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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4304 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.യിെല നവീകരണ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി.യിൽ എെ��ാം നവീകരണ
�വർ�ന�ളാണ് 2021-22 ൽ നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 2021-22 ൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.യിൽ നവീകരണ
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി HTഎബിസി/ OH/UG
cable ഇ�� ���ി, LTഎബിസി/OH/UG cable
നിർ�ാണം, ൈല�ക�െട റീ ക��റിംഗ്, സിംഗിൾ
േഫസ്  ൈലൻ 3 േഫസ്  ൈലൻ ആ�� ���ി,
�തിയ �ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�� ���ി

�ട�ിയ �ധാന ���ികൾ ഉൾെ�െട 1336.01
േകാടി �പ�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ

ല��മി�ി��. എ�ാൽ മൺ�ൺ �ല��ായ
നാശന��ൾ പരിഹരി��തിനാ�ം
േകാവിഡ്-19 െ� ഭാഗമായി ഏർെ���ിയ

സ�ർ� േലാ�് ഡൗൺ �ലം വിചാരി� �േരാഗതി
ദ�തി പ�തിയിൽ ൈകവരി�ാൻ കഴി�ി�ി�.
എ�ി��ാ�ം, 2021-22 ൽ നാളി�വെര 307.52
േകാടി �പ�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�ി��്. �ടാെത 21 സബ് േ�ഷ�ക�ം
അ�ബ� ൈല� ക�െട�ം നിർമാണ
�വർ�ികൾ നട���്. ഇതി� �റെമ
സബ് േ�ഷ� ക�െട�ം ൈല�ക�െട�ം േശഷി
വർധി�ി�� േജാലിക�ം സമയബ�ിതമായി

നിർവഹി� വ��. സം�ാന�ിെ� �സരണ
�ംഖല�െട േശഷി വർധി�ി� �സരണ ന�ം
�റ��തിനായി വിഭാവനം െചയ്  തി�� വൻകിട
പ�തിയാണ് �ാൻ��ിഡ് . �ാൻ��ിഡ്
പ�തിയിൽ KIIFB, PSDF, MNRE എ�ിവ�െട
ധനസഹായേ�ാെട ഏകേദശം പതിനായിരം
േകാടി �പ�െട െചലവ് കണ�ാ�ി��
���ികളാണ് ര� ഘ��ളിലായി
�ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി�ി��ത്. ഒ�ാം ഘ�ം
2022 �ം ര�ാം ഘ�ം 2024 �ം
�ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. �ടാെത
പരി�ിതി ���ളാൽ ഉൽ�ാദന പ�തികൾ
തട�െ��� സാഹചര��ിൽ
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സം�ാന�ിനാവശ�മായ ൈവദ�തി �റെമ നി�ം
തട�രഹിതമായി എ�ി��തി�� ഇറ�മതി
േശഷി ൈകവരി��തി�ം ഇതി�െട ല��മി��.
ൈവദ�തി �സരണ േമഖല ശ�ിെ����തി�

േവ�ി�ം സമ�മായ വികസനം ല��മി�ം ധാരാളം
�തിയ പ�തികൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-െ�
പരിഗണനയിൽ ഉ�്. ഓേരാ �േദശ��� േലാഡ്
ഡിമാൻഡ്  ���ത് കണ�ിെല�� ആവശ�മായ
സാേ�തിക പഠന�ൾ നട�ി ൈവദ�തി
ആവശ�കത��സരി�  ്�ണനില വാരേ�ാ� �ടി
നൽ��തിന് േവ�ി സബ് േ�ഷ�ക�ം
അ�ബ�ൈല�ക�ം നിർ�ി�ാൻ വിഭാവനം
െച�ി��്. 2021-22 സാ��ിക വർഷെ�
വാർഷിക പ�തിയിൽെ���ി 21
സബ് േ�ഷ�ക�ം അ�ബ� ൈല�ക�മാണ്
�ർ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്. അതി�
േവ�ി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഇതിൽ
ഒ� 220െക.വി സബ് േ�ഷ�ൾെ�െട 6
സബ് േ�ഷ�ക�േട�ം 142 സർക��് കി.മീ.
�സരണ ൈല�ക�െട�ം നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ി ക�ീഷൻ െച�. �ണ നിലവാര��
ൈവദ�തി �സരണ ന�ം �റ�  ്കാര��മതേയാെട
ലഭ�മാ��തിേല�ായി വിവിധ �തന സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�� നിർ�ാണ
���ികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത് . കാല�ഴ�ം
വ��ം കാര��മത �റ��മായ ഉപകരണ�ൾ
മാ�ി �തിയ മിക� െപർേഫാമൻസ്  ഉ�
ഉപകരണ�ൾ �ാപി� വ��.
സം�ാന�ിെല �ധാനെ�� 220 െക.വി
സബ് േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�ത സംവിധാന�ിെ�

�ര� വർധി�ി� �തി�ം ൈവദ�ത തട��ൾ
�ത�മായി േരഖെ����തി�ം അവ ഫല�ദമായി
പരിഹരി��തി�ം �തന സാേ�തിക വിദ��െട
സഹായേ�ാെട�� ഓേ�ാേമഷൻ സി�ം
�ാവർ�ികമാ���്. വിവിധ സബ് േ�ഷ�കൾ
ബ�ി�ി� െകാ�� റിലയബിൾ
ക��ണിേ�ഷൻ & ഡാ�ാ അ��ിസിഷൻ സി�ം
നട�ിലാ�ി വ��. േക� സർ�ാരിെ� �തിയ
പ�തിയായ Revamped Distribution Sector
Scheme (RDSS) ൽ ഉൾെ���ി വിതരണ
വിഭാഗ�ിൽ നി�ം നൽകിയി��
െ�ാേ�ാസ�കൾ�് അ�� തമായി �സരണ
േമഖലയി�ം നവീകരണം ല��മി���്. ടി
പ�തി�െട മാനദ��ൾ�് അ�മതി ലഭി��
�റ�് �സരണ േമഖലയിൽ ഉൾെ���ാൻ

വിഭാവനം െച�ി�� ���ികൾ�് വിശദമായ
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എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ാ��താണ്. ഉൽപാദന േമഖല-െച�കിട
ൈവദ�തി ജലൈവദ�ത പ�തികളായ ആന�യം
(7.5 െമഗാവാ�്) ഒളി�ൽ (5 െമഗാവാ�്),
�വാരംേതാട്  (3 െമഗാവാ�്), മാരി�ഴ (6 െമഗാവാ�്)
എ�ീ പ�തിക�െട െട�ർ നടപടികൾ
�േരാഗമി��. ഇ��ി ജലൈവദ�ത പ�തി�െട
ഭാഗമായി 780 െമഗാവാ�് ��ിേ�ർ��ത്
സംബ�ി�  ്സാധ�താപഠനം നട�ി വിശദമായ
പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ��തി�ളള കരാ�ം
നൽകിയി��്. നിലവിെല ജലാശയ�ിെല

സംഭരണ േശഷി ഉപേയാഗെ���ി

ൈവ�േ�ര�ളിെല അധിക ൈവദ�തി
ആവശ�കത നിറേവ��തിന് പ�തി
�േയാജനകരമാ�ം. ഇതി� �റേമ സൗേരാർ�
പ�തികളിൽ നി�ം ൈവദ�തി ഉൽപാദി�ി��
വിവിധ പ�തികൾ �േരാഗമി� വ��. �ര�റ
നിലയ�ളിൽ നി�് 31.05.2022�ളളിൽ 250
െമഗാവാ�് ��ിേ�ർ�ാൻ കഴി�െമ�്
�തീ�ി��. ഇേ�ാൾ �� നഗര�ളിൽ
നട�ിലാ�ിയ SCADA സംവിധാനം േക�
സർ�ാരിെ� RDSS പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മ�
നഗര�ളിൽ �ടി വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��.
ഇതിേല�ാ�ളള �ാരംഭ ���ികൾ

നട�വ��. �ടാെത �ീ-െപയ്ഡ്  �ാർ�്
മീ�റിംഗ് RDSS പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ��തി�ളള ���ികൾ �േരാഗ
മി��. െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ�
ഓഫീ�ക�െട �ചിത� സൗകര�ം ഒ���തിനായി
‘�ീൻ െക.എസ് .ഇ.ബി ചല�്’ �ചിത�യ�ം

പ�തി 17.03.2021 ൽ �ാബല��ിൽ വ�.
�ടാെത ഡാ�ക�െട �ര��ം �വർ�ന��ം

െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി േക�ക�ീഷെ�
സാേ�തിക േമൽ േനാ��ി�ം േലാക ബാ�ിെ�
സാ��ിക സഹായ�ാ�ം ഡാം
റീഹാബിലിേ�ഷൻ & ഇം�വ്െമ�് േ�ാജ�്
(DRIP) നട�ാ�ി വ��. െക.എസ് .ഇ.ബി
ലിമി�ഡ്  2021-22 –ൽ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��
വിവര സാേ�തികവിദ�ാടി�ാന�ി�� പ�തി
കൾ ഇവയാണ്. (1) �തിയ ഓൺൈലൻ േപെ��്
സംവിധാന�ൾ. i. �.പി.ഐ േപെ��്
സംവിധാനം. ii. ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം
കൺസ�മർ ന�ർ ഉപേയാഗി�  ്െകാ�് ബി�്
േപെ��് െച�ാ�� �തന സംവിധാനം. (2)
നഗര�േദശ�ളിെല ഊർ� �സരണ വിതരണ
സംവിധാനം ശ�ി െ����തി�ം
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നവീകരി��തി�ം േവ�ി നട�ിലാ�ി വ��
ഇ�േ��ഡ്  പവർ െഡവല�്െമ�് �ീമിെ�
(ഐ.പി.ഡി.എസ്) ഭാഗമായി വിവര
സാേ�തികവിദ�ാടി �ാന�ിൽ താെഴ പറ��
പ�തികൾ 2021-22-ൽ �ർ�ീകരി�ാൻ

ല��മി��. i. ക���ർ അധി�ിത സംവിധാന
�ളി�െട ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല
നവീകരി��തി� േവ�ി 21 നഗര�ളിൽ ര�ാം
ഘ��ിേല�� വിവര സാേ�തിക വിദ�
പ�തികൾ (േഫസ്-2 ഐ.ടി പ�തി) ii. ൈവദ�തി
വിതരണ രംഗ�് ഉയർ� കാര��മത ഉറ�വ�
��തി� ല��മി�� എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�്
�ാനിംഗ് (ഇ.ആർ.പി) പ�തി. iii .പി.ഡി.എസ്
പ�ണ�ളിൽ ഉ� സബ് േ�ഷൻ ഫിഡ�ക�െട
�ിതി തൽസമയം നിരീ�ി�  ്ൈവദ�തി വിതരണ
രംഗ�് ഉയർ� കാര��മത ഉറ�വ��ി

�സരണ വിതരണ ന�ം �റ� െകാ� വ��തിന്
റിയൽ ൈടം ഡാ�ാ അക�സിഷൻ സി�ം
(ആർ.�ി.ഡി. എ.എസ്). iv. 2021-22 - ൽ,
ൈവദ�തി വിതരണ േമഖല�െട വികസന�ം
നവീകരണ�ം ല��മാ�ി േക� സർ�ാർ
�ഖ�ാപി�ി�� �തിയ പ�തിയായ RDSS
(റീവാ�്ഡ്  ഡി�ിബ�ഷൻ െസ�ർ �ീം)
ആവി�രി� ,് അ�മതികൾ ലഭ�മാ �� �റ�്
�ീെപയ്ഡ്  �ാർ�് മീ�ർ �ാപി�ാ�� �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്. േക� സർ�ാർ
19.08.2021-ൽ �സി�ീകരി� ഗസ�് �കാരം
രാജ�െ� �ഷി ആവശ��ി�� ൈവദ�തി
കണ�ൻ ഒഴിെക�� എ�ാ ൈവദ�തി കണ�
�കൾ�ം 2025 മാർേ�ാെട �ീെപയ്ഡ്  �ാർ�്
മീ�ർ ഏർെ����തി�� �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്.

(ബി) �ീെപയ്ഡ്  �ാർ�് മീ�ർ ഏെതാെ�
േമഖലകളിലാണ് �ാവർ�ികമാ��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) 2021-22 ൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.യിൽ നവീകരണ
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി HTഎബിസി/ OH/UG
cable ഇ�� ���ി, LTഎബിസി/OH/UG cable
നിർ�ാണം, ൈല�ക�െട റീ ക��റിംഗ്, സിംഗിൾ
േഫസ്  ൈലൻ 3 േഫസ്  ൈലൻ ആ�� ���ി,
�തിയ �ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�� ���ി

�ട�ിയ �ധാന ���ികൾ ഉൾെ�െട 1336.01
േകാടി �പ�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ

ല��മി�ി��. എ�ാൽ മൺ�ൺ �ല��ായ
നാശന��ൾ പരിഹരി��തിനാ�ം
േകാവിഡ്-19 െ� ഭാഗമായി ഏർെ���ിയ

സ�ർ� േലാ�് ഡൗൺ �ലം വിചാരി� �േരാഗതി
ദ�തി പ�തിയിൽ ൈകവരി�ാൻ കഴി�ി�ി�.
എ�ി��ാ�ം, 2021-22 ൽ നാളി�വെര 307.52
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േകാടി �പ�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�ി��്. �ടാെത 21 സബ് േ�ഷ�ക�ം
അ�ബ� ൈല� ക�െട�ം നിർമാണ
�വർ�ികൾ നട���്. ഇതി� �റെമ
സബ് േ�ഷ� ക�െട�ം ൈല�ക�െട�ം േശഷി
വർധി�ി�� േജാലിക�ം സമയബ�ിതമായി

നിർവഹി� വ��. സം�ാന�ിെ� �സരണ
�ംഖല�െട േശഷി വർധി�ി� �സരണ ന�ം
�റ��തിനായി വിഭാവനം െചയ്  തി�� വൻകിട
പ�തിയാണ് �ാൻ��ിഡ് . �ാൻ��ിഡ്
പ�തിയിൽ KIIFB, PSDF, MNRE എ�ിവ�െട
ധനസഹായേ�ാെട ഏകേദശം പതിനായിരം
േകാടി �പ�െട െചലവ് കണ�ാ�ി��
���ികളാണ് ര� ഘ��ളിലായി
�ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി�ി��ത്. ഒ�ാം ഘ�ം
2022 �ം ര�ാം ഘ�ം 2024 �ം
�ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്. �ടാെത
പരി�ിതി ���ളാൽ ഉൽ�ാദന പ�തികൾ
തട�െ��� സാഹചര��ിൽ

സം�ാന�ിനാവശ�മായ ൈവദ�തി �റെമ നി�ം
തട�രഹിതമായി എ�ി��തി�� ഇറ�മതി
േശഷി ൈകവരി��തി�ം ഇതി�െട ല��മി��.
ൈവദ�തി �സരണ േമഖല ശ�ിെ����തി�

േവ�ി�ം സമ�മായ വികസനം ല��മി�ം ധാരാളം
�തിയ പ�തികൾ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.-െ�
പരിഗണനയിൽ ഉ�്. ഓേരാ �േദശ��� േലാഡ്
ഡിമാൻഡ്  ���ത് കണ�ിെല�� ആവശ�മായ
സാേ�തിക പഠന�ൾ നട�ി ൈവദ�തി
ആവശ�കത��സരി�  ്�ണനില വാരേ�ാ� �ടി
നൽ��തിന് േവ�ി സബ് േ�ഷ�ക�ം
അ�ബ�ൈല�ക�ം നിർ�ി�ാൻ വിഭാവനം
െച�ി��്. 2021-22 സാ��ിക വർഷെ�
വാർഷിക പ�തിയിൽെ���ി 21
സബ് േ�ഷ�ക�ം അ�ബ� ൈല�ക�മാണ്
�ർ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്. അതി�
േവ�ി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഇതിൽ
ഒ� 220െക.വി സബ് േ�ഷ�ൾെ�െട 6
സബ് േ�ഷ�ക�േട�ം 142 സർക��് കി.മീ.
�സരണ ൈല�ക�െട�ം നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ി ക�ീഷൻ െച�. �ണ നിലവാര��
ൈവദ�തി �സരണ ന�ം �റ�  ്കാര��മതേയാെട
ലഭ�മാ��തിേല�ായി വിവിധ �തന സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�� നിർ�ാണ
���ികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത് . കാല�ഴ�ം
വ��ം കാര��മത �റ��മായ ഉപകരണ�ൾ
മാ�ി �തിയ മിക� െപർേഫാമൻസ്  ഉ�
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ഉപകരണ�ൾ �ാപി� വ��.
സം�ാന�ിെല �ധാനെ�� 220 െക.വി
സബ് േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�ത സംവിധാന�ിെ�

�ര� വർധി�ി� �തി�ം ൈവദ�ത തട��ൾ
�ത�മായി േരഖെ����തി�ം അവ ഫല�ദമായി
പരിഹരി��തി�ം �തന സാേ�തിക വിദ��െട
സഹായേ�ാെട�� ഓേ�ാേമഷൻ സി�ം
�ാവർ�ികമാ���്. വിവിധ സബ് േ�ഷ�കൾ
ബ�ി�ി� െകാ�� റിലയബിൾ
ക��ണിേ�ഷൻ & ഡാ�ാ അ��ിസിഷൻ സി�ം
നട�ിലാ�ി വ��. േക� സർ�ാരിെ� �തിയ
പ�തിയായ Revamped Distribution Sector
Scheme (RDSS) ൽ ഉൾെ���ി വിതരണ
വിഭാഗ�ിൽ നി�ം നൽകിയി��
െ�ാേ�ാസ�കൾ�് അ�� തമായി �സരണ
േമഖലയി�ം നവീകരണം ല��മി���്. ടി
പ�തി�െട മാനദ��ൾ�് അ�മതി ലഭി��
�റ�് �സരണ േമഖലയിൽ ഉൾെ���ാൻ

വിഭാവനം െച�ി�� ���ികൾ�് വിശദമായ
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ാ��താണ്. ഉൽപാദന േമഖല-െച�കിട
ൈവദ�തി ജലൈവദ�ത പ�തികളായ ആന�യം
(7.5 െമഗാവാ�്) ഒളി�ൽ (5 െമഗാവാ�്),
�വാരംേതാട്  (3 െമഗാവാ�്), മാരി�ഴ (6 െമഗാവാ�്)
എ�ീ പ�തിക�െട െട�ർ നടപടികൾ
�േരാഗമി��. ഇ��ി ജലൈവദ�ത പ�തി�െട
ഭാഗമായി 780 െമഗാവാ�് ��ിേ�ർ��ത്
സംബ�ി�  ്സാധ�താപഠനം നട�ി വിശദമായ
പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ��തി�ളള കരാ�ം
നൽകിയി��്. നിലവിെല ജലാശയ�ിെല

സംഭരണ േശഷി ഉപേയാഗെ���ി

ൈവ�േ�ര�ളിെല അധിക ൈവദ�തി
ആവശ�കത നിറേവ��തിന് പ�തി
�േയാജനകരമാ�ം. ഇതി� �റേമ സൗേരാർ�
പ�തികളിൽ നി�ം ൈവദ�തി ഉൽപാദി�ി��
വിവിധ പ�തികൾ �േരാഗമി� വ��. �ര�റ
നിലയ�ളിൽ നി�് 31.05.2022�ളളിൽ 250
െമഗാവാ�് ��ിേ�ർ�ാൻ കഴി�െമ�്
�തീ�ി��. ഇേ�ാൾ �� നഗര�ളിൽ
നട�ിലാ�ിയ SCADA സംവിധാനം േക�
സർ�ാരിെ� RDSS പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മ�
നഗര�ളിൽ �ടി വ�ാപി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��.
ഇതിേല�ാ�ളള �ാരംഭ ���ികൾ

നട�വ��. �ടാെത �ീ-െപയ്ഡ്  �ാർ�്
മീ�റിംഗ് RDSS പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

നട�ിലാ��തി�ളള ���ികൾ �േരാഗ
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മി��. െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ�
ഓഫീ�ക�െട �ചിത� സൗകര�ം ഒ���തിനായി
‘�ീൻ െക.എസ് .ഇ.ബി ചല�്’ �ചിത�യ�ം

പ�തി 17.03.2021 ൽ �ാബല��ിൽ വ�.
�ടാെത ഡാ�ക�െട �ര��ം �വർ�ന��ം

െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി േക�ക�ീഷെ�
സാേ�തിക േമൽ േനാ��ി�ം േലാക ബാ�ിെ�
സാ��ിക സഹായ�ാ�ം ഡാം
റീഹാബിലിേ�ഷൻ & ഇം�വ്െമ�് േ�ാജ�്
(DRIP) നട�ാ�ി വ��. െക.എസ് .ഇ.ബി
ലിമി�ഡ്  2021-22 –ൽ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��
വിവര സാേ�തികവിദ�ാടി�ാന�ി�� പ�തി
കൾ ഇവയാണ്. (1) �തിയ ഓൺൈലൻ േപെ��്
സംവിധാന�ൾ. i. �.പി.ഐ േപെ��്
സംവിധാനം. ii. ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം
കൺസ�മർ ന�ർ ഉപേയാഗി�  ്െകാ�് ബി�്
േപെ��് െച�ാ�� �തന സംവിധാനം. (2)
നഗര�േദശ�ളിെല ഊർ� �സരണ വിതരണ
സംവിധാനം ശ�ി െ����തി�ം
നവീകരി��തി�ം േവ�ി നട�ിലാ�ി വ��
ഇ�േ��ഡ്  പവർ െഡവല�്െമ�് �ീമിെ�
(ഐ.പി.ഡി.എസ്) ഭാഗമായി വിവര
സാേ�തികവിദ�ാടി �ാന�ിൽ താെഴ പറ��
പ�തികൾ 2021-22-ൽ �ർ�ീകരി�ാൻ

ല��മി��. i. ക���ർ അധി�ിത സംവിധാന
�ളി�െട ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല
നവീകരി��തി� േവ�ി 21 നഗര�ളിൽ ര�ാം
ഘ��ിേല�� വിവര സാേ�തിക വിദ�
പ�തികൾ (േഫസ്-2 ഐ.ടി പ�തി) ii. ൈവദ�തി
വിതരണ രംഗ�് ഉയർ� കാര��മത ഉറ�വ�
��തി� ല��മി�� എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�്
�ാനിംഗ് (ഇ.ആർ.പി) പ�തി. iii .പി.ഡി.എസ്
പ�ണ�ളിൽ ഉ� സബ് േ�ഷൻ ഫിഡ�ക�െട
�ിതി തൽസമയം നിരീ�ി�  ്ൈവദ�തി വിതരണ
രംഗ�് ഉയർ� കാര��മത ഉറ�വ��ി

�സരണ വിതരണ ന�ം �റ� െകാ� വ��തിന്
റിയൽ ൈടം ഡാ�ാ അക�സിഷൻ സി�ം
(ആർ.�ി.ഡി. എ.എസ്). iv. 2021-22 - ൽ,
ൈവദ�തി വിതരണ േമഖല�െട വികസന�ം
നവീകരണ�ം ല��മാ�ി േക� സർ�ാർ
�ഖ�ാപി�ി�� �തിയ പ�തിയായ RDSS
(റീവാ�്ഡ്  ഡി�ിബ�ഷൻ െസ�ർ �ീം)
ആവി�രി� ,് അ�മതികൾ ലഭ�മാ �� �റ�്
�ീെപയ്ഡ്  �ാർ�് മീ�ർ �ാപി�ാ�� �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്. േക� സർ�ാർ
19.08.2021-ൽ �സി�ീകരി� ഗസ�് �കാരം
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രാജ�െ� �ഷി ആവശ��ി�� ൈവദ�തി
കണ�ൻ ഒഴിെക�� എ�ാ ൈവദ�തി കണ�
�കൾ�ം 2025 മാർേ�ാെട �ീെപയ്ഡ്  �ാർ�്
മീ�ർ ഏർെ����തി�� �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


