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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4322 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കർഷകർ�� സൗജന� ൈവദ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) കർഷകർ�് സൗജന� നിര�ിൽ ൈവദ�തി
ലഭ�മാ��തി�ളള മാനദ��ൾ

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �ഷി വ��് നട�ിലാ�� കാർഷിക സൗജന�
ൈവദ�തി പ�തിയിൽ സർ�ാർ നിർേ� ശി�ി��
മാനദ�ം �വെട േചർ��. 1. 30 െസ�് �ഷി
�മി ഉ�വ�ം അതിൽ 75% �ിൽ �റയാെത
�ഷി െച�ി��വർ. II. 10 െസ�ിൽ �റയാെത
പ��റി �ഷി െച�� കർഷകർ. III. 5 െസ�ിൽ
�റയാെത െവ�ില �ഷി െച�� കർഷകർ IV.
െനൽ�ഷി െച�� കർഷകർ�് � പരിധിയി�.
കാർഷിക ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാ ഗി��
ൈവദ�തി�്, നിലവി�� താരിഫ് ഉ�രവ്

�കാര�� നിര�കൾ�് അ�സരി�ാണ്
ൈവദ�തി ബിൽ നൽകി വ��ത്. െവ�ം പ�്
െചേ�� ആവശ� �ൾ ഉൾെ�െട�� കാർഷിക
കണ��കൾ LT- V A താരിഫ് വിഭാഗ �ി�ം,
ക�കാലി ഫാ�കൾ, േകാഴി വളർ� േക��ൾ,
മീൻ വളർ�ൽ ഫാ�കൾ, പ��ൽ��വിെന
വളർ�ൽ (Sericulture) �ട�ിയ
ആവശ��ൾ�ാ��� കാർഷിക കണ��കൾ

LT-V B താരിഫ് വിഭാഗ�ി�മാണ് നിലവിെല
താരിഫ് ഉ�രവ് �കാരം നി�യി�ി��ത്.
കാർഷിക കണ��കൾ�് ഈടാ�� ൈവദ�തി
നിര�് �വെട േചർ��. താരിഫ് LT- V A LT-V
B ഫി�ഡ്  ചാർജ്  - 10 - 10 (Rs./kWh) /
�തിമാസം) എനർജി ചാർജ്  0 0 (Rs./kWh) - 2.30
- 2.80 സാധാരണ ഗതിയിൽ കാർഷിക
കണ��കൾെ�െട ഏ� വിഭാഗ�ിൽെ��

ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭി��തി�ം അേപ�കൻ

ഒ� തിരി�റിയൽ േരഖ�ം, ഉടമ�ാവകാശം

െതളിയി�� േരഖ�ം മാ�ം ഹാജരാ�ിയാൽ
മതിയാ�ം. കർഷകർ�് �ഷി വ��ിൽ നി�ം
എെ��ി�ം ആ��ല�ം ലഭി�ണെമ�ിൽ
മാ�മാണ് �ഷി വ��ിെ�േയാ മേ�െത�ി�ം
വ��ിെ�േയാ അ�മതി ആവശ�മായി വ��ത്.
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നിലവിൽ മെ��ാ കണ��കൾ�ം എ� േപാെല,
കാർഷിക കണ��കൾ നൽ��തി�ം
ആവശ�മായ �ക (ECSC) അട�തിന് േശഷം
മാ�മാണ് ൈലൻ വലി�� ���ിക�ം മ�ം
�ർ�ീകരി�  ്കണ�ൻ നൽകാ��ത്. ചില
കാർഷിക കണ��ക�െട ൈവദ�തി ചാർജജ്
അട��ത് �ഷിവ��് ആയതിനാൽ, �ഷിവ��്
നി�ർഷി�ി രി�� �വി�തിയിെല
മാനദ��ൾ�് അ�സരി�ാണ് കാർഷിക
കണ��കൾ KSEBL ന�ി വ�ി��ത്.

(ബി)

�ീ െപയ്ഡ്  �ാർ�്  മീ�ർ സംവിധാനം
നട�ിലാ�� സാഹചര��ിൽ കർഷക�െട
��ി��കൾ കണ�ിെല��് കാർഷിക
കണ��കൾ ഇതിെ� പരിധിയിൽ നി�്
ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(ബി) സം�ാന�് കാർഷിക കണ��കൾ�് �ീ
െപെ��് �ാർ�് മീ�ർ സംവിധാനം
നട�ിലാ��തി�� തീ�മാന�ൾ ഒ�ം തെ�
എ��ി�ി�. േക� സർ�ാർ 31.12.2020- ൽ
�റെ��വി� Electricity (Right of consumers)
Rule,2020 �കാരം, ൈവദ�തി കണ��കൾ

ഒ�ം തെ� മീ��കൾ �ാപി�ാെത

നൽക�െത�ം, അ�രം മീ��കൾ �ീ െപെ��്
മീ�േറാ, �ീ െപെ��് �ാർ�് മീ�േറാ
ആയിരി�ണെമ�ം നി�കർഷി ���്.
എ�ാൽ േക� സർ�ാർ 17.08.2021-ൽ
�റെ��വി� വി�ാപന �കാരം കാർഷിക
വിഭാഗം ഉപേഭാ�ാ�െള �ാർ�് �ീ െപെ�െമ�്
മീ�ർ �ാപി��തിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


