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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 663 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി േമഖല അപകടരഹിതമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

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

(എ) �ൻക�തൽ നടപടിക��ായി�ം ൈവദ�തി
വിതരണ ജീവന�ാ�ം െപാ�ജന��ം
�ടർ�യായി ൈവദ�തി അപകട�ൾ�ിരയാ��
സാഹചര�ം ഗൗരവമായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ൈവദ�തി വിതരണ ജീവന�ാ�ം െപാ�ജന��ം
അപകട�ൾ� ഇരയാ�� സാഹചര�ം
ഗൗരവമായി വിലയി��ിയി��് .ആവശ�മായ

�ര�ാ നടപടികൾ പാലി�ാതിരി�ക, �ര�ാ
ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�ാതിരി�ക, അ��
എ�ിവ �ലമാണ് ൈവദ�തി ൈലനിൽ പണി
എ��േ�ാൾ മി�വാ�ം അപകട�ൾ
ഉ�ാ��ത് .�ര� പാലി��െ�� ഉറ�
വ��വാനായി പരിേശാധനകൾ നട�വാൻ
വിവിധ തല�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര

�മതലെ���ിയി��്. �ര�ാ �മതല��
ഉേദ�ാഗ�ർ േജാലി �ല�ളിൽ പരിേശാധന
നട�ി റിേ�ാർ�് നൽ���്. �ര�
പാലി��തിൽ വീ� വ���വർ� എതിെര
അ�ട� നടപടികൾ ൈകെകാ���് .ൈവദ�തി
�ര��മായി ബ�െ��് െപാ� ജന�ൾ��
േബാധവൽ�രണം നൽകി വ���്. ൈവദ�ത
വിതരണ ജീവന�ാർ�ിടയിൽ �ത�മായ
�ൻക�തൽ നടപടിക�ം കല൪ശന നിയമ��ം
ഉെ��ി�ം േജാലികളിൽ കാണി�� അ���ം
േവ�� േമൽ േനാ�മി�ാ��ം അമിത
ആ�വിശ�ാസ�മാണ് അപകട�ൾ�്
കാരണമാ��ത്. െപാ�ജന�ൾ�ിടയിൽ
ൈവദ�തി �ര�െയ�റി�ം ൈവദ�താപകട�ൾ
ഒഴിവാ��തി�ളള മാർ��ൾ സംബ�ി�ം

സം�ാന�് ഉടനീളം �ര�ാ�ാ�ക�ം
െസമിനാ�ക�ം േബാധവൽ�രണ��ം
സംഘടി�ി���്. �ടാെത �ശ�,�വ�,
പ�മാധ�മ�ളി�െട�ം ജന�ൾ�്
�ര�ാവേബാധം നൽ���്. ൈവദ�ത
ഉപകരണ�ൾ വിൽ��/��ി�� കടകൾ/
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േഗാഡൗ�കൾ എ�ിവിട�ളിൽ ക�ാളി�ി
കൺേ�ാൾ ഓർഡർ 2003 �കരാ�ളള
പരിേശാധനകൾ നട�ിവ��.

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണ ൈല�കളിൽ നി�ം
ഉപകരണ�ളിൽ നി�ം േഷാേ���ാ��
ജീവഹാനി ഉൾ�െട�� അപകട�ൾ
ഒഴിവാ�ാൻ എെ��ാം �ൻക�ത�കളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െസൻ�ൽ ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി നി�ർഷി��
നിലയിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല എ�ാ
ഫീൽഡ്  ജീവന�ാർ�ം കരാർ ജീവന�ാർ�ം
�ര�ാ പരിപാലനം ഉറ� വ����മായി
ബ�െ�� വിവിധ വിഷയ�ളിൽ പരിശീലനം
നൽകിയി��്. ൈവദ�തി രംഗ�് േജാലി
െച��വ�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിനായി
െക സി ഇ ബി ലിമി�ഡ്  �ര�ാ നയം
�പീകരി�ി��്. �സരണ വിതരണ േമഖലകളിൽ
േജാലി െച��വർ�് �ര�ാ നടപടി �മ�ൾ
ത�ാറാ�ി േബാർഡ്   അംഗീകരി�ി��്.
േകരള�ിെല ൈവദ�തി േമഖല�െട സമ�
വികസനം ല��മി� േകരളാ സർ�ാർ �ഖ�ാപി�
'ഊർ� േകരള മിഷെ�" ഭാഗമായി ൈവദ�തി
വിതരണ േമഖല േലാേകാ�ര മാ��തി� ‘ദ�തി
2021’ എ� േപരിൽ �ഹ�ായ വിതരണ �ംഖല
നവീകരണ പ�തി�് �പം നൽ�ക�ം
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ക�ം െച�ി�ി��് . ഈ
പ�തിയിൽ ൈവദ�തി �ര�യ�്  �ാധാന�ം
നൽകി ആവശ�െമ�ിൽ നിലവി�� പഴയ�ം
േശഷി �റ��മായ ൈല�കൾ മാ�ി �തിയ
ൈല�കൾ �ാപി�ക (റീക��റിങ്
വർ�കൾ),�രയിട�ൾ�് ��െക കട�്
േപാ�� ൈല�കൾ ൈവദ�തി അപകട�ൾ�്
കാരണമാ��െവ�ിൽ അവ മാ�ി �ാപി�ക,
ജനസാ�ത �ടിയ �േദശ�ളി�ം ഇ��ിയ
�േദശ�ളി�ം 'ഏരിയൽ ബ�ഡ്  ക��ർ
(എബിസി) ഉപേയാഗി�ക, �ാൻേ�ാർമർകൾ�്
സംര�ണ േവലി �ാപി�ക �ട�ിയ
���ികൾ ഉൾെ���ി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

ഇത് ഘ�ം ഘ�മായി നട�ിലാ�ിവ��. ��തായി
ഇല�ിക് കണ��കൾ നൽ�േ�ാൾ എ�ാ
�മിസ�കളി�ം ELCB നി�ർഷി���്. ബ�േറാ
ഓഫ് ഇ��ൻ �ാൻേഡർഡ്സ്  ക�ാളി�ി
കൺേ�ാൾ ��യായ ISI മാർ�ളള ൈവദ�ത
ഉപകരണ�ൾ മാ�േമ ഉപേയാഗി�ാ� എ�്
വ��് നി�ർഷി�ി��്. �ടാെത Quality Control
Order 2003 �കാര�ളള InspectionþDw വ��്
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നട�ാ��്. �ര�ാ അവേബാധ �ാ�കൾ,
�വ� പ�മാധ�മ�ൾ വഴി �ര�ാസേ�ശ�ൾ
നൽകാ��്. �ടാെത എ�ാ ൈവദ�ത
�തി�ാപന�ളി�ം ൈവദ�ത�ര��് േവ�ി
ELCB Central Electricity Authority (measures
relating to safety and electrical supply)
Regulation 2010 �കാരം വ�ണം എ�്
നി�ർഷി�ി��്. Pilot Projectþsâ കീഴിൽ
Agaliþൽ 600-ഓളം BPL വീ�കൾ�് റീവയറിംഗ്
നട�ി ELCB �ാപി�  ്നൽകിയി��്. ൈവദ�ത
ൈലൻ െപാ�ി വീണ് ഉ�ാ�� അപകട�ൾ
�റ� െകാ�വ��തിsâ ഭാഗമായി
തി�വന��രം േപ� ഇല�ി�ൽ െസ�ൻ
പരിധിയിൽ ൈവദ�ത വിതരണ �ംഖലയിൽ
ൈലൻ െ�യ്സർ, ഗാർഡിങ് , �ാൻേ�ാർമർ
െസ��റിയിൽ േ��ർ എ�ിവ �ാപി��

പ�തി പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ നട�ാ�ാൻ
തീ�മാനി�ി��്.

(സി) ൈവദ�തി വിതരണ േമഖല �ർണമാ�ം
അപകടരഹിതമാ��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്
;വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ൈവദ�തി വിതരണ േമഖല �ർണമായി
അപകടരഹിതമാ��തിനായി താെഴ പറ��
നടപടികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്. 1.
ൈവദ�തി വിതരണ േമഖലയിൽ േജാലി
െച��വർ�് �ര�ാ നടപടി �മ�ൾ
ത�ാറാ�ി േബാർഡ്   അംഗീകരി�ി��്.ഇത്
പാലി���് എ�് ഉറ� വ��വാനായി
�ര�ാ പരിേശാധനകൾ ശ�ിെ���ാൻ

തീ�മാനി�. 2. െപാ�ജന �ര�ാ
േബാധവത്കരണം ശ�ിെ����തിന്

തീ�മാനി�. 3. ൈവദ�തി ൈലൻ െപാ�ി വീണ്
അപകട��ാകാതിരി�ാൻ ൈല�കളിൽ
േ�സർ, ഗാർഡിംഗ് �ട�ിയവ �ാപി��

�വർ�ന�ൾ �ട��തി� തീ�മാനി�. 4.
��തായി നിർ�ി�� LT ഇല�ിക്  ൈല�കൾ
�ര��െട �ാധാന�ം �ടി കണ�ിെല��്

'ഏരിയൽ ബ�ഡ്  ക��ർ’ (എബിസി)
ഉപേയാഗി� നിർ�ി�ാൻ തീ�മാനി�. 5.
�ര��മായി ബ�െ�� �തന സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉപേയാഗെ���ി KSEBL sâ
ആവശ��ിന് വിവിധ �ര�ാ ഉപകരണ�ൾ
നിർ�ി� ലഭ�മാ�� പ�തിയായ
MIDEA(Manufacturing Unit for Innovative
Devices, Equipments and Accessories)
�ട�വാൻ തീ�മാനി�. . ൈവദ�ത
അപകട�ളിൽ ��ത�ം ഗാർഹിക
േമഖലകളിലാണ് ഉ�ാകാ�ളളത്. ആയതിനാൽ

ELCB, earthing �ട�ിയ �ാഥമിക �ര�ാ



4 of 4

സംവിധാന�ൾ എ�ാ വീ�കളി�ം
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ എ�് survey
നട��തിനായി, ITI ഉേദ�ാഗാർ�ികെള

ഉപേയാഗി� ,് ൈവദ�തി �ര�ാ ആഡി�്

നട�ാൻ പ�തി ആരംഭി���്. ആയതിsâ
�ാഥമിക നടപടികൾ നട�വ��. സം�ാന�്

ഉ�ാ�� മാരകമായ അപകട�ളിൽ �രിഭാഗ�ം
ഗാർഹിക േമഖലയിലാണ് സംഭവി��ത്.
വയറിംഗ് അപാകതക�ം ELCB ഇ�ാ��മാണ്

പല അപകട�ൾ�ം �ഖ� കാരണം. ഇ-േസഫ്
േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി സാ��ിക മായി
പിേ�ാ�ം നിൽ�� എസ് .സി/എസ് .ടി/
ബി.പി.എൽ വിഭാഗ�ിെല േനാൺ േപയിംഗ്
��ിെല ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 4 േപായിൻറ്
റ�യറിംഗ് നട�ി, ELCB �ാപി�  ്നൽ��തിന്
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �ാപന��െട

വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

നട�ാ��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


