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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 486 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തൽ ൈവദ�തി കണ�ൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ വി ശശി, 

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

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

(എ) ൈവദ�തി േമഖല സ�കാര�വ�രി�ാ�� േക�
സർ�ാരിെ� നീ��െള �തിേരാധിേ��തിെ�
ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. േക� ൈവദ�തി
നിയമ�ിെല േഭദഗതി നിർേ�ശ�ൾ,
േക�സർ�ാർ 2021 ഏ�ിൽമാസം �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 എ�ാം ൈവദ�തി േമഖല�െട
സ�കാര�വത്ക രണ�ിന് ആ�ം ���വയാണ്
എ�് വിലയി��െ���. ലാേഭ�േയാ� �ടി
�വർ�ി�� സ�കാര� േമഖല ത�ൾ�്
ആകർഷകമായ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ�മായി
േസവനം പരിമിതെ���ക സ�ാഭാവികമാണ്.
വിതര ണരംഗം ലാഭകരമായ നഗര �േദശ�ളിൽ
മാ�മായി �വർ�നം േക�ീകരി�ാ�ം
അവിെട�െ� ഉയർ� ൈവദ�തിനിര�്
നൽ�� ലാഭകരമായ ഉപേഭാ�ാ�െള

അടർ�ിെയ���തി�ം സ�കാര� ക�നികൾ
�മി�ം. �ാമ�േദശ�ളി�ം നഗര�ളിെല
ധനേശഷി �റ� സാധാരണ�ാർ�ം ൈവദ�തി
നൽ��ത് െപാ�േമഖല�െട മാ�ം 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 �ട�ിയ േന��ൾ
ൈകവി�് കള�� �ിതിയിേല�് കാര��ൾ
എ�െമ�് സം�ാനം ഭയെ���. വർഷ�ൾ
െകാ�് മാ�ം �തൽ�ട�് വീെ���ാൻ
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സാധി�� �ംഖലാ വികസന പ�തികളിൽ
പണം �ട�ാൻ സ�കാര�നിേ�പകർ ത�ാറാകി�.
ഇത് ഭാവിയിൽ വിതരണന�ം ���തി�ം തദ�ാര
ൈവദ�തി വാ�ൽ െചലവ് വർ�ി�ാ�ം
ഇടയാ�ം. േവാൾേ�ജ്  ഇ�ാ�,
അടി�ടി��ാ�� ൈവദ�തി�ട�ം, �ംഖല�െട
േശഷി�റവ് �ലം ഉ�ാ�� േലാഡ്െഷ�ിംഗ്
എ�ിവ ഭാവിയിൽ �ടർ�ഥയാ�ം. ലാേഭ�
�ടാെത വനാ�ര�ളി�ം മ�് വി�ര�േദശ�ളി�ം
ൈവദ�തി എ�ി�ാൻ ഭാവിയിൽ സാധ�ത
ഇ�ാെതയാ�ം എ�ം ഭയെ���. 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,
വിതരണ �ംഖല�െട വികസന�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം വരാൻ സാധ�ത�� ���ൾ
എ�ിവ ആശ� ഉളവാ��. ഇല�ിസി�ി
അമ�്െമ�് ബിൽ 2021, കരട്  നിർേ�ശ�ിൽ

Universal Service Obligation Fund (USOF)െന
�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 ആ��ല�ം ലഭി��
വിഭാഗ�ൾ�് ഭാവിയിൽ ആയ� ലഭി�ാെത,
ൈവദ�തി അ�ാപ�മാ�� �ിതി വ�െമ�്
ക���. 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

��മായ നിര�ിൽ വി� നൽകണെമ�ം
നി�ർഷി��. നിലവിെല വിതരണ ക�നി�െട
ജീവന�ാെര സ�കാര� ൈലസൻസി�്
ൈകമാറണെമ�ം അേത സമയം ഇ�ര�ിൽ

ൈകമാ�� ജീവന�ാ�െട നാളി�വെര��
റി�യർ െമൻറ്  ആ��ല��ൾ അതത്
സർ�ാ�കൾ തെ� വഹി�ണെമ�ം
കര�േരഖയിൽ വിഭാവനം െച��. ഇതി� �റേമ
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നിലവി���ം എ�ാൽ സാ��ികമായി ലാഭം
ഉ��മായ ൈവദ�തി വാ�ൽ കരാ�ക�ം സ�കാര�
ൈലസൻ�കൾ�് ൈകമാേറ�ിവ�ം.
�ൻകാല�ളിൽ ൈവദ�തിേമഖലയിൽ
േക�സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ ഉ�ാ� േ�ാ�ം
ൈവദ�തിവിതരണം തിക�ം സം�ാന തല�ിൽ

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

അവകാശ�ൾ േപാ�ം ഇ�ാതാ�ി
ൈവദ�തിേമഖല�െട നിയ�ണം �ർ�മാ�ം
േക�സർ�ാരിൽ നി�ി�  മാ�� സമീപനമാണ്
2021െല േഭദഗതി നിർേ�ശം �േ�ാ�വ��ത്
എ�് വിലയി���.

(ബി)

കാർഷിക േമഖലെയ സഹായി�ക എ�
സം�ാന സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത
നയ�ിന�സരി�  ്കാർഷിക േമഖലയിെല
�ല�വർ�ിത സംരംഭ�ൾ�് �റ� നിര�ിൽ
ൈവദ�തി ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി��്.
എ�ാൽ ഇല�ിസി�ി ആ�്, 2003 െസ�ൻ 62
�കാരം സം�ാനെ� ൈവദ�തി�െട ചി�റ
വിൽ�ന വില നി�യി��ത് സം�ാന

െറ�േല�റി ക�ീഷനാണ്. ഇ�കാരം നി�യി��
നിര�ിേ�ൽ ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് �േത�ക
ഇളവ് നൽകാൻ സർ�ാ�കൾ ഉേ�ശി��
എ�ിൽ സ�ിഡിയായി നൽകാൻ ഉേ�ശി��
�ക�് �ല�മായ �ക ബ�െ�� സർ�ാർ
വിതരണ ൈലസൻസി�് നൽേക���്.

(സി) ൈവദ�തി ഇ�ാ� ആദിവാസി ഊ�കൾ�്
ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭ�മാ��തിന് �േത�ക
പരിഗണന നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. സം�ാനെ� പിേ�ാ� �േദശ�ളിെല
ൈവദ�തി അപര�ാ�ത പരിഹരി��തിനായി
ബ�മാനെ�� ൈവദ�തി വ��് മ�ി�ം,
ബ�മാനെ�� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പിേ�ാ�
വിഭാഗ വികസന വ��് മ�ി�ം, വിളി� േചർ�
േയാഗ�ിൽ 60 ആദിവാസി േകാളനികളിൽ
ൈവദ�തി ഇെ���� ��യിൽ െ��ക�ം
ഗവെ��് നിർേദശമ�സരി�  ്ഇവ�െട എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ാൻ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ., ഫീൽഡ്
ഉേദ�ാഗ �ർ� നിർേദശം നൽ�ക�ം
െച�ി��. ഇത�സരി�  ്64 ആദിവാസി

േകാളനികൾ കെ��ക�ം �ിഡ്  ൈവദ�തി
എ�ി�ാൻ സാധ�മായ േകാളനികൾ�ായി 41
േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം ഫ�്
ലഭ�മാ��തി േല�ായി പ�ികവർ� വികസന
വ��് ഡയറ�െറ അറിയി�ക�ം െച�ി��്.
��ത േഗാ�വർ� ഊ�കൾ വനാ�ർഭാഗ�
�ിതി െച�� വി�ര േകാളനികളായതിനാൽ, ഈ
�േദശ�ളിെല ൈവദ�തീകരണ�ി� വന�ിൽ



4 of 4

�ടി ൈലൻ വലി��തി� വനം വ��ിെ�
അ�മതി ആവശ�മായി വ�െമ��ം വളെര �റ�
കണ�ൻ നൽ�വാനായി ��തൽ �ക
െചലവഴിേ��ി വ�െമ��ം ഈ �േദശ�ളിൽ
�ിഡ്  ൈവദ�തി എ�ി ��തി��
െവ�വിളിയാണ്. അതിനാൽ ൈവദ�തീകരണ
�വർ�നം േവഗ�ിലാ ��തിനായി സം�ാന

ജി�ാതല സമിതികൾ �പീകരി�ി��്. പ�ിക
വർ�വികസന വ��ിൽ നി�ം
ൈവദ�തീകരണ�ി� ആവശ�മായ �ക
ലഭ�മാ�� �റ�് േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം
�ർ�ീകരി�ാ��താണ്.

(ഡി)

വിതരണ �ംഖല�െട പരിധിയിൽെ�ടാ�
വീ�കളിേല�് ൈവദ�തി എ�ി�ാൻ ഉചിതമായ
സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) വിതരണ �ംഖല�െട പരിധിയിൽെ�ടാ�
വീ�കളിേല�് പാര�േര�തര ഊർ�
േ�ാത�കൾ ഉപേയാഗി�  ്ൈവദ�തി നൽ�വാൻ
സാധി�ം. സൗേരാർ� പ�തികൾ�ായി
വീ�ക�െട �ര�റേമാ �റ�ായ സൗേരാർ�
ലഭ�ത�� �ല�േളാ സ�ീകരി�ാ��താണ്.
കാ�ിൽ നി�� ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാൻ
അതിന�േയാജ�മായ �ല�ൾ

തിരെ��േ��തായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


