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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 201 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േക� ഗവൺെമ�ിെ� സ�കാര�വൽ�രണ നയ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 

�ീ ജി �ീഫൻ 

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

(എ) ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േക� സർ�ാരിെ�
സ�കാര�വൽ�രണ നയ�ൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.
�െട �വർ�നെ��ം സം�ാനെ�

ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�െള�ം എ�െനയാണ്
�തി�ലമായി ബാധി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എ) േക� ൈവദ�തി നിയമ�ിെല േഭദഗതി
നിർേ�ശ�ൾ, േക�സർ�ാർ 2021 ഏ�ിൽ
മാസം �റ�ിറ�ിയ കരട്  ൈവദ�തി നയം, 2020
െസപ്�ംബർ മാസം �റ�ിറ�ിയ Draft Standard
Bidding Documents for Privatisation of
Distribution Licensees എ�ിവ ൈവദ�തി
േമഖല�െട സ�കാര�വത്കരണ�ിേല�്

നയി��താണ് എ�് വിലയി��െ���.
വിതരണ രംഗം ലാഭകരമായ നഗര�േദശ�ളിൽ
മാ�മായി �വർ�നം േക�ീകരി�ാ�ം
അവിെട�െ� ഉയർ� ൈവദ�തി നിര�്
നൽ�� ലാഭകരമായ ഉപേഭാ�ാ�െള

അടർ�ിെയ���തി�ം സ�കാര� ക�നികൾ
�മി�ാനിട��്. �ാമ�േദശ�ളി�ം
നഗര�ളിെല ധനേശഷി �റ�
സാധാരണ�ാർ�ം ൈവദ�തി നൽ��ത്
െപാ�േമഖല�െട ബാധ�ത ആ�ം. ലാഭസാധ�ത
സ�കാര� �ാപന�ൾ�ം ന�സാധ�ത
െപാ�േമഖല�ം എ� അവ� െപാ�േമഖല�െട
തകർ�യിേല�ം �േമണ സാധാരണ�ാരന്
ൈവദ�തി നിേഷധി�െ���തിേല�ം നയി�ം.
വർഷ��െട �യ�ം �ലം േകരളം ൈകവരി�
സ�ർ� ൈവദ�തീകരണം, എ�ാ വിഭാഗ�ൾ�ം
താ�ാൻ ആ�� വില�് ൈവദ�തി വിതരണം
�ട�ിയ േന��ൾ ന�െ�ടാം. വർഷ�ൾെകാ�്
മാ�ം �തൽ�ട�് വീെ���ാൻ സാധി��
�ംഖലാ വികസനപ�തികളിൽ പണം �ട�ാൻ
സ�കാര� നിേ�പകർ ത�ാറാേയ�ി�. ഇത്
ഭാവിയിൽ വിതരണ ന�ം ���തി�ം ൈവദ�തി
വാ�ൽ െചലവ് വർ�ി�ാ�ം ഇടയാ�ം.
അ����ണി�റവ് നിമി�ം ൈവദ�തി വിതരണ
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നിലവാരം ഇടി�ം. വനാ�ര�ളി�ം മ�് വി�ര
�േദശ�ളി�ം ൈവദ�തി എ�ി�ാൻ ഭാവിയിൽ
സാധ�ത ഇ�ാെതയാ�ം എ�ം ആശ�െ���.
നിലവി�� ൈവദ�തി വാ�ൽ കരാ�കൾ
(�േത�കി�  ്ഉയർ� നിര�് ഉ�വ) വഴി��
ബാധ�ത �തിയ വിതരണ ക�നി ഏെ���ാൻ
ത�ാറാകാ� പ�ം െക.എസ് .ഇ.ബി�് വരാൻ
േപാ�� ബാധ�ത �ംഖല�െട വികസന�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം �തിഫലി�ം. ൈവദ�തി േഭദഗതി
ബിൽ 2021, കരട്  നിർേ�ശ�ിൽ Universal
Service Obligation Fund (USOF)�റി�്
പരാമർശി���്. എ�ാൽ േ�ാസ്-സ�ിഡി,
േ�ാസ്-സ�ിഡി സർചാർ�്, അധിക
സർചാർ�് �കകൾ USOF േല�് നി�ിത
കാലയളവി��ിൽ ൈകമാ�ം െച�ിരി�ണം
എ�് കരട്  നിർേ�ശ�ിൽ ഉറ�വ���ി�. ഇത്
േ�ാസ്  സ�ിഡി ഭാവിയിൽ പരിമിതെ���ം.
2021 ഏ�ിൽ മാസം േക�സർ�ാർ
�റ�ിറ�ിയ കരട്  ൈവദ�തി നയ�ിൽ താരിഫ്
സ�ിഡി സർ�ാർ ഉപേഭാ�ാവിെ� ബാ�്
അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് നിേ�പി�ണം എ�്
നിർേ�ശി��. സ�ിഡി ഒഴിവാ�ിയ ��വൻ
�ക�ം �ൻ�റായി നൽ�ക എ�ത് പല
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം സാധി�ാെത വ�ം എ�ത്
ൈവദ�തി വിേ�ദി�െ��� �ിതിയിേല�്

നയി�ം. 2020 െസപ്�ംബർ മാസം േക�സർ�ാർ
�റ�ിറ�ിയ Draft Standard Bidding
Documents for Privatisation of Distribution
Licensees �കാരം െപാ� േമഖലയിൽ
നിലനിൽ�� വിതരണ ൈലസൻസിക�െട �മി
ഒഴിെക�� ആ�ികൾ സം�ാന െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ നി�യി�� നിര�ിൽ ��തായി
വ�� സ�കാര� ൈലസൻസി�്
ൈകമാറണെമ�ം, ത��െട ൈകവശ�� �മി
സ�കാര� ൈലസൻസി�െട ഉപേയാഗ�ിനായി

നൽകാ�� കരാർ വ�വ�കൾ നിർേ�ശി��.
നിലവിെല വിതരണ ക�നി�െട ജീവന�ാെര
സ�കാര� ൈലസൻസി�്
ൈകമാറാ��താെണ�ം അേതസമയം
ഇ�ര�ിൽ ൈകമാ�� ജീവന�ാ�െട
നാളി�വെര�� റി�യർെമൻറ്  ആ��ല��ൾ
അതത് സർ�ാ�കൾ തെ� വഹി�ണെമ�ം
കര�േരഖ പറ��. ഇതി� �റേമ നിലവി���ം
എ�ാൽ സാ��ികമായി ലാഭം ഉ��മായ
ൈവദ�തിവാ�ൽ കരാ�ക�ം സ�കാര�
ൈലസൻസികൾ�് ൈകമാേറ�ി വ�ം.
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�ൻകാല�ളിൽ ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േക�
സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ ഉ�ാ�േ�ാ�ം
ൈവദ�തിവിതരണം തിക�ം സം�ാനതല�ിൽ

ആണ് ൈകകാര�ം െച�ി��ത്.
സ�കാര�വ�രണ�ിനായി സ�ർ��ൾ
ഉ�ായി��േ�ാ�ം സം�ാന സർ�ാ�കൾ�്
ആയത് സംബ�ി�  ്തീ�മാനി�വാ��
അവകാശം നിലനി�ി��. എ�ാൽ അ�രം

അവകാശ�ൾ പരിമിതെ���ി ൈവദ�തി
േമഖല�െട നയപരമായ നിയ�ണം
േക�സർ�ാരിൽ നി�ി�മാ�� സമീപനമാണ്
2021-െല േഭദഗതി നിർേ�ശം �േ�ാ�വ��ത്.

(ബി) േക� സർ�ാരിൻെ◌റ െെവദ�തിരംഗെ�
നയംമാ��ിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) േക� ൈവദ�തി നിയമ�ിെല േഭദഗതി
നിർേ�ശ�ൾ, േക�സർ�ാർ 2021 ഏ�ിൽ
മാസം �റ�ിറ�ിയ കരട്  ൈവദ�തി നയം, 2020
െസപ്�ംബർ മാസം �റ�ിറ�ിയ Draft Standard
Bidding Documents for Privatisation of
Distribution Licensees എ�ിവ ൈവദ�തി
േമഖല�െട സ�കാര�വത്കരണ�ിേല�്

നയി��താണ് എ�് വിലയി��െ���.
വിതരണ രംഗം ലാഭകരമായ നഗര�േദശ�ളിൽ
മാ�മായി �വർ�നം േക�ീകരി�ാ�ം
അവിെട�െ� ഉയർ� ൈവദ�തി നിര�്
നൽ�� ലാഭകരമായ ഉപേഭാ�ാ�െള

അടർ�ിെയ���തി�ം സ�കാര� ക�നികൾ
�മി�ാനിട��്. �ാമ�േദശ�ളി�ം
നഗര�ളിെല ധനേശഷി �റ�
സാധാരണ�ാർ�ം ൈവദ�തി നൽ��ത്
െപാ�േമഖല�െട ബാധ�ത ആ�ം. ലാഭസാധ�ത
സ�കാര� �ാപന�ൾ�ം ന�സാധ�ത
െപാ�േമഖല�ം എ� അവ� െപാ�േമഖല�െട
തകർ�യിേല�ം �േമണ സാധാരണ�ാരന്
ൈവദ�തി നിേഷധി�െ���തിേല�ം നയി�ം.
വർഷ��െട �യ�ം �ലം േകരളം ൈകവരി�
സ�ർ� ൈവദ�തീകരണം, എ�ാ വിഭാഗ�ൾ�ം
താ�ാൻ ആ�� വില�് ൈവദ�തി വിതരണം
�ട�ിയ േന��ൾ ന�െ�ടാം. വർഷ�ൾെകാ�്
മാ�ം �തൽ�ട�് വീെ���ാൻ സാധി��
�ംഖലാ വികസനപ�തികളിൽ പണം �ട�ാൻ
സ�കാര� നിേ�പകർ ത�ാറാേയ�ി�. ഇത്
ഭാവിയിൽ വിതരണ ന�ം ���തി�ം ൈവദ�തി
വാ�ൽ െചലവ് വർ�ി�ാ�ം ഇടയാ�ം.
അ����ണി�റവ് നിമി�ം ൈവദ�തി വിതരണ
നിലവാരം ഇടി�ം. വനാ�ര�ളി�ം മ�് വി�ര
�േദശ�ളി�ം ൈവദ�തി എ�ി�ാൻ ഭാവിയിൽ
സാധ�ത ഇ�ാെതയാ�ം എ�ം ആശ�െ���.
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നിലവി�� ൈവദ�തി വാ�ൽ കരാ�കൾ
(�േത�കി�  ്ഉയർ� നിര�് ഉ�വ) വഴി��
ബാധ�ത �തിയ വിതരണ ക�നി ഏെ���ാൻ
ത�ാറാകാ� പ�ം െക.എസ് .ഇ.ബി�് വരാൻ
േപാ�� ബാധ�ത �ംഖല�െട വികസന�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം �തിഫലി�ം. ൈവദ�തി േഭദഗതി
ബിൽ 2021, കരട്  നിർേ�ശ�ിൽ Universal
Service Obligation Fund (USOF)�റി�്
പരാമർശി���്. എ�ാൽ േ�ാസ്-സ�ിഡി,
േ�ാസ്-സ�ിഡി സർചാർ�്, അധിക
സർചാർ�് �കകൾ USOF േല�് നി�ിത
കാലയളവി��ിൽ ൈകമാ�ം െച�ിരി�ണം
എ�് കരട്  നിർേ�ശ�ിൽ ഉറ�വ���ി�. ഇത്
േ�ാസ്  സ�ിഡി ഭാവിയിൽ പരിമിതെ���ം.
2021 ഏ�ിൽ മാസം േക�സർ�ാർ
�റ�ിറ�ിയ കരട്  ൈവദ�തി നയ�ിൽ താരിഫ്
സ�ിഡി സർ�ാർ ഉപേഭാ�ാവിെ� ബാ�്
അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് നിേ�പി�ണം എ�്
നിർേ�ശി��. സ�ിഡി ഒഴിവാ�ിയ ��വൻ
�ക�ം �ൻ�റായി നൽ�ക എ�ത് പല
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം സാധി�ാെത വ�ം എ�ത്
ൈവദ�തി വിേ�ദി�െ��� �ിതിയിേല�്

നയി�ം. 2020 െസപ്�ംബർ മാസം േക�സർ�ാർ
�റ�ിറ�ിയ Draft Standard Bidding
Documents for Privatisation of Distribution
Licensees �കാരം െപാ� േമഖലയിൽ
നിലനിൽ�� വിതരണ ൈലസൻസിക�െട �മി
ഒഴിെക�� ആ�ികൾ സം�ാന െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ നി�യി�� നിര�ിൽ ��തായി
വ�� സ�കാര� ൈലസൻസി�്
ൈകമാറണെമ�ം, ത��െട ൈകവശ�� �മി
സ�കാര� ൈലസൻസി�െട ഉപേയാഗ�ിനായി

നൽകാ�� കരാർ വ�വ�കൾ നിർേ�ശി��.
നിലവിെല വിതരണ ക�നി�െട ജീവന�ാെര
സ�കാര� ൈലസൻസി�്
ൈകമാറാ��താെണ�ം അേതസമയം
ഇ�ര�ിൽ ൈകമാ�� ജീവന�ാ�െട
നാളി�വെര�� റി�യർെമൻറ്  ആ��ല��ൾ
അതത് സർ�ാ�കൾ തെ� വഹി�ണെമ�ം
കര�േരഖ പറ��. ഇതി� �റേമ നിലവി���ം
എ�ാൽ സാ��ികമായി ലാഭം ഉ��മായ
ൈവദ�തിവാ�ൽ കരാ�ക�ം സ�കാര�
ൈലസൻസികൾ�് ൈകമാേറ�ി വ�ം.
�ൻകാല�ളിൽ ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േക�
സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ ഉ�ാ�േ�ാ�ം
ൈവദ�തിവിതരണം തിക�ം സം�ാനതല�ിൽ
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ആണ് ൈകകാര�ം െച�ി��ത്.
സ�കാര�വ�രണ�ിനായി സ�ർ��ൾ
ഉ�ായി��േ�ാ�ം സം�ാന സർ�ാ�കൾ�്
ആയത് സംബ�ി�  ്തീ�മാനി�വാ��
അവകാശം നിലനി�ി��. എ�ാൽ അ�രം

അവകാശ�ൾ പരിമിതെ���ി ൈവദ�തി
േമഖല�െട നയപരമായ നിയ�ണം
േക�സർ�ാരിൽ നി�ി�മാ�� സമീപനമാണ്
2021-െല േഭദഗതി നിർേ�ശം �േ�ാ�വ��ത്.

(സി) ഈ നയംമാ��ിെ� �ടർ�യായി സം�ാന

സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ണെമ�ാണ് േക� സർ�ാർ
നിർേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േക� ൈവദ�തി നിയമ�ിെല േഭദഗതി
നിർേ�ശ�ൾ, േക�സർ�ാർ 2021 ഏ�ിൽ
മാസം �റ�ിറ�ിയ കരട്  ൈവദ�തി നയം, 2020
െസപ്�ംബർ മാസം �റ�ിറ�ിയ Draft Standard
Bidding Documents for Privatisation of
Distribution Licensees എ�ിവ ൈവദ�തി
േമഖല�െട സ�കാര�വത്കരണ�ിേല�്

നയി��താണ് എ�് വിലയി��െ���.
വിതരണ രംഗം ലാഭകരമായ നഗര�േദശ�ളിൽ
മാ�മായി �വർ�നം േക�ീകരി�ാ�ം
അവിെട�െ� ഉയർ� ൈവദ�തി നിര�്
നൽ�� ലാഭകരമായ ഉപേഭാ�ാ�െള

അടർ�ിെയ���തി�ം സ�കാര� ക�നികൾ
�മി�ാനിട��്. �ാമ�േദശ�ളി�ം
നഗര�ളിെല ധനേശഷി �റ�
സാധാരണ�ാർ�ം ൈവദ�തി നൽ��ത്
െപാ�േമഖല�െട ബാധ�ത ആ�ം. ലാഭസാധ�ത
സ�കാര� �ാപന�ൾ�ം ന�സാധ�ത
െപാ�േമഖല�ം എ� അവ� െപാ�േമഖല�െട
തകർ�യിേല�ം �േമണ സാധാരണ�ാരന്
ൈവദ�തി നിേഷധി�െ���തിേല�ം നയി�ം.
വർഷ��െട �യ�ം �ലം േകരളം ൈകവരി�
സ�ർ� ൈവദ�തീകരണം, എ�ാ വിഭാഗ�ൾ�ം
താ�ാൻ ആ�� വില�് ൈവദ�തി വിതരണം
�ട�ിയ േന��ൾ ന�െ�ടാം. വർഷ�ൾെകാ�്
മാ�ം �തൽ�ട�് വീെ���ാൻ സാധി��
�ംഖലാ വികസനപ�തികളിൽ പണം �ട�ാൻ
സ�കാര� നിേ�പകർ ത�ാറാേയ�ി�. ഇത്
ഭാവിയിൽ വിതരണ ന�ം ���തി�ം ൈവദ�തി
വാ�ൽ െചലവ് വർ�ി�ാ�ം ഇടയാ�ം.
അ����ണി�റവ് നിമി�ം ൈവദ�തി വിതരണ
നിലവാരം ഇടി�ം. വനാ�ര�ളി�ം മ�് വി�ര
�േദശ�ളി�ം ൈവദ�തി എ�ി�ാൻ ഭാവിയിൽ
സാധ�ത ഇ�ാെതയാ�ം എ�ം ആശ�െ���.
നിലവി�� ൈവദ�തി വാ�ൽ കരാ�കൾ
(�േത�കി�  ്ഉയർ� നിര�് ഉ�വ) വഴി��
ബാധ�ത �തിയ വിതരണ ക�നി ഏെ���ാൻ



6 of 9

ത�ാറാകാ� പ�ം െക.എസ് .ഇ.ബി�് വരാൻ
േപാ�� ബാധ�ത �ംഖല�െട വികസന�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം �തിഫലി�ം. ൈവദ�തി േഭദഗതി
ബിൽ 2021, കരട്  നിർേ�ശ�ിൽ Universal
Service Obligation Fund (USOF)�റി�്
പരാമർശി���്. എ�ാൽ േ�ാസ്-സ�ിഡി,
േ�ാസ്-സ�ിഡി സർചാർ�്, അധിക
സർചാർ�് �കകൾ USOF േല�് നി�ിത
കാലയളവി��ിൽ ൈകമാ�ം െച�ിരി�ണം
എ�് കരട്  നിർേ�ശ�ിൽ ഉറ�വ���ി�. ഇത്
േ�ാസ്  സ�ിഡി ഭാവിയിൽ പരിമിതെ���ം.
2021 ഏ�ിൽ മാസം േക�സർ�ാർ
�റ�ിറ�ിയ കരട്  ൈവദ�തി നയ�ിൽ താരിഫ്
സ�ിഡി സർ�ാർ ഉപേഭാ�ാവിെ� ബാ�്
അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് നിേ�പി�ണം എ�്
നിർേ�ശി��. സ�ിഡി ഒഴിവാ�ിയ ��വൻ
�ക�ം �ൻ�റായി നൽ�ക എ�ത് പല
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം സാധി�ാെത വ�ം എ�ത്
ൈവദ�തി വിേ�ദി�െ��� �ിതിയിേല�്

നയി�ം. 2020 െസപ്�ംബർ മാസം േക�സർ�ാർ
�റ�ിറ�ിയ Draft Standard Bidding
Documents for Privatisation of Distribution
Licensees �കാരം െപാ� േമഖലയിൽ
നിലനിൽ�� വിതരണ ൈലസൻസിക�െട �മി
ഒഴിെക�� ആ�ികൾ സം�ാന െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ നി�യി�� നിര�ിൽ ��തായി
വ�� സ�കാര� ൈലസൻസി�്
ൈകമാറണെമ�ം, ത��െട ൈകവശ�� �മി
സ�കാര� ൈലസൻസി�െട ഉപേയാഗ�ിനായി

നൽകാ�� കരാർ വ�വ�കൾ നിർേ�ശി��.
നിലവിെല വിതരണ ക�നി�െട ജീവന�ാെര
സ�കാര� ൈലസൻസി�്
ൈകമാറാ��താെണ�ം അേതസമയം
ഇ�ര�ിൽ ൈകമാ�� ജീവന�ാ�െട
നാളി�വെര�� റി�യർെമൻറ്  ആ��ല��ൾ
അതത് സർ�ാ�കൾ തെ� വഹി�ണെമ�ം
കര�േരഖ പറ��. ഇതി� �റേമ നിലവി���ം
എ�ാൽ സാ��ികമായി ലാഭം ഉ��മായ
ൈവദ�തിവാ�ൽ കരാ�ക�ം സ�കാര�
ൈലസൻസികൾ�് ൈകമാേറ�ി വ�ം.
�ൻകാല�ളിൽ ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േക�
സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ ഉ�ാ�േ�ാ�ം
ൈവദ�തിവിതരണം തിക�ം സം�ാനതല�ിൽ

ആണ് ൈകകാര�ം െച�ി��ത്.
സ�കാര�വ�രണ�ിനായി സ�ർ��ൾ
ഉ�ായി��േ�ാ�ം സം�ാന സർ�ാ�കൾ�്
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ആയത് സംബ�ി�  ്തീ�മാനി�വാ��
അവകാശം നിലനി�ി��. എ�ാൽ അ�രം

അവകാശ�ൾ പരിമിതെ���ി ൈവദ�തി
േമഖല�െട നയപരമായ നിയ�ണം
േക�സർ�ാരിൽ നി�ി�മാ�� സമീപനമാണ്
2021-െല േഭദഗതി നിർേ�ശം �േ�ാ�വ��ത്.

(ഡി) സം�ാന സർ�ാരിന് ൈവദ�തി േമഖലെയ
െപാ�േമഖലയിൽ നിലനിർ�വാൻ കഴി�േമാ
എ�ം എ�ിൽ ആയതിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാന സർ�ാർ ��ി�ാ�ിയി��
വിഷയ�ൾ പരിഗണി�േശഷം േക�സർ�ാർ
ത��െട നയ�ിൽ ഉചിതമായ മാ�ം
വ��െമ�ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി േമഖല
െപാ�േമഖലയിൽ തെ� നിലനിർ�ാൻ

സാധി�െമ�മാണ് �തീ�ി��ത്. ൈവദ�തി
ബിൽ 2021 �േ�ാ�് വ�േ�ാൾ െക.എസ് .ഇ.ബി
ഇത് സം�ാനെ� ഉപേഭാ�ാ�െള�ം

െപാ�േമഖലാ �ാപനെ��ം എ�െനെയാെ�
ബാധി�െമ�ത് സംബ�ി�  ്വിശദമായ ക�്

�േഖന 20.02.2021ൽ േക� സർ�ാരിെന
അറിയി�ി��. �ടർ�് ഇത് സംബ�ി�

സം�ാന�ിെ� നിലപാ�ം, േഭദഗതി �ലം
സാധാരണ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം െപാ�േമഖല�ം
ഉ�ാകാനിട�� ആഘാത�ം, ബദൽ
നിർേ�ശ��ം കാര� കാരണ സഹിതം 15.03.2021-
െല എ1/131/2020/ഊ.വ ന�ർ അർ�ഔേദ�ാഗിക
ക�് �കാരം സം�ാന സർ�ാർ േരഖാ�ലം
േക�െ� അറിയി�ി��്. ഈ സർ�ാർ
അധികാരേമ� േശഷം സം�ാന ൈവദ�തി വ��്
മ�ി 23.07.2021 തീയതിയിെല 272/M(Ele)
/L/2021 ക�് �കാരം ഡീ-ൈലസൻസിം�ം,
�ടർ�് വിതരണ ക�നികൾ ത�ി��കാരം
നട�ാൻ ഇട�� ഉപേഭാ�ാ��െട

തിരെ���്, േ�ാസ്-സ�ിഡി ഇ�ാതാ��
സാഹചര�ം, നിലവി�� ൈവദ�തി വാ�ൽ
കരാ�കൾ (�േത�കി�  ്ഉയർ� നിര�് ഉ�വ)
വഴി�� ബാധ�ത �തിയ വിതരണ ക�നി
ഏെ���ാൻ ത�ാറാകാ� പ�ം
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-ന് വരാൻേപാ�� ബാധ�ത,
വിതരണ �ംഖല�െട വികസന�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം വരാൻ സാധ�ത�� ���ൾ
�ട�ിയവ സംബ�ി� സം�ാന�ിെ�

ആശ�ക�ം, േകരളം ൈവദ�തി വിതരണം
െപാ�േമഖലയിൽ നിർ�ിെ�ാ�് ൈകവരി�
േന���ം േക� ഊർ� വ��് മ�ിെയ
അറിയി�ി��്. ൈവദ�തിേമഖല സംബ�ി�്

തീ�മാന�െള��ാൻ സം�ാന�ൾ��

അധികാരം കവ��ത് ഭരണഘടന�െട
അടി�ാനെ� �ർബലെ���െമ�ം ഈ
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കാരണ�ൾ കണ�ിെല��് ൈവദ�തി നിയമം
േഭദഗതി െച�വാ�� നീ��ിൽ നി�ം
േക�സർ�ാർ പി�ാറണെമ�ം ൈവദ�തി ബിൽ
േഭദഗതി നിർേ�ശം പിൻവലി�ണെമ�ം
സം�ാന നിയമസഭ 05.08.2021-ന് ഒ�
�േമയ�ി�െട േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി��. �ൻപ് 17.02.2021 തീയതി
േക� ഊർ� വ��് മ�ി വിവിധ സം�ാന

ഊർ� വ��് െസ��റിമാ�ം ഉത്പാദന-
�സരണ-വിതരണ ക�നിക�െട േമധാവിക�മായി
നട�ിയ ഓൺൈലൻ മീ�ി�ി�ം ബ�മാനെ��
�ധാനമ�ി 18.02.2021 തീയതിയിൽ നട�ിയ

െവബിനാറി�ം ��ത േഭദഗതി നിർേ�ശ�ൾ
സംബ�ി� പരാമർശ�ൾ ഉ�ായി��.
തദവസര�ളി�ം േകരളം ഉൾെ�െട��
സം�ാന�ൾ ത��െട ആശ�ക�ം ബദൽ
നിർേ�ശ��ം അവതരി�ി�ക��ായി.
ഇതിേനാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് താ�ാ��
വിലയിൽ ൈവദ�തി നൽ��തിേനാെടാ�ം
െമ�െ�� േസവനം നൽകി�ം ൈവവിധ�മാർ�
േസവന�ൾ നൽകി�ം ജന�െള
െപാ�േമഖല�മായി േചർ�് നിർ�വാൻ
െക.എസ് .ഇ.ബി നടപടികൾ സ�ീകരി�. രാജ�െ�
ൈവദ�തി വിതരണ ക�നികെള
�വർ�നമികവിെ� അടി�ാന�ിൽ താരതമ�ം
െച�േ�ാൾ െമ�െ�� �ാനമാണ്

െക.എസ് .ഇ.ബി�് ഉ�ത് (A റാ�ിംഗ്).
ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി, ഉപേഭാ�
േസവന േക�ം ശ�ിെ���ക, HT / EHT
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി �ീൻചാനൽ സംവിധാനം,
േക�ീ�ത ബി�ിംഗ് സംവിധാനം, െമ�െ��
ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ, വാതിൽ�ടി
േസവന�ൾ �ട�ിയവ ചില ഉദാഹരണ�ൾ
ആണ്. ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭി��തി��
അേപ�ാേഫാറം ലളിതമാ�ക�ം കണ���
നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�ക�ം െച�.
നടപടികൾ ��തൽ ല�കരി��തിെ� ഭാഗമായി
�ാ�് സ��യ�ളിൽ താമസി��വർ�ം മ�ം
ഉടമ�ാവകാശ േരഖ കി��തിെല കാലതാമസം
പരിഗണി�  ്വിൽ�നകരാറിെ� അടി�ാന�ിൽ

ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽകാ�ം ഉടമ�ാവകാശ

മാ�ം നട�ാ�ം ര�ാമെതാ� തിരി�റിയൽ േരഖ
ഉടമ�ാവകാശ േരഖ�് പകരമായി
പരിഗണി�ാ�ം ഉേ�ശി��. സൗര
പ�തിയി�െട �ര�റ സൗേരാർ� �ാ�കൾ
സാർവ�ികമാ�ാ�ം �തൽ�ട�് �ടാെതേയാ,



9 of 9

�റ� �തൽ�ട�ിേലാ സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി�ാ�ം അവസരെമാ��ി. ഇല�ിക്
വാഹന��െട വ�ാപനം ഉറ�വ��ാൻ

സം�ാന വ�ാപകമായി ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ
�ാപി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�. �ടാെത
�സരണ-വിതരണ ന�ം 14.37% ആയി��ത്
2020-21 ൽ 10.32% ആയി �റ�. ഇതിൽ
വിതരണ ന�ം രാജ��ി� തെ� മാ�കയാ��
7.72% മാ�മാണ്. സ�ർ�
ൈവദ�തീകരണ�ി�െട സം�ാന�ിെല എ�ാ
വീ�കളി�ം ൈവദ�തി എ�ി�തി� �റേമ
ഇടതടവി�ാെത എ�ാവർ�ം ൈവദ�തി
എ�ി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�. ക��
േവനലി�ം പ�ർക�്, േലാഡ്െഷ�ിംഗ് എ�ിവ
ഒഴിവാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�. ആേഗാള
നിലവാര�ി���ം തട�രഹിതമായ�ം
�ണേമ�േയറിയ�ം അപകടരഹിത�മായ
ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ��തി�ത�� വിധ�ിൽ വിതരണ
േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി ദ�തി
പ�തി�മായി �േ�ാ�് േപാ��. ദീർഘകാല
ജനേറഷൻ ശ�ിെ���ിെ�ാ�ം ചില��റ�
പ�തികൾ െകാ�മാ�േമ ൈവദ�തി േമഖല�്
പിടി�നിൽ�ാനാ�. ൈഹേ�ാ ജനേറഷൻ
ശ�ിെ���ിെകാേ�

ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ േകരള�ിന്

േസാളാർ/വിൻഡ്  പ�തിക�െടേപാ�ം േന�ം
ൈവദ�തി ക�ി സമയ�് �േയാജനെ���ാൻ

സാധി�ക��. ഇ�ര�ിൽ മി��� നിേ�പം
2022 – 2027-ൽ സം�ാന സർ�ാർ
നൽകിെ�ാ�് ൈവദ�തി േമഖലെയ
��ിരമാ�ം ലാഭകരമാ�ം നിലനിർ�ാ��

�വർ�ന�ളാണ് ശ�ിയായി നടേ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


