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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 194 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-െ� സാ��ിക ��ിരത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. രാജ,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

null
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

2011-16-െല സർ�ാരിെ� കാല�് 2014-ൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. ൈവദ�തി വാ��തിനായി
ച�ം ലംഘി�െകാ�് കരാറിൽ ഏർെ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�്

പരിേശാധി�ാൻ വിദ� സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിദ� സമിതി�െട
കെ��ൽ എ�ായി��; പതിന�ായിര�ി

അ��റ്  േകാടി �പ�െട അധിക ബാധ�ത
ഉ�ാ�െമ�് കണ�ാ�� ��ത കരാർ
റ�ാ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  ലിമി�ഡ്
ഏർെ�� DBFOO �കാരം 2014-2015
കാലയളവിൽ ഒ�് വ� ചില ദീർഘകാല ൈവദ�തി
വാ�ൽ കരാ�കൾ�് സം�ാന െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ ഇ�വെര അ�മതി നൽകിയി�ി�.
േബാർഡ്  സർ�ാരിന് സമർ�ി� ��ത വിഷയം
സംബ�ി� െ�ാേ�ാസൽ പരിേശാധി�  ്ഉചിത
�പാർശ സമർ�ി�വാൻ അഡീഷണൽ ചീഫ്
െസ��റി (ഫിനാൻസ്), �ിൻസി�ൽ െസ��റി
(പവർ), െസ��റി (നിയമം), െചയർമാൻ &
മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ, േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി
േബാർഡ്  ലിമി�ഡ്  എ�ിവർ അംഗ�ളായി��
ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ി��. standard bidding
documents-� വ� വ�തിയാന�ൾ സം�ാന

ഗവൺെമ�് അംഗീകരിേ� �തി� എ�ം
�പാർശ െച�ി��്. �ടാെത, ഈ ദീർഘകാല
കരാ�കളിൽ നി�ം േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി
േബാർഡ്  ലിമി�ഡ്  ഇേത വ�വ�കൾ

ഒഴിവാ�ിയാൽ ഉേ�ശം ഏകേദശം 800 േകാടി
�പ�െട അധിക ബാധ�ത ഒഴിവാ�ാൻ
ആ�െമ�് അ�മാനി�ി��്. ക�ി�ി�െട
�പാർശയിേ�ൽ ഗവൺെമ�് തീ�മാനം എ���
�റ�് ൈവദ�തി േബാർഡിന് അ�ിമ
തീ�മാന�ൾ�ായി സം�ാന റ�േല�റി
ക�ീഷെന സമീപി��താണ്.

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. -െ� സാ��ിക

��ിരത ഉറ�ാ��തിന് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. -െ� സാ��ിക

��ിരത ഉറ�ാ��തിന് �വെട േചർ��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 1. �ടിയ
പലിശനിര�ി�� േലാ�കൾ തിരി�ട�ം �റ�
പലിശ നിര�ി�� േലാ�കൾ �ടി പരിവർ�നം

െച�ം എ���. 2. �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ
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ഉപേയാഗി�  ്�വർ�ന മികവ്
വർ�ി�ി��തി�െട െചലവ് ����. 3.
ക���ർവത്�ത ‘ERP’ �തലായവ
നട�ിലാ��ത് വഴി ജീവന�ാ�െട �നർ
വിന�ാസ�ി�െട െചലവ് ����. 4. �റ�
നിര�ി�� ൈവദ�തി വാ�ൽ കരാ�കളിൽ
ഏർെ��്, ൈവദ�തി വാ�ൽ െചലവ്, ��തൽ
����തി�� �മം നട��. 5.
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ–െ� �ടി�ിക ��തൽ
ഊർ�ിത �മ�ളി�െട പിരിെ����.

(സി) ൈവദ�തി �സരണ, വിതരണ രംഗം
കാര��മാ��തി�ം �സരണ, വിതരണ ന�ം
�റ��തി�ം നട�ിലാ�ി വ�� �ാൻ��ിഡ് ,
ദ�തി പ�തിക�െട �േരാഗതി അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ദ�തി പ�തി�െട �േരാഗതി �ടർ�യായി
അവേലാകനം െച���്. കഴി�
ഗവൺെമ�ിെ� കാല�് സം�ാനെ�

ൈവദ�തി േമഖലെയ േലാേകാ�രമാ�കെയ�

ല��േ�ാെട �ഖാപി� ഊർ� േകരള മിഷനിൽ
ഉൾെ���ി വിതരണ �ംഖല�െട
െമ�െ���ലി�ം വികസന�ി�മായി

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ് 'ദ�തി 2021.'
ദ�തി പ�തിയിൽ ൈലൻ നിർ �ാണം,
standardization ���ികൾ, �ാൻസ്  േഫാർമർ
നിർ�ാണം ഉൾെ� െട�� വികസന
���ികൾ�ായി 3732.03 േകാടി �പ�ം
േകടായ മീ��കൾ മാ�ി വ��തിനായി
204.27േകാടി �പ�ം �ടർ ൈവദ�തീകരണ
�വർ�ന�ൾ �ായി 50 േകാടി �പ�ം SCADA
���ികൾ�് 50 േകാടി �പ�ം ഉൾെ�െട
4036.30 േകാടി �പ�െട പ�തി േരഖയാണ്
ത�ാറാ�ിയി��ത്. ആേഗാള നിലവാര�ിൽ

തട�രഹിതമായി, �ണേമ�േയറിയ ൈവദ�തി
അപകടരഹിതമായി ഉപേഭാ�ാ �ൾ�് എ�ി�്

ൈവദ�തി വിതരണ രംഗം കാര��മമാ��തി�
നട�ിലാ�� "ദ�തി" പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

എ� .്ടി ൈലൻ/ �ഗർഭ േകബിൾ നിർ�ാണം, എൽ
ടി ൈലൻ നിർ�ാണം, �ാൻേ�ാർമർ
�ാപി�ൽ/ േശഷി വർധി�ി�ൽ, ൈലനിെ�
�ാപിത േശഷി ��� ���ികൾ, എ� .്ടി
ൈല�ം ഇ.എ� .്ടി ൈല�ം റീ ക��റിങ്
നട�� ���ികൾ, ൈല�ക�െട�ം �ാൻേ�ാ
ർമ�ക�െട�ം മ� �തി�ാപന��െട�ം
standardization ���ികൾ, വിതരണ ന�ം
�റ�� ���ികൾ �ട�ിയവ നട�ിലാ�ി
വ��. 2018-ൽ ആരംഭി�  ്2022-ൽ
�ർ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�ി�� ഈ
പ�തിയിൽ, 2018, 2019 വർഷ�ളിെല
മഹാ�ളയ�ൾ, േകാവിഡ്-19 െ� ഭാഗമായി
ഏർെ���ിയ സ�ർ� േലാ�്ഡൗൺ, എ�ിവ



3 of 4

കാരണം ഉേ�ശി� �േരാഗതി
ൈകവരി�ാനായിെ��ി�ം ഈ പ�തിയിൽ
ഇ�വെര 2061.17 േകാടി �പ�െട ���ികൾ

(ൈലൻ നിർ�ാണം/�ാൻസ്  േഫാർമർ �ാപി�ൽ

�ട�ിയ വികസന ���ികൾ, േകടായ മീ��കൾ
മാ�ി �ാപി�ൽ �ട�ിയവ�ായി)
�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി��്. ഇതിൽ 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഇ�വെര 654.70 േകാടി
�പ�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�ി��്.
�ടർൈവദ�തീകരണ�ിനായി മാ�ിവ� 50 േകാടി
�പ�ം മാർ�  ്2021 ൽ തെ� െചലവഴി�ി��്.
ൈവദ�തി �സരണ രംഗം കാര��മമാ��തി�ം
�സരണ ന�ം �റ��തി�മായി നട�ിലാ�ി
വ�� �ാൻ��ിഡ്  പ�തിക�െട �േരാഗതി
മ�ിതല�ി�ം, ഡയറ�ർ തല�ി�ം, ചീഫ്
എ�ിനീയർ തല�ി�ം �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ
അവേലാകനം െച�ാ��്. േകരള�ിെല വ��
ര�് ദശാ� കാലയളവിേല�� ൈവദ�തി
ആവശ�കത നിറേവ��തിന് പര�ാ�മായ
രീതിയിൽ നിലവി�� �സരണ ൈല�ക�െട
േശഷി വർ�ി�ി��തി�ം �തിയ ൈല�ക
�െട�ം സബ്േ�ഷ�ക�െട�ം നിർ�ാ
ണ�ി�മായി െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡ്  2016-ൽ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ്
�ാൻ��ിഡ്  2.0. ��ത പ�തി
നട�ിലാ���വഴി �തിവർഷം 521 ദശല�ം
�ണി�് ൈവദ�തി ന�ം �റ��തി�ം, വ�� 25
വർഷെ� �സരണ ആവശ�കത
നിറേവ��തി�ം, ൈവദ�തി തട�ം
ഒഴിവാ��തി�ം, �ണേമ��� ൈവദ�തി
ഉപേഭാ �ാ�ൾ�് എ�ി��തി�ം കഴി�ം.
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �ാൻ��ിഡ്  പ�തിയിൽ
KIIFB (Kerala Industrial Investment Fund
Board), PSDF (Power System Development
Fund), MNRE (Ministry of New & Renewable
Energy) എ�ിവ�െട ധനസഹായേ�ാെട

ഏകേദശം 10,000/- േകാടി �പ ചിലവ്
കണ�ാ�ി�� �വർ�ികളാണ് ര�്
ഘ��ളിലായി �ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി�ി��ത്.
ഒ�ാം ഘ��ിൽ KIIFB, PSDF ധന
സഹായേ�ാെട ആവി�രി� പ�തി കളിൽ 178
കി.മി 400 െക.വി ൈല�ം 845 കി.മി 220 െക.വി.
ൈല�ം ഉൾെ��� 9 ൈലൻ പാേ��ക�ം 12
സബ്േ�ഷ�കൾ ഉൾെ��� 5 പാേ��ക�ം
ഉ�്. നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ക�ീഷൻ െച�
പ�തികളിൽ 6 സബ്േ�ഷ�ക�ം, 178 സർക��്
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കി.മി 400 െക.വി ൈല�ം, 465 സർക��് കി. മി 220
െക.വി ൈല�ം, 548 സർക��് കി.മി 110 െക.വി
ൈല�ം ഉൾെ���. ര�ാം ഘ��ിൽ KIIFB,
MNRE എ�ിവ�െട ധനസഹായേ�ാെട

�ർ�ീകരി�ാൻ 11 ൈലൻ പാേ��ക�ം 13
സബ്േ�ഷ�ക�ം വിഭാവനം െച�ി��്. ഒ�ാം
ഘ�ം 2022-�ം, ര�ാം ഘ�ം 2024-�ം
�ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


