
സംഭരിക്കന്റെ5ട്ടക5ാള് ബീഹാറില് 5000 (ണ് മാത്രം.

●  2018-19 ല് 17500 (ണ്. ലക്ഷ്യത്തിന്റെ� 1% കപാലുമില്ല.



  

APMC നിയമം -ആഘാതങ്ങള്

● പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഉത്പാDി5ിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുന്റെ( 75 

ശതമാനവും സര്ക്കാരാണ്  സംഭരിക്കുന്നത്. അതില്ലാതായാല് അവിടുന്റെത്ത 
കര്ഷകര് വിപണിയുന്റെ( DയാDാക്ഷിണ്യത്തിന് കീഴ് ന്റെപക(ണ്ടിവരും

● രാജ്യന്റെത്ത ഭക്ഷ്യധാകന്യാല്പാDനത്തിന്റെ� പകുതികയാളം പഞ്ചാബും 
ഹരിയാനയുമാണ്. സര്ക്കാരിന്റെ� ഭക്ഷ്യ സംഭരണം തകരുന്നകതാന്റെ( 
രാജ്യത്തിന്റെ� ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അപക(ത്തിലാകും

● എപിഎംസിയിലൂന്റെ(യുള്ള വില്പനയില്ലാതാകുന്നകതാന്റെ( സംസ്ഥാന സര്
ക്കാരിന്റെ� നികുതി വരുമാനത്തില് വലിയ ഇ(ിവുണ്ടാവും. ആ നഷ്ടം കകാര്
പകററ്റുകളുന്റെ( ലാഭമായി പരിണമിക്കും. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്  പുതിയ 
നികുതി സാധ്യതകല് അ(ികച്ചല്പികക്കണ്ടി വരും.



  

കകാണ്�ാക്റ്റ് ഫാമിംഗ് എങ്ങിന്റെന 
ബാധിക്കും?

● 85 ശതമാനം കപരും 5 ഏക്കറില്താന്റെഴയുള്ള ന്റെJറുകി(- മാര്ജിനല് 
കര്ഷകര് - അവര്പുറംതള്ളന്റെ5ടും

● കശഷിയിലും കരുത്തിലും ഏന്റെറ അന്തരമുള്ളവര്  തമ്മിലുള്ള കരാര്
● കകമ്പാളവിലകുറഞ്ഞാല് ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ� കപരില് പിന്നീ(് 

വിലകുറക്കാന് സമ്മര്�മുണ്ടാകയക്കാം
● കകമ്പാളവില കൂ(ിയാല് കര്ഷകന് ഗുണമില്ല
● നാണ്യവിളകളികലക്്ക പരിവര്ത്തനം
● ഭൂമിയുന്റെ( ചൂഷണം പരമാവധിയാക്കുന്നതിന് സമ്മര്�മുണ്ടാകും. 

പിന്നീ(് കDാഷം ന്റെJയ്യും



  

സംഭരണനിയമത്തിന്റെല മാറ്റം

● പൂഴ്ത്തിന്റെവ5ിന് അനുമതി
● സംഭരണവിലയും വില്പനവിലയും വലിയ അന്തരം
● ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം
● ഭക്ഷ്യ പരാശ്രയത്വം



  

ന്റെപാതു പ്രത്യഘാതങ്ങള്

● ന്റെഫഡറലിസന്റെത്ത തകര്ക്കുന്നു-കൃഷി സംസ്ഥാന അധികാരം

● കകമ്പാളനീതിക്്ക കര്ഷകന്റെര എറിഞ്ഞു ന്റെകാടുക്കുന്നു. 

● കരാര്കൃഷി-അവര് ആവശ്യന്റെ5ടുന്ന വിള- വാണിജ്യ വിളകളികലക്ക്

● വീണ്ടും ഭക്ഷ്യ പരാശ്രയം?

● വിലക്കയറ്റം-ഇറക്കുമതി-വികDശനാണ്യം-സാര്വ്വത്രിക വിലക്കയറ്റം

● ആകഗാളരാഷ്ട്രീയം-ഭകക്ഷ്യാല്പന്നങ്ങളുന്റെ( കയറ്റുമതിരാജ്യങ്ങളുന്റെ( 
Dയാവായ്പിന് കാത്തിരിക്കണം



  

യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷ്യം

● കനാട്ട് നികരാധനം, ജി എസ് (ി, കലാക്്ക ഡൗണ്,  കകാവിഡ് 
സാഹJര്യം- ഇവയാല് തകര്ന്നു കപായ കകമ്പാളത്തില് 
കകാര്പകററ്റുകള്ക്്ക  സ്ഥിരതയുള്ള പുതിയ വിപണി ഒരുക്കല്

● താങ്ങുവില ഇല്ലാതാക്കി കുറഞ്ഞ വിലക്്ക കാര്ഷികകാല്
പന്നങ്ങള് ലഭ്യമാക്കല്

● കാര്ഷിക കമഖലയില് കകാര്പകററ്റുകന്റെള സജീവമാക്കല്
● ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളില് നിന്്ന വാണിജ്യവിളകളികലക്്ക
● കാര്ഷിക കകാര്പകററ്റുകന്റെള വളര്ച്ചാ Jിഹ്നമാക്കാന്



  

Modi Govt-Way of Thinking

● During much of India’s economic dominance, the economy relied on 
the invisible hand of the market for wealth creation with the support of 
the hand of trust. 

● The liberalization of the Indian economy support the economic model 
advocated in our traditional thinking

● The exponential rise in India’s GDP and GDP per capita post 
liberalisation coincides with wealth generation in the stock market

● Sectors that were liberalized grew significantly faster than those that 
remain closed

● The need for the hand of trust to support the invisible hand.

Economic survey 2019 vol I



  

സര്ക്കാരിന്റെ�
വികസന ലക്ഷ്യവും  സമീപനവും

● വളര്ച്ചയാണ് പുകരാഗതി.ലക്ഷ്യം 5 �ില്യണ് എകക്കാണമി .
● കകാര്പകററ്റുകളാണ് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
● വിപണിയിന്റെല മത്സരമാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത്
● കകമ്പാളത്തിന് വികധയമാകാത്ത കമഖലയാണ് വളര്ച്ച 

മുര(ിച്ചത്
● സര്ക്കാരിന്റെ� ഇ(ന്റെപ(ലുകള്  കകമ്പാളന്റെത്ത തളര്ത്തുന്നതും 

വികസനന്റെത്ത മുര(ി5ിക്കുന്നതുമാണ്



  

വളര്ച്ചാ നിരക്കാകണാ പുകരാഗതി?

● 80 ശതമാനം സമ്പത്ത് 10 ശതമാനത്തിന്റെ� കയ്യില് കകന്ദ്രികരിക്കന്റെ5ട്ട  
രാജ്യത്്ത  അതിസമ്പന്നരായ അവര് 10 ശതമാനം കണ്ട് വളരുകയും. 

ബാക്കി 90 ശതമാനം 20 ശതമാനം കണ്്ട  തളരുകയും ന്റെJയ്താല് ?

● സൗജന്യ കസവനം നല്കുന്ന ന്റെപാതു ഇ(ങ്ങള് സ്വകാര്യവല്കരിച്്ച ഫീസ് 
ഏര്ന്റെ5ടുത്തുകമ്പാള്?!

● ഊഹക്കച്ചവ(ത്തിന്റെ� ഫലമായി ആസ്തികളുന്റെ( വില വര്ധിച്ചാല് ? 

മയക്ക് മരുന്്ന, കപ(ശാസ്ത്രം,  വിശ്വാസ കച്ചവ(ം...?

● പിരിസ്ഥിതിക തകര്ച്ചയുള്ള  വികസനപ്രവര്ത്തങ്ങള്?



  

വിപണിയുന്റെ( മാന്ത്രികത?

● ചുരുങ്ങിയ വിലക്്ക  സാധനം ലഭ്യമാകാന് വിപണിയിന്റെല മത്സരം 
സഹായിക്കും എന്നാണ്  കണ്സ്യൂമര് ആയി എത്തുകമ്പാള് നകമ്മാ(് 
പറയുക.

● കൂടുതല് വിലക്ക് സാധനം വില്ക്കാന് വിപണിയിന്റെല മത്സരം സഹായിക്കും 
എന്നാണ്  ഉത്പാDകനായി എത്തുകമ്പാള് നകമ്മാ(് പറയുക.

● വിപണിവില നിശ്ചയിക്കന്റെ5ടുന്നത് എത്രകപര്  വാങ്ങാനുണ്ട് എന്നത് 
മാത്രമല്ല, എത്രകപര് വില്ക്കാനുണ്ട് എന്നതും ഘ(കമാണ്

●  കകമ്പാളന്റെത്ത കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, കാത്തു നില്ക്കാനുള്ള കശഷി,അനുബന്ധ 
കമഖലകളിന്റെല നിയന്ത്രണം,രാഷ്ട്രീയസ്വാധീന കശഷി 
എന്നിവയുംപ്രധാനമാണ്.



  

സര്ക്കാര് ഇ(ന്റെപ(ല് 
എന്തിന്?

● സര്ക്കാര് ഇ(ന്റെപ(ലുകള് കരുത്തരുന്റെ( താല്പര്യത്തില് നിന്ന് ദുര്
ബലന്റെര സംരക്ഷിക്കലാണ്.

● സാമൂഹ്യവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ ന്റെപാതു താപര്യങ്ങള് 
സംരക്ഷിക്കാനാണ്

● സര്ക്കാരിന് ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനം ന്റെപാതുനികക്ഷപങ്ങള്ക്കും 
കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും

● ഏതുകമഖലയിന്റെലയും ന്റെപാതുനികക്ഷപം വളര്ച്ചയുന്റെ( മുന്നുപാധി
● സര്ക്കാരിന്റെ� പിന്മാറ്റം ഇവന്റെയല്ലാം അപക(ന്റെ5ടുത്തുകയാണ് 

ന്റെJയ്യുക



  

കകാര്പകററ്റ് വളര്ച്ചക്ക് പിന്നില്

● അസന്തുലിതമായ മത്സരത്തിലൂന്റെ( ന്റെJറുകി(ക്കാന്റെര തകര്ത്തുന്റെകാണ്ട്
● ഉപകഭാഗപരത വര്ധി5ിച്്ച കൃത്രിമ ഡിമാണ്ടുകള് ഉണ്ടാക്കി (ഉDാ-സ്വകാര്യ 

കാറുകള്)

● ന്റെപാതുകമഖലന്റെയ സര്ക്കാരിന്റെ� വിറ്റഴിക്കലിലൂന്റെ(ജൈക5ി(ിയിലാക്കി
● പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള് ചുളുവിലക്ക് കന(ി
● നികുതി ഇളവുകളിലൂന്റെ(
● വായ്പകള് എഴുതിതള്ളി
● കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് Dിവസകവതനക്കാന്റെര ലഭ്യമാക്കി
● കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കാര്ഷികകാല്പന്നങ്ങള് ലഭ്യമാക്കി
●  സര്ക്കാര് നികക്ഷപങ്ങളും ബാH് നികക്ഷപവും   വഴിതിരിച്്ച 

ഊഹക്കച്ചവ(ത്തിലൂന്റെ( ഓഹരി വില ഉയര്ത്തി.....



  

അധ്വാനം സമ്പത്ത് 

● മനുഷ്യന്റെ� ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അധ്വാനമാണ് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
● ഉത്പാDനഉപാധികളുന്റെ( കമലുള്ള ആധിപത്യത്തിലൂന്റെ(യും അസന്തുലിതമായ 

മത്സരത്തിലൂന്റെ(യും ദുര്ബലരില് നിന്ന്  സമ്പത്തിന്റെന സമാഹരിക്കലാണ്  
കമധാവിത്വമുള്ളവര് ന്റെJയ്യുന്നത്

● ഗ്രാമന്റെത്തക്കാള് നഗരവും കാര്ഷികകമഖലന്റെയക്കാള് കസവനകമഖലയും കീഴ് 
ന്റെതാഴില് ന്റെJയ്യുന്നവന്റെരക്കാള് കമല് ന്റെതാഴില് ന്റെJയ്യുന്നവരും സമ്പന്നമാകുന്ന 
പ്രക്രിയ ഇതാണ്

● കസവനകമഖലയിന്റെല ഉയര്ന്ന വരുമാനത്തിന് കാരണം കകാര്പകററ്റുല്പന്നങ്ങളുന്റെ( 
സ്ഥിരതയുള്ള വിപണിക്കായി 

●   കകാര്പകററ്റുകള്ക്ക്  സമ്പത്ത് സമാഹരണത്തിലൂന്റെ( മൂലധനവര്ധനവിന് പുതിയ 
പുതിയ കമഖലകള് അനിവാര്യമാണ്



  

കവണം ബDല് വികസന കാഴ്ച5ാടും

● ജനങ്ങളുന്റെ(യാന്റെക കക്ഷമത്തിലൂന്നിയ വികസനമാണ് കവണ്ടത്
● അ(ിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങള് ഏവരുന്റെ(യും നിറകവറ്റന്റെ5(ണം
● ഏവര്ക്കും ന്റെതാഴിലും വരുമാനവും ഉറ5ാക്കണം
● പിന്തള്ളന്റെ5ടുന്നവര്ക്ക് മുകന്നറാന് സര്ക്കാര്പിന്തുണ നല്കണം
● കവണ്ടത് പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങിയ സുസ്ഥിര വികസനം 
● സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും ലിംഗപരവുമായ അന്തരം 

കുറയണം

ശാസ്ത്രകബാധം ,മാനവികത, ജനാധിപത്യം, വികകന്ദ്രീകരണം



  

കര്ഷകസമരകത്താ(് ഐക്യന്റെ5ടുക
By T K Devarajan

KSSP


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38

