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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4659 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �ിതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ്
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ിയിെല െപൻഷൻകാ�െട
�തിമാസ െപൻഷൻ ആദ�മായി �ട�ിയ�ം
െപൻഷൻ ആ��ല��ളായ ഡി.സി.ആർ.ജി.,
ക��േ�ഷൻ, പി.എഫ്.േ�ാഷർ, െടർമിനൽ
സറ�ർ �ട�ിയവ വർഷ�ളായി
�ടി�ികയായ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

��യിൽെ��ി��്.

(ബി) വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ േകരളാ വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട ന�ം (േബാർഡ്  അംഗീകരി�
അ�ൗ�്സ്  �കാരം) 594.10 േകാടി �പയാണ്.
2020-21 സാ��ിക വർഷെ� േകരളാ വാ�ർ
അേതാറി�ി�െട വര� െചല� കണ�ക�െട
സം�ി�  �പം അ�ബ�ം(1) ആയി േചർ��.  
     സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�� പ�തിേയതര
�ാ�ാണ് േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട റവന�
ക�ി നിക��തി� ഒ� പരിധി വെര
സഹായകരമാ��ത് . സർ�ാർ അംഗീകരി��
താരീഫ് അ�സരി�  ്1000  ലി�ർ �ടിെവ�ം
ഉപേഭാ�ാവിന് നൽ�േ�ാൾ േകരളാ വാ�ർ
അേതാറി�ി�് 13.41 �പ ന�ം ഉ�ാ��.
 01.10.2014 -ൽ �ാബല��ിൽ വ� ���ിയ
�ടിെവ� നിര�ിൽ �തിമാസം 15,000 ലി�ർ
വെര ഉപേയാഗി�� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാവിെന

വർ�നവിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയ�ം ബി.പി.എൽ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �തിമാസം 15,000 ലി�ർ
ഉപേഭാഗം വെര സൗജന�മായി നൽ���ം
അേതാറി�ി�െട സാ��ിക നിലെയ സാരമായി
ബാധി���് .      30/09/2021 ൽ വാ�ർ ചാർ�്

ഇന�ിൽ 2194.27 േകാടി �പ (െപാ�ടാ�കൾ
ഉൾെ�െട) �ടി�ികയായി പിരി�് കി�ാ��് .  
   റവന� ഇന�ിൽ 30.09.2021 െല കണ�്
അ�സരി�  ്വിവിധ ഇന�ിൽ 1954.37 േകാടി
�പ െകാ��് തീർ�വാ��് . വിശദവിവരം
അ�ബ�ം (2) ആയി േചർ��.      �ടിെവ�
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പ�തിക�െട നട�ി�മായി ബ�െ��്

30/09/2021 വെര വിവിധ �ീ�കളിൽ
�ടി�ികയായ ബി�ക�െട വിവര�ൾ താെഴ
േചർ��. േ��് �ാൻ - 291.72 േകാടി �പ
നബാർഡ്  -  35.23 േകാടി �പ ആ�ി വികസന
�ീം - 14.79 േകാടി �പ

(സി) വാ�ർ അേതാറി�ിയിെല ശ�ള/െപൻഷൻ
പരി�രണം ൈവ��ത് ഒഴിവാ��തിനായി
സർ�ാർ തല�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) നിലവിൽ ശ�ളം/ െപൻഷൻ പരി�രി��തിെ�
റിേ�ാർ�് ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷൻ സർ�ാരിന്
സമർ�ി�ി��് . ഇത് സർ�ാരിെ� സജീവ
പരിഗണനയിലാണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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 31.03.2021  –ലെ�  ലെ	
വി�ഷണല്  കണക്കു	ക
രം�  (കേകരംളാ
   വി
ട്ടര്   അകേ�
റി�റ്റി�  കേ�
ര്ഡ്�
അ�ഗീ!കരം�ച്ച  )   ഉള്ള   �
�ന്സ്�  ഷ!റ്റി�ലെ(യും�   ഇന്ക�  ആന്ഡ്�  എക്സ്ലെ/ന്ഡ്�ച്ചര്
അക്കൗ1ണ്ടി�ലെ(യും� സ്�ക്ഷി�പ്ത രൂ/� ചുവിലെ7 കേ8ര്ക്കുന്നു

�
�ന്സ്� ഷ!റ്റി�
ഫണ്ടുകളുലെ7 ഉറിവി�7�.
മൂ�ധനവും� കരു�ല് ധനവും� ₹ 9670.56  കേക
7�
സുരംക്ഷി�� വി
യ്പകള് ₹ 70.89 കേക
7�
അരംക്ഷി�� വി
യ്പകള് ₹ 9614.83 കേക
7�
ആലെക ₹ 19356.28 കേക
7�

ഫണ്ടുകളുലെ7 വി�ന�കേK
ഗീ�
സ്ഥി�രം ആസ്തി� ₹ 13535.93 കേക
7�
ന�കേക്ഷി/� ₹ 35.64 കേക
7�
ന��വി�ലുള്ള ആസ്തി� ₹ 1528.07 കേക
7�
വി
യ്പയും� അഡ്O
ന്സു� ₹ 169.55 കേക
7�
സ്ഞ്ചി�� നഷ്ടം� ₹ 4087.09 കേക
7�
ആലെക ₹ 19356.28 കേക
7�

ഇന്ക� ആന്ഡ്� എക്സ്ലെ/ന്ഡ്�ച്ചര് അക്കൗ1ണ്ടി� 

ആലെക ലെ8�വി� 1650.64 ₹ കേക
7�
ആലെക വിരുമാ
ന� 1375.56₹ കേക
7�

വിരുമാ
നത്തി�ന� ഉ/രം�K
K ലെ8�വി� (കേ�യ്മാ
നത്തി�നു മുമ്പ്� ) 275.08₹ കേക
7�
കേ�യ്മാ
ന� 158.17₹ കേക
7�
വിരുമാ
നത്തി�ന� ഉ/രം�K
K ലെ8�വി� (കേ�യ്മാ
നത്തി�നുകേXഷ�) 433.25₹ കേക
7�
മുന് ക
�Kളാവി�ലെ� ക്രമാലെZടുത്തില് 160.85₹ കേക
7�
വിരുമാ
നത്തി�ന� ഉ/രം�K
K ലെ8�വി� 594.10 ₹ കേക
7�

ലെസ്ക്ഷിന് ഓഫ!സ്ര്
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The pending commitments of  KWA as on 30.09.2021 is given below: 

SL
No. Particulars  Rs. in Crore 

1 DCRG 31.91
2 Commutation to Pensioners 145.77
3 DR Arrear to pensioner 12.51
4 Terminal surrender 18.81
5 GPF Closure 39.61
6 Medical Reimbursement 3.67
7 Earned Leave Surrender 1.25
8 GPF NRA and TA 22.29
9 Various arrears, Increment Arrear etc. 3.28
10 O&M 84.53
11 KSEB Power charges 808.15
12 Guarantee Commission Outstanding 28.03
13 LIC loan 34.58
14 GPF to be set apart 360.97
15 Recoupment to  Retention/Deposit pending 354.13
16 Railway wave leaving charge 4.88

      Total 1954.37

ലെസ്ക്ഷിന് ഓഫ!സ്ര്


