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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 624 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക� സർ�ാരിെ� ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി നിയമം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ എം �േകഷ്  , 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

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

(എ) േക� സർ�ാരിെ� നിർ�ി� ൈവദ�തി നിയമ
േഭദഗതി ��ി�ാനിട�� ���ൾ
എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) ഡീ-ൈലസൻസിംഗ് വഴി ൈവദ�തി േമഖല�െട
സ�കാര�വത്കരണ�ിന് ആ�ം ���
നിർേ�ശ�ളാണ് 2021െല ൈവദ�തി നിയമ
േഭദഗതി നിർേ�ശ�ിൽ ഉ�ത്. ���ിൽ

ത�ി��കാര�� തിരെ���ിന് ഉ�
അവസരം (cherry picking) �റ� കി�ക വഴി
സ�കാര�േമഖല�് ത�ൾ�് ലാഭകരമായ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ�മായി േസവനം
പരിമിതെ���ാൻ സാധി�ക�ം െച�ം. ഇത്
സ�ർ� ൈവദ�തീകരണം, എ�ാ വിഭാഗ�ൾ�ം
താ�ാൻ ആ�� വില�് ൈവദ�തി വിതരണം
�ട�ി വർഷ��െട �യ�ം �ലം േകരളം
ൈകവരി� േന��ൾ ൈകവി�് കള��
�ിതിയിേല�് കാര��ൾ എ�ി�െമ�്

സം�ാനം ആശ�െ���. ഉപേഭാ�ാവിന്

ഇ�ാ�സരണം േസവനദാതാവിെന
തിരെ���ാം എ�ം അതി�െട െമ�െ��
േസവനം ഉറ�വ��ാൻ സാധി�ം എ�
മിഥ�ാധാരണ നൽ�� ��ത നിർേ�ശ�ൾ
�േഖന യഥാർഥ�ിൽ േസവന ദാതാവിനാണ്
തിരെ���ാൻ അവസരം നൽ��ത്.
വർഷ�ൾ�് േശഷം മാ�ം ലാഭം ലഭി�ാൻ
ഇട�� ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖലാ വികസന
പ�തികളിൽ �തൽ�ട�ാൻ സ�കാര� നിേ�പകർ
ത�ാറാകി�. ഇത് ഭാവിയിൽ വിതരണ ന�ം
���തി�ം തദ�ാര ൈവദ�തി വാ�ൽ െചലവ്
വർ�ി�ാ�ം ഇടയാ�ം. േവാൾേ�ജ്  �ാമം,
അടി�ടി��ാ�� ൈവദ�തി �ട�ം,
�ംഖല�െട േശഷി�റവ് �ലം ഉ�ാ�� േലാഡ്
െഷ�ിംഗ് എ�ിവ ഭാവിയിൽ �ടർ�ഥയാ�ം.
ലാേഭ��ടാെത വനാ�ര�ളി�ം മ�് വി�ര
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�േദശ�ളി�ം ൈവദ�തി എ�ി�ാൻ ഭാവിയിൽ
സാധ�ത ഇ�ാെതയാ�ം എ�ം ഭയെ���.
േ�ാ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�് വരാൻ
േപാ�� ബാധ�ത, വിതരണ �ംഖല�െട
വികസന�ി�ം പരിപാലന�ി�ം വരാൻ
സാധ�ത�� ���ൾ എ�ിവ ആശ�

ഉളവാ��

(ബി) കൺകറ�് ലി�ിൽ ഉൾെ��� വിഷയ�ിൽ

ഏകപ�ീയമായി നട�� നിയമനിർ�ാണം
സം�ാന താ�ര��ി�ം െഫഡറൽ
തത��ൾ�ം വി��മാെണ�്
വിലയി���േ�ാ;

(ബി) ഉ�് ഭരണഘടന�െട ഏഴാം െഷഡ�ളിൽ
സമാവർ�ി��ികയിെല ഇനം 38 ആയി

ഉൾെ���ിയി���ം േക� സം�ാന

സർ�ാ�കൾ�് നിയമനിർ�ാണ
അധികാര���മായ ൈവദ�തി േമഖലെയ
സമ�മായി ബാധി�� ൈവദ�തി േഭദഗതിബിൽ
പാർലെമ�ിൽ അവതരി�ി��തിന് �ൻപായി
സം�ാന��മായി ചർ� െച�വാ�ം
സമവായ�ിെല�വാ�ം േക� സർ�ാരിന്
ബാധ�ത��്. ഇതാണ് െഫഡറൽ
സംവിധാന�ിെ� അ�സ�. �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 േപാ�ം
ഇ�ാതാ�ി ൈവദ�തി േമഖല�െട നിയ�ണം
�ർണമാ�ം േക�സർ�ാരിൽ നി�ി�മാ��
സമീപനമാണ് 2021െല ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി
�േ�ാ�വ��ത് എ�ം ൈവദ�തി േമഖല�െട
തകർ��് കാരണമാ���ം സാധാരണ�ാരന്
ൈവദ�തി അ�ാപ�ം ആ�ിേയ�ാ���മായ ഈ
േഭദഗതി രാജ�െ� െഫഡറൽ ഭരണ തത��ൾ�്
എതിരാണ് എ�ം സം�ാനം

വിലയി��ിയി��്. ൈവദ�തിേമഖല സംബ�ി�്

തീ�മാന�െള��ാൻ സം�ാന�ൾ��

അധികാരം കവ��ത് ഭരണ ഘടന�െട
അടി�ാനെ� �ർബലെ���െമ�ം ഈ
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�ം
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സം�ാന നിയമസഭ 30.08.2021 ന് ഒ�
�േമയ�ി�െട േക�സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി��

(സി)

െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡ്  ഉൾെ�െട��
െപാ�േമഖല ൈവദ�തി ക�നികെള�ം
ഉപേഭാ�ാ�െള�ം ഒ�േപാെല
�തിസ�ിയിലാ�ാനിട�� നടപടി�മ�ളിൽ
നി�് പി�ാറണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ആവശ�െ��ി��. ൈവദ�തി േഭദഗതി ബിൽ 2021
�േ�ാ�് വ�േ�ാൾ െക.എസ്ഇ.ബി.എൽ 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 15.3.2021-
െല എ1/131/2020/ഊ.വ ന�ർ
അർ�ഔേദ�ാഗികക�് �േഖന
സം�ാനസർ�ാർ േക�െ� അറിയി�ി��്.
ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ� േശഷം സം�ാന

ബ�.ൈ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 �് വരാൻ േപാ�� 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�ി��്. 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.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


