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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 353 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി േമഖല അപകടരഹിതമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ വി ശശി, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

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

(എ) ൈവദ�തി അപകടരഹിത േകരളം എ� ല��ം
സാ�ാത്�രി��തിനായി പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിെല ൈവദ�തി േമഖല�െട സമ�
വികസനം ല��മി�് േകരള സർ�ാർ �ഖ�ാപി�
'ഊർ� േകരള മിഷെ�" ഭാഗമായി ൈവദ�തി
വിതരണ േമഖല േലാേകാ�രമാ��തി� ‘ദ�തി
2021’ എ� േപരിൽ �ഹ�ായ വിതരണ �ംഖല
നവീകരണ പ�തി�് �പം നൽ�ക�ം
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി �ക�ം െച�ി�ി��് .
ഈ പ�തിയിൽ ൈവദ�തി �ര�യ�്  �ാധാന�ം
നൽകി ആവശ�െമ�ിൽ നിലവി�� പഴയ�ം
േശഷി �റ��മായ ൈല�കൾ മാ�ി �തിയ
ൈല�കൾ �ാപി�ക (റീക��റിങ്
വർ�കൾ), �രയിട�ൾ�് ��െക കട�്
േപാ�� ൈല�കൾ ൈവദ�തി അപകട�ൾ�്
കാരണമാ� �െവ�ിൽ അവ മാ�ി �ാപി�ക,
ജനസാ�ത �ടിയ �േദശ�ളി�ം ഇ��ിയ
�േദശ�ളി�ം 'ഏരിയൽ ബ�ഡ്  ക��ർ
(എ.ബി.സി) ഉപ േയാഗി�ക,
�ാൻേ�ാർമ�കൾ�് സംര �ണ േവലി
�ാപി�ക �ട�ിയ ���ികൾ

ഉൾെ���ിയി��്. ��തൽ െസൻസി�ീവ്
�േദശ�ൾ ആയ ��കൾ, ആ�പ�ികൾ,
ആരാധനാലയ�ൾ �ട�ിയവ�െട സമീപ��
�തി�ാപന�ളി�ം �ടർ�് മ� �േദശ�ളി�ം
േ�സർ, ഗാർഡിംഗ് �തലായവ �ാപി�.
സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ േക�ാവി�ത
ൈവദ�ത പ�തികളായ റി��്ചർഡ്
ആ�ിലേറ�ഡ്  പവർ െഡവലപ്െമ�് & റിേഫാംസ്
േ�ാ�ാം (RAPDRP), ദീൻ ദയാൽ ഉപാ��ായ
�ാമ േജ�ാതി േയാജന (DDUGJY), സംേയാജിത
ഊർ� വികസന പ�തി (IPDS) എ�ിവ�െട
ഭാഗമായി ൈവദ�ത വിതരണ�ിന്
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ഉപേയാഗ�ി��ായി �� പഴ�ംെച�
ക��ർ മാ�ി �തിയവ �ാപി�, �ടാെത ഈ
പ�തികൾ വഴി അപകട സാധ�ത �ടിയ
�ല�ളിൽ �ടതൽ �ര�ിതമായ ഏരിയൽ
ബ�്ട്  ക��ർ (ABC), അ�ർ �ൗ�് േകബിൾ
(UG), �തലായവ �ാപി�, ഈ നടപടികൾ വഴി
അപകട രഹിത േകരളം എ� ല��ം
സാ�ാത്കരി��തി�ം ൈവദ�തി േമഖലയിെല
അപകട സാധ�ത �റ��തി�ം സാധി�ി��്.
ൈവദ�തി േബാർഡിെല ൈലനിൽ േനരി�് േജാലി
െച�� െതാഴിലാളികൾ�് 14 ഇന�ൾ
അട�� േസ�ി കി�ം േപ�ണൽ െ�ാ��ീവ്
ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ി �ർ�േതാതി�ളള
അപകട നിവാര ണ�ിന് Equi-potential earthing
സംവിധാനം �ാവർ�ികമാ�ി. ൈവദ�തി
അപകടരഹിത േകരളം എ� ല��ം
സാ�ാത്�രി��തിന് േവ�ി ഇ-േസഫ് േകരള
എ� പ�തി �പീകരി�ി��്. ഗാർഹിക
േമഖലയി� �ാ�� ൈവദ�തി അപകട�ളിൽ
�രിഭാഗ�ം എർ�് ലീേ�ജ്  സർക��് േ��ർ
(ഇ.എൽ.സി.ബി) �ാപി��ത് വഴി
ഒഴിവാ�ാൻ സാധി�ം. ഇതിെ� ഭാഗമായി
പാല�ാട്  ജി�യിെല അഗളി, ��ർ, േഷാളയാർ
എ�ീ പ�ായ �കളിെല എസ് .സി/എസ് .ടി/
ബി.പി.എൽ വിഭാഗ�ിൽെ�� 600 വീ�കളിൽ
ഇ.എൽ.സി.ബി �ാപി�  ്വയറിംഗ് നവീകരി�്
നൽകി. �ടാെത േനാൺ േപയിംഗ്
വിഭാഗ�ിൽെ�� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട

വീ�കളിൽ ഇ.എൽ. സി.ബി �ാപി�  ്വയറിംഗ്
നൽകി. �ടാെത േനാൺ േപയിംഗ് വിഭാഗ
�ിൽെ�� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട

വീ�കളിൽ ഇ.എൽസി.ബി �ാപി�  ്നൽ��
പ�തി എൽ.എസ് .ജി.ഡി �ഖാ�ിരം
നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ ആരംഭി�.
ൈവദ�തി അപകട��െട �ഖ�കാരണം അ��,
അ�ത, അലംഭാവം എ�ിവയാണ്. ആയത്
െപാ�ജന േബാധവത്�രണ�ി�െട മാ�േമ
�റ� െകാ� വരാൻ സാധി� ക�ള�. ഇതിെ�
ഭാഗമായി സം�ാന �ടനീളം െപാ�ജന
േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�
വരികയാണ്. �ടാെത ൈവദ�തി േമഖലയിൽ
�വർ�ി��വർ�് പരിശീലന�ം നൽകി വ��.
ൈല�കളി�ം �ാൻേ�ാർമർകളി�ം ത�ി നി��
മര�ി�ക�ം വ�ിപടർ�ക�ം യഥാസമയം നീ�ം
െച�� ���ിക�ം നട�വ��.
�ണേമ��� േസ�ി ഉപകര ണ��െട ലഭ�ത
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ഉറ� വ���തിന് െവ�ർ രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ �ട�ിയി��്. �ര��മായി
ബ�െ�� �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ
ഉപേയാഗെ���ി KSEBL-െ� ആവശ��ിന്

വിവിധ �ര�ാ ഉപകരണ�ൾ നിർ�ി�
ലഭ�മാ�� പ�തിയായ MIDEA
(Manufacturing Unit for Innovative Devices,
Equipments and Accessories) �ട�വാൻ
തീ�മാനി�.

(ബി) ൈവദ�തി േമഖലയിെല അപകട സാധ�ത
�റ��തിനായി അടി�ാന സൗകര� വികസന
േമഖല ശ�ിെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ൈവദ�തി േമഖല�െട സമ�
വികസനം ല��മി�് േകരള സർ�ാർ �ഖ�ാപി�
'ഊർ� േകരള മിഷെ�" ഭാഗമായി ൈവദ�തി
വിതരണ േമഖല േലാേകാ�രമാ��തി� ‘ദ�തി
2021’ എ� േപരിൽ �ഹ�ായ വിതരണ �ംഖല
നവീകരണ പ�തി�് �പം നൽ�ക�ം
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി �ക�ം െച�ി�ി��് .
ഈ പ�തിയിൽ ൈവദ�തി �ര�യ�്  �ാധാന�ം
നൽകി ആവശ�െമ�ിൽ നിലവി�� പഴയ�ം
േശഷി �റ��മായ ൈല�കൾ മാ�ി �തിയ
ൈല�കൾ �ാപി�ക (റീക��റിങ്
വർ�കൾ), �രയിട�ൾ�് ��െക കട�്
േപാ�� ൈല�കൾ ൈവദ�തി അപകട�ൾ�്
കാരണമാ� �െവ�ിൽ അവ മാ�ി �ാപി�ക,
ജനസാ�ത �ടിയ �േദശ�ളി�ം ഇ��ിയ
�േദശ�ളി�ം 'ഏരിയൽ ബ�ഡ്  ക��ർ
(എ.ബി.സി) ഉപ േയാഗി�ക,
�ാൻേ�ാർമ�കൾ�് സംര �ണ േവലി
�ാപി�ക �ട�ിയ ���ികൾ

ഉൾെ���ിയി��്. ��തൽ െസൻസി�ീവ്
�േദശ�ൾ ആയ ��കൾ, ആ�പ�ികൾ,
ആരാധനാലയ�ൾ �ട�ിയവ�െട സമീപ��
�തി�ാപന�ളി�ം �ടർ�് മ� �േദശ�ളി�ം
േ�സർ, ഗാർഡിംഗ് �തലായവ �ാപി�.
സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ േക�ാവി�ത
ൈവദ�ത പ�തികളായ റി��്ചർഡ്
ആ�ിലേറ�ഡ്  പവർ െഡവലപ്െമ�് & റിേഫാംസ്
േ�ാ�ാം (RAPDRP), ദീൻ ദയാൽ ഉപാ��ായ
�ാമ േജ�ാതി േയാജന (DDUGJY), സംേയാജിത
ഊർ� വികസന പ�തി (IPDS) എ�ിവ�െട
ഭാഗമായി ൈവദ�ത വിതരണ�ിന്

ഉപേയാഗ�ി��ായി �� പഴ�ംെച�
ക��ർ മാ�ി �തിയവ �ാപി�, �ടാെത ഈ
പ�തികൾ വഴി അപകട സാധ�ത �ടിയ
�ല�ളിൽ �ടതൽ �ര�ിതമായ ഏരിയൽ
ബ�്ട്  ക��ർ (ABC), അ�ർ �ൗ�് േകബിൾ
(UG), �തലായവ �ാപി�, ഈ നടപടികൾ വഴി
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അപകട രഹിത േകരളം എ� ല��ം
സാ�ാത്കരി��തി�ം ൈവദ�തി േമഖലയിെല
അപകട സാധ�ത �റ��തി�ം സാധി�ി��്.
ൈവദ�തി േബാർഡിെല ൈലനിൽ േനരി�് േജാലി
െച�� െതാഴിലാളികൾ�് 14 ഇന�ൾ
അട�� േസ�ി കി�ം േപ�ണൽ െ�ാ��ീവ്
ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ി �ർ�േതാതി�ളള
അപകട നിവാര ണ�ിന് Equi-potential earthing
സംവിധാനം �ാവർ�ികമാ�ി. ൈവദ�തി
അപകടരഹിത േകരളം എ� ല��ം
സാ�ാത്�രി��തിന് േവ�ി ഇ-േസഫ് േകരള
എ� പ�തി �പീകരി�ി��്. ഗാർഹിക
േമഖലയി� �ാ�� ൈവദ�തി അപകട�ളിൽ
�രിഭാഗ�ം എർ�് ലീേ�ജ്  സർക��് േ��ർ
(ഇ.എൽ.സി.ബി) �ാപി��ത് വഴി
ഒഴിവാ�ാൻ സാധി�ം. ഇതിെ� ഭാഗമായി
പാല�ാട്  ജി�യിെല അഗളി, ��ർ, േഷാളയാർ
എ�ീ പ�ായ �കളിെല എസ് .സി/എസ് .ടി/
ബി.പി.എൽ വിഭാഗ�ിൽെ�� 600 വീ�കളിൽ
ഇ.എൽ.സി.ബി �ാപി�  ്വയറിംഗ് നവീകരി�്
നൽകി. �ടാെത േനാൺ േപയിംഗ്
വിഭാഗ�ിൽെ�� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട

വീ�കളിൽ ഇ.എൽ. സി.ബി �ാപി�  ്വയറിംഗ്
നൽകി. �ടാെത േനാൺ േപയിംഗ് വിഭാഗ
�ിൽെ�� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട

വീ�കളിൽ ഇ.എൽസി.ബി �ാപി�  ്നൽ��
പ�തി എൽ.എസ് .ജി.ഡി �ഖാ�ിരം
നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ ആരംഭി�.
ൈവദ�തി അപകട��െട �ഖ�കാരണം അ��,
അ�ത, അലംഭാവം എ�ിവയാണ്. ആയത്
െപാ�ജന േബാധവത്�രണ�ി�െട മാ�േമ
�റ� െകാ� വരാൻ സാധി� ക�ള�. ഇതിെ�
ഭാഗമായി സം�ാന �ടനീളം െപാ�ജന
േബാധവത്�രണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�
വരികയാണ്. �ടാെത ൈവദ�തി േമഖലയിൽ
�വർ�ി��വർ�് പരിശീലന�ം നൽകി വ��.
ൈല�കളി�ം �ാൻേ�ാർമർകളി�ം ത�ി നി��
മര�ി�ക�ം വ�ിപടർ�ക�ം യഥാസമയം നീ�ം
െച�� ���ിക�ം നട�വ��.
�ണേമ��� േസ�ി ഉപകര ണ��െട ലഭ�ത
ഉറ� വ���തിന് െവ�ർ രജിേ�ഷൻ
നടപടികൾ �ട�ിയി��്. �ര��മായി
ബ�െ�� �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ
ഉപേയാഗെ���ി KSEBL-െ� ആവശ��ിന്

വിവിധ �ര�ാ ഉപകരണ�ൾ നിർ�ി�
ലഭ�മാ�� പ�തിയായ MIDEA
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(Manufacturing Unit for Innovative Devices,
Equipments and Accessories) �ട�വാൻ
തീ�മാനി�.

(സി)

ൈവദ�തി വിതരണം അപകടരഹിതമായി
അ�ാരാ� നിലവാര�ിൽ നട��തിനായി
ആവി�രി� ദ�തി പ�തി�െട �വർ�ന

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അപകടരഹിതമായ ൈവദ�തി വിതരണം
സാധ�മാ��തിനായി 2018 �തൽ 2021 വെര
'ദ�തി 2021' പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 598 കി മി
HT എബിസി ക���ം, 25 കി മി HT കേവർഡ്
ക���ം, 375 കി മി HT �ഗർഭേകബി�ക�ം, 1007
കി മി LT എബിസി ക���ം, 260 കി മി HT
ഓവർെഹഡ്  ൈല�കൾ മാ�ി എബിസി
ക���ക�െട �ാപന�ം, 15409 കി മി LT
സിംഗിൾ േഫസ്  ൈല�കൾ മാ�ി �ീ േഫസ്
ൈല�ക�െട �ാപന�ം, 2194 കി മി HT OH
ൈല�ക�െട�ം 59546 കി മി LT OH
ൈല�ക�െട�ം റീ-ക��റി�ം, നാളി� വെര
�ർ�ിയാ�ിയി��്. ടി പ�തിയിൽ ഇ�വെര
1762 േകാടി �പ�െട ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്.

(ഡി)

ൈവദ�തി േമഖലയിൽ അപകട സാധ�ത
�റ��തിനായി �തന സാേ�തികവിദ�
�േയാജനെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 11 െക.വി ൈലനിെല തകരാർ
ക�പിടി��തിനായി "Communicable Fault
Pass Detector" എ� �തന സംവിധാനം വളെര
െചല��റ� രീതിയിൽ േബാർഡ്  ജീവന�ാർ
വികസി�ിെ���ി��്. തകരാർ ഉ�ാ ��
സമയ� വിവരം SMS ആയി അധികാരെ��
ഉേദ�ാഗ�ർ�് എ�ി� �തി�ം േസാ�് െവയർ
വഴി തകരാർ ഉ�ായ �ലം

അറിയി��തി��� �തന സംവിധാനമാണിത്.
�ര��മായി ബ�െ�� �തന സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉപേയാഗെ���ി KSEBL-െ�
ആവശ��ിന് വിവിധ �ര�ാ ഉപകരണ�ൾ
നിർ�ി� ലഭ�മാ�� പ�തിയായ MIDEA
(Manufacturing Unit for Innovative Devices,
Equipments and Accessories) �ട�വാൻ
തീ�മാനി�. െപാ� ജന�ൾ�് ൈവദ�തി
അപകട��ം അപകട സാധ�തക�ം
അറിയി�ാ�� ഒ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ
വികസി�ി�ാ�� നടപടി കൾ �ാരംഭ
ഘ��ിലാണ് . ൈവദ�തി ൈലൻ െപാ�ി
വീ��ാ�� അപകട�ൾ �റ��തിനാ�ളള
പ�തി േപ� ഇല�ി�ൽ െസ�നിൽ
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി� വരികയാണ്.

(ഇ) ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േജാലിെച��വ�െട
�ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിനായി ൈവദ�തി

(ഇ) ൈവദ�ത േമഖലയിൽ േജാലി െച��വർ�ം,
േമൽേനാ�ം വഹി�� വർ�ം, െപാ�ജന�ൾ�ം
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േബാർഡ്  �ര� നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത �തി�ാപന�ളിൽനി�ം അപകടം
ഉ�ാകാതിരി�ാൻ േവ�ി െക.എസ് .ഇ.ബി
ലിമി�ഡ്  �ര�ാ നയം �പീകരിചി��്.
െസൻ�ൽ ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി�െട 2010-െല
�ര�ാ െറ�േലഷ�ക�ം �ര��മായി
ബ�െ�� IS 5216, OHSAS 18001: 2007
എ�ിവ ഉൾെ�െട നി�ർ ഷി�� �ര�ാ
മാനദ���മാണ് െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ�
�ര�ാ നയ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


