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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5826 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി ൈലൻ മാ�ി �ാപി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ) ൈലഫ് പ�തിയിൽ വീ�ം �ല�ം ലഭി�വർ�്
അവ�െട �ല�ിന് �കളി�െട ൈവദ�തി ൈലൻ
കട�് േപാ���െകാ�് വീട്  നിർ�ി�ാൻ
സാധി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ചില �ല�ളിൽ ��യിൽെ��ി��്.
ഉപേഭാ�ാ��െട സ��ം ആവശ��ി� േവ�ി
ൈലൻ മാ�ി �ാപി�� തിനാവശ�മായ �ക
ഈടാ�ാൻ സൈ�  േകാഡ്  2014 െല 95 -ാമത്
െറ�േലഷൻ വ�വ� െച��. അതിനാൽ
സാധാര ണഗതിയിൽ ഉപേഭാ�ാവിെ� ആവശ�
�കാരം ൈലൻ മാ�ി �ാപിേ��ി വ��
സാഹചര��ളിൽ എ�ിേമ�് �ക ഈടാ

�ിെകാ�ാണ് െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്  ൈലൻ
മാ�ി �ാപി��ത്. എ�ാൽ 2020 ജ�വരി,
െഫ�വരി മാസ�ളിൽ എ�ാ ജി�ാ
ആ�ാന�ളി�ം നട� അദാല�കളിൽ ൈലൻ
മാ�ി �ാപി�� പരാതികൾ ഉ�യി�്
BPL/SC/ST വിഭാഗ�ിന് കീഴി�ളള
അേപ�കർ�്, ൈലഫ് മിഷൻ ഹൗസിംഗ് �ീമിന്
കീഴി�ളള വീടിെ� നിർ�ാണ�ിന് തട�മായി
ഇല�ിക് ൈലൻ/േപാ�കൾ �ിതി

െച��െ��ിൽ അവ �രയിട�ിെ�

മേ�െത�ി�ം ഭാഗേ�േ�ാ െപാ�വഴിയി�െടേയാ
മാ�ി �ാപി��തി� സാേ�തികമായി
സാധ�മാെണ�ിൽ, അവ മാ��തി�ളള �ർ�മായ
െചലവ് KSEBL വഹി�ാൻ തീ�മാനി�ി��.
െസൻ�ൽ ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി�െട (െമേഷ�്
റിേല�ിംഗ് � േസ�ി ആ�് ഇല�ിക് സൈ�
റ�േലഷൻസ് , 2010) റ�േലഷൻ 60(1) �കാരം
650V താെഴ�ളള ൈവദ�തി ൈല�ക�െട കീഴി�ം
61(1) �കാരം 650 V �കളി�ളള ൈവദ�തി
ൈല�ക�െട കീഴി�ം ഒ� െക�ിട�ം നിർ�ി�വാൻ
പാടി�. പേ� ഒ� ൈവദ�തി ൈലനിെ� കീഴിൽ
വീട്  നിർ�ി�വാൻ ആ�ഹി�� വ��ി

റ�േലഷൻ 63 �കാരം ആവശ�മായ േരഖകൾ
സഹിതം (ഫീസ് , ��ത െക�ിട�ം ൈവദ�തി
ൈല�ക�ം ത�ി�ളള ലംബ, തിര�ീന അകലം
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�ചി�ി�� േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്
ലിമി�ഡിൽ നി�ം ലഭി� േ�ായിംഗ്) ൈലൻ
�ിയറൻസ്  സർ�ിഫി��ിന് അതാത് ജി�ാ
ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�് കാര�ാലയ�ിൽ

അേപ� നൽകിയാൽ റ�േലഷൻ 60, 61 എ�ിവ
നി�ർഷി�� ലംബ, തിര�ീന അകല�ൾ
ഉെ��ിൽ റ�േലഷൻ 116 �കാരം സം�ാന

സർ�ാരിന് ലഭി�ിരി�� അധികാരം
ഉപേയാഗി� ,് റ�േലഷൻ 60(1), 61(1)-െല
ൈവദ�തി ൈല�ക�െട കീഴിൽ ഒ� െക�ിട�ം
നിർ�ി�വാൻ പാടി� എ� നിബ�നയിൽ ഇളവ്
വ��ി അ�മതി നൽകി വ��.

(ബി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരിെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ചില �ല�ളിൽ ��യിൽെ��ി��്.
ഉപേഭാ�ാ��െട സ��ം ആവശ��ി� േവ�ി
ൈലൻ മാ�ി �ാപി�� തിനാവശ�മായ �ക
ഈടാ�ാൻ സൈ�  േകാഡ്  2014 െല 95 -ാമത്
െറ�േലഷൻ വ�വ� െച��. അതിനാൽ
സാധാര ണഗതിയിൽ ഉപേഭാ�ാവിെ� ആവശ�
�കാരം ൈലൻ മാ�ി �ാപിേ��ി വ��
സാഹചര��ളിൽ എ�ിേമ�് �ക ഈടാ

�ിെകാ�ാണ് െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡ്  ൈലൻ
മാ�ി �ാപി��ത്. എ�ാൽ 2020 ജ�വരി,
െഫ�വരി മാസ�ളിൽ എ�ാ ജി�ാ
ആ�ാന�ളി�ം നട� അദാല�കളിൽ ൈലൻ
മാ�ി �ാപി�� പരാതികൾ ഉ�യി�്
BPL/SC/ST വിഭാഗ�ിന് കീഴി�ളള
അേപ�കർ�്, ൈലഫ് മിഷൻ ഹൗസിംഗ് �ീമിന്
കീഴി�ളള വീടിെ� നിർ�ാണ�ിന് തട�മായി
ഇല�ിക് ൈലൻ/േപാ�കൾ �ിതി

െച��െ��ിൽ അവ �രയിട�ിെ�

മേ�െത�ി�ം ഭാഗേ�േ�ാ െപാ�വഴിയി�െടേയാ
മാ�ി �ാപി��തി� സാേ�തികമായി
സാധ�മാെണ�ിൽ, അവ മാ��തി�ളള �ർ�മായ
െചലവ് KSEBL വഹി�ാൻ തീ�മാനി�ി��.
െസൻ�ൽ ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി�െട (െമേഷ�്
റിേല�ിംഗ് � േസ�ി ആ�് ഇല�ിക് സൈ�
റ�േലഷൻസ് , 2010) റ�േലഷൻ 60(1) �കാരം
650V താെഴ�ളള ൈവദ�തി ൈല�ക�െട കീഴി�ം
61(1) �കാരം 650 V �കളി�ളള ൈവദ�തി
ൈല�ക�െട കീഴി�ം ഒ� െക�ിട�ം നിർ�ി�വാൻ
പാടി�. പേ� ഒ� ൈവദ�തി ൈലനിെ� കീഴിൽ
വീട്  നിർ�ി�വാൻ ആ�ഹി�� വ��ി

റ�േലഷൻ 63 �കാരം ആവശ�മായ േരഖകൾ
സഹിതം (ഫീസ് , ��ത െക�ിട�ം ൈവദ�തി
ൈല�ക�ം ത�ി�ളള ലംബ, തിര�ീന അകലം
�ചി�ി�� േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്
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ലിമി�ഡിൽ നി�ം ലഭി� േ�ായിംഗ്) ൈലൻ
�ിയറൻസ്  സർ�ിഫി��ിന് അതാത് ജി�ാ
ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�് കാര�ാലയ�ിൽ

അേപ� നൽകിയാൽ റ�േലഷൻ 60, 61 എ�ിവ
നി�ർഷി�� ലംബ, തിര�ീന അകല�ൾ
ഉെ��ിൽ റ�േലഷൻ 116 �കാരം സം�ാന

സർ�ാരിന് ലഭി�ിരി�� അധികാരം
ഉപേയാഗി� ,് റ�േലഷൻ 60(1), 61(1)-െല
ൈവദ�തി ൈല�ക�െട കീഴിൽ ഒ� െക�ിട�ം
നിർ�ി�വാൻ പാടി� എ� നിബ�നയിൽ ഇളവ്
വ��ി അ�മതി നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


