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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5845 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.�് ഉ�ായ നാശന��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ) കാലവർഷെ� �ടർ�് െക.എസ് .ഇ.ബി.�്
ഉ�ായ നാശന���െട കണ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;
എ� േകാടി �പ�െട ന�മാണ്
ഉ�ായി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിൽ കന� മഴെയ �ടർ��ായ
�ളയെ��ടർ�് വളെര വലിയ നാശന�മാണ്
െക.എസ് .ഇ.ബി�െട ൈവദ�തി വിതരണ
സംവിധാന�ി��ായത്. �ാഥമിക കണ�കൾ
�കാരം സം�ാന�ാെക 5079 വിതരണ
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട കീഴിൽ ൈവദ�തിവിതരണം
�ർ�മായി തട�െ��. 7.61 ല��ിൽ അധികം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി തട�െ��ി��. 99
വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�കൾ�് േക�പാ��ായി;
ഇതിൽ 27 എ�ം േകാ�യം ജി�യി�ം 12 എ�ം
വീതം െകാ�ം, ഇ��ി ജി�കളി�ം ആണ്. ൈഹ
െടൻഷൻ ൈല�കളിൽ 585 േപാ�ക�ം, േലാ
െടൻഷൻ ൈല�കളിൽ 2028 േപാ�ക�ം
തകർ�. ൈഹ െടൻഷൻ ൈവദ�തി ക�ികൾ 476
�ല�ളി�ം, േലാ െടൻഷൻ ക�ികൾ 7975
�ല�ളി�ം െപാ�ിവീ�; എറണാ�ളം ജി�യിൽ
മാ�ം ആയിര�ി അ�േറാളം ഭാഗ�ളിലാണ്
ൈവദ�തിക�ി െപാ�ിയി��ത്. മല�റം, േകാ�യം
ജി�കളിൽ ആയിര�ിൽപരം �ല�ം,
തി�വന��രം ��ർ ജി�കളിൽ എ��ി
അൻപേതാളം �ല�ളി�ം ൈവദ�തിക�ികൾ
െപാ�ി. ലഭ�മായ കണ�കൾ �കാരം വിതരണ
�ംഖല �ർ��ിതിയിൽ എ�ി�ാൻ മാ�ം
ഏകേദശം 23.74 േകാടി �പ െചലവ് വ�െമ�്
കണ�ാ��. ഉത്പാദന നിലയ�ളിൽ റാ�ി-
െപ�നാട്  (4 MW), െപ�ംേതന�വി (6 MW),
ഉ�മി I & II (ആെക േശഷി 6.15 MW), െച�കടവ്
I & II (ആെക േശഷി 6.45 MW) നിലയ��െട
�വർ�നം തട�െ��. ഉത്പാദന ന�ം കാരണം
വ�� സാ��ിക ന�ം 90 ല�ം �പയിൽ
അധികം വ�െമ�് ക���. ഉത്പാദന
നിലയ�ളിൽ ആവശ�മായ അ����ണിക�െട
െചലവ് �ടി കണ�ിെല��ാൽ െക. എസ് . ഇ.
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ബി�് ഈ �ളയം �ലം സംഭവി� സാ��ിക

ന�ം 25 േകാടിേയാളം �പ വ�െമ�്
കണ�ാ��.

(ബി) കാലവർഷെ��ം �ളയെ��ം

അതിജീവി��തിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട
എ� ഡാ�കളിൽ നി�് എ� ജലം �റേ��്

ഒ��ി വി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ; എ� േകാടി
�പ�െട ന�മാണ് ഇ� �ലം ഉ�ായി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
കാലവർഷെ��ം �ളയെ��ം അതിജീവി��
തിനായി െക. എസ് . ഇ. ബി-�െട കീഴിൽ 8
ഡാ�കളിൽ നി�് ആെക 204.05 MCM ജലം
�റേ��് ഒ��ി വി�ക��ായി. വിശദവിവരം
അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) ന�ം നിക��തിന് ബദൽ മാർ�ം എ�
നിലയിൽ അധിക നി�തിേയാ െസേ�ാ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഏർെ���ാൻ

െക.എസ് .ഇ.ബി. ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)
നിലവിൽ കാലവർഷെ� �ടർ��ായ ന�ം
നിക��തിന് അധിക െസേ�ാ നി�തിേയാ
ഏർെ���ാൻ നാളി�വെര തീ�മാനി�ി�ി�.

(ഡി) േകാവിഡ്  മഹാമാരിെയ �ടർ�് ധന �തിസ�ി

േനരി�� ജന��െടേമൽ അധിക ചാർ�്

അടിേ�ൽ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

(ഡി) 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. എ�ാൽ ഇ�കാരം അംഗീകരി
�െ�� നിര�കളിൽ ഇ�ന സർ�ാർ�ിെ�

�പ�ില�ാെത േഭദഗതികൾ വ��ാൻ

കഴി�കയി�. ഇേ�ാൾ താരിഫ് പരി�രണ
നിർേ�ശ�െളാ�ം തെ� ക�ീഷൻ ��ാെക
നൽകിയി�ി�. എ�ാൽ േകാവിഡിെ� ഭാഗമായി
ൈവദ�തി ചാർ�ിൽ വിവിധ ഇള�കൾ െറ�േല�റി
ക�ീഷെ� അംഗീകാരേ�ാെട വിവിധ വിഭാഗം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നൽകിയി��്. ഇള�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���. 1. സം�ാന

ഗവൺെമൻറ് , േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട ഒ�ാം
തരംഗ�മായി ബ�െ��്, വിവിധ വിഭാഗം
ഉപേഭാ�ാ��െട ക�തകൾ കണ�ിെല��്

2020 മാർ� ,് ഏ�ിൽ, െമയ്  മാസ�ളിെല ഫി�ഡ്
ചാർ�്/ ഡിമാൻഡ്  ചാർ�ിൽ വ�വസായിക/
വാണിജ� ഉപേഭാ�ാ �ൾ�ം, സ�കാര�
ആ�പ�ികൾ�ം 25% ഇളവ് അ�വദി�ക�ം,
ബാ�ി�� �ക (75%) പലിശ രഹിതമായി
അട��തിന് 15.12.2020-വെര സാവകാശം
നൽ�ക�ം െച�ിതി��. ഈ ഇന�ിൽ 76.62
േകാടി �പയാണ് െക. എസ് . ഇ. ബി. എൽ. ഇളവ്
നൽകിയത്. 2. േകാവിഡ്  കാല�് മി�വാ�ം
എ�ാ ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം വലിയ
േതാതി�� ഉപേഭാഗം �ലം ഉയർ� ൈവദ�തി
ബി�കൾ ലഭി� സാഹചര��ിൽ വർ�നവ്
�ല�� അധികഭാരം ല�കരി�ാൻ 20.04.2020
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�തൽ 19.06.2020 വെര ലഭി� ബി�കളിൽ
ശരാശരി ബിൽ �കേയ�ാൾ ��തലായി വ��
ബിൽ �ക�െട നി�ിത ശതമാനമാണ്
സ�ിഡിയായി നൽകിയത്. ൈദ�മാസം 40 �ണി�്
വെര ശരാശരി ഉപേഭാഗ���ം 500 വാ�്സ്  വെര
കണ�ഡ്  േലാ���മായ ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സൗജന�മായി ലഭി��
ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ പരിധിയി�ാെത സൗജന�മായി
(20.04.2020 �തൽ 19.06.2020 വെര ലഭി��
ബി�ിൽ) നൽകിയി��്. ഇതി� �റേമ
ദാരി��േരഖ�് �കളി�� ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ടി 20.04.2020 �തൽ
19.06.2020 വെര ലഭി� ബി�കളിൽ ശരാശരി
ബിൽ �കേയ�ാൾ ��തലായി വ� ബിൽ
�ക�െട നി�ിത ശതമാനം അ�ബ��ിൽ

കാണി�ിരി�� നിര�ിൽ  സ�ിഡിയായി
നൽകിയി��. 3. സിനിമ േമഖലയിെല, േകാവിഡ്
അ�ബ� ക�തകൾ കണ�ിെല��്, സിനിമ
തിേയ��കൾ�് 2020 മാർ� ,് ഏ�ിൽ, േമയ്
മാസ�ളിെല ഫി�ഡ് /ഡിമാൻഡ്  ചാർ�ിൽ,
01.06.2020-െല ഗവൺെമ�് ഉ�രവ് �കാരം
നൽകിയ 25% ഇള�കൾ, 50% ആയി ഉയർ�ി

നൽ�ക��ായി. �ടർ�് 2020- �ൺ �തൽ
ഡിസംബർ വെര�� മാസ�ളിൽ ഫി�ഡ് /
ഡിമാൻഡ്  ചാർ�ിൽ 50% ഇള�ം
നൽകിയി��. ഇളവ് കഴി�� �ക അട��തിന്
6 �ല�മാസ തവണകൾ അ�വദി�ക�ം
െച�ി��. എൽ. �ി. വിഭാഗ�ിൽ 371 സിനിമാ
തീേയ��കൾ�ം എ� .്�ി. വിഭാഗ�ിൽ 113
തീേയ��കൾ�മായി 3.28 േകാടി �പ�െട
ഇള�കളാണ് നൽകിയത്. 3.87 േകാടി �പ�െട
ഇള�കളാണ് ആെക നൽകിയത്. 4. േകാവിഡിെ�
ര�ാം തരംഗ�മായി ബ�െ��് വാണിജ�/
വ�ാവസായിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്, അവ�െട െമയ്
2021-െല ഫി�ഡ് /ഡിമാൻഡ്  ചാർ�ിൽ 25%
ഇള�ം, സിനിമാ തീേയ��കൾ�് ഫി�ഡ് /
ഡിമാൻഡ്  ചാർ�ിൽ 50% ഇള�ം, ബാ�ി��
�ക പലിശ രഹിതമായി ��് തവണകളായി
അട��തിന് 30.09.2021 വെര സാവകാശ�ം
നൽകിയി��്. ഇതിൻ �കാരം സിനിമാ
തീേയ��കൾ�് 38 ല�ം �പ�െട�ം വ�വസായ
വാണിജ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 24.37 േകാടി
�പ�െട�ം ഇളവാണ് നൽകിയി��ത്. 5.
സം�ാന�് നാളി�വെര േകാവിഡ്
മഹാമാരി�മായി ബ�െ��് 279.82 േകാടി
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�പ�െട സ�ിഡി വിവിധ േമഖലകളിെല
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ക്രമ നമ്പർ ഡാമിെ പന േപേര് ഡാമുകള് തുറന്ന തീയതി 01.11.2021  വരെ പര 

ഒഴുക്കി വരിട ജലം (MCM)

1 കുണ്ടള 07.09.2021 5.12

2 മാട്ടുപെ പപേടി 14.10.2021 18.17

3 ആനേത്താട് (കക്കി) 18.10.2021 69.75

4 േഷാളയാർ 18.10.2021 3.98

5 െ പപോൻമുടി 18.10.2021 22.68

6 െ പചെറുതേതാണി (ഇടുക്കി) 19.10.2021 46.30

7 ഇടമലയാർ 19.10.2021 31.96

8 പേമ്പ 19.10.2021 6.09

ആെ പക 204.05



പ്രതിമാസ ശരാശരി
ഉപഭേഭോഗം (യൂണിറ്റിൽ)

സബ് സിഡി നിരക്കുകൾ

50 യൂണിറ്റ് വരെര 20.04.2020  മുതൽ
19.06.2020  വരെര ലഭേിച
ബില്ലുകളുടെട വരര്ദ്ധനവരിെന
50 ശതമാനം

100 യൂണിറ്റ് വരെര വരര്ദ്ധനവരിെന 30 
ശതമാനം 

150 യൂണിറ്റ് വരെര വരര്ദ്ധനവരിെന  25 
ശതമാനം

150 യൂണിറ്റിൽ കൂടുതൽ വരര്ദ്ധനവരിെന 20 
ശതമാനം


