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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4326 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മണ�ർ മ�ല�ിെല െക.എസ് .ഇ.ബി. ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിൽ 2016 േമയ്  �തൽ 2021
മാർ�  ്വെര െക.എസ് .ഇ.ബി. നട�ാ�ിയ വിവിധ
���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ
���ി�െട�ം അട�ൽ �ക എ�യാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ?

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിൽ 2016 െമയ്  �തൽ 2021
മാർ�  ്വെര, സ�ർ� ൈവദ�തീകരണ പ�തി,
�ാമ �േദശ�ളിെല ൈവദ�തീകരണ
�വർ�ന�ൾ �ായി നട�ിലാ�ിയ DDUGJY
പ�തി, 2016 �തൽ 2018 വെര KSEBL െ� തന�
ഫ�പേയാഗി� നട�ിയ പ�തി, ആേഗാള

നിലവാര�ി���ം തട�രഹിതമായ�ം
�ണേമ�േയറിയ�ം അപകടരഹിത�മായ
ൈവദ�തി, ഉപേഭാ�ാ- �ൾ�്
ലഭ�മാ��തിനായി വിതരണ േമഖലയിൽ 2018
�തൽ KSEBL െ� തന� ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നട�� “ദ�തി”പ�തി, തേ�ശ സ�യം
ഭരണ�ാപ ന��െട സഹായേ�ാ� �ടി
നട�� PPS പ�തി, റീബിൽഡ്   േകരള പ�തി
�ട�ിയവയിൽ ഉൾെ���ി 2119.19 ല�ം
�പ�െട ���ികൾ �ർ�ീകരി�ി��്. വിശദ
വിവരം �വെട േചർ��. Attachment (A) �ടാെത
മണ�ർ മ�ല�ിെല ൈവദ�തി �സരണ
േമഖലയിൽ 2016 െമയ്  �തൽ 2021 മാർ�  ്വെര
െക.എസ് .ഇ.ബി നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ താെഴ പറ��. (i) പറ�ർ 33 kV
സബ്േ�ഷനിൽ നി�ം ��േ�രി 33 kV
സബ്േ�ഷനിേല�� 33 kV സി�ിൾ സർക��്
ൈലനിെ� നിർ�ാണം. ഭരണാ�മതി ന�ിയ �ക –
1.92 േകാടി �പ. (ii) 110kV വല�ാട്  –
ക��ാംകടവ് ഡബിൾ സർക��് ൈലനിെ�
നിർ�ാണം. ഭരണാ�മതി ന�ിയ �ക – 410 ല�ം
�പ. (iii) ��േ�രി 33 kV സബ്േ�ഷനിൽ ഒ�
�തിയ 33/11kV 5 MVA �ാൻേ�ാർമർ
�ാപി�ൽ. ഭരണാ�മതി ന�ിയ �ക – 112 ല�ം
�പ. സൗര പ�തിയി�െട മണ�ർ മ�ല�ിൽ

KSEBL 2019-21 കാലയളവിൽ നട�ാ�ിയ
���ികൾ താെഴപറ��. േഫസ്  I േനാൺ
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സ�ിഡി �ീമിൽ 3902. േപർ രജി�ർ െച�.
ഇതിൽ 14 ൈസ�ക�െട പണി �ർ�ിയായി

(90kW). േഫസ്  II സ�ിഡി �ീമിൽ 197 േപർ
രജി�ർ െച�ി��് (668kW). അട�ൽ �ക –
45,00,000/-

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ക്രമ നമ്പർ പ്രവൃതത്തിയുടടെ പപേരര
ടചെലവവായ തുക 

(ലക്ഷതത്തിൽ)
1 DDUGJY പേദ്ധതത്തി  292.861
2 സമ്പൂർണ്ണ വവദദ്യുതത- കരണ പേദ്ധതത്തി 44.9
3 PPS പേദ്ധതത്തി 124.526
4 റതബത്തിൽഡര  പകരള പേദ്ധതത്തി 38.34
5 2016  മുതൽ  2018  വടര   KSEBL  ടന്റെ  തനതു  ഫണ

പേപയവാഗത്തിച്ചു നടെതത്തിയ പേദ്ധതത്തി, 2018 മുതൽ   KSEBL ടന്റെ
തനതു ഫണര ഉപേപയവാഗത്തിചര നടെത്തുന്ന ദദ്യുതത്തി  പേദ്ധതത്തി

1618.558

ആടക 2119.19


