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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 642 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ധാനമ�ി - ��ം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ. സി.സി. ���ൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� കർഷകർ�് �േയാജനം ലഭി��
രീതിയിൽ �ധാനമ�ി - ��ം പ�തി
നട�ിലാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. കർഷകർ�് സ��ം െചലവിൽ സൗേരാർ�
നിലയ�ൾ �ാപി�  ്അതിൽ നി�് ലഭി��
ൈവദ�തി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-ന് വിൽ�കേയാ
�ല വാടക സ�ീകരി� െകാ�് കർഷകർ�്
ത��െട �മി സൗേരാർ� നിലയ�ൾ
�ാപി�ാനായി നൽകിെ�ാേ�ാ പ�തിയിൽ
പ�് േചരാ��താണ്. �ഷി�ാർ ഉത്പാദി�ി��
ൈവദ�തി �ൻ��ി നി�യി� താരിഫ് �കാരേമാ
െടൻഡർ വഴി നി�യി�� താരിഫ് �കാരേമാ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. വാ��താണ്.
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ ഈ പ�തി �കാരം
സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി��തിന്

താൽ�ര��ളള �ണ േഭാ�ാ�ളിൽ നി�്
അേപ�കൾ �ണി�ി��്. ബി�ിംഗ് ��ി�െട
ൈവദ�തി വാ�ാനായി �പ 3.50 ഉയർ� സീലിംഗ്
താരിഫ് ആയി നി�യി�വാനായി
െക.എസ് .ഇ.ആർ.സി-യിൽ അ�മതി�ായി
നൽകിയി��്. �ധാനമ�ി - ��ം പ�തി
�കാരം Component എ, ബി, സി എ�ി�െന ��്
�ധാന ഘടക�ളാണ്  ഉ�ത്. ഇതിൽ
Component എ �ം, സി �െട ഒ� പാർ�ം
നട�ാ�� ഏജൻസി െക.എസ് .ഇ.ബി. എൽ
ആണ്. Component ബി �ം, സി �െട ഒ� പാർ�ം
അെനർ�് �േഖനയാണ് നട�ിലാ��ത്.
Component ബി എ�ത് ൈവദ�തി എ�ാ�

�ല�ളിെല കാർഷിക പ�കൾ േസാളാറിേല�്
മാ�� പ�തിയാണ്. േക� നവ-നവീന ഊർ�
മ�ാലയം (എം.എൻ.ആർ.ഇ.) നി�യി��
ബ�് മാർ�് വില�െട 30 ശതമാനം േക�
സർ�ാ�ം 30 ശതമാനം സം�ാന സർ�ാ�ം
സ�ിഡി നൽ��. ൈവദ�തി എ�ാ�
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�ല�ളിെല അർഹത�� �ണേഭാ�ാ�െള

കെ��� തി�� നടപടികൾ അെനർ�്
സ�ീകരി�വ��. Component സി യിൽ
ഉൾെ��� കാർഷിക ആവശ��ിനായി

വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ സൗേരാർ�
ൈവദ�തിയിേല�് മാ��തി�� പ�തിയാണ്
അെനർ�് �േഖന സം�ാന�് നട�ിലാ��ത്.
േക� നവ-നവീന ഊർ� മ�ാലയം
(എം.എൻ.ആർ.ഇ.) നി�യി�� ബ�് മാർ�്
വില�െട 30 ശതമാനം േക� സർ�ാർ
സ�ിഡിയാണ്. െട�ർ നിര�ിെ� 40 ശതമാനം
�ണേഭാ�ാ��ം, ബാ�ി �ക അെനർ�മാണ്
നൽ��ത്. ഇ�വെര ലഭി� അേപ�കളിൽ
സൗേരാർ� �ാ�കൾ �ാപി��തിന്

അ�േയാജ�മായി കെ��ിയ 100
അേപ�കർ�് പ�് �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിനായി സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ 6,000
�ഷി�ാെര കെ���തി�� നടപടികൾ ഈ
വർഷം അെനർ�് സ�ീകരി��താണ്. 1 �തൽ 7.5
എ� .്പി വെര േശഷി�� പ�കൾ�് േക�,
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട ധനസഹായം
ലഭ�മാ�ം. എനർജി മാേനെ��് െസ�ർ �ഷി
വി�ാന േക��ൾ �േഖന കാർഷിക രംഗെ�
ഊർ� കാര��മത സംബ�ി�

േബാധവൽ�രണ പരിപാടി നട�ിവ��

ഇതിെ� ഭാഗമായി �ധാനമ�ി-��ം പ�തി
സംബ�ി� വിവര�െള�റി�ം അതിെ�
േന��െള�റി�ം കർഷകെര
േബാധവാ�ാരാ���്. നട�് സാ��ിക

വർഷ�ിൽ േകാഴിേ�ാട്  �ഷി വി�ാന

േക��ിൽ 2 േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�. വ�� മാസ�ളിൽ േകരള�ിെല

എ�ാ �ഷി വി�ാന േക��ളി�ം േമ�റ�
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി��താണ്

(ബി) �ഷിേയാഗ�മ�ാ� �മിയിൽ സൗര ൈവദ�തി
ഉൽപാദി�ി�ാ�� പ�തിയിേല�് കർഷകെര
ആകർഷി�ാൻ ൈവദ�തി േബാർഡ്  നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കർഷകർ�് സ��ം നിലേ�ാ �റ�  ്േപർ
േചർേ�ാ/േകാ-ഓ�േറ�ീവ്സ് /പ�ായ�്/ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ഓർഗൈനേസഷൻ/വാ�ർ �സർ
അേസാസിേയഷൻ എ�ീ ഏെത�ി�ം നിലയിേലാ
റിന�വബിൾ പവർ ജനേറ�ർ (RPG) എ� േപരിൽ
ഈ ഉദ�മ�ിൽ പ�് േചരാ��താണ്. കർഷകർ/
കർഷക�െട സംഘം/സഹകരണ �ാപന�ൾ/
പ�ായ�കൾ/കർഷക ഉത്പാദക സംഘ�ൾ
(FPO)/വാ�ർ �സർ അേസാസിേയഷൻ (WUA)
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�തലായവ�് �ാ�് സ�ീകരി��തിന്

ആവശ�മായ ഇക�ി�ി �മീകരി�ാൻ
കഴിയിെ��ിൽ അവർ�് െഡവല�ർ �േഖന
അെ��ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �േഖന �ാ�്
നിർ�ി�ാ��താണ്. അ�രെമാ� സാഹചര�
�ിൽ, ക�ികൾ ത�ി�ളള പര�ര ധാരണ
�കാരം കർഷകന് ലീസ്  ഇന�ിൽ പാ� വാടക
ലഭി�ം. ഉൽ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�്
അ��തമായി ഏകേദശം ഒേര�ർ �ല�്

നി�ം �തിവർഷം 25,000/- �പ വെര കർഷകന്
ലീസ്  ഇന�ിൽ ലഭി��താണ്. ഇത്
വർ�ി�ി�ാ�ളള നടപടികൾ ഇേ�ാൾ
പരിഗണനയിലാണ്. ഇതി�െട ��തൽ കർഷകർ�്
ഈ പ�തിയിൽ പ�് േചരാൻ സാധി��താണ്.

(സി)

സഹകരണ സംഘ�ൾ, പ�ായ�കൾ,
ഉൽ�ാദക സംഘ�ൾ എ�ിവ�് ��ം
പ�തിയിൽ പ�ാളി�ം അ�വദി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കർഷകർ�് സ��ം നിലേ�ാ �റ�  ്േപർ
േചർേ�ാ/േകാ-ഓ�േറ�ീവ്സ് /പ�ായ�്/ഫാർമർ
െ�ാഡ�സർ ഓർഗൈനേസഷൻ/വാ�ർ �സർ
അേസാസിേയഷൻ എ�ീ ഏെത�ി�ം നിലയിേലാ
റിന�വബിൾ പവർ ജനേറ�ർ (RPG) എ� േപരിൽ
ഈ ഉദ�മ�ിൽ പ�് േചരാ��താണ്. കർഷകർ/
കർഷക�െട സംഘം/സഹകരണ �ാപന�ൾ/
പ�ായ�കൾ/കർഷക ഉത്പാദക സംഘ�ൾ
(FPO)/വാ�ർ �സർ അേസാസിേയഷൻ (WUA)
�തലായവ�് �ാ�് സ�ീകരി��തിന്

ആവശ�മായ ഇക�ി�ി �മീകരി�ാൻ
കഴിയിെ��ിൽ അവർ�് െഡവല�ർ �േഖന
അെ��ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �േഖന �ാ�്
നിർ�ി�ാ��താണ്. അ�രെമാ� സാഹചര�
�ിൽ, ക�ികൾ ത�ി�ളള പര�ര ധാരണ
�കാരം കർഷകന് ലീസ്  ഇന�ിൽ പാ� വാടക
ലഭി�ം. ഉൽ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�്
അ��തമായി ഏകേദശം ഒേര�ർ �ല�്

നി�ം �തിവർഷം 25,000/- �പ വെര കർഷകന്
ലീസ്  ഇന�ിൽ ലഭി��താണ്. ഇത്
വർ�ി�ി�ാ�ളള നടപടികൾ ഇേ�ാൾ
പരിഗണനയിലാണ്. ഇതി�െട ��തൽ കർഷകർ�്
ഈ പ�തിയിൽ പ�് േചരാൻ സാധി��താണ്.

(ഡി) �ധാനമ�ി - ��ം പ�തി�െട �ധാന
സവിേശഷതകൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ധാനമ�ി-��ം പ�തി �കാരം Component
എ, ബി, സി എ�ി�െന ��് �ധാന
ഘടക�ളാണ്  ഉ�ത്. കംേബാണ�് – എ –
10,000 െമഗാവാ�് വിേക�ീ�ത �ൗ�്/�ിൽ�്
മൗ�ഡ്  �ിഡ്  കണ�ഡ്  േസാളാർ �ാപി�ൽ

അെ��ിൽ മ�് �ന�പേയാഗ ഊർ�ം

അടി�ാനമാ�ി�ളള ൈവദ�ത നിലയ�ൾ.
കംേബാണ�് – ബി – 17.50 ല�ം �ാൻഡ്  –
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എേലാൺ േസാളാർ അ�ി�ൾ�ർ പ�കൾ
�ാപി�ൽ. കംേബാണ�് – സി – 10 ല�ം
�ിഡ്  കണ�ഡ്  കാർഷിക പ�ക�െട
േസാളൈറേസഷ�ം ഈ പ�തി�െട ഒ�
ഉപവിഭാഗമായി ഫീഡർ തല�ി�ളള

സൗേരാർ�വത്�രണം. പ�തി�െട
കംേബാണ�് - എ �കാരം സബ്േ�ഷനിൽ നി�്
5 കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ �ിതി െച��,
കർഷക�െട �ഷിേയാഗ� മ�ാ�േതാ തരിേ�ാ
ആയ �മിയിൽ, 2 െമഗാവാ�് വെര േശഷി�ളള
സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�  ്ൈവദ�തി
ഉത്പാദി�ി�ക എ�താണ് പ�തി�െട
ല���ളിെലാ�്. സൗേരാർ�ം

അടി�ാനമാ�ി�ളള ൈവദ�ത നിലയ�ൾ
�ാപി�ക വഴി, കർഷകർ�് അവ�െട
തരിശായ�ം �ഷിേയാഗ�മ�ാ��മായ �മി
�േയാജനെ���ി അവ�െട വ�മാനം
വർ�ി�ി�ാൻ ഈ പ�തി അവസരം നൽ��.
�ിൽ�കൾ�് താെഴ വിളകൾ വളർ�ാൻ

കഴി�� വിധ�ിൽ സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി�ാൽ �ഷിേയാഗ�മായ �മി�ം േസാളാർ
�ാ�ിനായി ഉപേയാഗി�ാം. ഈ പ�തി�ായി
എം.എൻ.ആർ.ഇ-ൽ നി�് 40 െമഗാവാ�ാണ്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-ന് അ�മതി ലഭി�ി�ളളത്. 2
െമഗാവാ�് വെര േശഷി�ളള വിേക�ീ�ത
സൗേരാർ� ഉത്പാദന പ�തികൾ നിലവി�ളള
33/11 െക.വി അെ��ിൽ 66/11 െക.വി അെ��ിൽ
110/11 െക.വി സബ്േ�ഷ�ക�മായി േനരി�്
ബ�ി�ി�ക വഴി, �ാൻ�ിഷൻ സി�ം
�േ�പണ വിതരണ ന��ളിൽ നി�്
��മാ��. �ഷിയിട�ൾ കാർബൺ
രഹിതമാ�ക എ� ല��ം
�ാവർ�ികമാ��തിന് �ധാനമ�ി- ��ം
പ�തി വളെരയധികം സഹായകരമാണ്. �ഷി
ആവശ�ം കഴി�് ഉത്പാദി�ി�� അധിക
ൈവദ�തി െക.എസ് .ബി.എൽ ന് നൽ��തി�െട
കർഷകർ�് അധിക വ�മാന�ം ഈ
പ�തിയി�െട ലഭി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


