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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2548 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െെവദ�തിരംഗെ� േക�ാവി�ത പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

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

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�� െെവദ�തിരംഗെ�
േക�ാവി�ത പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) വിതരണ േമഖലയിൽ സം�ാനെ� എ�ാ
ജി�കളി�ം നട�ിലാ�ിയ േക�ാവി�ത ൈവദ�ത
പ�തികൾ താെഴ േചർ��. �ാമീണ/ ഉപ-
�ാമീണ ഭവന ൈവദ�തീകരണം, വിതരണ -ഉപ
�സരണ �ംഖല�െട ശാ�ീകരണ

പ�തികളായ - i . രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീൺ
ൈവദ�തീകരൺ േയാജനപ�തി 14 ജി�കളി�ം
നട�ിലാ�ി, മാർ�  ്2015ൽ �ർ�ീകരി� II ദീൻ
ദയാൽ ഉപാ��ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന
(ഡി.ഡി.�.ജി.െജ.ൈവ)- പ�തി 14
ജി�ാതല�ിൽ നട�ിലാ�ി, െസപ്�ംബർ 2019-
ൽ �ർ�ീകരി�. 2 . നഗര /ഉപ-നഗര��െട
വിതരണ- ഉപ �സരണ �ംഖല ശാക് തീകരണ
പ�തികളായ - i . റി�്�്േചർഡ്  ആ�ിലേറ�ഡ്
പവർ െഡവലപ്െമ�് & റിേഫാംസ്  േ�ാ�ാം
(RAPDRP),- പ�തി 14 ജി�ാതല�ിൽ

നട�ിലാ�ി, - പാർ�് A (IT) - പ�തി മാർ�്
2018ൽ �ർ�ീകരി� - പാർ�് A (SCADA) -
െസപ്�ംബർ 2019ൽ �ർ�ീകരി�. - പാർ�് B -
പ�തി മാർ�  ്2018ൽ �ർ�ീകരി�. ii.
സംേയാജിത ഊർ� വികസന പ�തി
(ഐ.പി.ഡി.എസ്)- എ) േഫസ്  -1 നഗര /ഉപ-
നഗര��െട വിതരണ- ഉപ�സരണ �ംഖല
ശാക് തീകരണം - പ�തി 14 ജി�ാതല�ിൽ

നട�ിലാ�ി, ഡിസംബർ 2019 ൽ �ർ�ീകരി�.
ബി) IT േ�ാെജ�സ്  a) േഫസ്  -2 IT , b) ERP -
എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ്, c) RTDAS-
റിയൽൈടം ഡാ�ാ അക�സിഷൻ സി�ം -
പ�തിക�െട നിർ�ഹണം �ർ�ീകരി� വ��. 3
. സൗഭാഗ� - ഈ പ�തി േകരള�ിന് 2018-െല
�ളയ�ിൽ വിേ�ദി�െ�� 300000 വീ�ക�െട �ന
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ൈവദ�തീകരണ�ി� േവ�ി special case
ആയി�ാണ് അ�മതി ലഭി�ത്. ഈ പ�തി
�ഖാ�ിരം 319171 എ�ം വീ�കൾ �ന
ൈവദ�തീകരി�, 12 ജി�കളിൽ നട�ാ�ി
(തി�വന��രം, കാസർേകാഡ്  ഒഴിെക),
95.75േകാടി �പ�െട �ർ�ീകരണ റിേ�ാർ�്
27.02.2020 ൽ GoI-�് സമർ�ി�ക�ം, റിേ�ാർ�്
അംഗീകരി�തായി 28.09.2020 ൽ REC അറിയി�.
േയാഗ�താ �ാ�് �ക ��വൻ (66.34 േകാടി)
13.08.2021-െട ലഭി�. 4 . റീവാ�്ഡ്
ഡി�ി�ഷൻ െസ�ർ �ീം (RDSS)- ഊർ�
േമഖലയിെല നവീകരണ�ിനായി 27/7/2021-ൽ
േക� സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി�� �തന
പ�തിയാ��. സം�ാന�ളിെല നഗര-�ാമ
�േദശ േഭദമേന� ഒ�േപാെല നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി�ി��താണ്. വിതരണ േമഖലയിെല
പരിഷ്  കാര�ൾ വഴി സാ��ിക ന�ം
�റ�വാൻഡിേ�ാ�കെള �ാ�മാ�ക�ം
കാര��മത ഉറ�ാ�ക�ം സമയബ�ിതമായി

�കടനം െമ�െ���ക�ം െച��തിന്
ഉേ�ശി�ി��താണ് ഈ പ�തി. 2025
വർഷേ�ാ� �ടി എ�ാ ഉപേഭാ� മീ��ക�ം
സി�ം മീ��ക�ം (ഫീഡർ, �ാൻസ്  േഫാർമർ,
േബാർഡർ മീ��കൾ) �ാർ�് മീ�ർ ആ��താണ്
പ�തി�െട �ധാന ല���ളിെലാ�്. അത് വഴി
വിതരണ ന�ം �റ��തി�ം, സർ�ാർ
�ാപന�ൾ ഉൾെ�െട��വരിൽ നി�ം
�ത�മായി ബിൽ �ക ഈടാ�ക, സം�ാന

സർ�ാർ ൈവദ�ത േമഖല�� സ�ിഡി
�ത�മായി / �ൻ�റാേയാ നൽ�ക, �ത�മായ
ഊർ� ഓഡി�് നട�ാ�ക �ട�ിയവ ഈ
പ�തി ല��മി��. ��ത പ�തിയിൽ വിതരണ
ന�ം �റ��തി��/ശ�ിെ����തി��

���ികളായ ഉപേഭാ� മീ��ക�ം സി�ം
മീ��ക�ം (ഫീഡർ, �ാൻസ്  േഫാർമർ, േബാർഡർ
മീ��കൾ) �ാർ�് മീ�ർ ആ�ൽ �തിയ
ൈല�കൾ, േകബി�കൾ, HVDS �ട�ിയവ�ം,
�ടെത ഉപ-ൈവദ�ത �സരണം ശ�ിെ����

തി�� �തിയ സബ്േ�ഷ�കൾ, ൈല�കൾ,
നവീകരണ ���ികൾ, ABC / �ഗർഭ
േകബി�കൾ, HVDS, SCADA ഉൾെ���ിയ

RMU, �ട�ിയവ ഉൾെ���ി

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 24x7 മണി�ർ �ണേമ���
ൈവദ�തി ഉറ�ാ��തി�� ���ികൾ

ഉൾെ���വാൻ നിർേ�ശി�ിരി��. ഈ
പ�തി�െട അ�മതി ലഭി��തിനായി, ൈവദ�തി



3 of 3

ഉപ�സരണ-വിതരണ േമഖല
ശ�ിെ����തി�� കർ� പ�തി�ം
വിശദമായ പ�തി റിേ�ാർ�ം (DPR), ചീഫ്
െസ��റി െചയർമാൻ ആയ DRC �െട
�പാർശേയാട്  �ടി സം�ാന മ�ിസഭ�െട
അംഗീകാരേ�ാെട േക� സർ�ാരിന്
സമർ�ിേ����്.

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം വിശദാംശ��ം പ�തി
െചലവിെല േക�-സം�ാന വിഹിത�ം
വിശദമാ�േമാ; േക�ം �ഖ�ാപി� വിഹിതം
ലഭി�ാ� സാഹചര��േ�ാ; ഉെ��ിൽ
ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി)

വിശദമാ�ിയ മ�പടി അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) കഴി� അ�് വർഷം ഇ◌ൗ പ�തിക�െട
നട�ി�ിൽ സം�ാന�ിന് എ�േ�ാളം

വിജയം െെകവരി�ാൻ കഴി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

(സി)
��തിേ�ാഭം �ട�ിയ വിവിധ ��ി��കൾ
ഉ�ായി��െവ�ി�ം സമയബ�ിതമായി വിവിധ
പ�തികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം   -2548  

നമ്പര് പദ്ധതി അനുവദിച്ച
തീയതി

യഥാർത്ഥ
പൂർത്തീകരണം

അനുവദിച്ച
തുക

രൂപകകാടി

യഥാർത്ഥ
പൂർത്തീകരണ

ചെ&ലവ്
രൂപകകാടി

ഗ്രാന്റലഭിച്ചത്
രൂപ കകാടി 

ഫണ്ടിംഗ്പാക.ൺ വിശദാംശം

1

രാജീവ് ഗാന്ധി
ഗ്രാമീൺ

വൈവദ്യുതീകരൺ
കയാജന

04.04.2005 31.03.2015 224.36 224.36 175.93

-100% ഗ്രാന്റ് - (GoI) –) –
BPL ഭവന

വൈവദ്യുതീകരണത്തിന്.
-90% മൂലധന
സബ്സിഡിI) –-

അടിസ്ഥാന ചെസൌകര്യ
വികസനത്തിന് .

-10% കലാൺ (REC))

കനാഡൽ ഏജൻസി (REC))
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചത് 175.93കകാടി

രൂപ.
കലാൺ ലഭിച്ചത്(REC)) -

19.64കകാടി രൂപ.
സംസ്ഥാന പങ്ക് 2.436

കകാടി .
എല്ലാ ഗ്രാമീണ വീടുകളിലും

വൈവദ്യുതി
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 2005

ഏപ്രിൽ 4 ന് ഇന്ത്യൻ
സർക്കാർ   (RGGVY))

ആരംഭിച്ചു.മാർച്ച ്2015 ൽ 14
ജില്ലകളിൽ പദ്ധതി

പൂർത്തിയാക്കി.ഈ പദ്ധതി
വഴി ചെമാത്തം service

connections 125405 നൽ
കി, അതിൽ 113420

ബിപിഎൽ connections
ആകുന്നു.   .

2 റിസ് .്ക്ച്&ർഡ്
ആക്സിലകറ.ഡ്

പവർ
ചെഡവലപ്ചെമന്റ്

&റികഫാംസ്
കപ്രാഗ്രാം -

1) പാർട്ട് A(I) –T)
2) പാർട്ട് A
(SC)ADA)

26.11.2009

22.02.2011

21.12.2010 -

31.03.2018

30.09.2019

214.39

83.15

178.22

54.32

100% GoI) – കലാൺ.

25% GoI) – കലാൺ.

പാർട്ട് A (I) –T)
വിവരസാകങ്കതിക

പദ്ധതിയിൽ -കലാൺ തുക
178.22 കകാടി  രൂപ

ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

പാർട്ട് A  (SC)ADA)
പദ്ധതിയിൽ-കലാൺ തുക

53.15കകാടി  രൂപ
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.



3) പാർട്ട് B (40 ടൌൺ)
03.08.2012 -
(3 സി.ി ) 31.03.2018 1078.3 1115.18

75% യൂട്ടിലി.ി വഴി
കലാൺ/ സ്വന്തം ഫണ്ട്.

50% പരിവർത്തനം
ചെ&യ്യാവുന്ന കലാൺ.

പാർട്ട്B  യിൽ -  നഗര
/ഉപപ്രസരണ-  വിതരണ

ശാക് തീകരണ
പ്രവൃത്തികൾ,- 3 സി.ി
സ് കീംഉൾചെ�ചെട   43
കപ്രാചെജ&്ടുകൾ  1115.18

കകാടി രൂപയ്കു
പൂർത്തീകരിച്ചു.
പ്രസ്തുത പദ്ധതി

പൂർത്തീകരണ റിക�ാർട്ട്
1033.17 കകാടി  രൂപയ്കു

അംഗീകരിച്ചു.  ഇവയുചെട
കലാൺ തുക   PFC)-258.29
കകാടി  രൂപ,  ചെകൌണ്ടർ

പാർട്ട് കലാൺ REC)-649.52
കകാടി  രൂപ

ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.
ബാക്കി തുക- own ഫണ്ട്.

വൈവദ്യുതി നഷ്ടം
കുറയ്ക്കവാൻ സാധിച്ചു.

മാർഗ്ഗനിർക�ശപ്രകാരം,
പദ്ധതിയുചെട കലാൺ തുക

പദ്ധതി ഗ്രാന്റായി
മാറ്റുന്നതിനുള്ള

നടപടികൾ
തുടർന്നുവരുന്നു.

നഗര/ പ്രാന്ത പ്രകദശങ്ങൾ
ക്ക് മാത്രമായുള്ള ഈ

പദ്ധതി നട�ിലാക്കുക വഴി
ഉപപ്രസരണ/വിതരണ

സംവിധാനം
ശക്തിചെ�ടുത്തുവാനും,
കൺസ്യൂമർ -ഫീഡർ-

ട്രാൻ ക�ാർമർ മീ.റിംഗ്



എന്നിവ  നട�ിലാക്കുകവഴി
നഗര/ പ്രാന്ത

പ്രകദശങ്ങളിചെലവൈവദ്യുതി
നഷ്ടം കുറയ്ക്കവാൻ

സാധിച്ചു.

3 ദീൻ ദയാൽ
ഉപാദ്ധ്യായ ഗ്രാമ
കജ്യാതി കയാജന
(ഡി.ഡി.യു.ജി.ചെജ.

വൈവ)

05.01.20
16

30.09.2019 485.37 504.84 238.64 60% - GoI) –ഗ്രാന്റും
10% - സർക്കാർ/

സ്ഥാപന വിഹിതവും
ബാക്കി 30%

ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ നിന്നുമുള്ള
കലാണ്ആകുന്നു.

പദ്ധതിയുചെട ലക്ഷ്യം-
ഗ്രാമീണ ഭവന

വൈവദ്യുതീകരണം, ഉപ-
പ്രസരണ വിതരണ

ശൃംഖലയുചെട
ശാക്തീകരണം,

ഗ്രാമപ്രകദശങ്ങളിചെല
വൈവദ്യുതി നഷ്ടം കുറയ്ക്കൽ.

പൂർത്തീകരണ റിക�ാർട്ട്
13.09.2020ൽ സർക്കാർ

ശുപാർശകയാട് കനാഡൽ
ഏജൻസി മുഖാന്തിരം

(REC)) GoI) –-യ്ക്ക്  അംഗീകാരം
ലഭിക്കുന്നതികലക്ക്

സമർ�ിച്ചു.
ആയത്, Addl 15%
ഉൾചെ�ചെടയുള്ള

കയാഗ്യതയുള്ള ഗ്രാന്റ്
364.63 കകാടി രൂപ.(75%).
ഇതിൽ 238.64 കകാടി രൂപ

ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചു.
ബാലൻസ് തുക- 126

കകാടി രൂപ.).

ബാക്കി തുക പദ്ധതി
പൂർത്തികരണ റിക�ാർട്ട്

കകന്ദ്ര ഊർജ
മന്ത്രാലയത്തിൻചെറ

അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന
മുറയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.



ഈ പദ്ധതി നട�ിലാക്കുക
വഴി ഗ്രാമീണ ഭവന
വൈവദ്യുതീകരണവും

കൂടാചെത ഉപ-പ്രസരണ
വിതരണ ശൃംഖലയുചെട

ശാക്തീകരണവും
സാധിച്ചു.  കൺസ്യൂമർ -
ഫീഡർ- ട്രാൻ ക�ാർമർ

മീ.റിംഗ് എന്നിവ
നട�ിലാക്കുകവഴി ഗ്രാമ/
പ്രാന്തപ്രകദശങ്ങളിചെല

4 സംകയാജിത
ഊർജ്ജ വികസന

പദ്ധതി
(ഐ.പി.ഡി.എസ്)

1) കഫസ് -1
ഉപപ്രസരണ/

വിതരണ വിതരണ
ശൃംഖലയുചെട

ശാക് തീകരണം.

2)I) –T കപ്രാചെജക്ടസ്
a) കഫസ് -2I) –T

15.06.20
16

31.12.2019 595.03 579.54 337.88

1) കഫസ് -1
60% - GoI) –ഗ്രാന്റും
30% -  ചെകൌണ്ടർ

പാർട്ട് കലാൺ
സർക്കാർ/ സ്ഥാപന

വിഹിതവും
10% - സർക്കാർ/

സ്ഥാപന വിഹിതവും.

2)I) –T കപ്രാചെജക്ടസ്

1) കഫസ് -1
പദ്ധതിയുചെട ലക്ഷ്യം-

നഗര/ പ്രാന്ത പ്രകദശങ്ങൾ
ക്ക് മാത്രമായുള്ള ഈ

പദ്ധതിയിൽ
ഉപപ്രസരണ/വിതരണ

സംവിധാനം
ശക്തിചെ�ടുത്തുക,

വൈവദ്യുതി നഷ്ടം കുറയ്ക്കൽ.
പൂർത്തീകരണ റിക�ാർട്ട്
31.12.2020ൽ കനാഡൽ
ഏജൻസി മുഖാന്തിരം

(PFC)) GoI) –-യ്ക്ക്  അംഗീകാരം
ലഭിക്കുന്നതികലക്ക്

സമർ�ിച്ചു.

കയാഗ്യതയുള്ളഗ്രാന്റ്347.71
കകാടി രൂപ.

ഇതിൽ 337.88കകാടി രൂപ
ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചു.

ബാക്കി തുക പദ്ധതി
പൂർത്തികരണ റിക�ാർട്ട്

കകന്ദ്ര ഊർജ



b) ERP -
എന്റർവൈപ്രസ്

റികസാഴ്സ്  പ്ലാനിംഗ്

c) RTDAS-
റിയൽവൈടം

ഡാ.ാ
അക്വസിഷൻ

സിസ് .ം

20.02.20
17

07.02.20
18

12.12.20
18

-

-

-

22.86

42.64

5.25

-

-

-

2.43

7.74

0.95

60% - GoI) –ഗ്രാന്റും
30% -  ചെകൌണ്ടർ

പാർട്ട് കലാൺ
സർക്കാർ/ സ്ഥാപന

വിഹിതവും
10% - സർക്കാർ/

സ്ഥാപന വിഹിതവും.

മന്ത്രാലയത്തിൻചെറ
അംഗീകാരം  ലഭിക്കുന്ന
മുറയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

നഗര/ പ്രാന്ത പ്രകദശങ്ങൾ
ക്ക് മാത്രമായുള്ള ഈ

പദ്ധതി നട�ിലാക്കുക വഴി
ഉപപ്രസരണ/വിതരണ

സംവിധാനം
ശക്തിചെ�ടുത്തുവാനും,
കൺസ്യൂമർ -ഫീഡർ-

ട്രാൻ ക�ാർമർ മീ.റിംഗ്
എന്നിവ  നട�ിലാക്കുകവഴി

നഗര/ പ്രാന്ത
പ്രകദശങ്ങളിചെലവൈവദ്യുതി

നഷ്ടം കുറയ്ക്കവാൻ
സാധിച്ചു. .

2)I) –T കപ്രാചെജക്ടസ്-

പദ്ധതി നിർവ്വഹണം
പൂർത്തീകരിച്ചുവരുന്നു.

പദ്ധതിയിൽ ഇതുവചെര
11.12കകാടി രൂപ ഗ്രാന്റ്

ലഭിച്ചു.

5 സൌഭാഗ്യ 04.02.20
19

30.09.2018 90.00 95.75 66.337 60% - GoI) –ഗ്രാന്റും

Addl 15% ഉൾചെ�ചെട
(75%)കയാഗ്യതയുള്ളഗ്ര

ാാന്റ്  66.34കകാടി
രൂപ..

മുഴുവൻ ഗ്രാന്റ് തുകയും
ലഭിച്ചു.

ഈ പദ്ധതികകരളത്തിന്
2018-ചെല പ്രളയത്തിൽ

വിശക&ദിക്കചെ�ട്ട 300000
വീടുകളുചെട

പുനവൈവദ്യുതീകരണത്തിനു
കവണ്ടി   special case
ആയിട്ടാണ് അനുമതി

ലഭിച്ചത്.

ഇൌ പദ്ധതി മുഖാന്തിരം



319171 എണ്ണും വീടുകൾ
പുനവൈവദ്യുതീകരിച്ചു.
95.75കകാടി രൂപയുചെട

പൂർത്തീകരണ റിക�ാർട്ട്
27.02.2020 ൽ GoI) –-യ്ക്ക്

സമർ�ിക്കുകയും, റിക�ാർട്ട്
അംഗീകരിച്ചതായി
28.09.2020 ൽ REC)

അറിയിച്ചു.
പദ്ധതിയുചെട

കയാഗ്യതാഗ്രാന്റ് തുക
മുഴുവൻ (66.34 കകാടി)
13.08.2021-ചെട ലഭിച്ചു.


