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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2552 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ധാനമ�ി - ��ം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ) �ധാനമ�ി - ��ം പ�തിയി�െട കർഷകർ�്
ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ, പ�തിയിൽ
ഉൾെ���തി�� മാനദ��ൾ എ�ിവ
വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

(എ) സൗേരാർ� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിനായി
േക� സർ�ാർ നട�ിലാ�� പ�തികളിൽ
ഒ�ാണ് PM-KUSUM പ�തി. PM-KUSUM
പ�തിയിൽ താെഴ�റ�� ��് ഘടക�ൾ
ഉൾെ�ാ��. Component - A: സബ്േ�ഷനിൽ
നി�് 5 കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ �ിതി െച��,
കർഷക�െട �ഷിേയാഗ�മ�ാ�േതാ തരിേ�ാ
ആയ �മിയിൽ, 2 െമഗാവാ�് വെര േശഷി��
സൗേരാർ� നിലയേമാ മ�് �ന�പേയാഗ
ഊർ�ാധി�ിത നിലയ�േളാ �ാപി�  ്10000
െമഗാവാ�് േശഷി ൈകവരി�� പ�തി.
Component - B: 17.50 ല�ം േസാളാർ
അ�ികൾ�ർ പ�കൾ (7.5 എ� .്പി. വെര
േശഷി��വ) �ാപി�ൽ. Component - C:
നിലവി��10 ല�ം �ിഡ്  കണ�ഡ്
അ�ികൾ�ർ പ�ക�െട (7.5 എ�പ്ി വെര
േശഷി��വ) സൗേരാർ�വൽകരണം. ഇതിൽ
Component - A �ം, C �െട ഒ� പാർ�ം
നട�ാ�� ഏജൻസി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.
ആണ്. Component - B �ം, സി �െട ഒ� പാർ�ം
അെനർ�് �േഖനയാണ് നട�ിലാ��ത്. ഇതിൽ
Component A�ായി എം.എൻ.ആർ.ഇ.യിൽ നി�്
40 െമഗാവാ�ിനാണ് െക.എസ് .ഇ,.ബി.എൽ. ന്
അ�മതി ലഭി�ി��ത്. കർഷക�െട �മിയിൽ
സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�  ്ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. �ഷി�ാർ�് അവ�െട ഉടമ�തയി��

തരി�ായേതാ �ഷി േയാഗ�മ�ാ�േതാ ആയ �മി
സൗേരാർ� നിലയ�ിന് ഉപേയാഗെ���ി

വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ ഈ പ�തി
അവസരെമാ���. കർഷകർ�് സ��ം
െചലവിൽ സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�്

അതിൽ നി�് ലഭി�� സൗേരാർ�ം
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െക..എസ് .ഇ.ബി.എൽ. - ന് വിൽ�ാം. �ഷി�ാർ
ഉൽപാദി�ി�� ൈവദ�തി െടൻഡർ വഴി
നി�യി�� താരിഫ് �കാരം
െക..എസ് .ഇ.ബി.എൽ. വാ��താണ്. ഇതി�
താത്പര��ളളവർ െടൻഡർ ��ിയയിൽ
പെ��േ��താണ്. കർഷകർ�് സ��ം നില�്
േസാളാർ �ാ�് �പി�ാൻ കഴി��ിെ��ിൽ
അവർ�് െഡവല�ർ വഴി �ാ�് �ാപി�ാൻ

കഴി�ം. �മി പാ��ിന് നൽ��തിനായി
കർഷക�ം െഡവല��ം ത�ിൽ ഒ� ഉഭയക�ി

ഉട�ടി വ�ാൻ കഴി�ം. െഡവല�ർ കർഷക�െട
�മിയിൽ 25 വർഷേ��് സൗേരാർ�
നിലയ�ൾ �ാപി�ക�ം അതിൽ നി�്
ഉത്�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�് പരമാവധി �ണി�ിന്
20 ൈപസ എ� നിര�ിൽ �ല വാടക കർഷകന്
നൽ���മാണ്. �തിവർഷം �റ�ത്

ഒേര�റിൽ നി�് 50,000/- �പ വെര വ�മാനം
ലഭി�ാൻ ഉത���മാണ് ഈ പ�തി.
സബ്േ�ഷനിൽ നി�് 5 കിേലാമീ�ർ ��ളവിൽ
�ിതി െച��, �ഷി �മിേയാ,
�ഷിേയാഗ�മ�ാ�േതാ അെ��ിൽ തരിശായേതാ
ആയ കർഷക�െട �മിയിൽ മാ�േമ പ�തി
നട�ാ�ക��. �റ�ത് 500 കിേലാവാ�് �തൽ
പരമാവധി 2 െമഗാവാ�് വെര േശഷി��
സൗേരാർ� നിലയ�ളാണ് �ാപി��ത്.
ആയതിനാൽ �റ�ത് 2 ഏ�ർ വെര �ലം

ഉ�ായിരി�ണം. കർഷകർ�് സ��ം നിലയ്  േ�ാ
�റ� േപർ േചർേ�ാ/േകാ-ഓ�േറ�ീവ്സ് /
പ�ായ�്/ ഫാർമർ െ�ാഡ�സർ
ഓർഗൈനേസഷൻ/വാ�ർ �സർ
ഓർഗൈനേസഷൻ എ�ീ ഏെത�ി�ം നിലയിേലാ
പ�തിയിൽ പ�േചരാ��താണ്.
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.െ� െവൈ��ിൽ ഇതിെ�
മാർ� നിർേ�ശ�ൾ പരസ�െ���ിയി��്.
പ�തി�ായി �മി പാ��ിന് നൽകാൻ
താത്പര��ളളവർ�് െവൈ��ിൽ ഓൺൈലനായി
രജി�ർ െച�ക�ം ഇതിനാ�ളള സ�തപ��ം
�മിെയ സംബ�ി�ളള അ�ബ�േരഖക�ം

ബ�െ�� ഇല�ി�ൽ സർ�ിൾ �ഖാ�ിരം
നൽകാ���മാണ്. Component - B 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
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നൽ��. ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ���തിന്
�ഷി�ലം ൈവദ�തി എ�ാ�

�ലമായിരി�ണം. കാർഷിക ആവശ��ൾ�്

ഉപേയാഗി�� ഡീസൽ പ�കൾ മാ�േമ ഈ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ക��. പ�ിെ� േശഷി 1
HP �തൽ 7.5 HP വെരയായിരി�ണം. ഇതി�
�കളിൽ ഉ� പ�കൾ ഉൾെ���ാെമ�ി�ം

അവ�� സ�ിഡി 7.5 HP പ�കൾ�് ലഭി��
സ�ിഡി �കയായി നിജെ���ിയിരി��.
Component - C �െട ഒ� പാർ�ായ 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. Component സി
പ�തി�കാരം �ഷിയിട�ളിൽ KSEBL ൈവദ�ത
കണ�ൻ എ��ി��വ�ം, കാർഷിക പ�കൾ
ആ ൈവദ�തിയിൽ �വർ�ി��വ�ം

ആയിരി�ണം. കാർഷികാവശ��ൾ�് മാ�ം
ഉപേയാഗി�� ൈവദ�ത പ�കൾ ആണ് ഈ
പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�ക. പ�ിെ� േശഷി 1
HP �തൽ 7.5 HP വെരയായിരി�ണം. ഇതി�
�കളിൽ ഉ� പ�കൾ�് സ�ിഡി 7.5 HP
പ�കൾ�് ലഭി�� സ�ിഡി �കയായി
നിജെ���ിയിരി��. �ഷിയിട�ൾ കാർബൺ
രഹിതമാ�ക എ� ല��ം

�ാവർ�ികമാ��തിന് �ധാനമ�ി - ��ം
പ�തി വളെരയധികം സഹായകരമാണ്. �ഷി
ആവശ�ം കഴി�് ഉത്പാദി�ി�� അധിക
ൈവദ�തി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. - ന്
നൽ��തി�െട കർഷകർ�് അധിക വ�മാന�ം
ഈ പ�തിയി�െട ലഭി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


