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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2549 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക� -സം�ാന ൈവദ�ത പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിൽ എ� േക�-സം�ാന ൈവദ�ത
പ�തികൾ ആരംഭി�ി�െ��ം ഇനി എ�
ആരംഭി�ാൻ ബാ�ി�െ��ം ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിൽ നിർ�ാണം �േരാഗമി�� �മായ
േക�-സം�ാന ൈവദ�ത പ�തികൾ താെഴ
പറ��. 1. ഏറനാട്  ൈലൻസ്  പാേ�ജ്-
മാട��റ അരീേ�ാട്  400/220 െക.വി ൈലൻ,
കീഴിേ�രി-ന�ളം 220/110 െക.വി ൈലൻ
എ�ിവ�െട നിർ�ാണം. 2. NRHTLS പാേ�ജ്  –
ക�യം ന�ളം 110 െക.വി ൈലൻ HTLS ക��ർ
ഉപേയാഗി�  ്േശഷി വർ�ി�ി�ക�ം, ന�ളം-
േചവാ�ർ-െവ�് ഹിൽ-െകായിലാ�ി 110 െക.വി
സിംഗിൾ സർക��് ൈലൻ, ഡബിൾ സർക��്
ൈലനായി ഉയർ�ക�ം െച�� ���ികൾ. 3.
േകരള�ിെല 322 സബ്േ�ഷ�കളിൽ
നട�ാ�� ഓേ�ാമാ�ിക് ഡിമാ�് മാേനെ��്
സി�ം (ADMS). 4. ജനേറ�ിംഗ്
േ�ഷേനാട�ബ�ി�� സ�ി�  ്യാർഡ്
ഉപകരണ��െട റിേനാേവഷ�ം അപ്േ�േഡഷൻ
േജാലിക�ം. 5.സം�ാനെ� 110 െക.വി
സബ്േ�ഷ�കൾ ഒപ്�ി�ൽ േകബിൾ വഴി
ബ�ി�ി�െകാ�� റിലയബിൾ
ക��ണിേ�ഷൻ & ഡാ�ാ അക�ിസിഷൻ സി�ം.
6. സം�ാനെ� േ��് േലാഡ്  െഡ�ാ�്
െസ�റിൽ എനർജി അെ�ൗ�ിംഗി� േവ�ി��
SAMAST (Scheduling, Accounting, Metering
and Settlement of Transactions) േ�ാ�ാം
നട�ാ�� േജാലി. �സരണ േമഖലയിൽ
േമൽപ�തികൾ� �റേമ ഇനി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� പ�തിയാണ് RDSS (Revamped
Distribution Sector Scheme). ഇതിെ� പ�തി
നിർേ�ശ�ൾ ത�ാറായി വ��േത��. േമൽ
���ികൾ �ർ�ീകരി��േതാ� �ടി
സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര �സരണ േശഷി
വർ�ി�ക�ം �സരണ ന�ം �റ�ക�ം,
ൈവദ�തി തട��ൾ ഒഴിവാ�ക�ം െച�ം.
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�ടാെത, ഒപ്�ി�ൽ േകബിൾ �ംഖല വഴി
സബ്േ�ഷ�കെള ബ�ി�ി�ക വഴി
ക��ണിേ�ഷൻ �ംഖല വി�ലമാ�ക�ം
ഇ�ർെന�് അട��� ഉപേഭാ� സൗകര��ൾ
�റ� ചിലവിൽ ലഭ�മാ�ക�ം െച�ം.
�ന�പേയാഗ ഊർ� േമഖലയിൽ താെഴ പറ��
പ�തികളാണ് �േരാഗമി�െകാ�ിരി��ത്.
�ന�പേയാഗ േമഖലയിൽ  �ർ�ിയായി ���ം
ആരംഭി�ി���ം �േരാഗമി�
െകാ�ിരി���മായ പ�തികൾ അ� ബ�ം 1
ആയി േചാർ�ിരി��. േമൽ�റ� പ�തിക�ം
�ാേദശികമായി KSEB നൽ�� ൈവദ�തി�െട
േവാൾേ��ം ലഭ�ത�ം വർ�ി�ി�ക�ം �സരണ
വിതരണ ന�ം �റ�ക�ം െച��. േകരള�ിെല

ൈവദ�ത േമഖല സ�യം പര�ാ�മാവാൻ �തൽ
��ാ��താണ് ഈ പ�തികെള�ാം. വിതരണ
േമഖലയിൽ സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം
നട�ിലാ�ിവ�� േക�ാവിഷ്  �ത ൈവദ�ത
പ�തികൾ താെഴ േചർ��. 1 . �ാമീണ/ ഉപ-
�ാമീണ ഭവന ൈവദ�തീകരണം, വിതരണ -ഉപ
�സരണ �ംഖല�െട ശാ�ീ കരണ
പ�തികളായ – i . രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീൺ
ൈവദ�തീകരൺ േയാജന - എ�ാ �ാമീണ
വീ�കളി�ം ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിനായി 2005
ഏ�ിൽ 4 ന് ഇ��ൻ സർ�ാർ (RGGVY)
ആരംഭി�. മാർ�  ്2015 ൽ 14 ജി�കളിൽ പ�തി
�ർ�ിയാ�ി. ഈ പ�തി വഴി െമാ�ം service
connections 125405 നൽകി, അതിൽ 113420
ബിപിഎൽ connections ആ��. i . ദീൻ ദയാൽ
ഉപാ��ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന
(ഡി.ഡി.�.ജി.െജ.ൈവ)- �ാമീണ ഭവന
ൈവദ�തീകരണം, ഉപ-�സരണ വിതരണ
�ഖല�െട ശാ�ീകരണം, �ട�ിയവ
ല��ംെവ� 2016-ൽ അ�മതി ലഭി� ��ത
പ�തി 14ജി�കളി�ം നട�ിലാ�ി. പ�തി
െസപ്�ംബർ 2019ൽ �ർ�ീകരി �ക�ംെച�.
ഈ പ�തി നട�ിലാ�ക വഴി �ാമീണ ഭവന
ൈവദ�തീകരണ�ം �ടാെത ഉപ-�സരണ വിതരണ
�ംഖല�െട ശാ�ീകരണ�ം സാധി�. കൺസ�മർ
-ഫീഡർ- �ാൻേ�ാർമർ മീ�റിംഗ് എ�ിവ
നട�ിലാ�കവഴി �ാമ/ �ാ� �േദശ�ളിെല
ൈവദ�തി ന�ം �റ�വാൻ സാധി�. 2 . നഗര /
ഉപ-നഗര��െട വിതരണ- ഉപ �സരണ �ംഖല
ശാക് തീകരണ പ�തികളായ – i. റിസ്  �്�്ചർഡ്
ആ�ിലേറ�ഡ്  പവർ െഡവലപ്െമ�് & റിേഫാംസ്
േ�ാ�ാം (RAPDRP),- നഗര/ �ാ�
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�േദശ�ൾ�് മാ�മാ�� പ�തി 14ജി�കളി�ം
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�. പാർ�് B
പ�തി- ഈ പ�തി നട�ിലാ�ക വഴി
ഉപ�സരണ/വിതരണ സംവിധാനം
ശ�ിെ���വാ�ം, കൺസ�മർ -ഫീഡർ-
�ാൻേ�ാർമർ മീ�റിംഗ് എ�ിവ നട�ിലാ�കവഴി
നഗര/ �ാ� �േദശ�ളിെല ൈവദ�തി ന�ം
�റ�വാ�ം സാധി�. പാർ�് A പ�തി- ഈ
പ�തി നട�ിലാ�ക വഴി IT േമഖലയിൽ
നിർണായക േന�ം ൈകവരി�വാൻ സാധി�. 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�കളി�ം
നട�ിലാ�ി. പ�തി ഡിസംബർ 2019 ൽ
�ർ�ീകരി�ക�ംെച�. നഗര/ �ാ�
�േദശ�ൾ�് മാ�മാ�� ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ക വഴി ഉപ�സരണ/വിതരണ
സംവിധാനം ശ�ിെ���വാ�ം, കൺസ�മർ
-ഫീഡർ- �ാൻേ�ാർമർ മീ�റിംഗ് എ�ിവ
നട�ിലാ�കവഴി നഗര/ �ാ� �േദശ�ളിെല
ൈവദ�തി ന�ം �റ�വാ�ം സാധി�. IT
േ�ാെജ�സ്  a) േഫസ്  -2 IT , b) ERP -
എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ്, c) RTDAS-
റിയൽൈടം ഡാ�ാ അക�സിഷൻ സിസ്  �ം -
പ�തിക�െട നിർ�ഹണം �ർ�ീക രി�വ��. 3
. സൗഭാഗ� - ഈ പ�തി േകരള�ിന് 2018-െല
�ളയ�ിൽ വിേ�ദി�െ�� 300000 വീ�ക�െട
�നൈവദ�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-ഓെട 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
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ഉേ�ശി�ി��താണ്. വിതരണ േമഖലയിെല
പരിഷ്  കാര�ൾ വഴി സാ��ിക ന�ം
�റ�വാൻ ഡിേ�ാ�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�ക, 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 ഉർ� ഓഡി�് നട�ാ�ക
�ട�ിയവ ഈപ�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 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) ഈ പ�തികൾ ഓേരാ ജി�യി�ം ൈവദ�തി
േമഖലയിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിൽ നിർ�ാണം �േരാഗമി�� �മായ
േക�-സം�ാന ൈവദ�ത പ�തികൾ താെഴ
പറ��. 1. ഏറനാട്  ൈലൻസ്  പാേ�ജ്-
മാട��റ അരീേ�ാട്  400/220 െക.വി ൈലൻ,
കീഴിേ�രി-ന�ളം 220/110 െക.വി ൈലൻ
എ�ിവ�െട നിർ�ാണം. 2. NRHTLS പാേ�ജ്  –
ക�യം ന�ളം 110 െക.വി ൈലൻ HTLS ക��ർ
ഉപേയാഗി�  ്േശഷി വർ�ി�ി�ക�ം, ന�ളം-
േചവാ�ർ-െവ�് ഹിൽ-െകായിലാ�ി 110 െക.വി
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സിംഗിൾ സർക��് ൈലൻ, ഡബിൾ സർക��്
ൈലനായി ഉയർ�ക�ം െച�� ���ികൾ. 3.
േകരള�ിെല 322 സബ്േ�ഷ�കളിൽ
നട�ാ�� ഓേ�ാമാ�ിക് ഡിമാ�് മാേനെ��്
സി�ം (ADMS). 4. ജനേറ�ിംഗ്
േ�ഷേനാട�ബ�ി�� സ�ി�  ്യാർഡ്
ഉപകരണ��െട റിേനാേവഷ�ം അപ്േ�േഡഷൻ
േജാലിക�ം. 5.സം�ാനെ� 110 െക.വി
സബ്േ�ഷ�കൾ ഒപ്�ി�ൽ േകബിൾ വഴി
ബ�ി�ി�െകാ�� റിലയബിൾ
ക��ണിേ�ഷൻ & ഡാ�ാ അക�ിസിഷൻ സി�ം.
6. സം�ാനെ� േ��് േലാഡ്  െഡ�ാ�്
െസ�റിൽ എനർജി അെ�ൗ�ിംഗി� േവ�ി��
SAMAST (Scheduling, Accounting, Metering
and Settlement of Transactions) േ�ാ�ാം
നട�ാ�� േജാലി. �സരണ േമഖലയിൽ
േമൽപ�തികൾ� �റേമ ഇനി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� പ�തിയാണ് RDSS (Revamped
Distribution Sector Scheme). ഇതിെ� പ�തി
നിർേ�ശ�ൾ ത�ാറായി വ��േത��. േമൽ
���ികൾ �ർ�ീകരി��േതാ� �ടി
സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര �സരണ േശഷി
വർ�ി�ക�ം �സരണ ന�ം �റ�ക�ം,
ൈവദ�തി തട��ൾ ഒഴിവാ�ക�ം െച�ം.
�ടാെത, ഒപ്�ി�ൽ േകബിൾ �ംഖല വഴി
സബ്േ�ഷ�കെള ബ�ി�ി�ക വഴി
ക��ണിേ�ഷൻ �ംഖല വി�ലമാ�ക�ം
ഇ�ർെന�് അട��� ഉപേഭാ� സൗകര��ൾ
�റ� ചിലവിൽ ലഭ�മാ�ക�ം െച�ം.
�ന�പേയാഗ ഊർ� േമഖലയിൽ താെഴ പറ��
പ�തികളാണ് �േരാഗമി�െകാ�ിരി��ത്.
�ന�പേയാഗ േമഖലയിൽ  �ർ�ിയായി ���ം
ആരംഭി�ി���ം �േരാഗമി�
െകാ�ിരി���മായ പ�തികൾ അ� ബ�ം 1
ആയി േചാർ�ിരി��. േമൽ�റ� പ�തിക�ം
�ാേദശികമായി KSEB നൽ�� ൈവദ�തി�െട
േവാൾേ��ം ലഭ�ത�ം വർ�ി�ി�ക�ം �സരണ
വിതരണ ന�ം �റ�ക�ം െച��. േകരള�ിെല

ൈവദ�ത േമഖല സ�യം പര�ാ�മാവാൻ �തൽ
��ാ��താണ് ഈ പ�തികെള�ാം. വിതരണ
േമഖലയിൽ സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം
നട�ിലാ�ിവ�� േക�ാവിഷ്  �ത ൈവദ�ത
പ�തികൾ താെഴ േചർ��. 1 . �ാമീണ/ ഉപ-
�ാമീണ ഭവന ൈവദ�തീകരണം, വിതരണ -ഉപ
�സരണ �ംഖല�െട ശാ�ീ കരണ
പ�തികളായ – i . രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീൺ
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ൈവദ�തീകരൺ േയാജന - എ�ാ �ാമീണ
വീ�കളി�ം ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിനായി 2005
ഏ�ിൽ 4 ന് ഇ��ൻ സർ�ാർ (RGGVY)
ആരംഭി�. മാർ�  ്2015 ൽ 14 ജി�കളിൽ പ�തി
�ർ�ിയാ�ി. ഈ പ�തി വഴി െമാ�ം service
connections 125405 നൽകി, അതിൽ 113420
ബിപിഎൽ connections ആ��. ii . ദീൻ ദയാൽ
ഉപാ��ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന
(ഡി.ഡി.�.ജി.െജ.ൈവ)- �ാമീണ ഭവന
ൈവദ�തീകരണം, ഉപ-�സരണ വിതരണ
�ഖല�െട ശാ�ീകരണം, �ട�ിയവ
ല��ംെവ� 2016-ൽ അ�മതി ലഭി� ��ത
പ�തി 14ജി�കളി�ം നട�ിലാ�ി. പ�തി
െസപ്�ംബർ 2019ൽ �ർ�ീകരി �ക�ംെച�.
ഈ പ�തി നട�ിലാ�ക വഴി �ാമീണ ഭവന
ൈവദ�തീകരണ�ം �ടാെത ഉപ-�സരണ വിതരണ
�ംഖല�െട ശാ�ീകരണ�ം സാധി�. കൺസ�മർ
-ഫീഡർ- �ാൻേ�ാർമർ മീ�റിംഗ് എ�ിവ
നട�ിലാ�കവഴി �ാമ/ �ാ� �േദശ�ളിെല
ൈവദ�തി ന�ം �റ�വാൻ സാധി�. 2 . നഗര /
ഉപ-നഗര��െട വിതരണ- ഉപ �സരണ �ംഖല
ശാക് തീകരണ പ�തികളായ – i. റിസ്  �്�്ചർഡ്
ആ�ിലേറ�ഡ്  പവർ െഡവലപ്െമ�് & റിേഫാംസ്
േ�ാ�ാം (RAPDRP),- നഗര/ �ാ�
�േദശ�ൾ�് മാ�മാ�� പ�തി 14ജി�കളി�ം
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�. പാർ�് B
പ�തി- ഈ പ�തി നട�ിലാ�ക വഴി
ഉപ�സരണ/വിതരണ സംവിധാനം
ശ�ിെ���വാ�ം, കൺസ�മർ -ഫീഡർ-
�ാൻേ�ാർമർ മീ�റിംഗ് എ�ിവ നട�ിലാ�കവഴി
നഗര/ �ാ� �േദശ�ളിെല ൈവദ�തി ന�ം
�റ�വാ�ം സാധി�. പാർ�് A പ�തി- ഈ
പ�തി നട�ിലാ�ക വഴി IT േമഖലയിൽ
നിർണായക േന�ം ൈകവരി�വാൻ സാധി�. 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�കളി�ം
നട�ിലാ�ി. പ�തി ഡിസംബർ 2019 ൽ
�ർ�ീകരി�ക�ംെച�. നഗര/ �ാ�
�േദശ�ൾ�് മാ�മാ�� ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ക വഴി ഉപ�സരണ/വിതരണ
സംവിധാനം ശ�ിെ���വാ�ം, കൺസ�മർ
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-ഫീഡർ- �ാൻേ�ാർമർ മീ�റിംഗ് എ�ിവ
നട�ിലാ�കവഴി നഗര/ �ാ� �േദശ�ളിെല
ൈവദ�തി ന�ം �റ�വാ�ം സാധി�. IT
േ�ാെജ�സ്  a) േഫസ്  -2 IT , b) ERP -
എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ്, c) RTDAS-
റിയൽൈടം ഡാ�ാ അക�സിഷൻ സിസ്  �ം -
പ�തിക�െട നിർ�ഹണം �ർ�ീക രി�വ��. 3
. സൗഭാഗ� - ഈ പ�തി േകരള�ിന് 2018-െല
�ളയ�ിൽ വിേ�ദി�െ�� 300000 വീ�ക�െട
�നൈവദ�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-ഓെട 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�വാൻ ഡിേ�ാ�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�ക, 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 ഉർ� ഓഡി�് നട�ാ�ക
�ട�ിയവ ഈപ�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
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�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 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�ിേ����്.

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �ക എ�യാെണ�ം
കരാർ ഏെ��� ക�നികൾ/വ��ികൾ

ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി)
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം – 2, അ�ബ�ം – 3,
അ�ബ�ം –4 ആയി േചർ�ിരി��.

(ഡി)

പ�തികൾ �ട�� കാര��ി�ം ആരംഭി�
പ�തികൾ �േ�ാ�െകാ�േപാ�� കാര��ി�ം

തട���േ�ാ എ�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ തട��ൾ നീ�ം
െച�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) പ�തികൾ �േ�ാ� െകാ�േപാ�� കാര��ിൽ

നിലവിൽ തട��ൾ ഒ�ം �തീ�ി��ി�.
േറാഡ്  ക�ിംഗ്, െറയിൽേവ ൈലൻ േ�ാസിങ്
�ട�ിയവ�െട അ�മതി അതാ� വ��കളിൽ
നി� വാ�ി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�

വ��. ��തിേ�ാഭം �ട�ിയ ��ി��കൾ
ഉ�ായി��െവ�ി�ം സമയബ�ിതമായി

ദീർഘി�ി� നൽകിയ സമയ�ി��ിൽ

പ�തികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�. പി.എം.
��ം പ�തിെയ സംബ�ി�്

പ�തി�ാവശ�മായ �ലം കെ��ക
എ�തായി�� േനരി�� �ധാന െവ�വിളി.
പ�തി�ായി �ലം നൽ�� കർഷകർ�്
��ത �ല�നി�ം ഉത്പാദി�ി�� ഓേരാ
�ണി�് ൈവദ�തി�ം അ��തമായി നൽ��
വാടക 10 ൈപസയിൽ നി�് 20 ൈപസയായി
വർ�ി�ി� നൽ��തി�െട ��തൽ കർഷകെര
പ�തിയിേല�് ആകർഷി�ാൻ സാധി�ം.
കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല മയിലാ�ി (1 MW)
സൗേരാർ� പ�തി കരാ�കാരനായ M/s.
Alectrona Energy Pvt Ltd. യാെതാ� ���ി�ം

െച�ാ�തിനാൽ, കരാർ റ� െച�. M/s.
Alectrona Energy Pvt Ltd. ബ�: ൈഹേ�ാടതി
��ാെക �ന:പരിേശാധന ഹർജി ഫയൽ
െച�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                                                                 അനുബന്ധം - 1

1 ോകോട്ടയം 1MW
ഏറ്റുമോനൂര

KSEB യുടെട
ഫണ്ടുപയോയോഗിച്ച്

നിരമ്മോണം
നടന്നുകെകോണ്ടിരി

ക്കുന പയദ്ധതി

6.68 ോകോടി M/s. Greensol
Renewable

Power Pvt. Ltd.,
Bangalore

2 പയോലക്കോട് 1.5 MW
െനന്മോറ

KSEB യുടെട
ഫണ്ടുപയോയോഗിച്ച്

നിരമ്മോണം
നടന്നുകെകോണ്ടിരി

ക്കുന പയദ്ധതി

6.355 ോകോടി M/s. EURJA
Infrasture,
Mumbai

3 ോകരളം ഒട്ടോെക പയി.എം കുസും
40MW

ോകന
ഗവണ്മെമന്റ്
ആവിഷ്കരിച്ച

പയദ്ധതി

െടന്ഡര
നടപയടികള

പുരോരോഗമിക്കുന്നുക.

--

4 കോസരോഗോഡ് ൈമലോട്ടി
1 MW

KSEB യുടെട
ഫണ്ടുപയോയോഗിച്ച്

പയദ്ധതി
ആരംഭിച്ചിട്ടില

--
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1 ോകോട്ടയം 1MW
ഏറ്റുമോനൂര

KSEB യുടെട
ഫണ്ടുപയോയോഗിച്ച്

നിരമ്മോണം
നടന്നുകെകോണ്ടിരി

ക്കുന പയദ്ധതി

6.68 ോകോടി M/s. Greensol
Renewable

Power Pvt. Ltd.,
Bangalore

2 പയോലക്കോട് 1.5 MW
െനന്മോറ

KSEB യുടെട
ഫണ്ടുപയോയോഗിച്ച്

നിരമ്മോണം
നടന്നുകെകോണ്ടിരി

ക്കുന പയദ്ധതി

6.355 ോകോടി M/s. EURJA
Infrasture,
Mumbai

3 ോകരളം ഒട്ടോെക പയി.എം കുസും
40MW

ോകന
ഗവണ്മെമന്റ്
ആവിഷ്കരിച്ച

പയദ്ധതി

െടന്ഡര
നടപയടികള

പുരോരോഗമിക്കുന്നുക.

--

4 കോസരോഗോഡ് ൈമലോട്ടി
1 MW

KSEB യുടെട
ഫണ്ടുപയോയോഗിച്ച്

പയദ്ധതി
ആരംഭിച്ചിട്ടില

--
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േകേന്ദ്രസര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ പവര് സിസ്റ്റം െഡെവലപ്മെമന്റ് ഫണ്ടില് നിന്നും (PSDF) 

ഗ്രാേന്റാടുകൂടി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെട വിശദാംശങ്ങള് ചുവെട േചേര്ക്കുന്നു.

നം പദ്ധതിയുടെട 
വിശദാംശങ്ങള്

പദ്ധതിയുടെട ചേിലവ് 
(01.10.2021 വെര)

ജില പുരേരാഗതി

േകേന്ദ്രം സംസ്ഥാനം
1 ഏറനാട്പാേക്കജ്

മാടക്കത്തറ – അരീക്കേക്കാട് 
400/220 
െകേ.വി ൈലന് & 
കേിഴിേശ്ശേരി – നലളം 
220/110 െകേ.വി 
ൈലനായി േശഷി 
ഉയര്ത്തുന്ന പ്രവൃത്തി

333.922 
േകോടി

121.068 
േകോടി 

തൃശൂര്, 
മലപ്പുറം

11/02/2021-ന് 
പൂര്ത്തിയാക്കി 

2a NRHTLS   പാേക്കജ്
കേക്കയം –നലളം 110 

െകേ.വി ൈലന് HTLS 

Conductor ഉപേയാഗിച്ച് 
േശഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികേള് 

47.52 
േകോടി

25.524 
േകോടി

േകോഴിേക്കാ
ട് 

13/01/2019-ന് 
പൂര്ത്തിയാക്കി

2b നലളം-േചേവായൂര്, െവസ്റ്റ് 
ഹില് െകോയിലാണ്ടി 
HTLS 
ഡെബിള്സര്കേയൂട്ടിനായി 
േശഷി ഉയര്ത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തി 

േകോഴിേക്കാ
ട്

28/07/2020-ന് 
പൂര്ത്തിയാക്കി

ഈ പ്രവൃത്തികേളുടെട കേരാര് എടുത്തിട്ടുള്ളത്  െസ്റ്റര് ൈലറ്റ് പവ്വര് ട്രാന്സ്മിഷന്
ലിമിറ്റഡെ് എന്ന കേമ്പനിയാണ് . 
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സംസ്ഥാനത്ത് ഊര്ജ്ജ േമഖലയില് േകേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ  NLDC യുടെട പവര്
സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെമന്റ് ഫണ്ട് (PSDF) ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി.  ഏകേേദശം 192.8 േകോടി രൂപയുടെട
േജാലികേള് പുരേരാഗമിക്കുന്നു.   ഇപ്പേപ്പാള് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഓരേരാ പദ്ധതിയുടേടയുടം അടങ്കല്
തുകേ,  ഗ്രാന്റ്,  െകേ.എസ്.ഇപ്പ.ബി.എല്.  ഫണ്ട്,  കേരാര്  വിവരങ്ങള്,  പദ്ധതിയുടെട  പുരേരാഗതി
തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ചുവെട േചേര്ക്കുന്നു.

.1 322  സബ്സ്റ്റേസ്റ്റഷനുകേളില് നടപ്പിലാക്കി  വരുന്ന ഓരേട്ടാമാറ്റികേ്  ഡെിമാന്റ്  മാേനജ്മെമന്റ്
സിസ്റ്റം അടങ്കല് തുകേ – 5.3 േകോടി രൂപ,  ഗ്രാന്റ് – 4.77 േകോടി രൂപ (90%), 

െകേ.എസ്.ഇപ്പ.ബി.എല്. ഫണ്ട് – 0.53 േകോടി രൂപ, ഗ്രാന്റ് – 100%  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(22.07.2021-ല് 100% േജാലികേള് പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.) കേരാര് - M/s Siemens

2.  സവിച്ച് യാര്ഡെ് എകേവിപ്പ്െമന്റ്സിെന്റ റിേനാേവഷനും അപ്മഗ്രേഡെഷന് േജാലികേളുടം,  േമജര്
ജനേററ്റിംഗ്  േസ്റ്റഷനുകേളില്  ഓരേട്ടാമാറ്റികേ്  ജനേറഷന്  കേേണ്ട്രാള്  സിസ്റ്റവും  (AGC)

ഓരേട്ടാമാറ്റികേ് മീക്കറ്റര് റീക്കഡെിംഗ് സംവിധാനവും നിര്മ്മിക്കുന്ന  േജാലികേള്.

അടങ്കല് തുകേ – 22.42 േകോടി രൂപ, ഗ്രാന്റ് – 20.18 േകോടി രൂപ (90%) 

െകേ.എസ്.ഇപ്പ.ബി.എല്.  ഫണ്ട് – 2.24  േകോടി രൂപ (80%  േജാലികേള് പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
ബാക്കി  േജാലികേള്  അനുവദിക്കെപ്പട്ട  സമയ  പരിധിയായ  ജൂണ്  2022-നുള്ളില്
പൂര്ത്തീക്കകേരിക്കും.), ഗ്രാന്റ് - 69% ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

3.  സംസ്ഥാനെത്ത  110  െകേ.വി.  സബ്സ്റ്റേസ്റ്റഷനുകേള്  ബന്ധിപ്പിച്ചു  െകോണ്ടുള്ള  റിലയബിള്
കേമ്മയൂണിേക്കഷന് & ഡൊറ്റാ അകേയുസിഷന് സിസ്റ്റം.

അടങ്കല് തുകേ – 147.52 േകോടി രൂപ, ഗ്രാന്റ് – 73.76 േകോടി രൂപ (50%) 

െകേ.എസ്.ഇപ്പ.ബി.എല്.  ഫണ്ട്  – 23.76  േകോടി  രൂപ  (20%  േജാലികേള് പൂര്ത്തിയായി.
ബാക്കി  േജാലികേള്  അനുവദിക്കെപ്പട്ട  സമയ  പരിധിയായ  15.05.2022-നുള്ളില്
പൂര്ത്തിയാക്കാനാവും.  ഗ്രാന്റ് - 23% ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്).
കേരാറുകോര് - M/s BEL (Bharat Electronics Ltd.), KSITL  മുഖാന്തിരം
Battery   M/s  HBL  Power  System  Ltd. ,  Battery  Charger   M/s  Ex icom– –
Tele Systems Ltd.

     മറ്റു കേരാറുകേള് െകോടുത്തു വരുന്നേതയുടളളുട.

4. േകേരള  സംസ്ഥാനെത്ത  SLDC-യില്  എനര്ജി  അക്കൗണ്ടിംഗിനു  േവണ്ടിയുടളള
SAMAST,  (Scheduling,  Accounting,  Metering  and  Settlement  of  Transactions)  in
Electricity േപ്രാഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്ന േജാലി െടന്ഡെര് നടപടിക്രമങ്ങള് നടന്നു വരുന്നു.

അടങ്കല് തുകേ-17.56 േകോടി രൂപ, ഗ്രാന്റ്-15.80 േകോടു രുപ (90%) KSEBL ഫണ്ട്-1.76 േകോടി രുപ,
ആദയ ഗഡുവായ 10% ഗ്രാന്റിനുള്ള അേപക്ഷ സമര്പ്പിച്ചു.










