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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 653 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��നാ�ിൽ �ഷി�ായി �റ� നിര�ിൽ ൈവദ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ)

േകരള�ിെ� െന�റയായ ��നാ�ിൽ �ഷി�ായി

ൈവദ�തി യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വിഭാഗം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

�ണേമ��� ൈവദ�തി, ഇടതടവി�ാെത

ലഭ�മാ��തിേല�ായി ദ�തി - 2020, �ാൻ��ിഡ്  -
2.0 എ�ീ പ�തികൾ യഥാ�മം വിതരണ

േമഖലയി�ം �സരണ േമഖലയി�ം ആ��ണം

െച�് നട�ിലാ�ി വ��. േകരള�ിെല

െന�റയായ ��നാ�ിെല കർഷകർ �ഷി

ആവശ��ിനായി 6 മാസെ� താത്കാലിക

ൈവദ�തി കണ�� േവ�ിയാണ് അേപ�

നൽ��ത്. താത്കാലിക കണ��� അേപ�,
�� െ�ഷ�ൽ ഓഫീസിൽ നി�ളള

സർ�ിഫി��്, ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�ിൽ

നി�� സർ�ിഫി��്, കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��്

എ�ിവ ഹാജരാ�ി കണ��� �ക അട�ാൽ

ഉടെന തെ� താത്കാലിക ൈവദ�തി കണ�ൻ

നൽ��താണ്.

(ബി) �ഷിയാവശ��ി�� ൈവദ�തിനിര�്

�റ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ

െവളിെ���േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ൈവദ�തി ചാർ�്

നിർ�യി��തി�� അധികാരം സം�ാന

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷനിൽ നി�ി�മാണ്.
ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ, 08.07.2019 - ൽ
�റെ��വി�ി�� താരിഫ് ഉ�രവ് �കാര��

ൈവദ�തി നിര�കളാണ് നിലവിൽ

ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം ഈടാ�ി വ��ത്.
ൈവദ�തി�െട ശരാശരി വിലേയ�ാൾ (Average
Cost of Supply) �റ� നിര�ിലാണ് നിലവിൽ

കാർഷിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി നൽകി

വ��ത്. 2020-21 വർഷെ� ക�ീഷൻ

നി�യി� ശരാശരി ൈവദ�തി വില �ണിെ�ാ�ിന്

6.50 �പയായിരിെ� കാർഷിക

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് (േലാ െടൻഷനിൽ) 2.30
�പയാണ് ക�ീഷൻ നി�യി�ി�� എനർജി

ചാർജ് . ഇതിൽ തെ� േലാ െടൻഷൻ

വിഭാഗ�ിൽ  െ��� കാർഷിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്
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�ണിെ�ാ�ിന് 85 ൈപസാ നിര�ിൽ ഗവൺ  െമ�്

സ�ിഡി നൽ�ക�ം, ബാ�ി�� �ക

��വനാ�ം (ഗവൺ  െമ�് നി�ർ�ി��

�പരിധി�� കർഷകർ�്) സം�ാനെ� �ഷി

ഭവൻ �േഖന േബാർഡിേല�് അട�ക�ം െച��.
അതായത് കർഷകർ�് ൈവദ�തി �ർ�മാ�ം

സൗജന�മായാണ് ലഭ�മാ�ി വ��ത്.

(സി)

കാർഷിക��ി ലാഭകരമാ�ാൻ �റ�

നിര�ിൽ ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(സി) സം�ാന�് ൈവദ�തി ചാർ�്

നിർ�യി��തി�� അധികാരം സം�ാന

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷനിൽ നി�ി�മാണ്.
ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ, 08.07.2019 - ൽ
�റെ��വി�ി�� താരിഫ് ഉ�രവ് �കാര��

ൈവദ�തി നിര�കളാണ് നിലവിൽ

ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം ഈടാ�ി വ��ത്.
ൈവദ�തി�െട ശരാശരി വിലേയ�ാൾ (Average
Cost of Supply) �റ� നിര�ിലാണ് നിലവിൽ

കാർഷിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി നൽകി

വ��ത്. 2020-21 വർഷെ� ക�ീഷൻ

നി�യി� ശരാശരി ൈവദ�തി വില �ണിെ�ാ�ിന്

6.50 �പയായിരിെ� കാർഷിക

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് (േലാ െടൻഷനിൽ) 2.30
�പയാണ് ക�ീഷൻ നി�യി�ി�� എനർജി

ചാർജ് . ഇതിൽ തെ� േലാ െടൻഷൻ

വിഭാഗ�ിൽ  െ��� കാർഷിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

�ണിെ�ാ�ിന് 85 ൈപസാ നിര�ിൽ ഗവൺ  െമ�്

സ�ിഡി നൽ�ക�ം, ബാ�ി�� �ക

��വനാ�ം (ഗവൺ  െമ�് നി�ർ�ി��

�പരിധി�� കർഷകർ�്) സം�ാനെ� �ഷി

ഭവൻ �േഖന േബാർഡിേല�് അട�ക�ം െച��.
അതായത് കർഷകർ�് ൈവദ�തി �ർ�മാ�ം

സൗജന�മായാണ് ലഭ�മാ�ി വ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


