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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 509 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ�ം മഴ�ം �ലം ൈവദ�തി േമഖലയിൽ ഉ�ായ നാശന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി 

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

(എ)

സം�ാന�് കഴി� ദിവസ�ളിൽ ഉ�ായ

ശ�മായ കാ�ം മഴ�ം �ലം ൈവദ�ത േമഖലയിൽ

ഉ�ായ നാശന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിൽ കഴി� ദിവസ�ളിൽ ഉ�ായ

ശ�മായ കാ�ം മഴ�ം അേത�ടർ��ായ

�ളയ�ം �ലം െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.െ� ൈവദ�തി

വിതരണ സംവിധാന�ി� വളെരയധികം

നാശന�ം ഉ�ായി��്. �ാഥമിക കണ�കൾ

�കാരം സം�ാന �ാെക 5165 വിതരണ

�ാൻേ�ാർമ�ക�െട കീഴിൽ ൈവദ�തിവിതരണം

�ർ�മായി തട�െ��. 7.72 ല��ിൽ അധികം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി തട�െ��ി��.
100 വിതരണ �ാൻേ�ാർമ� കൾ�്

േക�പാ��ായി. ലഭ�മായ കണ�കൾ �കാരം

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. വിതരണ വിഭാഗ�ിന്

കീഴിൽ ഈ �ളയം �ലം സംഭവി� സാ��ിക

ന�ം 24.24 േകാടി �പയാെണ�് കണ�ാ��.
ശ�മായ കാ�ി�ം മഴയി�ം സം�ാന�ിെ�

ൈവദ�തി �സരണ േമഖലയിൽ ഏകേദശം

10,51,327/- �പ�െട ന�ം ഉ�ായതായി

�ാഥമികമായി കണ�ാ�ിയിരി��. അ�മാലി

ബിൽഡിംഗ് & േ�ാർ ഡിവിഷെ� പരിധിയിൽ

50,000/- �പ�െട ന�ം ഉ�ായി��്.
അേതാെടാ�ം നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�്

തട�ം േനരി�ി��്.

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണ�മായി ബ�െ�� തകരാ�കൾ

മാ�ി വിതരണം എേ�ാൾ �ർ�മായി

�ന:�ാപി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) വിതരണ �ംഖല�െട �ന:�ാപന

�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തിന്

സം�ാനാടി�ാന�ിൽ ഒ� കൺേ�ാൾ �ം,
മിഷൻ െസൻറർ എ� നില�് തി�വന��രം

ൈവദ�തിഭവൻ േക�ീകരി�  ്�വർ�നം

ആരംഭി�ി��. സർ�ിൾ തല �വർ�ന��െട

ഏേകാപനം അതത് െഡപ��ി ചീഫ്

എ�ിനീയർമാ�െട േമൽേനാ��ിൽ േ�ാജ�്

മാേനജ്  െമ�് �ണി�കൾ�് ആണ്. േകാവിഡ്-19
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ചികി� ഉൾെ�െട�� ആ�പ�ികൾ, ഓ�ിജൻ

നിർ�ാണ / റീ-ഫി�ിംഗ് േക��ൾ, േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട പ�് ഹൗ�കൾ

എ�ിവിട�ളിൽ ൈവദ�തി ഉറ�വ���തി�ം,
HT �ംഖല �നഃ�ാപി��തി�ം �േത�ക

�ൻഗണന നൽകിയി��. �ടർ�് LT വിതരണ

�ംഖല�െട ����ം, വ��ിഗത ����ം

പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�.
ഉ�ൾെപാ��ം �തി�ല കാലാവ��ം �ലം

തകർ�േപായ �േദശ�ളിൽ ൈവദ�തി വിതരണം

�നഃ�ാപി��തി�� നടപടികൾ

��കാലാടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ി.
ഇതിനാവശ�മായ ജീവന�ാെര�ം സാധന

സാമ�ിക�ം എ�ി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം ഇതിേനാടകം വ� പരാതികൾ

പരിഹരി�ക�ം െച�ി��്. േപാ�ക�ം

�ാൻേ�ാർമ�ക�ം തകർ�തിനാൽ ൈവദ�തി

ബ�ം വിേ�ദി�െ�� എ�ാ �േദശ�ളി�ം

ഇതിേനാടകം ൈവദ�തി ബ�ം �നഃ�ാപി�ാൻ

കഴി�ി��്. എ�ാൽ ��ി�ൽ �േദശെ�

�ർ�മാ�ം ഒലി�  ്േപായ�ം �നഃ�ാപി�വാൻ

പ�ാ��മായ എൺപേതാളം വീ�കൾ /
�ാപന�ൾ, ഇ��ി ജി�യിെല െപ�വ�ാനം

�േദശെ� പതിനേ�ാളം വീ�കൾ എ�ിവയിൽ

�ര�ാ കാരണ�ളാൽ ഇേ�ാ�ം ൈവദ�തി

ബ�ം �നഃ�ാപി�ാൻ കഴി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


