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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 649 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട ന�ം കണ�ാ�� രീതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

െക.എസ് .ഇ.ബി. �െട ൈവദ�തി വിതരണം
വഴി�� വ�മാനം മാ�ം അടി�ാനമാ�ി�ം

വിൽപന വഴി�� വ�മാനം മറ�വ�ക�ം
െച�ാണ് �ാപനം ന��ിലാെണ�്

കാ��െത�് ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
നിരീ�ി�ക��ാേയാ;

(എ) ഇ�കാരെമാ� നിരീ�ണം സം�ാന െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ നട�ിയി�ി�. േബാർഡിെ� ധനകാര�
വിഭാഗം ത�ാറാ�� വാർഷിക അ�ൗ�്
കണ�കൾ (Annual Accounts) ക�നി
നിയമ�ിൽ നി�ർഷി�ി�� പരിേശാധന
നട�ിയതി� േശഷം (Statutory Auditing) കംപ്
േ�ാളർ ആ�് ആഡി�ർ ജനറൽ (C&AG)
പരിേശാധി�  ്അംഗീകാരം നൽകിയതി�
േശഷമാണ് െറ�േല�റി ക�ീഷ� ��ാെക
സമർ�ി��ത്. ഇ�കാരം സമർ�ി�െ��
േബാർഡിെ� വര� െചല� കണ�കൾ
െറ�േല�റി ക�ീഷൻ, നിലവി�� താരിഫ്
ച��ളിെല വ�വ�കൾ�് വിേധയമായി
വിശദമായ പരിേശാധന നട�ിയതി�േശഷമാണ്

തീർ�ാ��ത്. �ടാെത, ഇതിേ�ൽ െപാ�
െതളിെവ��് നട�ി െപാ�ജന��െട അഭി�ായം
�ടി ആരാ� േശഷമാണ് കണ�കൾ
തീർ�ാ��ത്. ആയതിനാൽ ഇതിേ�ൽ
യാെതാ�വിധ ��ിേ�ർ��കേളാ ഒഴിവാ��കേളാ
സാധ�മ�.

(ബി)

േസാളാർ ൈവദ�തി, വിവിധ ദീർഘകാല കരാ�കൾ
�കാരം വാ�� ൈവദ�തി, സ��മായി
ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി എ�ിവയിൽ അധികം
വ�� ൈവദ�തി വിൽ�ന നട�ി കി�� ലാഭം
േബാർഡിെ� �വർ�ന െചല�ം
ബാധ�തക�മായി ത�ി�ിഴി�ാേണാ ന�ം
കണ�ാ��ത്;

(ബി) സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
കാലാകാല�ളിൽ �റെ��വി�� താരിഫ്
നിർ�യ ച��ൾ �കാരമാണ് േബാർഡിെ�
വര�െചല� കണ�കൾ തീർ�ാ��ത്. ഇ�കാരം
നിജെ���� വരവ് െചലവ് കണ�കൾ
ത�ി�� അ�രം താരിഫ് പരി�രണ�ി�െട

നിക�ി ത�കയാണ് െച��ത്. ഇ�കാരം
െമാ�ം വരവ് അെ��ിൽ വ�മാനം
കണ�ാ�േ�ാൾ മി� ൈവദ�തി വിൽ�നയി�െട
കി�� ലാഭം �ർ�മാ�ം ഉൾെ�ാ�ി�ക�ം,
താരിഫ് നിര�കൾ നിർ�യി�േ�ാൾ ഇത്
കണ�ാ�ക�ം െച���്.
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(സി) ൈവദ�തി വാ�ി വിതരണം െച��തി�ം മി�ം
ൈവദ�തി വിൽ��തി�ം കി�� ലാഭം
�േത�കമായി േവർതിരി�  ്അതിെ� വിഹിതം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈകമാറണെമ�ം
െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട െക�കാര��ത

െകാ��ാ�� ന�ം ഉപേഭാ�ാ��െട േമൽ
അടിേ�ൽ�ി��െത�ം ക�ീഷൻ
നിർേദശി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇ�കാരെമാ� നിർേ�ശം സം�ാന െറ�േല�റി
ക�ീഷൻ നൽകിയി�ി�.

(ഡി)

എ�ിൽ കഴി�വർഷം സം�ാന�് വിൽ�ന�്
ലഭ�മായ മി� ൈവദ�തി, ഉ�ാദി�ി�� അധിക
ൈവദ�തി, മ�് �ാപന�ളിൽനി�് ദീർഘകാല
കരാർ �കാരം ��തലായി വാ�� ൈവദ�തി
എ�ിവ എ� വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ൈവദ�തി േബാർഡിെ� Aggregate Revenue
Requirement & Expected Revenue from
Charges (ARR & ERC) ഉ�ര�കൾ

തീർ�ാ�േ�ാൾ വിവിധ േ�ാത�കളിൽ നി�്
വാേ��� ൈവദ�തി�െട അളവ്, അവ�െട
നിര�് എ�ിവ �തിപാദി�ാ��്. ഇ�കാരം
2020-21 വർഷേ��് ക�ീഷൻ അംഗീകരി�
കണ�ം, സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി
ആവശ�കതയി�� വ�തിയാനം കാരണം ഓേരാ
േ�ാത�ിൽ നി�ം എ�േ��ി വ�
ൈവദ�തി�െട വിശദാംശ��ം അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




