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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 347 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

 ൈവദ�തി ചാർ�് വർ�നവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി,
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്, 
�ീ എൻ എ െന�ി��് , 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

�ീ . െക . ��ൻ��ി 
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

���ിയ ൈവദ�തി താരിഫ് എ�് �തലാണ്
നിലവിൽ വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;
ഇതിന് ��് എ�ാണ് ൈവദ�തി ചാർ�്

വർ�ി�ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരളാ സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
25.06.2022-ൽ �റെ��വി� താരിഫ് ഉ�രവ് �കാരം,
26.06.2022 �തൽ ���ിയ ൈവദ�തി താരിഫ്

സം�ാന�് നിലവിൽ വ�ി��്. ഇതിന് ��് േകരള
ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ� ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ 8.07.2019 - ലാണ് ൈവദ�തി ചാർ�്

വർ�ി�ി�ത്.

 

(ബി) ���ിയ ൈവദ�തി നിര�ി�െട വിവിധ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�കാരമാണ് വർ�നവ്
വ��ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

താരിഫ് പരി�രണം �ലം ശരാശരി 6.6%
വർ�നവ ് ൈവദ�തി�െട നിര�കളിൽ
വ�െമ�ാണ ്കണ�ാ�ിയി��ത.് എ�ി�ം 98
ല�ം ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േ�ാ�
സ�ിഡി ലഭ�മാ��� വിധ�ിൽ ആണ
താരിഫ് പരി�രണം നട�ിലാ�ിയിരി��ത.്

1. 1000 വാ� ് വെര കണ�ഡ് േലാ�ം
�തിമാസം 40 �ണി� ് വെര
ഉപേഭാഗ��വ�മായ ദാരി�� േരഖ�
താെഴ�� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�
താരിഫ് വർ�ന ഇ�.

2. �തിമാസം 50 �ണി� ് വെര ൈവദ�തി
ഉപേയാഗി�� ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� ്താരിഫ് വർ�നവി�
സം�ാന� ് ഏകേദശം 25 ല�ം
ഉപേഭാ�ാ�ളാണ ് ഈ
വിഭാഗ�ി��ത.് ഇവർ� ്ടി ആ��ല�ം
ലഭി�ം.

3. അനാഥാലയ�ൾ, ��സദന�ൾ,
അംഗൻവാടികൾ, �ട�ിയ
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വിഭാഗ�ൾ� ് താരിഫ് വർ�നവി�
ഏകേദശം 35,200 ഉപേഭാ�ാ�ളാണ
ഈ വിഭാഗ�ി��ത.്

4. ദാരി�� േരഖ�് താെഴ�� 1000 വാ�
വെര കണ�ഡ് േലാ�� ��ംബ�ളിൽ
ക�ാൻസർ േരാഗികേളാ, �ിരമായി
അംഗൈവകല�ം ബാധി�വേരാ
ഉെ��ിൽ താരിഫ് വർ�നവി�.

5. എൻേഡാസൾഫാൻ �രിത
ബാധിതർ�� സൗജന� നിര�
അേതപടി നിലനിർ�ിയിരി�കയാണ.്

6. െചറിയ െപ�ി�ടകൾ, ബ�കൾ,
ത�കടകൾ �ട�ിയ വിഭാഗ�ി��
�റ� നിര�ി�� താരിഫിെ�
ആ��ല�ം 1000 വാ�ിൽ നി�ം 2000
വാ�ായി വർ�ി�ി�ി��.് ഏകേദശം 5.5
ല�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ടി ആ��ല�ം
ലഭി�ം.

7. കാർഷിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ� ് എനർജി
ചാർ�് വർ�ി�ി�ി�ി�. ഏകേദശം 4.76
ല�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ� ് ഈ
ആ��ല�ം ലഭി�ം.

8. 10 കിേലാവാ�വെര കണ�ഡ് േലാ��
െച�കിട വ�വസായ�ളായ അരി
െപാടി�� മി�കൾ, ത�ൽേജാലി
െച��വർ, �ണിേതയ്�െകാ���വർ
�ട�ിയ െച�കിട സംരംഭകർ��
ൈവദ�തി നിര�ി�� ആ��ല�ം
�ട��താണ.് ടി വിഭാഗ�ൾ�
ശരാശരി �ണി�ിന് 15 ൈപസ�െട
താരിഫ് വർ�നവ ്മാ�േമ വ���.

9. �തിമാസം 150 �ണി� ് വെര
ഉപേയാഗി�� ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� ് പരമാവധി വർ�നവ
�ണി�ിന് 25 ൈപസയിൽ
താെഴമാ�മാണ.് ഏകേദശം 88 ല�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� ് ഈ ആ��ല�ം
ലഭി�ം.

ഓേരാ താരിഫ് കാ�ഗറി�ം വ��ിയി��
വർ�നവ ്അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

 

(സി) ൈവദ�തി ചാർ�് വർ�ി�ി�ാ��
െറ�േല�റി ക�ീഷെ� നിർേ�ശ�ൾ�്

(സി) ൈവദ�തി നിയമം-2003-െല 62, 86 എ�ീ വ��കൾ
�കാരം സം�ാനെ� വിവിധ വിഭാഗം
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അംഗീകാരം നൽകിയി� േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ��െട ൈവദ�തി�െട നിര�്

നി�യി��തി�� അധികാരം സം�ാന ൈവദ�തി
െറ�േല�റി ക�ീഷനിൽ മാ�ം നി�ി�മാണ്. സർ�ാർ
അ�മതി ആവശ�മി�.

എ�ാൽ െറ�േല�റി ക�ീഷൻ നി�യി�ി�� ൈവദ�തി
നിര�കളിൽ, ൈവദ�തി നിയമം, 2003 െല 65-ാം വ��്
�കാരം ഗാർഹിക, കാർഷിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

അനാഥാലയ�ൾ, ��സദന�ൾ, അംഗൻവാടികൾ,
ജീവൻ ര�ാ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി��വർ�ം
നൽകി വ�� സ�ിഡികൾ �ടർ�ം

നൽ��തായിരി�ം. ഈ താരിഫ് പരി�രണ�ിൽ ഈ
വിഭാഗ�ിന് വർ�നവ് ഒ�ം തെ� വ��ിയി�ി�. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


