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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 348 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി ചാർ�് �ടി�ിക പിരിെ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ,
�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

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

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി.�് സാ��ിക

ബാധ�ത��ാ�േ�ാ�ം ജീവന�ാ�െട ശ�ളം
വർ�ി�ിേ��ിവ�േ�ാ�ം

ഗാർഹിക�ൾെ�െട�� ൈവദ�തി നിര�്
ഉയർ�ി ഉപേഭാ�ാ�െള ��ി��ി��െവ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി�ി�. സം�ാനെ� വിവിധ
വിഭാഗം ഉപേഭാ�ാ��െട താരിഫ്
നിർ�യി�ാ�� അധികാരം ൈവദ�തി നിയമം
2003-െല 45, 62, 86 എ�ീ വ��കൾ �കാരം
സം�ാന െറ�േല�റി ക�ീഷനിൽ നി�ി�മാണ്.
നിലവിൽ 08.07.2019-െല താരിഫ് ഉ�ര�

�കാരമാണ് ൈവദ�തി ചാർ�് ഈടാ�ി

വ��ത്. ഇേ�ാൾ താരിഫ് പരി�രണ
നിർേ�ശ�െളാ�ം തെ� െക.എസ് .ഇ.ബി
ലിമി�ഡ്  ക�ീഷൻ ��ാെക നൽകിയി�ി�.
ൈവദ�തി നിയമം -2003, േദശീയ താരിഫ് നയം
-2016, സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
കാലാകാല�ളിൽ �റെ��വി�� താരിഫ്
നിർ�യ ച��ൾ എ�ിവ�െട
അടി�ാന�ിലാണ് നിര�കളിൽ വ�ത�ാസ�ൾ
വ���ത്. ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
നിര�കൾ ���േ�ാൾ, ൈവദ�തി�െട
ഉൽപാദന വാ�ൽ െചല�കൾ (Generation &
Power Purchase Cost), �വർ�ന പരിപാലന
െചല�കൾ (Operation & Maintenance Cost),
പലിശ െചല�കൾ (interest and finance charges)
�ലധന ഓഹരി�െട മട� വിഹിതം (Return on
equity) �ട�ിയ െമാ�ം െചല�ക�ം,
നിലവി�� െമാ�ം വ�മാന�ം ത�ി��
അ�രം �ടി പരിഗണി�ാണ് നിര�്
തീ�മാനി��ത്. ഇതിൽ ജീവന�ാ�െട ശ�ള
െചല�കൾ, അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായ �കാരം
Operation & Maintenance cost-ലാണ്
കണ�ാ�ി വ��ത്. Operation & Maintenance
Cost, സാ��ിക ബാധ�ത��ാ�� ൈവദ�തി
വാ�ൽ െചലവ്, പലിശ െചല�കൾ
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ഉൾെ�െട�� എ�ാ െചലവിന��ം സം�ാന

െറ�േല�റി ക�ീഷൻ നിർ�യി��ത്
കാലാകാല�ളിൽ �റെ��വി�� താരിഫ്
നിർ �യ ച��ൾ �കാരമാണ്. ഇ�കാരം
നിർ�യി�െ��� െചലവിന�ളി�� അധിക
ബാധ�ത �ർ�മാ�ം താരിഫി�െട ഈടാ��ി�.
�ടാെത െപാ� െതളിെവ��് ഉൾെ�െട��
നടപടി�മം പാലി�  ്ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

അധികഭാരം നൽകാെതയാണ് െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ നിര�കൾ പരി�രി��ത്.

(ബി) ഭീമമായ �ക ൈവദ�തി ചാർ�് �ടി�ിക��
വൻകിട ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�് �ക
പിരിെ���� കാര��ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.
വി�ഖത കാണി��തായ ആേരാപണം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �ടി�ിക
പിരിെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി�ി�. േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട
പ�ാ�ല�ിൽ, 2020 മാർ�  ്മാസം �തൽ
സർ�ാർ �ഖ�ാപി� േലാ�്ഡൗൺ നിയ�ണ
കാല�ളിെല ൈവദ�തി ബി�് �ക ഒ���തിൽ
സർ�ാർ നിർേ�ശ �കാരം, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ഇള�കൾ നൽ�ക�ം, തവണകളായി �ക
അട�വാ�� സൗകര�ം അ�വദി�ക�ം
െച�ി��. േമൽപറ� ആ��ല�ം

�േയാജനെ���ി നിരവധി ഉപേഭാ�ാ��ം

�ാപന��ം ൈവദ�തി ചാർ�് അട�വാൻ
സാവകാശം േനടിയി��്. ഇത് �ടാെത, േകാവിഡ്
വ�ാപനം ��മായ സാഹചര��ിൽ, സം�ാന

സർ�ാർ �ഖ�ാപി� േലാ�് ഡൗൺ �ലം
ൈവദ�തി േമാഷണം, ൈവദ�തി �ര�ാ ഭീഷണി
എ�ിവ ഒഴിെക�� സാഹചര��ളിൽ ൈവദ�തി
വിേ�ദി�ൽ നടപടികൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ
നിർ�ിവ�ക�ം െച�ി��. േകാവിഡിെ�
ര�ാം തരംഗെ� �ടർ�് സം�ാന സർ�ാർ
നിർേ�ശ�ൾ�് അ��തമായി ചില
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഇള�കൾ നൽ�ക�ം,
ൈവദ�തിബി�കൾ അട��തിന് തവണകൾ
അ�വദി�ക�ം, 30 െസ�ംബർ 2021 വെര ബിൽ
അട�വാൻ സാവകാശം നൽ�ക�ം െച�ി��.
എ�ാൽ ൈവദ�തി ചാർ�് �ടി�ിക
�മാതീതമായി വർ�ി�േതാെട �ടി�ിക വ���
എ� .്�ി/ഇ.എ� .്�ി ഉപേഭാ�ാ�െള േഫാണി�െട
ബ�െ��ം, �ടി�ിക േനാ�ീസ്  അയ�ം, തവണ
വ�വ�യിൽ �ക ഒ���തി�േവ� സൗകര�ം
െച�െകാ��ം, �ടി�ിക പിരിെ����തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഇ� �ടാെത
സർ�ിൾ ഓഫീ�ക�മായി ബ�െ��് െഡപ��ി
ചീഫ് എ�ിനീയർമാെര �മതലെ���ി �ടി�ിക
പിരിെ����തിനായി, �ടി�ിക�ാരായ
ഉപേഭാ�ാ��െട വിശദവിവര�ളട�ിയ ലി�്
ത�ാറാ�ി എ�ാ മാസ�ളി�ം നൽ��.
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ� സാ��ിക �ിതി



3 of 3

അതീവ��തരമായ സാഹചര��ിൽ എൽ.�ി
വിഭാഗ�ിൽ �ടി�ിക വ��ിയ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഡി�ണ�ൻ േനാ�ീ�കൾ
നൽ�ക�ം �ടി�ിക പിരിവ് ഊർ�ിതമാ�ക�ം

െച�ി��്. േകാടതി േക�ക�മായി ബ�െ��

ഉപേഭാ�ാ��െട േകസ്
തീർ�കൽ�ി��തിനായി േവ� വിശദാംശ�ൾ
സമയബ�ിതമായി നൽകി�ം �ടി�ിക നിവാരണ
�വർ�ന�ൾ െച�വ��.

(സി)

ഇതിനായി െ�ഷ�ൽ ൈ�വ് നട�െമ�
�ഖ�ാപനം നട�ിലാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) ൈവദ�തി ചാർ�് �ടി�ിക വ��ിയ

ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം �ക
ഈടാ��തിനായി െ�ഷ�ൽ ൈ�വ്
നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി��തിനായി
െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയർ (TRAC) � നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


