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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 33 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ� കരട്  താരിഫ് നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി ,
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ, 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്, 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 

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

(എ) ൈവദ�തി നിര�് നിർ�യി��തി��
റ�േല�റി ക�ീഷെ� കരട്  താരിഫ് നയ�ിൽ

സ�കാര� േമഖല�് ��തൽ ലാഭവിഹിതം
അ�വദി��തിന് വ�വ� െച�ിരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി�ി�. േകരള സം�ാന ൈവദ�തി
റ�േല�റി ക�ീഷൻ 2022-23 �തൽ 5
വർഷേ��് ൈവദ�തി നിര�് നിർ�യി��തിന്
�േ�ാടിയായി�� മാനദ��ൾ

നി�യി��തിന് േവ�ി�� ൈവദ�തി താരിഫ്
റ�േലഷെ� കരട്  വി�ാപനം 2021 ആഗ�്

മാസം 6-ാം തീയതി �സി�ീകരി�ി��്. ��ത
കരട്  റ�േലഷനിെല 28-ാം വ��് �കാരം േകരള
സം�ാന ൈവദ�തി േബാർഡ്  ലിമി�ഡിന്
അവ�െട സ��ം നിേ�പ�ിന് (Equity)
ആ�പാതികമായി 14% ആദായം (Return on
Equity-RoE) ആണ് നൽ��ത്. ക�ീഷൻ 2018-
ൽ �റെ��വി� ൈവദ�തി താരിഫ് റ�േലഷനി�ം
സ��ം നിേ�പ�ിന് ആ�പാതികമായി 14%
ആദായം (RoE) തെ� ആണ് അ�വദി�ി��ത്.
എ�ാൽ െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെന �ടാെത
േകരള�ിൽ മ� 9 വിതരണ ൈലസൻസികൾ �ടി
നിലവി��്. െടേ�ാപാർ�് േപാെല�� ചില
വിതരണ ൈലസൻസികൾ�് നിയമപരമായ
ഇക�ി�ി നിലവി�ാ�തിനാൽ അവ�െട േത�ാനം
ഒഴി�� ആ�ി�െട 3% (RoNFA- Return on Net
Fixed Assets) ആദായം മാ�മാണ് ഇ�വെര
നിലവിൽ അ�വദി�ി��ത്. ��ത �ക
പലേ�ാ�ം അവ�െട കാര��മമായ
�വർ�ന�ിന് പര�ാ�മാകാറി�. ��ത
വിതരണ ൈലസൻസിക�െട ആേരാഗ�പരമായ

നിലനിൽ�ിന് ആദായം (RoNFA- Return on Net
Fixed Assets) ��ി നൽേക�ത്
അനിവാര�മാെണ�് ക�ീഷന്
േബാ��െ��തിനാൽ കരട്  റ�േലഷനിൽ 7%
ആയി ആദായം (RoNFA- Return on Net Fixed
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Assets) ഉയർ�വാൻ നിർേ�ശ��്. േകരള
സം�ാന ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷൻ
ൈവദ�തി നിയമം 2003-െ� െസ�ൻ 82 �കാരം
സം�ാന സർ�ാരിനാൽ �ാപിതമായ ഒ�
ക�ീഷനാണ്. സം�ാന സർ�ാരിെ� െപാ�ജന
താ�ര�ം ഉൾെ�ാ�� നയപരമായ
വിഷയ�ളിൽ സം�ാന സർ�ാരിെ� നയ�ൾ
കണ�ിെല��ാണ് തീ�മാനെമ���ത്. മാ�മ�
േകരള സം�ാന ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷൻ
േകരള�ിെല ഉപേഭാ�ാ��െട�ം നിലവി��
ൈവദ�തി വിതരണ ൈലസൻസിക�െട�ം താ�ര�ം
കണ�ിെല��് മാ�േമ തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ാ��. ഇേ�ാൾ �സി�ീകരി� കരട്
റ�േലഷനിൽ സ�കാര� ൈലസൻസികെള
ആകർഷി��� യാെതാ� വ��ക�ം ഇ�.

(ബി)

��ത നയ�ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.�ം വിവിധ
വിതരണ ഏജൻസികൾ�ം വ�ത�� ൈവദ�തി
നിര�കൾ ഈടാ�ാ�� നിർേ�ശ�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. ��ത കരട്  വി�ാപന�ിെ� 85-ാം
വ��ിലാണ് നിർേ�ശം െവ�ി��ത്. േകരള
സം�ാന�ിൽ നിലവി�� 10 വിതരണ
ൈലസൻസികൾ വ�വസായ വികസനെ�
ത�രിതെ���വാൻ ഉേ�ശി�്
�ാപി�ി��വയാണ്. ഇ�െന നിലവി�� ഈ
വ�വസായ പാർ�കളിൽ വ�വസായ
വികസന�ി�ം െതാഴിൽ അവസര�ൾ
വർ�ി�ി��തി�ം സം�ാന�ിെ� നി�തി
വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം ല��മി�ാണ്
��ത ൈലസൻസിക�െട �വർ�ന�മത

പരിഗണി�  ്വ�ത�� നിര�കൾ ആകാെമ�് കരട്
റ�േലഷനിൽ ഉൾെ���ിയിരി��ത്.
േമൽ�റ� നിർേ�ശ�ൾ കരട്  �പ�ിൽ

മാ�മായതിനാൽ ��ത കാര��ളിൽ ൈവദ�തി
നിയമ�ിെല 87-ാം വ��് �കാരം �പീകരി�
സം�ാന ഉപേദശക സമിതി (എസ് .എ.സി)-
�െട�ം െപാ�െതളിെവ��ിെ��ം മ�്
നിർേ�ശ��െട�ം ഉപേദശ��െട�ം
അഭി�ായ��െട�ം അടി�ാന�ിൽ മാ�േമ
അ�ിമതീ�മാനം ൈകെ�ാ�ക��.

(സി) ��ത നയം സ�കാര�വൽ�രണെ�
േ�ാ�ാഹി�ി���ം സർ�ാർ നയ�ൾ�്
വി���മാെണ� ആേരാപണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) ��ത നയ�ിൽ സ�കാര�വൽ�രണെ�
േ�ാൽസാഹി�ി�� തര�ിൽ യാെതാ�
ഉേ�ശേമാ നിർേ�ശേമാ ഇ�. ��ത നയം െകാ�്
ഉേ�ശി��ത് സർ�ാരിെ� സാ��ിക

സഹായേ�ാെട അടി�ാന സൗകര��ൾ
ഏർെ���ിയി�� വ�വസായ പാർ�കളിൽ
അവ�െട നിയ�ണ�ി�� ൈലസൻസികൾ�്
അടി�ാന സൗകര� െചലവ് �റവായതിനാൽ
അതി�െട ഉ�ാ�� ആദായം ��ത
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പാർ�കളിൽ വ�� �ാപന�ൾ�് �റ�
െചലവിൽ ൈവദ�തി നൽ�ക എ�താണ്. ഇത്
േകരള സം�ാന�് ��തൽ വ�വസായ
നിേ�പകെര ആകർഷി��തിന്

കാരണമാകാ��താണ്. േകരള സം�ാന

ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷൻ സർ�ാർ നയ�ൾ
�ടി പരിഗണി�ാണ് �വർ�ി��ത്. സം�ാന

സർ�ാരിെ� നയ��ം െപാ� ജനതാൽപര��ം
കണ�ിെല��് മാ�േമ ഏെതാ� നയ�ം
ൈകെ�ാ�ാ��. അതിനാൽ സം�ാന

സർ�ാരിെ� നയ�ൾ�് വി��മായി
സ�കാര�വൽ�രണം േ�ാൽസാഹി�ി��
തര�ിൽ യാെതാ� നിർേ�ശ�ം ഈ കരട്
റ�േലഷനിൽ ഇ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


