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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5830 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ൈവദ�തി േമഖല

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ൈവദ�തി േമഖല

െമ�െ����തി�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മിക�

േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം സ�ീകരി�ി��

നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(എ) മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ 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�ം അപകട

രഹിത�മായ ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ലഭ�മാ� �തിനായി വിതരണ േമഖലയിൽ 2018
�തൽ KSEBL-െ� “ദ�തി”പ�തി �ട�ി

യവയിൽ ഉൾെ���ി വിവിധ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. ദ�തി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

2018-19 വർഷം �തൽ ഇ�വെര �ർ�ിയാ�ിയ

���ികൾ അ�ബ�മായി േചർ�ി രി��.
മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ൈവദ�തി േമഖല

െമ�െ����തിനായി 110 െക.വി

സബ്േ�ഷ�കളായ മേ�ശ�രം, �ബ�ർ, 33
െക.വി െപർള, അന��രം എ�ീ

സബ്േ�ഷ�കളിേല�ളള ൈല�ക�െട�ം,
സബ്േ�ഷൻ �ാൻേ�ാർമ�ക�െട�ം മ�്

ഉപകരണ�ളായ ൈല�ിനിംഗ് അര�ർ, കറ�്

െപാ�ൻഷ�ൽ, പവർ െപാ�ൻഷ�ൽ

�ാൻേ�ാർമ�കൾ എ�ിവ�െട അ���-പണികൾ

സമയബ�ിതമായി നട�ിയി��്.

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ൈവദ�തി േമഖലയിെല

�തിയ െ�ാേ�ാസ�കൾ സംബ�ി�  ്വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) മേ�ശ�രം മ�ല�ിൽ വിതരണ േമഖലയിൽ

ൈവദ�തി വിതരണ�ിെ� �ണനിലവാര�ം

വിശ�ാസ�ത�ം െമ�െ���ാ�ം �സരണ

വിതരണ ന�ം �റ�ാ�ം അടി�ാന

സൗകര��ൾ ��ി��തി�മായി േക�-
സഹായ പ�തി യായ Revamped Distribution
Sector Scheme ൽ ഉൾെ���ി ABC/UG cable
എ�ിവ ഉൾെ�െട ഉപേയാഗി�� ൈലൻ

നിർ�ാണം, �ാൻസ്  േഫാർമർ �ാപി�ൽ
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�ട�ിയവ നട�ിലാ�വാൻ പ�തി��്.
ആർ.ഡി.എസ് .എ�്/ദ�തി പ�തിയിൽ

െ�ാേ�ാസലായി ഉൾെ���ിയ ���ികൾ

താെഴ പറ��വയാണ്. കൺ��ൻ എ� .്ടി

ൈലൻ OH - Km 21.835 കൺ��ൻ എ� .്ടി

ൈലൻ എ.ബി.സി - Km 1.2 കൺ��ൻ എ� .്ടി

ൈലൻ UG - Km 9.05 കൺ��ൻ-�ാൻ  േ�ാമർ

- 100 KVA – Nos 9 മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല

�സരണ േമഖലയിെല �തിയ െ�ാേപാ��കൾ.
1) 110 െക.വി സബ് േ�ഷൻ സീതാംേഗാളി. 2)
110 െക.വി സബ് േ�ഷൻ ധർ�നഗർ

(േവാർ�ാടി) 3) 33 െക.വി സബ് േ�ഷൻ ഉ�ള. ടി

സബ്േ�ഷൻ നിർ�ി�� തിനാവശ�മായ �ല

പരിേശാധന നട�വരികയാണ്. �ല ലഭ�ത

പരിഗണി� ,് സാേ�തിക പഠനം നട�ി ടി

റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സബ് േ�ഷൻ

നിർ�ാണം ആവശ�മാെണ�് ക�ാൽ �ടർ

നടപടികൾ ൈകെ�ാ ള��താണ്.
േമൽ�റ�ിരി�� സീതാംേഗാളിയിൽ ഒ� 110
െക.വി സബ്േ�ഷൻ �ാപി�ാൻ േവ�ി

സാേ�തിക പഠനം നട�ി അ��ലമായ റിേ�ാർ�്

ലഭി�ി��്. അ�േയാജ�മായ �ലം ലഭി��

�റ�് �ടർനടപടികൾ ൈകെ�ാള��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                 െസെക്ഷന് ഓഫീസെര

അനുബന്ധം

Sl. 
No
.

Task Name Unit Total Qty Amount

1 എച്ച്.ടി ൈലൈന് കണ്സ്ട്രക്ഷൻ കി.മീ. 44.09 28474108.12

2 സെിംഗിള് േഫസെ് ൈലൈൻ  
കണ്സ്ട്രക്ഷൻ 

കി.മീ. 83.64 21671266.19

3 ത്രീ േഫസെ് ൈലൈന് 
കണ്സ്ട്രക്ഷൻ 

കി.മീ. 43.39 10396116.43

4 സെിംഗിള് േഫസെ് ടു ത്രീ േഫസെ്
കൺവേവേർഷൻ 

കി.മീ. 98.819 23676741.87

5 എച്ച്.റ്റി ൈലൈന് 
റീകണ്ടക്ടറിംഗ് 

കി.മീ. 17.32 1401323.096

6 എല.ടി.ൈലൈന് റീ 
കണ്ടക്ടറിങ്ങ് 

കി.മീ. 158.1 6894993.96

7
കണ്സ്ട്രക്ഷൻ - എച്ച്.ടി. 
ബി.സെി കി.മീ. 9.75 16946853.79

8 ഇന്സ്റ്റലേലൈഷൻ 100 KVA 
ട്രാന്േസ്ഫാരമര

No. 106 40028985.64

9
ട്രാന്േസ്ഫാര േശേഷി 
വേർദ്ധിപ്പിക്കൽ  100 to 160 
KVA 

No. 14 3416391.16

 


