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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 205 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഇ.ബി. പരി�ാര�ൾ�് �ൻ�ർ അ�മതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ ,
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

null
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി. പരി�ാര�ൾ�് സർ�ാരിെ�
�ൻ�ർ അ�മതി േവണം എ� നിബ�ന

മറികട�് ക�നി �ൾ േബാർഡ്  അംഗീകാരം
േപാ�ം ഇ�ാെത ആയിര�ി ഇ��റ്  േകാടി
�പ�െട ബാധ�ത െക.എസ് .ഇ.ബി.
ഏെ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല 'പരി�ാര�ൾ'
എ� േചാദ��ിെല പരാമർശം "ശ�ളപരി�രണം"
സംബ�ി� വിഷയം കണ�ിെല��ാണ്

�ചി�ി�ിരി��ത് എ�് പരിഗണി�  ്നൽ��
വിശദീകരണം �വെട േചർ��. െക.എസ് .ഇ.ബി
ലിമി�ഡിൽ 2016 െല�ം 2021 െല�ം
ദീർഘകാലകരാറി�ം ഓഫീസർ ശ�ള
പരി�രണ�ി�ം 26.02.2016 - െല B.O (DB) No.
640/2016(PS1/3764/ 2015) �കാര�ം 15.02.2021
- െല B.O (DB) No.
133/2021(PS1/2617/PR/2018) തീയതി �കാര�ം
സം�ാന സർ�ാർ �തിനിധികൾ ഉൾെ���
ഡയറ�ർ േബാർഡ്  േയാഗ�ിെ� അ�മതി/
അംഗീകാരം ലഭി�ി��്. 20.01.2016 - െല G.O (P)
No. 7/2016/Fin - െ� 38-ാo ഖ�ികയിൽ

വ�വ� െച�ി��ത് �കാരം ��ത
ദീർഘകാലകരാ�ക�ം ഓഫീസർ ശ�ള പരി�രണ
ഉ�ര�ക�ം സം�ാന സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക
അ�മതി�ായി സമർ�ി�ി���മാ��. 2018-19
�തൽ 2021-22 കാലയളവ് വെര ശ�ള പരി�രണ-
�ിനായി 1036.41 േകാടി �പ KSERC
വകയി��ിയി��്. െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്
ശ�ള പരി�രണം നട��ത് െതാഴിലാളിക�ം
മാേനെ��ം ത�ി�� ഉഭയക�ി
ചർ�കൾ�േശഷം �റെ��വി�� ദീർഘകാല
കരാർ �കാരമാണ്. െക.എസ് .ഇ.ബി
ലിമി�ഡിേ��ം ഡയറ�ർ േബാർഡ്  േയാഗ�ിെ�

തീ�മാന�ൾ�ം അംഗീകാര�ി�ം വിേധയമായി
�റെ��വി�� ശ�ള പരി�രണം സംബ�ി�

ഉ�ര�കൾ ബാധകമായ യാെതാ�
നിയമ�െള�ം ലംഘി��വയ�. െക.എസ് .ഇ.ബി
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െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് എ�ീെമ�്/ആർ�ി�ിൾസ്

ഓഫ് അേസാസിേയഷൻ �കാരം സർ�ാരിെ�
ബാധകമായ നിർേ�ശ�ൾ ക�നിയിൽ
നട�ാേ����്. 2021-ൽ ഉ�രവായ ശ�ള
വർ�ന�് സർ�ാര�മതി ഇ�വെര ലഭ�മായി�ി�.
അയത് �തീ�ി�െകാ�ാണ് േബാർ��രവ്

നട�ിലാ�ിയി�ളളത്.

(ബി)
േബാർഡിെ� ഔേദ�ാഗിക വാഹനം
ഉപേയാഗി�ാൻ അർഹതയി�ാ� അസി��്
എ�ിക��ീവ് എൻജിനീയർ വർഷ�േളാളം
േലാ�ു�ിൽ േരഖെ���ി ആയിര�ണ�ിന്

കിേലാമീ�ർ യാ� െച� സംഭവം അട�ം
െക.എസ് .ഇ.ബി.യിൽ �ർ�് നട�� എ�്
െക.എസ് .ഇ.ബി. െചയർമാൻ
െവളിെ���ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േചാദ��ിൽ പരാമർശി�� വിഷയ�മായി
ബ�െ��് െക.എസ് .ഇ.ബി വിജിലൻസ്  വി�്
അേന�ഷണം നട���്. ആയ�മായി

ബ�െ��് െവഹി�ിൾ േമാണി�റിംഗ് െസ�ിൽ
നി�ം േമൽ�റ� വിഷയ�ി� േവ�ി��
േലാ�ു�ിെ� പകർ�ം, ബ�െ�� കാലയളവിൽ
േജാലി െച�ി�� േകാൺ�ാ�് ൈ�വർമാ�െട
വിശദാംശ��ം വിജിലൻസ്  വി�് േശഖരി�്
അേന�ഷണം നട�കയാണ്.

(സി)

എ�ിൽ ഇ�രം സംഭവ�ളിൽ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േചാദ��ിൽ പരാമർശി�� വിഷയ�മായി
ബ�െ��് െക.എസ് .ഇ.ബി വിജിലൻസ്  വി�്
അേന�ഷണം നട���്. ആയ�മായി

ബ�െ��് െവഹി�ിൾ േമാണി�റിംഗ് െസ�ിൽ
നി�ം േമൽ�റ� വിഷയ�ി� േവ�ി��
േലാ�ു�ിെ� പകർ�ം, ബ�െ�� കാലയളവിൽ
േജാലി െച�ി�� േകാൺ�ാ�് ൈ�വർമാ�െട
വിശദാംശ��ം വിജിലൻസ്  വി�് േശഖരി�്
അേന�ഷണം നട�കയാണ്.

(ഡി) ഇ�കാരം ൈവദ�തി േബാർഡിൽ ഉ�ായി��
ബാധ�തകൾ ൈവദ�തി ചാർ�് വർധനവി�െട
ജന��െടേമൽ െക�ിവ�ാ�� നീ�മാണ്
െക.എസ് .ഇ.ബി. �മി��ത് എ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ൈവദ�തി നിയമം-2003, േദശീയ താരിഫ്
നയം-2016, െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
കാലാകാല�ളിൽ �റെ��വി�� താരിഫ്
നിർ�യ ച��ൾ എ�ിവ�െട
അടി�ാന�ിലാണ് സം�ാന ൈവദ�തി
െറ�േല�റി ക�ീഷൻ ൈവദ�തി നിര�ിൽ
വ�ത�ാസ�ൾ വ���ത്. െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
നിര�കൾ ���േ�ാൾ �ധാനമാ�ം
കണ�ാ�� ചിലവിന�ൾ താെഴ
പറ��വയാണ് a) ൈവദ�തി�െട ഉൽപാദന
വാ�ൽ - െചല�കൾ (Generation & Power
Purchase Cost) b) �വർ�ന പരിപാലന
െചല�കൾ (Operation & maintenance cost) c)
പലിശ െചല�കൾ (interest and finance charges)
d) �ലധന ഓഹരി�െട മട� വിഹിതം (Return on
equity) e) േത�ാന ചില�കൾ (Depreciation)
ഇ�കാരം കണ�ാ�ിെയ��� ��വൻ
െചല�ക�ം, വ�ം വർഷ�ളിെല �തീ�ിത
ഉപേഭാഗ�ിന്, നിലവി�� നിര�ിൽ
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കണ�ാ�ിെയ��� െമാ�ം വ�മാന�ം
ത�ി�� അ�രമാണ് നിര�കൾ ���േ�ാൾ
�ധാനമായി പരിഗണി��ത്. ടി ചിലവിന�ൾ,
ക�ീഷൻ �റെ��വി�ി�� താരിഫ് നിർ�യ
ച��ളിെല വ�വ�ക�ം, മാനദ���ം

അ�സരി�  ്നിജെ����തിനാൽ, �ൻകാല
ബാധ�താ �ടി�ിക �കകൾ താരിഫ്
വർ�നവി�െട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അധികഭാരം
ഉ�ാ��ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


