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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4336 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�സരണ-വിതരണ േമഖലകളിെല പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 

�ീ വി േജായി, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�് �റ്  ദിവസം െകാ�്

�സരണ, വിതരണ േമഖലകളിൽ തട�മി�ാെത

�ണേമ��ളള ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

എ�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�് �റ്  ദിവസം െകാ�്

തട�മി�ാ� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

എ�ി��തിനായി ദ�തി പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി HT എബിസി/OH/UG cable ഇ��

���ി, LT എബിസി/OH/ UG cable ഇ��

���ി, ൈല�ക�െട റീക��റിങ് , സിംഗിൾ

േഫസ്  ൈലൻ 3 േഫസ്  ൈലൻ ആ�� ���ി,
�തിയ �ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�� ���ി

�ട�ിയ �ധാന ���ിക�ം 24x7
തട�രഹിതമായ�ം �ണേമ�േയറിയ�ം അപകട

രഹിത�മായ ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിനായി

ആവി�രി� ദ�തി പ�തിയിൽ ആെക 192 േകാടി

�പ�െട ���ികൾ ഈ കാലയളവിൽ വിതരണ

േമഖലയിൽ �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�. ഇതിൽ 364
കിേലാമീ�ർ 11 KV ൈലൻ നിർമാണം 144
കിേലാമീ�ർ എൽ.ടി ൈലൻ നിർമാണം 307
വിതരണ �ാൻേ�ാർമർ �ാപി�ൽ 68
കിേലാമീ�ർ �ഗർഭ േകബിൾ �ാപി�ൽ എ�ിവ

ഉൾെ���. ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്  �ണേമ���

ൈവദ�തി എ�ി��തിനായി �� ദിവസം

െകാ�് �ാൻ��ിഡ്  പ�തിയിൽ ��മംഗലം 220
kV സബ്േ�ഷൻ �ർ�ീകരി�  ്19.07.2021-ൽ
ഉദ്ഘാടനം നിർവഹി�. ഇതി� �റേമ �സരണ

രംഗം ശ�ിെ����തിനായി മ�ട 110 kV
സബ്േ�ഷൻ (13.07.2021), മ��ി 110 kV
സബ്േ�ഷൻ (16.08.2021), പ�ാ�ി 110 kV
സബ്േ�ഷൻ (24.08.2021) എ�ീ

സബ്േ�ഷ�കൾ �ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടനം

നിർ�ഹി�. െവ��ര 110 kV GIS സബ്േ�ഷൻ,
നില�ർ 66 kV സബ്േ�ഷൻ, എട�ര 66 kV
സബ്േ�ഷൻ, മറ�ർ 33 kV സബ്േ�ഷൻ
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എ�ിവ�െട ���ികൾ �ർ�ിയാ�ി

ഇതി��റേമ മ��ർ കിൻ� പാർ�ിൽ ഒ� 110
െക.വി സബ്േ�ഷെ��ം, റീ ബിൽഡ്  േകരള

പ�തി യി�ൾെ���ി ��നാട്  പാേ�ജിെ�

ഭാഗമായി 110 െക.വി നിലവാര�ിേല�യർ��

��നാട്  സബ്േ�ഷേ��ം നിർ�ാണ ���ികൾ

ആരംഭി�.

(ബി)

ഈ സർ�ാർ  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം

വിതരണ േമഖലയിൽ ഏെതാെ� പ�തികൾ

�കാരം എ� �പ�െട ���ികളാണ്

�ർ�ിയാ�ിയി�ളളെത� വിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�തി� േശഷം വിതരണ

�ംഖല നവീകരണ പ�തിയായ ദ�തിയിൽ ഉൾെ�-
��ി 301 േകാടി �പ�െട ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. �ടാെത സർ�ാരിെ� ��ദിന

പരിപാടി�െട ഭാഗമായി വനിതാശി� വികസന

വ��് ഡയറ��െട അഭ�ർ�ന �കാരം നിലവിൽ

ൈവദ�തീകരണം �ർ�ിയാ�ാ��

അ�ണവാടികളിൽ 859 എ��ിന് ൈവദ�തി

ലഭ�മാ�ി. ഇവയിൽ 511 അ�ണ വാടികൾ�് ഒ�

േപാ�് ഉൾ�െട�� ൈവദ�തി കണ��കൾ

സൗജന�മായി നൽ��തിനായി നാളി�വെര

േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  ലിമി�ഡിെ�

തന� ഫ�ിൽ നി�ം 18.90 ല�ം �പ

െചലവാ�ിയി��്. ഈ സർ�ാർ

അധികാരേമ�തി� േശഷം േപാ�ാനി�ാട് ,
മറ�ർ, �മളി, ഗിരിനഗർ എ�ീ 4 ഇല�ി�ൽ

െസ�ൻ ഓഫീ�കൾ, സബ് റീജണൽ േ�ാർ,
െഷാർ�ർ എ�ിവ �വർ�ി��തി�� െക�ിട

നിർ�ാണ�ം �ർ�ീകരി�ി��്.

(സി)

സം�ാന�് �ഗർഭ േകബി�കൾ

�ാപി��തിന് വ�� കാലതാമസം

ഒഴിവാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �ഗർഭ േകബി�കൾ �ാപി�േ�ാൾ വിവിധ

വ��കളിൽ നി�് േറാഡ്  ക�ിംഗ് ഉൾെ�െട��

അ�വാദം േവ�ി വ��ത്  കാലതാമസം

ഉ�ാ�ാ��്. ഇത് ഒഴിവാ�ാനായി േറാഡ്

ക�ി�ി� േവ�� അേപ�കൾ ഓൺൈലൻ

ആയി സമർ�ി�ാൻ സർ�ാർ തല�ിൽ �ഗമ

െവബ് േപാർ�ൽ നിലവി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


