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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2573 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി ചാർജ്  �റ�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി ആർ മേഹഷ്
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  കാല�് ൈവദ�തി ചാർജ്  �റ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

(എ) േകാവിഡ്  കാല�് സർ�ാർ ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ െറ�േല�റി ക�ീഷെ�
അംഗീകാരേ�ാെട ൈവദ�തി ചാർ�് ഇള�കൾ
നൽകിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.
1. 01/06/2020-െല സ.ഉ(സാധാ)നം.67/2020/ഊ.വ
ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം 2020 മാർ� ,് ഏ�ിൽ, െമയ്
മാസ�ളിെല ഫി�ഡ്  ചാർ�്/ഡിമാൻഡ്
ചാർ�ിൽ വ�വസായിക/വാണിജ�
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം, സ�കാര� ആ�പ�ികൾ�ം

25% ഇളവ് അ�വദി�ക�ം, ബാ�ി�� �ക
(75%) പലിശ രഹിതമായി അട��തിന്
15.12.2020 വെര സാവകാശം നൽ�ക�ം
െച�ിതി��. ഈ ഇന�ിൽ 76.62 േകാടി
�പയാണ് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. ഇളവ്
നൽകിയത്. 2. േകാവിഡ്  കാല�് മി�വാ�ം എ�ാ
ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം വലിയ േതാതി��
ഉപേഭാഗം �ലം ഉയർ� ൈവദ�തി ബി�കൾ ലഭി�
സാഹചര��ിൽ വർ�നവ് �ല�� അധികഭാരം
ല�കരി�ാൻ ഗവൺെമ�്, 26.06.2020-െല സ.ഉ.
(സാ)നം.80/2020/ഊ.വ ന�ർ സർ�ാർ
ഉ�ര��കാരം സ�ിഡി അ�വദി�ി��.
20.04.2020 �തൽ 19.06.2020 വെര ലഭി�
ബി�കളിൽ ശരാശരി ബിൽ �കേയ�ാൾ
��തലായി വ�� ബിൽ �ക�െട നി�ിത
ശതമാനമാണ് സ�ിഡിയായി നൽകിയത്.
ൈദ�മാസം 40 �ണി�് വെര ശരാശരി
ഉപേഭാഗ���ം 500 വാ�്സ്  വെര കണ�ഡ്
േലാ���മായ ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

സൗജന�മായി ലഭി�� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ
പരിധിയി�ാെത സൗജന�മായി (20.04.2020 �തൽ
19.06.2020 വെര ലഭി�� ബി�ിൽ)
നൽകിയി��്. ഇതി� �റേമ ദാരി��േരഖ�്
�കളി�� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ടി
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20.04.2020 �തൽ 19.06.2020 വെര ലഭി�
ബി�കളിൽ ശരാശരി ബിൽ �കേയ�ാൾ
��തലായി വ� ബിൽ �ക�െട നി�ിത ശതമാനം
സ�ിഡിയായി നൽകിയ നിര�കൾ സംബ�ി�

വിശദാംശം അ�ബ�മായി േചർ�ി��്. 3.
സിനിമ േമഖലയിെല, േകാവിഡ്  അ�ബ�
ക�തകൾ കണ�ിെല��്, 28.01.2021-െല
സ.ഉ(സാധാ)നം14/2021/ഊ.വ ന�ർ സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം, സിനിമ തീേയ��കൾ�് 2020
മാർ� ,് ഏ�ിൽ, േമയ്  മാസ�ളിെല ഫി�ഡ് /
ഡിമാൻഡ്  ചാർ�ിൽ, 01.06.2020-െല
സ.ഉ(സാധാ)നം.67/2020/ഊ.വ ന�ർ സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം നൽകിയ 25% ഇള�കൾ, 50%
ആയി ഉയർ�ി നൽ�ക��ായി. �ടർ�് 2020-
�ൺ �തൽ ഡിസംബർവെര�� മാസ�ളിൽ
ഫി�ഡ് /ഡിമാൻഡ്  ചാർ�ിൽ 50% ഇള�ം
നൽകിയി��. ഇളവ് കഴി�� �ക അട��തിന്
6 �ല�മാസ തവണകൾ അ�വദി�ക�ം
െച�ി��. എൽ.�ി. വിഭാഗ�ിൽ 371 സിനിമാ
തീേയ��കൾ�ം എ� .്�ി. വിഭാഗ�ിൽ 113
തീേയ��കൾ�മായി 3.28 േകാടി �പ�െട
ഇള�കളാണ് നൽകിയത്. �ചനയിെല ര�് 
ഗവൺെമ�്  ഉ�ര�കൾ�ം വിേധയമായി 3.87
േകാടി �പ�െട ഇള�കളാണ് ആെക നൽകിയത്.
സം�ാനെ� മേ�െതാ� േമഖലകെള�ാ�ം
ൈവദ�തി ചാർ�ിന�ിൽ ��തലായി ഇള�കൾ
ലഭ�മായത് സിനിമാ തീേയ��കൾ�ാണ്. 4.
േകാവിഡിെ� ര�ാം തരംഗ�മായി ബ�െ��്

സം�ാന ഗവൺെമ�ിെ� 28.06.2021-െല
സ.ഉ(സാധാ)നം.84/2021/ഊ.വ ന�ർ സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം, വാണിജ�/വ�ാവസായിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്, അവ�െട െമയ്  2021-െല
ഫി�ഡ് /ഡിമാൻഡ്  ചാർ�ിൽ 25% ഇള�ം,
സിനിമാ തീേയ��കൾ�് ഫി�ഡ് /ഡിമാൻഡ്
ചാർ�ിൽ 50% ഇള�ം, ബാ�ി�� �ക പലിശ
രഹിതമായി ��് തവണകളായി അട��തിന്
30.09.2021 വെര സാവകാശ�ം നൽകിയി��്.
ഇതിൻ �കാരം സിനിമാ തീേയ��കൾ�് 38 ല�ം
�പ�െട�ം വ�വസായ വാണിജ�
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 24.37 േകാടി �പ�െട�ം
ഇളവാണ് നൽകിയി��ത്. �ടാെത, ൈവദ�തി
െറ�േല�റി ക�ീഷെ� �ൻ�ർ അ�മതിേയാ��ടി
�വെട പറ�� ആശ�ാസ പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്. i)
29.09.1997 �തൽ 500 വാ�്സ്  വെര "കണ�ഡ്
േലാഡ്" ഉ��ം �തിമാസ ശരാശരി ഉപേഭാഗം 20
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�ണി�വെര മാ�ം ഉ��മായ ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സർ�ാർ സ�ിഡിേയാ��ടി
സൗജന�മായി ൈവദ�തി നൽകി വ�� പ�തി
"കണ�ഡ്  േലാഡ്" പരിധി വ�ത�ാസെ���ാെത

�തിമാസം 30 �ണി�് വെര ഉപേഭാഗ�� ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ടി നൽ�ക. ii) 1000 വാട്സ്
വെര കണ�ഡ്  േലാഡ്  ഉ��ം �തിമാസം 40
�ണി�വെര മാ�ം ഉപേഭാഗം ഉ��മായ BPL
വിഭാഗ�ിൽെപ�� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

സം�ാന ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷൻ
�ണിെ�ാ�ി� നി�യി�ി�� 1.50 �പ എ�
നിര�് "കണ�ഡ്  േലാഡ്  പരിധി
വ�ത�ാസെ���ാെത �തിമാസം 50 �ണി�് വെര
ഉപേഭാഗ�� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ടി
നൽ�ക. 5. സം�ാന�്  നാളി�വെര േകാവിഡ്
മഹാമാരി�മായി ബ�െ��് 279.82 േകാടി
�പ�െട സ�ിഡി വിവിധയിനം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി നൽകിയി��്. എ�ാൽ മ�
പല സം�ാന��ം നാമമാ�മായ ഇള�കൾ
മാ�േമ അ�വദി�ി�� എ� കാര�ം �േത�കം
��ാവ�മാണ്. 6. �ടാെത ഓൺൈലൻ വഴി
പണമട��വർ�് �ാൻസാ�ൻ ചാർജ്
ഒഴിവാ�ക�ം (31.07.2020 വെര) ക�ാഷ്  ബാ�്
സൗകര�ം ഏർെ���ക�ം (31.12.2020 വെര)
2020 മാർ� ,് ഏ�ിൽ മാസ�ളിെല ബി�കൾ
31.05.2020 വെര പലിശരഹിതമായി
അട��തി�� സാവകാശം നൽ�ക�ം
െച�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




