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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 209 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന�ിന് �റ�് നി�് ൈവദ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
േഡാ. എം.െക . �നീർ , 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് 

null
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് 2021 ഏ�ിൽ-�ലായ്
കാലയളവിൽ �റ�് നി�് ൈവദ�തി
വാ�ിയി�േ�ാ;

(എ) വാ�ിയി��; 2021 ഏ�ിൽ – �ൈല വെര��
കാലയളവിൽ 5768.611 ദശല�ം �ണി�്
ൈവദ�തി, �റേമ നി�് വാ�ിയി ��.

(ബി) എ�ിൽ ഇ�കാരം ൈവദ�തി വാ��തിന്
െചലവഴി� �ക ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം
ഈടാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�. 2021 ഏ�ിൽ - �ൈല വെര��
കാലയളവിൽ 2601.13 േകാടി �പ ൈവദ�തി
വാ�ിയ ഇന�ിൽ െചലവഴി�ി��. ൈ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
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�ം, മാന ദ���ം

അ�സരി�  ്നിജെ����. ഇ�കാരം ൈവദ�തി
വാ�ൽ െചലവ് നിർ�യി�േ�ാൾ
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സം�ാനെ� െക.എസ് .ഇ.ബി �െട
നിലയ�ളിൽ നി�് പരമാവധി ഉൽ�ാദി�ി�ാൻ
കഴി�� ൈവദ�തി�െട ലഭ�ത, (�തീ�ിത ജല
ലഭ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ) േക�
നിലയ�ളിൽ നി�് സം�ാന�ിന്

അ�വദനീയമായ ൈവദ�തി�െട ലഭ�ത,
െക.എസ് .ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്  െറ�േല�റി ക�ീഷെ�
അ�മതിേയാ� �ടി ഏർെ��ി�� long
term/medium term കരാറിെ� ഭാഗമായി
ലഭ�മാ�� ൈവദ�തി എ�ിവെയ�ാം
പരിഗണി�ാ��്. ഈ െചലവ് മാ�േമ
താരിഫി�െട ഉപേഭാ�ാവിൽ നി�് ഈടാ�ാൻ

അ�വദി�ക��.

(സി)

അതിനായി സർചാർജ്  ഏർെ���ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(സി) ൈവദ�തി വാ��തിന് െചലവഴി� �ക ��വൻ
ഇ�ന സർചാർ�ിെ� �പ�ിൽ ഈടാ�ാൻ

വ�വ� െച�ി�ി�. എ�ാൽ ൈവദ�തി വാ�ൽ/
ഉൽ�ാദന െചലവിൽ ഇ�ന വിലയി��ായ
അധിക ബാധ�ത സർചാർ�ിെ� �പ�ിൽ

ഈടാ�ാൻ താരിഫ് നിർ�യ ച��ൾ വ�വ�
െച���്. ഇ�കാരം 2021 ഏ�ിൽ �തൽ �ൺ
വെര�� ആദ� പാദ�ിൽ ഇ�ന

വിലയി��ായ വ�തിയാനം �ലം 8.96 േകാടി �പ
ൈവദ�തി വാ�ൽ/ഉൽ�ാദനെചലവിൽ ലാഭി�ാൻ
കഴി�തായി കണ�ാ�ി ക�ീഷെ�
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��്. എ�ാൽ
അ�� പാദ�ിൽ 5.50 േകാടി �പ�െട അധിക
ബാധ�ത ഉ�ായതായി കണ�ാ�ി
ക�ീഷൻ�ൻപാെക െപ�ീഷൻ സമർ�ി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


