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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 359 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ദ�തി പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ,
�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

�ീ . െക . ��ൻ��ി 
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി വിതരണ രംഗം
കാര��മമാ�ി �ണേമ��� െെവദ�തി
തട�രഹിതമായി എ�ി�് െെവദ�തി വിതരണ
രംഗം ആേഗാള നിലവാര�ിെല�ി��തിന്

കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ദ�തി
പ�തി �ട��േ�ാ; പ�തിയിൽ
െെകവരി�ാനായ േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ട���്. കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�
2018-ൽ ആരംഭി� ദ�തി 1 പ�തിയിെല
���ികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ �ൈല 2022 വെര
സമയം അ�വദി�ി��് .

ദ�തി 1 പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി എ�്.ടി ൈലൻ/
�ഗർഭ േകബിൾ നിർ�ാണം, എൽ ടി ൈലൻ
നിർ�ാണം, �ാൻസ്  േഫാർമർ �ാപി�ൽ/േശഷി
വർധി�ി�ൽ, ൈലനിെ� �ാപിത േശഷി ���
���ികൾ, എ�്.ടി ൈല�ം എൽ.ടി. ൈല�ം റീ
ക��റിങ്  നട�� ���ികൾ,
ൈല�ക�െട�ം �ാൻേ�ാർമ�ക�െട�ം മ�
�തി�ാപന ��െട�ം standardization
���ികൾ, വിതരണ ന�ം �റ�� ���ികൾ

�ട�ിയവയാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത് .

ദ�തി-1 പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ധാനമാ�ം
4138 കി..മീ. 11 െക. വി. OH ൈല�ം 1127 കി.മീ.
11 െക. വി. എബിസി ൈല�ം 582 കി. മി. �ഗർഭ
േകബി�ക�ം 31.2 കി..മീ. കേവർഡ്  ക���കൾ
ഉപേയാഗി�� ൈല�ം ��തായി നിർ�ി�ക�ം,
അപ്�േഡഷൻ ഉൾെ�െട 6469 �ാൻസ്-
േഫാർമ�കൾ �ാപി�ക�ം 75262 km എൽ.ടി
ൈല�ം 2684 km 11 െക. വി. OH ൈല�ം റീ
ക��റിങ്  നട�ക�ം 6200 കി. മീ. എൽ. ടി.
സിംഗിൾ േഫസ്  ൈലൻ �ീ േഫസ്  ആ�ി

മാ�ക�ം െച�ി��്. ഈ പ�തിയിൽ ഇ�വെര
3226 േകാടി �പ�െട ���ികൾ

�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി��്. പ�തി
നട�ിലാ�ിയത് വഴി �സരണ വിതരണ ന�ം
ഗണ�മായി �റ�ാൻ സാധി�ി��് .



2 of 4

നിലവി�� ദ�തി പ�തി�െട �ടർ�യായി
വിതരണ രംഗം ��തൽ ആ�നിക വത്കരി�ാ�ം
�ണേമ��� ൈവദ�തി ഉറ�വ��ാ�മായി

അ�� 5 വർഷേ� �� (2022-23 സാ��ിക

വർഷം �തൽ 2026-27 വെര) പ�തി �പ േരഖ
(ദ�തി 2.0) KSEBL ത�ാറാ�ിയി��്.) ദ�തി 2.0
ൽ 4016.10 േകാടി �പ�െട ���ികളാണ്

2022-23 സാ��ിക വർഷം �തൽ 2026-27 വെര
നട�ിലാ�ാനായി തീ�മാനി�ി��ത്.
അേതാെടാ�ം സ�ർ� ൈവദ�തീകരണം
�ടർ�ം ഉറ� വ���തിനായി 100 േകാടി
�പ�ം ൈവദ�തി ക�ികൾ (എൽ.ടി. ൈല�കൾ)
െപാ�ി വീ��ാ�� അപകട�ൾ
ഒഴിവാ��തിന് േ�സ�കൾ
�ാപി��തിനായി 50 േകാടി �പ�ം േകടായ
മീ��കൾ മാ��തിനായി 150 േകാടി �പ�ം
2022-23 �തൽ 2026-27 വെര��
കാലയളവിേല�ായി വകയി��ിയി��്.

(ബി) െെവദ�തി തട�ം ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ ഉടനടി
പരിഹരി��തിന് ഏർെ���ിയി��

സംവിധാനെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;
തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ
നഗര�ളിൽ ഏർെ���ിയി�� സ്ക�ാഡ്
ഫല�ദമായി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി തട�ം പരമാവധി �റ�വാനായി,
തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്
നഗര�ളിൽ നിരീ�ണ നിയ�ണ
സംവിധാനമായ �ാഡ (SCADA)
നട�ിലാ�ിയി��്. കൺേ�ാൾ െസൻറ� കളിൽ
നി�ം 11 െക.വി. വിതരണ �ംഖല�െട ത�മയ

നിരീ�ണ�ി�ം, തകരാ�കൾ കെ���തി�ം,
അടിയ�രമായി സൈ�  �നഃ�ാപി��തി�ം

SCADA പ�തി ഉപകരി�ം. ൈവദ�തി തകരാർ
ത�മയം കൺേ�ാൾ െസ�റിൽ
അറി��തിനാൽ സമയ ന�ം �ടാെത ഫീൽഡ്
ജീവന�ാെര അറിയി�് ൈവദ�തി തകരാർ
പരിഹരി�ാൻ സാധി��. ൈവദ�തി �ംഖല�
തകരാ� സംഭവി�് ൈവദ�തി �ട�� സാഹചര�
�ിൽ ബാ�് ഫീഡി�് സംവിധാനം
�ാവർ�ികമാ�ിയാണ് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

���ിയ സമയ�ി��ിൽ ൈവദ�തി
�നഃ�ാപി�ാൻ കഴി��ത്.

ക�ി െപാ�ിവീ��� �ലേമാ ഇൻ�േല�ർ
തകരാറിലാ���െകാേ�ാ എ�്.�ി.
ൈല�കളിൽ ൈവദ�തി തട�ം ഉ�ാ�കയാ
െണ�ിൽ തകരാ��ായ �ലം ഉടനടി
അറി��തിനായി ക��ണിേ��ിംഗ് േഫാൾ�്
പാസ്  ഡി��ർ (CFPD) എ� ഉപകരണം KSEBL
ജീവന�ാർ സ��മായി വികസി�ി�്, നിർ�ി�്,
�ാപി�് വ��. ഇ�വെര 8006
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ക��ണിേ��ിംഗ് േഫാൾ�് പാസ്  ഡി��ർ (CFPD)
�ാപി�ി��്

(സി)

േക�ാവി�ത നവീ�ത വിതരണ േമഖല പ�തി
�കാരം സം�ാന�് നട�ാ�� ���ികൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ����തിനായി 2022-
23 �തൽ 2024-25 സാ��ിക വർഷം വെര
നട�ിലാ�ാനായി േക� സർ�ാർ �ഖാപി�
Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)-
െ� ഭാഗമായി 24.03.2022 െല േകരള�ിെ�

േനാഡൽ ഏജൻസി ആയ പവർ ഫിനാൻസ്
േകാർപേറഷെ� ക�് �കാരം േകരളം, േക�
ഊർജ മ�ാലയ�ിന് �ൻപാെക സമർ�ി� ആദ�

ഘ� കരട്  പ�തി�് അ�മതി ലഭി�ക��ായി.
2022-23 സാ��ിക വർഷം �തൽ 2025-26
സാ��ിക വർഷം വെരയാണ് പ�തി
കാലയളവ്. ൈവദ�തി�െട �ണനിലവാരം
െമ�െ����തി�ം ൈവദ�തി തട�ം
ഒഴിവാ��തി�ം ��തൽ �ല�ളിൽ �ഗർഭ
േകബി�കൾ, എ.ബി.സി ക��ർ, കവചിത
ചാലക�ൾ എ�ിവ �ാപി�� ���ികൾ

‘RDSS’, 'ദ�തി 2.0’ എ�ീ പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. ൈവദ�തി തട�ം പരമാവധി
�റ�ക എ� ല��ം �ൻനിർ�ി RDSS
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ��തൽ �േദശ�ളിൽ
�ാഡ, റിങ്  െമയിൻ �ണി�കൾ �ട�ിയവ
വ�ാപി�ി�വാൻ KSEBL ല��മി��. വിതരണ
ന�ം ഒഴിവാ�ാ നായി സം�ാന� നട�ാ��
���ികൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം നിലവി��
ഇല�ിസി�ി മീ�ർ ഘ�ം ഘ�മായി മാ�ി �ാപി�്,
�ീേപെ��് സംവിധാനേ�ാ� �ടിയ �ാർ�്മീ�ർ
�ാപി��തി�� നിർേ�ശ��്.
േക�സർ�ാർ, ഇതിേല�ായി, Revamped
Distribution Sector പ�തിയിൽ എ�ാ
സം�ാന�ൾ�മായി �ാർ�് മീ��ം അ�ബ�
സൗകര���ം നട�ിലാ�� തി�� പ�തി
�ഖ�ാപി�ക�ം െച�ി��്. ഇതിൽ ഉൾെ���ി

KSEBL �ീേപെ��് സംവിധാനേ�ാ� �ടിയ
�ാർ�്മീ�ർ �ാപി��തിന് 8175.05 േകാടി
�പ�െട പ�തി ആവി�രി�് 2022-25 കാലയള
വിലായി ഘ�ം ഘ�മായി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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