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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 52 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 

�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ ജി �ീഫൻ 

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ�

�വർ�ന മികവ് ഉയർ��തിനായി

വിവരവിനിമയ സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത

േസവന�ൾ വി�ലെ���ിയി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ�

�വർ�ന മികവ് ഉയർ��തിനായി വിവര

വിനിമയ സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത േസവന�ൾ

വി�ലെ���ിയി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ

െകാ���. (1) എൽ.ടി, എ� .്ടി/ഇ.എ� .്ടി

ഉപേഭാ�ാ��െട ബി�ിംഗ് �ർ�മാ�ം

ക���ർവൽ�രി�. (2) എ�ാ ൈവദ�തി

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ൈവദ�തി ചാർ�്

ഓൺൈലനായി അട��തി�� സംവിധാനം.
(3) ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഏ� െസ�ൻ ഓഫീസി�ം

ൈവദ�ത ചാർ�് അട��തി�� സൗകര�ം. (4)
േകരള�ിെല എ�ാ ��്സ്  ജനേസവന

േക��ളി�ം അ�യ െസ��കളി�ം ൈവദ�തി

ചാർ�് ഓൺൈലനായി സ�ീകരി��തി�ളള

സംവിധാനം. (5) േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ��, സൗ�്

ഇ��ൻ ബാ�്, െഫഡറൽ ബാ�്,
ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാ�്, സി.എസ് .ബി എ�ീ

ബാ�കൾ �േഖന ഡയറ�് െന�് ബാ�ിംഗ്

ഉപേയാഗി�  ്സർ�ീസ്  ചാർ�ി�ാെത ൈവദ�തി

ചാർ�് ഓൺൈലനായി അട��തി��

സൗകര�ം. (6) ബി.ബി.പി.എസ്

സംവിധാന�ി�െട എ�ാ േപെ��് െവബ്

ൈസ�ി�െട�ം ഓൺൈലനായി ൈവദ�തി

ചാർ�് അട��തി�� സൗകര�ം. (7) 24
മണി��ം ൈവദ�തിതട�ം സംബ�ി�

പരാതികൾ േക�ീ�ത കാൾെസ�റിൽ

േരഖെ���ാ�� ‘1912’ എ� േടാൾ �ീ

സംവിധാനം. (8) ൈവദ�തി തട�ം സംബ�ി�

വിവര�ൾ ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ എസ് .എം.എസ്

�േഖന എ�ി�� ‘ഊർ�-�ത്’ പ�തി. (9)
ൈവദ�തിബിൽ സംബ�ി� വിവര�ൾ
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എസ് .എം.എസ് , െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ, ഇ-
െമയിൽ എ�ിവ �േഖന ത�മയം

ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ എ�ി�� ഊർ� സൗ�ദ

പ�തി. (10) �തിയ കണ�� േവ�ി

ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി� ഓൺൈലൻ- ആയി

അേപ�കൾ സ�ീകരി�വാ�� സംവിധാനം. (11)
െമാൈബൽ ന�ർ ഉപേയാഗി�  ്ൈവദ�തിബിൽ

�ക അട�ാൻ കഴി�� ‘െക.എസ് .ഇ.ബി’ എ�

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ. (12) മീ�ർ റീഡിംഗ്

എ���തി� േവ�ി േ�ാ�് ബി�ിംഗ് െമഷീ�കൾ

(പി.ഡി.എ) സം�ാനെമാ�ാെക വ�ാപി�ി�. (13)
ക���ർ അധി�ിത സംവിധാന�ളി�െട ൈവദ�തി

വിതരണ �ംഖല നവീകരി��തി��

പ�തിയായ ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി പ�തി�െട

പാർ�്-എ �െട ഭാഗമായി�� ഐ.ടി

ഇം�ിെമേ�ഷൻ �േഖന േബാർഡിെല എ�ാ

ഓഫീ�കെള�ം ബ�ി�ി� െന�് വർ�ിംഗ്,
വിതരണ േമഖലയിെല നവീകരണം ല��മാ�ി

േക�ീ�ത സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി��

ഡാ�ാ െസ�ർ, ഊർ� ഓഡി�ിംഗ്, വിവിധ

തല�ളിൽ െമ�െ�� തീ�മാന�െള��വാൻ

സഹായകരമായ സംവിധാനം (മാേനെ��്

ഇൻേഫാർേമഷൻ സി�ം), ജി.ഐ.എസ്

സംവിധാന�ളി�െട ഉപേഭാ�ാ�െള

അടയാളെ���ി ആ�ി തി�െ���ൽ

�ട�ിയവ. (14) മാനവേശഷി വിഭാഗം,
െമ�ീരിയൽസ്  മാേനെ��് വിഭാഗം, അ�ൗ�ിംഗ്

എ�ിവ�െട ക���ർവൽ�രണം �ർ�ിയാ�ി.
(15) തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ

നഗര�ളിെല വിതരണ േമഖലയിെല

ഉപകരണ��െട േക�ീ�ത നിയ�ണ�ം അ�

�േഖന ൈവദ�തി തട��ൾ പരമാവധി

�റ��തി�ം ഉ� �ാഡ പ�തി

നട�ാ�ിവ��. (16) ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം

നവീകരി��തി�േവ�ി ഇ-ഓഫീസ്  സംവിധാനം

ഏർെ���ി വ��. (17) ൈവദ�തി ബിൽ �ക

ഉപേഭാ�ാ��െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം

യാഥാസമയം േനരി�് െക.എസ് .ഇ.ബി.യിേല�്

വരവ് െവ�� എൻ.എ.സി.എ�  ്പ�തി േക�

സർ�ാർ �ാപനമായ നാഷണൽ േപെ��്

േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് ഇ�� (എൻ.പി.സി.ഐ)
നട�ാ�ിയ നാഷണൽ ഓേ�ാേമ�ഡ്  �ിയറിംഗ്

ഹൗസ്  �േഖന േകാർ�േറഷൻ ബാ�് വഴി

നട�ിലാ�ി. (18) അ�ാ സി.എസ് .സി എ�

േദശീയ െപാ� േസവന േക��മായി േയാജി�്

�വർ�ി�� ഇ��യിെല ഏ�
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ജനേസവനേക�ം വഴി�ം ൈവദ�തി ബിൽ

ഓൺ ൈലനായി അട�വാ�� സൗകര�ം. (19)
െക.എസ് .ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്  ജീവന�ാർ�്

ഓഫിസിലി�ാ�േ�ാൾേ�ാ�ം

ഉപേഭാ�േസവന�ി� േവ�ി�ം മ�്

ഔേദ�ാഗികാവശ��ൾ�് േവ�ി�ം ഒ�മ െന�്

ബി�ിംഗ് േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി�ാ�ളള

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ. (20) േകരള�ിൽ 6
േക��ളിൽ �ാപി�ിരി�� 24 മണി��ം

ൈവദ�തി �ക സ�ീകരി�� ക�ാഷ്  െഡേ�ാസി�്

െമഷീ�കൾ. (21) Whatsapp എ� േസാഷ�ൽ

മീഡിയ സംവിധാനം വഴി 9496001912 എ�

ന�റിൽ ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതി

സ�ീകരി��തി�ളള സംവിധാനം. (22) ൈവദ�ത

അപകട�ൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ �ാർ�് (േസ�ി

േമാണി�റിംഗ് ആ�് ആ�ിഡ�് റിേ�ാർ�ിംഗ് �ൾ)
എ� േസാ�് െവയർ സംവിധാനം (23) ��തൽ

െമ�െ�� േസവനം നൽ��തി�മായി േസാഷ�ൽ

മീഡിയ െഡസ്ക് സംവിധാനം ആരംഭി�. (24)
എ� .്ടി വിഭാഗം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അതിേവഗം

കണ�ൻ അട��ളള േസവന�ൾ

നൽ��തിനായി �ീൻ ചാനൽ സംവിധാനം

നട�ിലാ�ി. (25) വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന�ിെ�

ഭാഗമാ�ളള വ�വസായ പരിശീലന�ിന്

ഓൺൈലനായി തെ� ഏ� �ല� നി�ം

അേപ�ി�വാ�ളള സംവിധാനം. (26)
‘േസവന�ൾ വാതിൽ പടിയിൽ ’ (Service at Door
Step) പ�തി ഒേ�ാബർ 01/2020 �തൽ

പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ിയി��്. ഈ
പ�തി �കാരം �തിയ ൈവദ�തി കണ�ൻ

ലഭി�ാ�ം, ഉടമ�ാവകാശം മാ�ം, കണ�ഡ്

േലാഡ് /േകാൺ�ാ�് േലാഡ്  മാ�ം, ൈവദ�തി

ൈലൻ/മീ�ർ മാ�ി �ാപി�ക �ട�ിയ വിവിധ

േസവന�ൾ�് അേപ� സമർ�ി�വാൻ

ഉപേഭാ�ാവ് െക.എസ് .ഇ.ബി. ഓഫീസ്

സ�ർശിേ��തി�. പകരം ബ�െ�� െസ�ൻ

ഓഫീസിെല േഫാൺ ന�റിേലേ�ാ 1912 എ�

ക�മർ െകയർ ന�റിേലേ�ാ വിളി� വിവരം

ധരി�ി�കേയാ ഓൺൈലൻ ആയി രജി�ർ

െച�കേയാ മതിയാ��താണ്. ��ത അേപ�

ഓഫീസിൽ േരഖെ���ക�ം �ടർ�്

ഉപേഭാ�ാവിെ� വീ�ിൽ ജീവന�ാർ േനരി�

േപായി േരഖകൾ ൈക��ക�ം �ല പരിേശാധന

�ട�ിയ േമൽ നടപടികൾ സ�ീകരി���മാണ്.
��തായി �ർ  �ീകരി� വികസന �വർ �ന�ൾ  

കർഷകർ�ളള ��ം (KUSUM)പ�തിയിൽ
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അേപ�ി��തി�ളള ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ

ഓൺൈലൻ വഴി�ളള ൈവദ�തി േസവന

അേപ�േയാെടാ�ം ആവശ�മായ േരഖകൾ അപ്

േലാഡ്  െച��തി�ളള സംവിധാനം സ�ർ�

ൈവദ�തീകരണം പ�തി �കാരം തേ�ശ

�ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട �തിയ

അേപ� ഓൺൈലൻ ആയി

സമർ�ി��തി�ളള േപാർ�ൽ

അംഗൻവാടികളിേല�് �തിയ ൈവദ�തി കണ�ന്

േവ�ി�ളള അേപ�യിൽ കണ�ൻ ചാർജ്

ഇ�ാെത തെ� �ർ�ിയാ�ാ�ളള സൗകര�ം

േകാവിഡ്  വ�ാപന പ�ാ�ല�ിൽ ഗവൺെമ�്

�ഖ�ാപി� സ�ിഡി ബി�ിംഗിൽ

ലഭ�മാ��തി�ളള േസാ�് െവയർ മാ��ൾ

�ർ  �ീകരി�െകാ�ിരി�� പ�തികൾ     
ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് െമ�െ��

സൗകര��ൾ ലഭി��തിനായി വിവര സാേ�തിക

വിദ�ാടി�ാന�ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്

�തിയതായി �ട�ം �റി�� പ�തികൾ

ഇവയാണ്. (1) വിതരണ �ംഖല�െട ൈവദ�തി

ന�ം ക� പിടി�വാ�ം �റ�ാ�ം ല��മി�ളള

ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി േഫസ്  – 2 ഐ.ടി പ�തി.
(ഐ.പി.ഡി.എസ്), േക� ഗവൺെമ�്

വിതരണേമഖല�െട നവീകരണ�ിനായി

�പീകരി� ഐ.പി.ഡി.എസ്  (സംേയാജിത

ഊർ� വികസന) പ�തി �കാരം 21
നഗര�ളിൽ ര�ാം ഘ��ിേല�ളള വിവര

സാേ�തിക വിദ� പ�തികൾ

നട�ിലാ��തി�ളള േഫസ്  – 2 ഐ.ടി പ�തി

നട� വ��. ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി.
പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയി�ളള എ�ാ വിവര

സാേ�തിക വിദ� പ�തിക�ം 21 നഗര�ളിൽ �ടി

നട�ിലാ��താണ്. വിതരണ �ംഖല�െട

ജി.ഐ.എസ് .മാ�ിംഗ് നട�ി ൈവദ�തി ന�ം

�റ�ാ�ം ഈ പ�തി വഴി കഴി�ം. ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി 22.86 േകാടി �പ�െട

പ�തി േക�സർ�ാർ അംഗീകരി�ി��്.
ഇം�ിെമേ�ഷൻ ഏജൻസി �േഖന നിർ�ഹണ

നടപടികൾ �േരാഗമി��. (2)
ആ�നികവത്കരണ�ിെ� ഭാഗമാ�ളള

എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ് പ�തി. േക�

ഗവൺെമ�ിെ�, വിതരണ േമഖല�െട

നവീകരണ�ിനായി �പീകരി�

ഐ.പി.ഡി.എസ് .പ�തി�െട ഭാഗമായി�ളള

ഇ.ആർ.പി നട�ിലാ��തി�െട ൈവദ�തി

വിതരണ രംഗ�് ഉയർ� കാര��മത ഉറ�
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വ���തി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി. ല��മി��. (3)
തിരെ���െ�� പ�ണ�ളി�ളള

സബ്േ�ഷ�കളിെല 11 െക.വി ൈല�ക�െട

�വർ�നം േക�ീ�തമായി േമാണി�ർ െച�ാ�ളള

ആർ.�ി – ഡാസ്  (RT-DAS) പ�തി.

(ബി)

ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽ���ൾെ�െട��

േസവന�ൾ സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േസവന�ൾ

സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി

ൈവദ�തി കണ��� നടപടി�മ�ൾ

ല�കരി�ക�ം കണ�ൻ ലഭി��തി��

അേപ�ാേഫാറം ലളിതമാ�ക�ം,
സാധാരണഗതിയിൽ തിരി�റിയൽ േരഖ,
ഉടമ�ാവകാശം െതളിയി�ാ�� േരഖ എ�ിവ

മാ�ം ലഭ�മാ�ിയാൽ ൈവദ�തി കണ�ൻ

നൽകാൻ േവ�വിധ�ിൽ ച��ളിൽ മാ�ം

വ��ക�ം, െക.എസ് .ഇ.ബി അത്

നട�ിലാ�ക�ം െച�ി��്.

(സി) േസവനം വീ�പടി�ൽ പ�തി �കാരം എെ��ാം

േസവന�ൾ നൽകിവ�� �്; ൈവദ�തി തട�ം

പരിഹരി��തി�ം അപകട സാധ�ത

ഒഴിവാ��തി��� അതിേവഗ നടപടികൾ�്

ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) െപാ�ജന�ൾ�് �ര�ിതമായ രീതിയിൽ

ൈവദ�തി സംബ�മായ േസവന�ൾ

നൽ��തിന് ‘േസവനം വാതിൽ�ടിയിൽ

‘(Service at Door Steps) എ� പ�തി �കാരം

�തിയ ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭി�ാ�ം,
ഉടമ�ാവകാശമാ�ം കണ�ഡ്  േലാഡ് /
േകാൺ�ാ�് േലാഡ്  മാ�ം, താരിഫ് മാ�ം, ൈവദ�തി

ൈലൻ/ മീ�ർ മാ�ി �ാപി�ക �ട�ിയ

േസവന�ൾ ലഭി��തി�ം േസവനം ആവശ���

വ��ി�െട േപ�ം േഫാൺ ന��ം ബ�െ��

െസ�ൻഓഫീസിൽ േഫാൺ േകാൾ വഴി രജി�ർ

െച�ാൽ മതിയാ�ം. �ടർ�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. ജീവന�ാർ അേപ�കെന

ബ�െ��് അേപ� ത�ാറാ�ാൻ

സഹായി��ത് �തൽ േസവനം

ഉറ�ാ���വെര�� നടപടികൾ

�ർ�ിയാ��. ജനേസവനം ��തൽ

കാര��മാ��തിനായി ജീവന�ാർ�

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ

വികസി�ി�  ്�ാവർ�ികമാ�ിയി��്.
േകരള�ിെല എ�ാ െസ�ൻ ഓഫീ�കളി�ം

‘േസവനം വാതിൽ�ടിയിൽ’ പ�തി ഇേ�ാൾ

നട�ിലാ �ിയി��്. ൈവദ�തി തട�ം

പരിഹരി��തി�ം അപകട സാധ�ത

ഒഴിവാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ ൈവദ�തി

ക�ികൾ െപാ�ി വീ��ാ�� അപകട�ൾ

ഒഴിവാ��തി�േവ�ി പഴയ ൈവദ�തക�ികൾ

മാ�ി �തിയവ �ാപി�ക, േ�സ�കൾ ൈവദ�തി

ൈല�കളിൽ �ാപി�ക, ഏരിയൽ ബ�ഡ്
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േകബിൾ (എബിസി, covered ക��ർ �ട�ിയവ

ഉപേയാഗി�  ്ൈല�കൾ നിർ�ി�ക,
ഗാർഡി�കൾ �ാപി�ക �ട�ിയ ���ികൾ

െച� വ��. �ടാെത അപകട�ൾ

ഒഴിവാ�ാനായി അവ ഉ�ാകാ��

സാഹചര��െള��ി െപാ�ജന�െള�ം

ജീവന�ാെര�ം േബാധവത്കരി�ക�ം

ജീവന�ാർ� ആവശ�മായ �ര�ാ

ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ക�ം െച��.
മരെ�ാ�കൾ വീ� ൈല�കൾ��ാ��

തകരാ�ക�ം അ�വഴി ഉ�ാ�� അപകട��ം

�റ�വാൻ ഏരിയൽ ബ�ഡ്  േകബിൾ

(എ.ബി.സി) �ട�ിയ കവചിത ചാലക��ം �ഗർഭ

േകബി�ക�ം �ാപി� െകാ�് ൈവദ�തി

എ�ി��ത് താരതേമന� െചലേവറിയ

പ�തിയായ� െകാ�ം ഇ�ര�ി��ാ��

ഭീമമായ െചലവ് ൈവദ�തി താരിഫിൽ

�തിഫലി��� െകാ�ം ഘ�ം ഘ�മായി ��ത

നവീകരണ �വർ�ന�ൾ KSEBL
നട�ിലാ�ിവ��. ഇ�രം ���ികൾ

നട�ിലാ�ിെ�ാ� ൈവദ�തി വിതരണ രംഗം

കാര��മമാ��തി� ഊർ� േകരളാമിഷനിൽ

ഉൾെ���ി വിതരണ �ംഖലയിൽ കഴി�

ഗവൺെമ�ിെ� കാല� �ട�ിയ "ദ�തി” പ�തി

�കാരം എ� .്�ി. �ംഖല�െട എ�ാ ഭാഗ�ം

�റ�ത് ര� േ�ാത�ിൽ നിെ��ി�ം

ൈവദ�തി എ�ി��തിന് സംവിധാനം ഒ��ക,
Arial Bunched Cable (എ.ബി.സി.), �ഗർഭ

േകബിൾ �ട�ിയ കവചിത ചാലക�ൾ,
ആർ.എം.�. എ�ിവ�പേയാഗി�  ്ൈവദ�തി

തട�ം പരമാവധി �റ�ക, ൈല�കൾ ൈവദ�തി

തട��ിേനാ അപകട�ൾേ�ാ കാരണമാകാ�

വിധ�ിൽ �ര�ിതമാ�ക, ൈല�ക�െട�ം

�തി�ാപന��െട�ം നവീകരണം ഉറ�ാ�ക,
േഫാൾ�് പാസ്  ഇൻഡിേ���കൾ,
െസ�ൈലസ�കൾ �ട�ിയ സാേ�തിക

വിദ�ക�െട ഉപേയാഗം ഉറ� വ��ി ൈവദ�തി

�നഃ�ാപനം ത�രിത�ിലാ�ക എ�ീ

���ിക�ം നട�ിലാ�ി വ��. 2018-ൽ
ആരംഭി�  ്2022-ൽ �ർ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി�ി�� ഈ പ�തിയിൽ 2018, 2019
വർഷ�ളിെല മഹാ�ളയ��ം, േകാവിഡ്-19 െ�

ഭാഗമായി ഏർെ���ിയ സ�ർ�

േലാ�്െഡൗ�ം കാരണം ഉേ�ശി� �േരാഗതി

ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�ി�. എ�ി��ാ�ം ഈ
പ�തിയിൽ ഇ�വെര 1698 േകാടി �പ�െട
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���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി��്.
�ടാെത ൈവദ�തി തട�ം പരമാവധി

ഒഴിവാ�ാനായി, തി�വന��രം, െകാ�ി,
േകാഴിേ�ാട്  നഗര�ളിൽ നിരീ�ണ നിയ�ണ

സംവിധാനമായ �ാഡ സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി��്. 11 െക.വി, 33 െക വി

ൈല�കളിെല തകരാ�കൾ  േവഗ�ിൽ ക�

പിടി��തിനായി “Communicable Fault Pass
Detector" എ� �തന സംവിധാനം വളെര

െചല��റ� രീതിയിൽ KSEBL ജീവന�ാർ

തെ� വികസി�ിെ���ി��്. 11 െക.വി, 33
െക.വി ൈവദ�ത വിതരണ ൈല�കളിൽ ഉ�ാ��

തകരാ�കൾ െപെ�� ക�പിടി� വിവരം

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര SMS �ല�ം തകരാർ

ഉ�ായ �ലം GIS മാപ് വഴി�ം അറിയി�  ്��

പരിഹാരം േവഗ�ിൽ ആ�ാൻ സഹായി��

�തന സംവിധാനമാണിത്. ഇ�വെര 7400എ�ം

(11 kv- 7250 + 33kv- 150) Communicable Fault
Pass Detector �ാപി�ി��്. ക�ി െപാ�ി

വീ���േപാ�� അത�ാവശ� ഘ��ളിൽ

െപാ�ജന�ൾ� േനരി�് വിളി�റിയി�-�തിന്

“9496010101” എ� ന�റിെല േസവനം

ഏർെ���ിയി��്. ��തൽ െസൻസി�ീവ്

�േദശ�ൾ ആയ ��കൾ, ആ�പ�ികൾ,
ആരാധനാലയ�ൾ �ട�ിയവ�െട സമീപ��

�തി�ാപന�ളി�ം �ടർ�് മ� �േദശ�ളി�ം

േ�സർ, ഗാർഡിംഗ് �തലായവ �ാപി�.
ബാ�ി�� �ല�ളിൽ ഘ�ം ഘ�മായി

നട�ിലാ�ിവ��. ��തായി ഇല�ിക്

കണ��കൾ നൽ�േ�ാൾ എ�ാ

െ�മിസ�കളി�ം ELCB നി�ർഷി���്.
നിലവിൽ ELCB സഥാപി�ി�ി�ാ�

െ�മിസ�കളിൽ ELCB സഥാപി��തി�

െപാ�ജന��െട യിടയിൽ േബാധവൽ�രണം

നൽകി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



വതിശദശ്രീകേരണക്കുറതിപ്പെക      52 *

കസവനങ്ങള     സമയബനതിതമഞയതി     ലഭദമഞക്കുനതതിനതതിനഞയതി     KSEB    സസശ്രീകേരതിച
നടപടതിക്രമങ്ങള

ഉപകഭഞകഞകളകക കസവനങ്ങള സമയബനതിതമഞയതി ലഭദമഞക്കുനതതികന്റെ ഭഞഗമഞയതി
വവദദ്യുതതി കേണക്ഷനുള്ള നടപടതിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം,  കേണക്ഷൻ ലഭതിക്കുനതതിനുള്ള
അകപക്ഷഞകഫഞറഞ്ചാം ലളതിതമഞക്കുകേയഞ്ചാം,  സഞധഞരണഗതതിയതില് തതിരതിചറതിയല് കരഖേ,  ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം
കതളതിയതികഞനുള്ള കരഖേ എനതിവ മഞത്രഞ്ചാം ലഭദമഞകതിയഞല് വവദദ്യുതതി കേണക്ഷൻ നല്കേഞൻ
കവണവതിധത്തതില് ചട്ടങ്ങളതില് മഞറ്റഞ്ചാം വരുത്തുവഞൻ കകേരള സരകഞര ആവശദകപ്പെട്ടതനുസരതിചക
കറഗുകലറ്ററതി കേമ്മേതിഷൻ ചട്ടങ്ങളതില് മഞറ്റഞ്ചാം വരുത്തുകേയഞ്ചാം കകേ.എസക.ഇ.ബതി അതക നടപ്പെതിലഞക്കുകേയഞ്ചാം
കചയതിട്ടുണക

മതതിയഞയ ഉടമസഞവകേഞശകരഖേകേള ഹഞജരഞക്കുനതതിനുള്ള ബുദ്ധതിമുട്ടുകേള കേണകതികലടുത്തക
100  ചതുരശ മശ്രീറ്റകറഞ അതതില് തഞകഴെകയഞ വതിസ്തൃതതിയള്ള വഞസ ഗൃഹങ്ങളകക
ഉടമസഞവകേഞശകരഖേയതികലങ്കേതിലഞ്ചാം വവദദ്യുതതി കേണക്ഷൻ അനുവദതിക്കുനതതിനുള്ള അനുമതതിയഞ്ചാം
നലതിയതിട്ടുണക.  1500  ചതുരശ അടതി വകര വതിസക തശ്രീരണമുള്ള വദകതിഗത വഞസഗൃഹങ്ങളകക
തഞല്കഞലതികേ കറസതിഡൻഷദല് സരട്ടതിഫതികറ്റതികന്റെ അടതിസഞനത്തതിലഞ്ചാം വവദദ്യുതതി കേണക്ഷൻ
നല്കുനതതിനക സരകഞര അനുമതതി നലതിയതിട്ടുണക. 

02.11.2018-കല കബഞരഡക ഉത്തരവ പ്രകേഞരഞ്ചാം,  ആരഞധനഞലയങ്ങള,  രഞഷശ്രീയ പഞരട്ടതികേളുകട
ഓഫശ്രീസുകേള,  വലബ്രറതികേള,  കേലഞ സഞസഞരതികേ സഞപനങ്ങള,  വതിദദഞഭദഞസ സഞപനങ്ങള,
അഞ്ചാംഗൻവഞടതികേള,  കഹഞരട്ടതികകേഞരപ്പുകേള,  മതില്മ ബൂത്തുകേള എനതിവയക കേണക്ഷൻ
ലഭദമഞക്കുനതതിനുള്ള നടപടതിക്രമങ്ങള കൂടുതല് ലഘൂകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം കചയ.  കൂടഞകത തറവഞടു
വശ്രീടുകേളതില് തഞമസതിക്കുന കവകവകറ കുടുഞ്ചാംബങ്ങളകക പ്രകതദകേഞ്ചാം കേണക്ഷൻ നല്കുനതതിനുള്ള
അനുമതതിയഞ്ചാം നലതിയതിട്ടുണക.

ചതില കേഞരഷതികേ കേണക്ഷനുകേളുകട വവദദ്യുതതി ചഞരജക അടയ്ക്കുനതക കൃഷതിവകുപ്പെക ആയതതിനഞല്
കൃഷതിവകുപ്പെക നതിഷ്കരഷതിചതിരതിക്കുന ഭൂവതിസ്തൃതതിയതികല മഞനദണ്ഡങ്ങളകക അനുസരതിചഞണക കേഞരഷതികേ
കേണക്ഷനുകേള KSEBL  നലതിവനതിരുനതക.  കേഞരഷതികേ കേണക്ഷനുകേളതികല കമല് വദവസകേള
ഇലഞതഞകകണതതികന്റെ ആവശദകേത കേണകതികലടുത്തക,  ഭൂവതിസ്തൃതതി പരതികശഞധതിക്കുനതക
ഒഴെതിവഞക്കുകേയഞ്ചാം, ഉകദ്ദേശദഞ്ചാം മഞത്രഞ്ചാം പരതികശഞധതിച കശഷഞ്ചാം വവദദ്യുതതി കേണക്ഷനുകേള നല്കുനതതിനക മറ്റക
എലഞ വവദദ്യുത കേണക്ഷനുകേളുകടയഞ്ചാം കേഞരദത്തതികലന കപഞകല,  അകപക്ഷകയഞകടഞപ്പെഞ്ചാം രണക
കരഖേകേള (ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം കതളതിയതിക്കുനതുഞ്ചാം,  മകറ്റഞനക തതിരതിചറതിയല് കരഖേയഞ്ചാം)  ഹഞജരഞകതി
അകപക്ഷകേരകക LT- V A  തഞരതിഫക (കവള്ളഞ്ചാം പമ്പക കചകയണ ആവശദങ്ങളക്കുള്ളവ)  വതിഭഞഗത്തതില്
കേഞരഷതികേ കേണക്ഷനുകേള നല്കുവഞൻ അനുമതതി നല്കേതിയതിട്ടുണക.  കൃഷതിവകുപ്പെക വവദദ്യുതതി ചഞരജക
അടയ്ക്കുന കേഞരഷതികേ കേണക്ഷനുകേളകക മഞത്രകമ ഭൂവതിസ്തൃതതിയതികല മഞനദണ്ഡങ്ങളകനുസൃതമഞയഞ്ചാം,
ബനകപ്പെട്ട അധതികേഞരതിയതില് നതിനക അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരപത്രകമഞ സരട്ടതിഫതികകറ്റഞ ഹഞജരഞകണകമന
നതിഷ്കരഷതിക്കുനള.

നടപടതിക്രമങ്ങള ലഘുകേരതിക്കുനതതികന്റെ ഭഞഗമഞയതി കേനകേഞലതി ഫഞമുകേള,  കകേഞഴെതി വളരത്തു
കകേന്ദ്രങ്ങള,  മശ്രീൻ വളരത്തല് ഫഞമുകേള,  പട്ടുനൂലകപ്പുഴുവതികന വളരത്തല് (Sericulture)  തുടങ്ങതിയ



ആവശദങ്ങളകഞയമുള്ള (LT-VB  തഞരതിഫക)  കേഞരഷതികേ കേണക്ഷനുകേളക്കുഞ്ചാം,  രണക കരഖേകേള
ഹഞജരഞകതി വവദദ്യുതതി കേണക്ഷൻ ലഭദമഞക്കുനതതിനഞയതി അനുമതതി നല്കേതിയതിട്ടുണക.

കകേ.എസകഇ.ബതി ലതിമതിറ്റഡതികന്റെ അഭദരതന പരതിഗണതിചക,  കകേരള കസറ്റക കറഗുകലറ്ററതി
കേമ്മേശ്രീഷൻ,  കേണകഡക കലഞഡക അടതിസഞനമഞകതിയള്ള കലഞ കടൻഷൻ സരവശ്രീസക
കേണക്ഷനുകേളക്കുള്ള എഗതികമന്റെക ഒഴെതിവഞകതിയതിരുന.  എനഞല് കേണകഡക കലഞഡക അധതിഷതിത
ബതിലതിഞ്ചാംഗക വതിഭഞഗത്തതില് കപടുന കലഞ കടൻഷൻ ഉപകഭഞകഞകള 200/-രൂപ ജുഡശ്രീഷദല് ഇതര
സഞമ്പക അകപക്ഷയതില് പ്രകതദകേമഞയതി ഒട്ടതിചഞല് മതതികയനഞ്ചാം തശ്രീരുമഞനതിചതിരുന. 

ഉപകഭഞക്തൃ സഞ്ചാംതൃപതി ഉറപ്പുവരുത്തുനതതിനുഞ്ചാം,  തടസരഹതിത കസവനങ്ങള ഉറപ്പെഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം,
പ്രകതദകേ സഞമ്പക ഒട്ടതികകണതതികന്റെ ആവശദകേത വരഞനതിരതിക്കുന ഉപകഭഞകഞകള
അഭതിമുഖേശ്രീകേരതിക്കുന ഒരു പ്രധഞന തടസമഞയതതിനഞല് 18.02.2021  കല കബഞരഡക ഉത്തരവക പ്രകേഞരഞ്ചാം,
പുതതിയതഞയതി കലഞ കടൻഷൻ സരവശ്രീസക കേണക്ഷൻ അകപക്ഷയതികന്മേല് പ്രകതദകേമഞയതി ഒട്ടതിക്കുന
സഞമ്പക ഒഴെതിവഞക്കുകേയഞ്ചാം, കകേഞണ്ടഞകക ഡതിമഞൻഡതിലള്ള കേണക്ഷനുകേളകക മഞത്രഞ്ചാം, [എലഞ ഡതിമഞൻഡക
അധതിഷതിത ഉപകഭഞകഞകളക്കുഞ്ചാം (ഇഎചകടതി, എചകടതി,  എല്ടതി വതിഭഞഗങ്ങളകക)] സരവശ്രീസക കേണക്ഷൻ
എഗതികമന്റെക സഞമ്പക കപപ്പെറതില് നടപ്പെതിലഞക്കുകേകയഞ,  ജുഡശ്രീഷദല് ഇതര കപപ്പെറതില് സഞമ്പക ഒട്ടതിചഞല്
മതതികയനഞ്ചാം തശ്രീരുമഞനതിചതിരുന.

04.05.2021 കല കബഞരഡക ഉത്തരവക പ്രകേഞരഞ്ചാം, കകേന്ദ്ര സരകഞര പുറകപ്പെടുവതിച Electricity (Rights
of Consumers) Rules, 2020 കല കറഗുകലഷൻ 4 (9) പ്രകേഞരഞ്ചാം, കലഞകടൻഷൻ വതിഭഞഗത്തതില്കപ്പെട്ട എലഞ
ഉപകഭഞകഞകളക്കുഞ്ചാം,  പുതതിയ കേണക്ഷനുള്ള അകപക്ഷയതില് സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ള വതിലഞസത്തതില്
നല്കേതിയതിട്ടുള്ള തതിരതിചറതിയല് കരഖേ,  ഉടമസഞവകേഞശ കരഖേയഞയതി കേണകഞകതി വവദദ്യുതതി
കേണക്ഷൻ നല്കുനതതിനുള്ള നടപടതികേളുഞ്ചാം സസശ്രീകേരതിചതിട്ടുണക.  കൂടഞകത സസകേഞരദ പുരയതിടത്തതില്
ഉപകഭഞകഞകള വഹ കടൻഷൻ കകേബതിളുകേള സഞപതിക്കുകമ്പഞള നശ്രീകഞ്ചാം കചയഞവന കേവര
സഞബുകേളുള്ള (trench)കതഞടുകേളതില് സഞപതികണകമനള്ള വദവസ ഒഴെതിവഞക്കുകേയഞ്ചാം,
ഉടമസഞവകേഞശ മഞറ്റത്തതിനഞയതി അപ്പെഞരട്ടകകമന്റുകേളക്കുഞ്ചാം,  കഡവലപ്പെകറഞ ബതില്ഡകറഞ നതിരമ്മേതിച
വശ്രീടുകേളക്കുഞ്ചാം വതില്പന ഡശ്രീഡതികന്റെ (sale deed) പകേരപ്പെക ഉടമസഞവകേഞശ കരഖേയഞയതി അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിചതിട്ടുണക.

കസവനഞ്ചാം     വഞതതി  ല്  പ്പെടതിയതില് 

കപഞതുജനങ്ങളകക സുരക്ഷതിതമഞയ രശ്രീതതിയതില് വവദദ്യുതതി സഞ്ചാംബനമഞയ കസവനങ്ങള
നല്കുനതതിനക ‘കസവനഞ്ചാം വഞതതില്പ്പെടതിയതില്’  (Service at  Door Steps) എന പദ്ധതതി പഞലകഞടക
ഇലകതികല് സരകതിളതിനക കേശ്രീഴെതിലള്ള 39  കസക്ഷൻ ഓഫശ്രീസുകേളതില് പരശ്രീക്ഷണഞടതിസഞനത്തതില്
ആരഞ്ചാംഭതിചതിരുന.  ഇതക പ്രകേഞരഞ്ചാം പുതതിയ വവദദ്യുതതി കേണക്ഷൻ ലഭതികഞനുഞ്ചാം,  ഉടമസഞവകേഞശമഞറ്റഞ്ചാം
കേണകഡക കലഞഡക /  കകേഞണ്ടഞകക കലഞഡക മഞറ്റഞ്ചാം,  തഞരതിഫക മഞറ്റഞ്ചാം,  വവദദ്യുതതി വലൻ /  മശ്രീറ്റര മഞറ്റതി
സഞപതിക്കുകേ തുടങ്ങതിയ കസവനങ്ങള ലഭതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം കസവനഞ്ചാം ആവശദമുള്ള വദകതിയകട കപരുഞ്ചാം
കഫഞണ് നമ്പറുഞ്ചാം ബനകപ്പെട്ട കസക്ഷൻ  ഓഫശ്രീസതില് കഫഞണ് കകേഞള വഴെതി രജതിസര കചയഞല്
മതതിയഞകുഞ്ചാം.  തുടരനക കകേ.എസക.ഇ.ബതി.എല്.  ജശ്രീവനകഞര അകപക്ഷകേകന ബനകപ്പെട്ടക അകപക്ഷ
തയഞറഞകഞൻ സഹഞയതിക്കുനതക മുതല് കസവനഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുനതുവകരയള്ള നടപടതികേള
പൂരത്തതിയഞക്കുന.

‘കസവനഞ്ചാം വഞതതില്പ്പെടതിയതില്’  എന ആശയഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനഞടതിസഞനത്തതില് നടപ്പെതിലഞകഞൻ
തയഞറഞകതിയ പദ്ധതതി രൂപകരഖേകക,  28.01.2021-  നക കൂടതിയ ഫുളവടഞ്ചാം ഡയറകരമഞരുകട കയഞഗഞ്ചാം



തതസത്തതില് അഞ്ചാംഗശ്രീകേഞരഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം,  ആയതതിൻപ്രകേഞരഞ്ചാം മുകനഞട്ടുവചതിട്ടുള്ള ഏകേശ്രീകൃത
നടപടതിക്രമങ്ങള അഞ്ചാംഗശ്രീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം കചയ.  തതിരകഞ്ഞെടുത്ത 368  ഇലകതികല് കസക്ഷൻ
ഓഫശ്രീസുകേളതില് ആദദ ഘട്ടമഞയതി ‘കസവനഞ്ചാം വഞതതില്പ്പെടതിയതില്’ പദ്ധതതി നടപ്പെതിലഞകതി. 

പ്രഞരഞ്ചാംഭ ബുദ്ധതിമുട്ടുകേള പരതിഹരതിചക,  കമഞവബല് ആപതികകഷൻ കകേ.എസക.ഇ.ബതി.എല്
സസനമഞയതി വതികേസതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം,  കകേരളത്തതികല എലഞ കസക്ഷൻ ഓഫശ്രീസുകേളതിലഞ്ചാം ‘കസവനഞ്ചാം
വഞതതില്പ്പെടതിയതില്’ പദ്ധതതി പൂരണ്ണകതഞതതില് നടപ്പെതിലഞക്കുകേയഞ്ചാം കചയതിട്ടുണക.

ഉപകഭഞക്തൃസഞ്ചാംതൃപതി ലക്ഷദഞ്ചാം വചതിട്ടുള്ള ഇത്തരഞ്ചാം പ്രവരത്തനങ്ങള നതിലവതിലള്ള
ഉപകഭഞകഞകകള നമ്മേകളഞടക കൂടുതല് കചരത്തുനതിരത്തഞനുഞ്ചാം കൂടുതല് കപകര കപഞതുകമഖേലഞ
സഞപനങ്ങളതികലകക ആകേരഷതിക്കുവഞനുഞ്ചാം സഹഞയതിക്കുഞ്ചാം.  കകേരളഞ്ചാം കപഞകല വകയഞജനങ്ങള കൂടുതല്
ഉള്ള സഞ്ചാംസഞനത്തക ഇത്തരഞ്ചാം വഞതതില്പ്പെടതി കസവനഞ്ചാം മതികേച വതിജയമഞകുകമനതതില് സഞ്ചാംശയമതില. 

വവദദ്യുതതി     തടസഞ്ചാം     പരതിഹരതിക്കുനതതിനുഞ്ചാം     അപകേട     സഞധദത     ഒഴെതിവഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം     സസശ്രീകേരതിച
നടപടതികേള

വവദദ്യുതതി കേമ്പതികേള കപഞട്ടതി വശ്രീണുണഞകുന അപകേടങ്ങള ഒഴെതിവഞക്കുനതതിനുകവണതി പഴെയ
വവദദ്യുതകേമ്പതികേള മഞറ്റതി പുതതിയവ സഞപതിക്കുകേ,  കസസറുകേള വവദദ്യുതതി വലനുകേളതില്
സഞപതിക്കുകേ,  ഏരതിയല് കബഞഡക കകേബതിള (എബതിസതി),covered  കേണകര തുടങ്ങതിയവ
ഉപകയഞഗതിചക വലനുകേള നതിരമ്മേതിക്കുകേ, ഗഞരഡതിങ്ങുകേള സഞപതിക്കുകേ തുടങ്ങതിയ പ്രവൃത്തതികേള കചയ
വരുന.  കൂടഞകത അപകേടങ്ങള ഒഴെതിവഞകഞനഞയതി അവ ഉണഞകേഞനുള്ള സഞഹചരദങ്ങകളപ്പെറ്റതി
കപഞതുജനങ്ങകളയഞ്ചാം ജശ്രീവനകഞകരയഞ്ചാം കബഞധവതകകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ജശ്രീവനകഞരക്കു ആവശദമഞയ
സുരക്ഷഞ ഉപകേരണങ്ങള ലഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യുന.

മരകകഞമ്പുകേള വശ്രീണു വലനുകേളക്കുണഞകുന തകേരഞറുകേളുഞ്ചാം അതുവഴെതി ഉണഞകുന
അപകേടങ്ങളുഞ്ചാം കുറയ്ക്കുവഞൻ ഏരതിയല് കബഞഡക കകേബതിള (എബതിസതി)  തുടങ്ങതിയ കേവചതിത
ചഞലകേങ്ങളുഞ്ചാം ഭൂഗരഭ കകേബതിളുകേളുഞ്ചാം സഞപതിച കകേഞണക വവദദ്യുതതി എത്തതിക്കുനതക തഞരതകമനദ
കചലകവറതിയ പദ്ധതതിയഞയതു കകേഞണ്ടുഞ്ചാം ഇത്തരത്തതിലണഞകുന ഭശ്രീമമഞയ കചലവക വവദദ്യുതതി
തഞരതിഫതില് പ്രതതിഫലതിക്കുനതു കകേഞണ്ടുഞ്ചാം ഘട്ടഞ്ചാം ഘട്ടമഞയതി പ്രസ്തുത നവശ്രീകേരണ പ്രവരത്തനങ്ങള
KSEBL നടപ്പെതിലഞകതിവരുന. ഇത്തരഞ്ചാം പ്രവൃത്തതികേള നടപ്പെതിലഞകതികകഞണ്ടു വവദദ്യുതതി വതിതരണ രഞ്ചാംഗഞ്ചാം
കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതതിനു ഊരജ കകേരളഞമതിഷനതില് ഉളകപ്പെടുത്തതി വതിതരണ ശഞ്ചാംഖേലയതില്കേഴെതിഞ്ഞെ
ഗവണ്കമന്റെതികന്റെ കേഞലത്തു തുടങ്ങതിയ "ദദ്യുതതി” പദ്ധതതി പ്രകേഞരഞ്ചാം എചക.റ്റതി. ശഞ്ചാംഖേലയകട എലഞ ഭഞഗത്തുഞ്ചാം
കുറഞ്ഞെതക രണ്ടു കസഞതസതില് നതികനങ്കേതിലഞ്ചാം വവദദ്യുതതി എത്തതിക്കുനതതിനക സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം ഒരുക്കുകേ,
Arial Bunched Cable (എ.ബതി.സതി.),  ഭൂഗരഭ കകേബതിള തുടങ്ങതിയ കേവചതിത ചഞലകേങ്ങള,  ആര.എഞ്ചാം.യ.
എനതിവയപകയഞഗതിചക വവദദ്യുതതി തടസഞ്ചാം പരമഞവധതി കുറയ്ക്കുകേ,പുരയതിടങ്ങളക്കു കുറുകകേ കേടന
കപഞകുന വലനുകേള വവദദ്യുതതി തടസത്തതികനഞ അപകേടങ്ങളകകഞ കേഞരണമഞകുകനങ്കേതില് അവ
മഞറ്റതി സഞപതിക്കുകേ,  വലനുകേളുകടയഞ്ചാം പ്രതതിഷഞപനങ്ങളുകടയഞ്ചാം നവശ്രീകേരണഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുകേ,കഫഞളട്ടക
പഞസക ഇൻഡതികകറ്ററുകേള,  കസക്ഷവലസറുകേള തുടങ്ങതിയ സഞകങ്കേതതികേ വതിദദകേളുകട ഉപകയഞഗഞ്ചാം
ഉറപ്പു വരുത്തതി വവദദ്യുതതി പുനനഃസഞപനഞ്ചാം തസരതിതത്തതിലഞക്കുകേ എനശ്രീ പ്രവൃത്തതികേളുഞ്ചാം നടപ്പെതിലഞകതി
വരുന.  2018-ല് ആരഞ്ചാംഭതിചക 2022-ല് പൂരത്തശ്രീകേരതിക്കുവഞൻ ഉകദ്ദേശതിചതിരുന ഈ പദ്ധതതിയതില് 2018,
2019  വരഷങ്ങളതികല മഹഞപ്രളയങ്ങളുഞ്ചാം,  കകേഞവതിഡക-19  കന്റെ ഭഞഗമഞയതി ഏരകപ്പെടുത്തതിയ സമ്പൂരണ്ണ
കലഞകകകഡസൗണുഞ്ചാം കേഞരണഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിച പുകരഞഗതതി വകേവരതികഞൻ സഞധതിചതിട്ടതില. എനതിരുനഞലഞ്ചാം ഈ
പദ്ധതതിയതില് ഇതുവകര 1698 കകേഞടതി രൂപയകട പ്രവൃത്തതികേള പൂരത്തശ്രീകേരതിക്കുവഞൻ സഞധതിചതിട്ടുണക



കൂടഞകത വവദദ്യുതതി തടസഞ്ചാം പരമഞവധതി ഒഴെതിവഞകഞനഞയതി,  തതിരുവനനപുരഞ്ചാം,  കകേഞചതി,
കകേഞഴെതികകഞടക നഗരങ്ങളതില് നതിരശ്രീക്ഷണ നതിയനണ സഞ്ചാംവതിധഞനമഞയ സഞഡ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം
ഏരകപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുണക.

വവദദ്യുതതി ശഞ്ചാംഖേലകേളതില് വരുന കകേടുപഞടുകേള കപകട്ടന കേകണത്തതി പ്രശഞ്ചാം
പരതിഹരതിക്കുനതതിനഞയതി Communicable  Fault  Pass  Detector"(CFPD)  എന നൂതന സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം
വളകര കചലവകുറഞ്ഞെ രശ്രീതതിയതില് കബഞരഡക ജശ്രീവനകഞരതകന വതികേസതിപ്പെതികചടുത്തതിട്ടുണക. 11  കകേ.വതി,
33  കകേ.വതി വവദദ്യുത വതിതരണ വലനുകേളതില് ഉണഞകുന തകേരഞറുകേള കപകട്ടന കേണ്ടുപതിടതിച
വതിവരഞ്ചാം ബനകപ്പെട്ട ഉകദദഞഗ സകര SMS  മൂലവഞ്ചാം തകേരഞര ഉണഞയ സലഞ്ചാം GIS  മഞപക വഴെതിയഞ്ചാം
അറതിയതിചക പ്രശ പരതിഹഞരഞ്ചാം കവഗത്തതില് ആകഞൻ സഹഞയതിക്കുന സഞ്ചാംവതിധഞനമഞണതിതക.
പരശ്രീക്ഷണഞടതിസഞനത്തതില് കഷഞരണുര,  പഞലകഞടക തുടങ്ങതിയ സലങ്ങളതില് 300  കറഞളഞ്ചാം എണ്ണഞ്ചാം
CFPD  ഉപകയഞഗതിചക വളകര ഫലപ്രദകമനക വതിലയതിരുത്തതിയതിരുന .  ഈ സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം വദഞപകേമഞയതി
നടപ്പെതിലഞക്കുനതതിനഞയതി 11.04.2018 കല കബഞരഡക ഉത്തരവക B.O (CMD) No. 934/2017 (No. D(D&IT)/Gen/
2017-18)  പ്രകേഞരഞ്ചാം കഷഞരണൂര ഇലകതികല് സരകതിളതികല Transformer  &  Meter  Repair  Division
ഓഫശ്രീസതിനു കേശ്രീഴെതില് ഒരു യൂണതിറ്റക ആരഞ്ചാംഭതിക്കുകേയഞ്ചാം ഇതക ഇകപ്പെഞള പഞലകഞടക സരകതിളതിനു കേശ്രീഴെതില്
പ്രവരത്തതിച വരുകേയഞ്ചാം കചയ്യുന. ഇതുവകര 7400 എണ്ണഞ്ചാം (11 kv വലനതില്- 7250 + 33kv വലനതില്-
150) Communicable Fault Pass Detector സഞപതിചതിട്ടുണക. 

വതിതരണ കമഖേലയതില് നടപ്പെതിലഞകതിവരുന “ദദ്യുതതി”  പദ്ധതതിയതില് ഉളകപ്പെടുത്തതി
ഇത്തരത്തതിലള്ള 16223  CFPD  സഞപതികഞൻ ഉകദ്ദേശതിക്കുനണക.  ആദദഘട്ടത്തതില് തകേരഞറുകേള
സഞ്ചാംഭവതികഞൻ സഞധദത കൂടുതലള്ള സലങ്ങളതില് ഇവ സഞപതിക്കുകേയഞ്ചാം പതിനശ്രീടക മറ്റതിടങ്ങളതികലകക
വദഞപതിപ്പെതിക്കുകേയമഞണക കചയ വരുനതക.

കൂടുതല് കസൻസതിറ്റശ്രീവക പ്രകദശങ്ങള ആയ സ്കൂളുകേള,ആശുപത്രതികേള, ആരഞധനഞലയങ്ങള
തുടങ്ങതിയവയകട  സമശ്രീപത്തുള്ള  പ്രതതിഷഞപനങ്ങളതിലഞ്ചാം  തുടരനക  മറ്റു  പ്രകദശങ്ങളതിലഞ്ചാം
കസസര,ഗഞരഡതിഞ്ചാംഗക  മുതലഞയവ  സഞപതിച.  ബഞകതിയള്ള  സലങ്ങളതില്  ഘട്ടഞ്ചാം  ഘട്ടമഞയതി
നടപ്പെതിലഞകതിവരുന.

പുതുതഞയതി  ഇലകതികേക  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുകമ്പഞള  എലഞ  കപ്രമതിസസുകേളതിലഞ്ചാം  ELCB
നതിഷ്കരഷതിക്കുനണക. നതിലവതില് ELCB സഥഞപതിചതിട്ടതിലഞത്ത കപ്രമതിസസുകേളതില് ELCB സഥഞപതിക്കുനതതിനു
കപഞതുജനങ്ങളുകടയതിടയതില്  കബഞധവല്കരണഞ്ചാം  നല്കേതിവരുനണക.  കപഞതു  ജനങ്ങളകതിടയതില്
സുരക്ഷ അവ കബഞധഞ്ചാം വളരത്തുവഞനഞയതി സുരക്ഷഞ ലഘു കരഖേ വതിതരണഞ്ചാം കചയ. 


