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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 481 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േക� നയം ��ി�� �ത�ാഘാതം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. എം. സ�ിൻേദവ്,
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. എ. രാജ 

�ീ . െക . ��ൻ��ി 
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) പ�ാ�ലസൗകര� േമഖലയാെക

സ�കാര�വത്�രി��തായി പറയെ��� േക�

നയം ൈവദ�തി േമഖലയിൽ �ത�ാഘാതം

��ി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ൈവദ�തി�െട വില നിർണയ�ിൽ ഉ�ാദന

ക�നികൾ�് അ��ലമായ നയ��ം

ച���മാണ് േക�സർ�ാർ അ��കാല�്

�റെ��വി�െകാ�ിരി��ത്. ഇതി��റേമ,
ൈവദ�തി വിതരണരംഗ�ം സ�കാര�വൽ�രണം

ല��മി�െകാ�� നിയമേഭദഗതി�ം ച�

േഭദഗതി�ം േക� സർ�ാർ ല��മി��. ഇ�രം

നിർേ�ശ�ൾ രാജ��് ൈവദ�തി വിലയിൽ വലിയ

വർധനവിന് ഇടയാ�ിയി��്. അതിെ�

�തിഫലനം 70 ശതമാനം ൈവദ�തി�ം �റ�്

നി�ം വാ�� ന�െട സം�ാനെ��ം

േദാഷകരമായി ബാധി�ി��്. 

ഒ�ിലധികം വിതരണ ക�നികൾ�്  ഒേര വിതരണ

േമഖലയിൽ �വർ�ി�ാൻ വ�വ�

െച��തിേനാെടാ�ം മാ�നിയമ�ിൽ

പറ��തിൽ നി� വ�ത��മായി �ംഖലാ

വികസന�ിെ��ം ആയതിെ�

പരിപാലന�ിെ��ം ഉ�രവാദി��ിൽ നി�ം

വിതരണ ക�നികെള വി�തൽ െച�ം വിധമാണ് 
ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി നിർേ�ശം. എ�ാ

വിതരണ ക�നിക�ം ത��െട �േദശ�് 
�വർ�ി�� മ�്  ഏെതാ� വിതരണ

ക�നിക�െട�ം വിതരണ�ംഖല േകവലം

ഉപേയാ�-െചലവ്  (wheeling charge) മാ�ം

നൽകി ഉപേയാഗി�ാ�� അവകാശം നൽ��.
ൈവദ�തി വിതരണ�ിൽ �ഖ�മായ

പണെ�ല��ത്  �ംഖലാ വികസന�ി�ം

പരിപാലന�ി�ം ആെണ�ിരിെ� ഈ

ഉ�രവാദി��ിൽ നി�ം വിതരണ ക�നികെള

ഒഴിവാ��ത് , �ലധന നിേ�പ�ം
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ഉ�രവാദി��ം ഇ�ാെത ആർ�ം കട�

വരാ�� ഒ� േമഖലയാ�ി ൈവദ�തി

വിതരണരംഗെ� മാ�വാൻ സാധ�ത��് .

േഭദഗതി നിർേ�ശ�ിൽ �ംഖലാ

വികസന�ിെ��ം പരിപാലന�ിെ��ം �മതല

ആർ�്  എ�ത്  വ��മ�. സ�ാഭാവികമാ�ം വൻ

�ലധന നിേ�പം ആവശ����ം, എ�ാൽ

വർഷ�ൾ�്  േശഷം മാ�ം ലാഭം ലഭി�ാൻ

ഇട���മായ പ�തികളിൽ �തൽ�ട�ാൻ

നിേ�പകർ ത�ാറാകണെമ�ി�. എ�ാ വിതരണ

ക�നികൾ�ം ഉ�രവാദി�ം എ�ത്  ആർ�ം

ഉ�രവാദി�ം ഇ�ാ� �ിതി സംജാതമാകാൻ

സാധ�ത��് . ഇത്  ഭാവിയിൽ വിതരണന�ം

���തി�ം േവാൾേ�ജ്   �ാമം,
അടി�ടി��ാ�� ൈവദ�തി �ട�ം, �ംഖല�െട

േശഷി�റവ്  �ലം ഉ�ാ�� േലാഡ്  െഷഡിംഗ് 
എ�ിവ�ം ഇടയാ�ിേയ�ാം.

വിതരണ രംഗം ലാഭകരമായ നഗര�േദശ�ളിൽ

മാ�മായി �വർ�നം േക�ീകരി�ാ�ം

അവിെട�െ� ഉയർ� ൈവദ�തി നിര�് 
നൽ�� ലാഭകരമായ ഉപേഭാ�ാ�െള

അടർ�ിെയ���തി�ം സ�കാര�ക�നികൾ

�മി�ാനിട��് . �ാ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 വിതരണം, �ട�ിയ

േന��ൾ ന�െ�ടാം. വനാ�ര�ളി�ം മ�്  വി�ര

�േദശ�ളി�ം ൈവദ�തി എ�ി�ാൻ ഭാവിയിൽ

സാധ�ത ഇ�ാതാ�ം എ�ം ആശ�െ���.

കൽ�രി �ാമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ,
ൈവദ�തി �തിസ�ി ഒഴിവാ�ാെന� വ�ാേജന

േക� സർ�ാർ സ�ീകരി�� പല നടപടിക�ം

സ�കാര���കകൾ�് അധിക ലാഭം

ഉ�ാ���ം രാജ�െ� ൈവദ�തി വില

�തി�യർ���മാണ്. അധിക ൈവദ�തി

ആവശ�കത�് അ�സരി�് ഉത്പാദനം
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നട��തി�� ആഭ��ര കൽ�രി

ലഭ�മാകാ�തിനാൽ അത് മറികട�ാനായി േക�

ഊർ� മ�ാലയ�ിെ� വിവിധ കാലയളവി��

ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ിൽ, ഇറ�മതി

െച� കൽ�രി ഉപേയാഗി�ാൻ ൈവദ�തി

ഉത്പാദകർ�് നിർേ�ശം നൽകി. േക� ഊർ�

മ�ാലയ�ിെ� 28-4-2022െല നിർേ�ശ�കാരം

10% ഇറ�മതി െച� കൽ�രി (blending)
ഉപേയാഗി�ാ�ം, 26.7.2022-െല േക� ൈവദ�തി

െറ�േല�റി ക�ീഷെ� ഉ�രവ് അ�സരി�്

ഇറ�മതി െച� കൽ�രി 20% 31.10.2022 വെര

വെര ഉപേയാഗി�ാ�ം ൈവദ�തി ഉത്പാദകർ�്

നിർേ�ശം നൽ�ക��ായി. �ടർ�് 2023
െസപ്�ംബർ വെര 06% ഇറ�മതി െച� കൽ�രി

(blending) ഉപേയാഗി�ാൻ 09.01.2023-ൽ േക�

ഊർ� മ�ാലയം ഉത്പാദകർ�് നിർേ�ശം

നൽകിയി��്.

. ഇറ�മതി െച� കൽ�രി ഉപേയാഗി�ാ��

േക� നിർേ�ശം കാരണം ഏ�ിൽ 2022 �തൽ

ഒേ�ാബർ 2022 വെര ഇറ�മതി െചയ് ത കൽ�രി

ഉപേയാഗി���ലം നിലവിൽ ലഭ�മായ കണ�കൾ

�കാരം, േകരളാ േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർ  ഡ്

ലിമി�ഡി� ൈവദ�തി വാ�ൽ ചിലവിൽ

�തിമാസം ശരാശരി 11.07 േകാടി �പ�െട

അധിക ബാധ�ത ഉ�ായി��്.

ഇതിനിടയിൽ, ൈവദ�തി വിതരണ

ൈലസൻസികൾ�് മാസംേതാ�ം ൈവദ�തിനിര�്

വ�തിയാനം വ���തിന് അ�മതി നൽ��

ൈവദ�തി�� േഭദഗതി 29/12/22 ന് നിലവിൽ വ�.
ഇത�സരി�് ൈവദ�തി വാ�േ�ാ��ാ��

എ�ാ അധികെചല�ം ക�ീഷെന സമീപി�ാെത

തെ� ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�് മാസംേതാ�ം

ഈടാ�ാ��താണ്. സം�ാന ൈവദ�തി

െറ�േല�റി ക�ിഷ�ക�െട �� പരിേശാധന�ം

െപാ� െതളിെവ��ക�ം ഇ�ാെത ൈവദ�തി

സർ�ാർജ്  ഏർെ����േതാെട െപേ�ാൾ,
ഡീസൽ വില അടി�ടി ����േപാെല

ൈവദ�തിനിര�ം ��ം. 

ഉയർ� വിലയ്  �്  ൈവദ�തി വിൽ�ാൻ രാജ��് 
�തിയ വിപണി��ാ�ാൻ േക� റ�േല�റി

കമീഷൻ 16/02/23 െല ഉ�രവ് �കാരം അ�മതി

നൽകി. �ണി�ിന്  പരമാവധി 50 �പവെര വില

ഈടാ�ാൻ കഴി�� വിപണിയാണ് 
നിലവിൽവ��ത് . ഇറ�മതി കൽ�രി, ഇറ�മതി
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െച� RLNG, നാ� എ�ിവ ഉപേയാഗി��

ൈവദ�തി നിലയ�ൾ, ബാ�റി എനർജി േ�ാേറജ്

സി�ം എ�ിവ� ഈ വിപണിയിൽ ൈവദ�തി

വിൽ�ാം. മ�് നിലയ�ളിൽ നി��

ൈവദ�തി�െട പവർ എക് സ്  േച�്  വഴി��

വിൽ�നയ്  �്  ഇേ�ാൾ പരമാവധി 12 �പ എ�

നിര�ാണ്. 

20.02.23 ന് േക�സർ�ാർ �റെ��വി�

അസാധാരണ ഉ�രവ് �കാരം ഇറ�മതി

കൽ�രി ഉപേയാഗി�് ഉൽ�ാദനം നട�� ��വൻ

നിലയ��ം �ർ�േതാതിൽ

�വർ�ി�ണെമ�ാണ്  പറ�ിരി��ത്. 

ൈവദ�തി വാ�ൽ വില സമയബ�ിതമായി

നൽ��തിെ� പതിവ് അവേലാകനം, നിരീ�ണം,
നട�ാ�ൽ എ�ിവ ഉൾ�െട�� എ�ാ

�വർ�ന��ം �ാ�ി േപാർ�ൽ വഴി

നട�ാ��തിന് േക� സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��്.
ഇത�സരി�് ൈവദ�തി വില നൽ��തിെ�

വിശദാംശ�ൾ ��ത േപാർ�ലിൽ അപ്  േഡ�്

െചേ���ം എെ��ി�ം �ടി�ിക വ�ാൽ, അത്

സ�യേമവ സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി വാ�ലിൽ

നിയ�ണ�ിന് ഇടയാ�ക�ം െച�ം. CERC,
APTEL �തലായ േഫാറ�ൾ �ൻപാെക തർ�

വിഷയമായി നിലനിൽ�� ജനേറ�ിംഗ്

ക�നിക�ം �ാൻ�ിഷൻ ക�നിക�ം നൽ��

ബി�കൾ ഉടനടി അട�തീർ�ണെമ� അടിയ�ിര

േക� നിർേ�ശം �ലം ഈ മാസം ൈവദ�തി

േബാർഡിന് 241.5 േകാടി അധിക െചലവായി.
സം�ാനെ� ൈവദ�തി ലഭ�ത ഉറ�് വ��ാൻ

േവ�ി ഈ �ക എതിർ�് േരഖെ���ിെ�ാ�്

നൽ�കയാണ് ഉ�ായത്.

െതാ�് ��� സാ��ിക വർഷെ� സർ�ാർ

�ടി�ിക �ർ�മായി അട� തീർ�ക, സർ�ാർ

ൈവദ�തി േബാർ�കൾ�് നൽകാ�� പഴയകാല

�ടി�ികകൾ എ�ാം തെ� RDSS
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം അട�തീർ�ക എ�ീ

നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ാൽ മാ�േമ ൈവദ�തി

വിതരണ ക�നികൾ�് വാ� നൽ� എ�്

േക�സർ�ാർ റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ���്

നൽകിയ കർശന നിർേ�ശ��ം, വികസന

�വർ�ന�ൾ�് വാ� എ��ാൻ േപാ�ം

കഴിയാെത സം�ാന ൈവദ�തി വിതരണ

ക�നികെള�ം സം�ാന സർ�ാ�കെള�ം
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വരി� ���� �ിതി വിേശഷമാണ്

ഉ�ാ�ിയിരി��ത്. 

രാജ�െ� ഊർ� േമഖലയിൽ േക�ം

നി�ർഷി�� പരി�ാര�ൾ

നട�ിലാ�ിയിെ��ിൽ സം�ാന�ിന് 0.5%
അധിക കടെമ��് അ�വദി�ി� എ� നിബ�ന

സം�ാന�ിെ� താ�ര��ൾ�് കടി�ാൺ

ഇടാ�ം, േക��ിെ� ഇംഗിത�ിന് വഴ�ി

െചാൽ�ടിയിൽ നിർ�ാ��� ഒ� ആ�ധമായി

ഉപേയാഗി��.

ഇ�ര�ിൽ ൈവദ�തി ഉൽ�ാദന, വിതരണ

േമഖലകളിൽ സ�കാര���കകെള സഹായി�ാൻ

നട�� േക� ഇടെപട�കൾ ൈവദ�തി നിര�ിൽ

വൻ വർധന സമീപ ഭാവിയിൽ തെ�

ഉ�ാേയ�ാം. ���ിയ നിര�ിൽ

സാധാരണ�ാർ�ം, കർഷകർ�ം ൈവദ�തി

അ�ാപ�മാ�� �ിതിവിേശഷം

സംജാതമാേയ�ാം.

സ�കാര�വൽ�രണം േ�ാ�ാഹി-�ി��തി��

നിർേ�ശ��� ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി��

നീ�ം, മാസം േതാ�ം ൈവദ�തി ചാർജ്  
വർധി�ി�ാൻ സഹായി�� ൈവദ�തി ച�

േഭദഗതി, �ണി�ിന്  പരമാവധി 50 �പവെര വില

ഈടാ�ാൻ കഴി�� �തിയ ൈവദ�തി വിപണി

ഏർെ���ാ�� തീ�മാനം, ഇറ�മതി കൽ�രി

ഉപേയാഗി�് ഉൽ�ാദനം നട�� ��വൻ

നിലയ��ം �ർ�േതാതിൽ �വർ�ി�ണെമ�

നിർേ�ശം എ�ിവയി�െട രാജ��്

ഊർ�േമഖലയിെല അടിയ�രാവ��ാണ്

കളെമാ��ിയിരി��ത്. 

(ബി) പവർ എ�്േച�് വഴി�� വി�ന�് �ണി�ിന്

പരമാവധി പ��് �പ നിര�്

നി�യി�ി��ിട�് �ണി�ിന് അൻപത് �പ

വെര ഈടാ�ാൻ കഴി�� �തിയ വിപണി�്

േക� സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;
ആവശ�കത�െട െചറിെയാ� ഭാഗം മാ�ം

ഉ�ാദനം ഉ�തിനാൽ ഇവ സം�ാന ൈവദ�തി

േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�ാനിട�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പവർ എ�്  േച�് വഴി�� വി�ന�് നിലവിൽ

�ണി�ിന് പരമാവധി പ��് �പ നിര�്

നി�യി�ിരി��ിട�് ആവശ��ാർ�് �ണി�ിന്

അൻപത് �പ വെര വില�് ൈവദ�തി വാ�ാ��

രീതിയി�� വിപണി�് (High Price Day Ahead
Market അഥവാ HPDAM)േക� സർ�ാർ

അ�മതി നൽകിയി��്. ആഭ��ര ഉത്പാദനം

െകാ�് മാ�ം സംസ്  ഥാനെ� ൈവദ�തി

ഉപേയാഗം നിറേവ�ാൻ സാധി�ാ�തിനാൽ

ആവശ�മായ ൈവദ�തി േക�വിഹിതമാ�ം

ദീർഘകാല/ മധ�കാല/�സ�കാല കരാ�കൾ

വഴി�മാണ് സം�ാന�് ലഭ�മാ��ത്.
സാധാരണ നിലയിൽ ഉപേഭാഗ�ിെല വ�തിയാനം

�ലേമാ േക� വിഹിത�ിേലാ ദീർഘകാല
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കരാ�കൾ വഴി ലഭ�മാ�� ൈവദ�തിയിേലാ

ഉ�ാ�� �റ�കൾ പരിഹരി�ാനായി പവർ

എ�്    േച�ിൽ നി�ം അതാ� സമയെ�

ആവശ�മ�സരി�് ൈവദ�തി വാ�ക�ം

െച���്. പവർ എ�്  േച�് �േഖന വിനിമയം

നട�� െെവദ�തി�് പരമാവധി നിര�് �ണി�ിന്

12 �പയായി തെ� �ട�െമ�തിനാൽ ഉയർ�

നിര�ിെല വിപണി േകരളെ� സാധാരണ

സാഹചര��ിൽ േദാഷകരമായി ബാധി�ി�.
എ�ി��ാ�ം താ� നിര�ിൽ പവർ എ�്    േച�ിൽ

നി�ം ൈവദ�തി ലഭ�മെ��ിൽ ൈവദ�തി

ആവശ�കത നിറേവ��തിനാ�ം േലാഡ്

െഷ�ിംഗ് ഒഴിവാ��തിനാ�ം ഉയർ�

നിര�ി�� ൈവദ�തിെയ ആ�യിേ��തായി

വരാം. ഇത് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ ന് സാ��ിക

ന�ം ഉ�ാ�ം. മാ�മ� ൈവദ�തി�െട

താരിഫി�ം വർ�നവ് ഉ�ാേ��തായി വരാം. 

(സി) െറ�േല�റി ക�ീഷൻ സമർ�ി�� വാർഷിക

കണ�ിെ� അടി�ാന�ി�� വില

വർ�നവിന് പകരം അധിക െചല�ം മാസം േതാ�ം

നിക�ണെമ� േക� സർ�ാരിെ�

വ�വ�െ�തിെര സം�ാനം സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി) േക� സർ�ാർ 29.12.2022ന് �റ�ിറ�ിയ

ൈവദ�തി േഭദഗതി ച��ൾ [Electricity
(Amendment) Rules, 2022] (ച�ം 14) �കാരം

ഡി�ിബ�ഷൻ ൈലസൻസികൾ  ത��െട

ൈവദ�തി വാ�ൽ െചല�കൾ

സമയബ�ിതമായി വീെ��േ��താണ് എ�്

നി�ർഷി��. ആയത�സരി�് ഇ�ന

വിലയിേലാ ൈവദ�തി വാ�ൽ െചലവിേലാ ഉ�

വ�തിയാനം ഡി�ിബ�ഷൻ ൈലസൻസി�െട

െചലവി��ാ�� ആഘാതം ബ�െ��

െറ�േല�റി ക�ീഷൻ നി�യി�� േഫാർ�ല

ഉപേയാഗി�് �തിമാസ അടി�ാന�ിൽ

കണ�ാ�ി ഉപേഭാ�ാവിേല�് താരിഫി�െട

ൈകമാ�ം െചേ��താണ്.

നിർ�ി� ച��ൾ �കാരം മാസാമാസം

ൈലസൻസികൾ ഇടാ�� അധിക�ക പി�ീട്

വാർഷിക അടി�ാന�ിൽ മാ�മാ�ം

െറ�േല�റി ക�ീഷൻ പരിേശാധി�് േവ�

തി���കൾ വ���ത്. നിലവിെല

സ�ദായ�ിന് വിപരീതമായി, േ��്

െറ�േല�റിൽ നി�് വിേവക�ർ�മായ

പരിേശാധന �ടാെത അധിക ചാർ�കൾ

വീെ���ാൻ ൈവദ�തി വിതരണ ക�നികൾ�്

അ�വാദ��തിനാൽ, ഭാവിയിൽ െപേ�ാൾ,
ഡീസൽ വില അടി�ടി ����േപാെല

ൈവദ�തിനിര�ം ��ം. 
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ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്, �േത�കി�് വാണിജ�

വ�വസായ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ത��െട ക�വട

െചലവ് (Business expenditure)
കണ�ാ��തിന് ൈവദ�തി നിര�ിെന

സംബ�ി�് �ൻ�ർ ധാരണ ആവശ���്.
അടി�ടി മാ�� ൈവദ�തി നിര�് ഇതിന്

വിഘാതമാകാൻ സാധ�ത��്. ഇത് നാ�ിൽ

�തിയ സംരംഭ�ൾ �ട��തിൽ നി�ം

സംരംഭകെര തടയാൻ സാധ�ത��്. അധിക

ബാധ�ത�െട സാധ�ത ��ിൽ ക�െകാ�ാണ്

വില നി�യി��ത് എ�ിൽ, അത്

ഉൽ����െട വില �മാതീതമായി വർ�ി�ാ�ം

സാധാരണ�ാ�െട ജീവിത െചലവ് വർ�ി�ാ�ം

ഇടയാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


