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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 423 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

റ�ർ കർഷക�െട �രിതം പരിഹരി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ,
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് , 
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്  

�ീ. പി. �സാദ്
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) റ�ർ ഷീ�്, റ�ർ ലാ��് എ�ിവ�് കാർഷിക
ഉ�� പദവി ലഭ�മാ�ാൻ സർ�ാർ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) റ�റിെന കാർഷിക വിളയായി �ഖ�ാപി��തിന്
സം�ാന �ഷി വ��് േക�സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി��്. 

(ബി) റ�ർ കർഷകർ േനരി�� �രിതം
പരിഹരി��തിന് �തിയതായി ആവി�രി�ി��

മ�് പ�തികൾ, ഇവ�െട �േരാഗതി എ�ിവ
വിശദമാ�േമാ?

(ബി) റ�റിെ� വിലതകർ� കാരണം �രിതമ�ഭവി��
റ�ർ കർഷകെര സഹായി��തിനായി കിേലാ�്
150�പ താ�വില നി�യി�് റ�ർ കർഷകർ�്
സാ��ിക സഹായം േനരി�് ലഭ�മാ�ക എ�
ഉേ�ശ�േ�ാട്  �ടിയാണ് സർ�ാർ 03.07.2015-
െല സ.ഉ. (പി) നം. 269/2015/ധന. �കാരം റ�ർ
െ�ാഡ�ൻ ഇൻസ�ീവ് �ീം
നട�ിലാ�ിയി��ത്. ഈ പ�തി �കാരം
റ�റിെ� താ�വില�ം റ�ർ േബാർഡ്
�സി�ീകരി�� ൈദനംദിന വില�ചിക�ം
(Daily Reference Price) ത�ി�� വില വ�ത�ാസം
കർഷക�െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് നൽകി
വ��. ��ത പ�തി �കാരം RSS- 1,2,3,4,5,
ഇനം റ�റി�ം ലാ��ി�ം സ�ിഡി നൽകി വ��.
റ�ർ കർഷക�െട ബി�കൾ റ�ർ േബാർഡ്
ഉേദ�ാഗ�ർ പരിേശാധി�് സാ��െ���ി

സർ�ാരിന് സമർ�ി��ത�സരി�ാണ് സ�ിഡി
�ക കർഷകർ�് നൽ��ത് .

റ�റിെ� ഉ�ാദന െചലവ് വർ�ി� സാഹചര�ം
കണ�ിെല��് റ�ർ െ�ാഡ�ൻ ഇൻെസ�ീവ്
�ീമി� കീഴിൽ റ�റിെ� താ�വില 2021 എ�ിൽ
1 �തൽ കിേലാ�് 150 �പയിൽ നി�് 170
�പയായി വർ�ി�ി�ി��്. ഈ വർ�നവ് ഷീ�്
റ�റി�ം ലാ��ി�ം ബാധകമാണ്. എ�ാൽ, ഒ�
കിേലാ റ�ർ ഷീ�് ഉ�ാദി�ി�വാൻ ഉ�ാ��
അധിക െചലവായ 9 �പ താ�വിലയായ 170
�പയിൽ നി�് കിഴി�� �കയാണ് (കിേലാ�്
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161 �പ) ഒ� കിേലാ ലാ��ിന് സ�ിഡി �ക
കണ�ാ��തി�� താ�വിലയായി
നി�യി�ി��ത്. 

14/07/2022-വെര റ�ർ േബാർഡ്  പരിേശാധി�്
സർ�ാരിേല�് സമർ�ി� �ടി�ികയായി
ഉ�ായി�� 2.31 േകാടി �പ�െട സ�ിഡി �ക
കർഷകർ�് ൈകമാ��തി�� നടപടികൾ
അ�ിമഘ��ിലാണ് .

സ�ാഭാവികമായ റ�റിെ� ഉപേയാഗം
വർ�ി�ി�വാൻ റ�ർ അധി�ിത
വ�വസായ�ൾ�് സർ�ാർ ��തൽ ഊ�ൽ
നൽ���്. ഇ�ാര��ിനായി വ�വസായ
വ��ി� കീഴിൽ റ�ർ �ല� വർ�ിത ഉ���ൾ
ഉ�ാദി�ി��തിനായി 'CIAL Model'ൽ ഒ� റ�ർ
ക�നി "േകരള റ�ർ ലിമി�ഡ്" എ� േപരിൽ
സം�ാന സർ�ാർ �പം നൽ�ക�ം ��ത
ക�നി 2021ൽ �വർ�നം ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��്. ഈ �ാപനം �ർ�മായി
സ�മാ��േതാെട ഈ ല��ം ൈകവരി�വാൻ
സാ��മാ��താണ്.

��തിേ�ാഭം �ലം �ഷി നാശ�ി��

സഹായധന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വിളനാശം
ഉ�ാ�േ�ാൾ ടാ� െച�� റ�റിന് 300 �പ�ം
ടാ� െച�ാ� റ�റിന് 200 �പ�ം
അ�വദി��. �ടാെത സം�ാന വിള
ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഇൻഷ�ർ
െച� റ�റിന് വിളനാശം ഉ�ാ�േ�ാൾ ടാ�
െച� റ�റിന് 1000 �പ�ം ടാ� െച�ാ�
റ�റിന് 600 �പ�ം അ�വദി�� .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


