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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2526 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ��ാട്  മ�ല�ിെല െക.എസ് .ഇ.ബി. പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

െക.എസ് .ഇ.ബി. കാ��ാട്  നിേയാജക
മ�ല�ിൽ നട�ാ�ിവ�� പ�തികൾ
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) കാ��ാട്   നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആേഗാള
നിലവാര�ി���ം, തട�രഹിതമായ�ം
�ണേമ�േയറിയ�ം, അപകടരഹിത�മായ
ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്  ലഭ�മാ��തിനായി
െക.എസ്  .ഇ.ബി.എൽ-െ� തന� ഫ�് 
ഉപേയാഗി�  ് നട�� ദ�തി പ�തി, പര�രാഗത
െത�വ്  വിള�കൾ മാ�ി എൽ.ഇ.ഡി ൈല�കൾ
�ാപി�� “നിലാവ്  " പ�തി എ�ിവ
നട�വ��. �ടാെത സൗര പ�തിയിൽ േനാൺ
സ�ിഡി വിഭാഗ�ിൽ 8 നിലയ�ൾ�്  വർ�് 
ഓർഡർ നൽകിയതിൽ നി�ം 3 നിലയ�ൾ (106
കിേലാവാ�് ) ക�ീഷൻ െച�. 19 കിേലാവാ�ിെ� 4
�ാ�ക�ം (19KW) നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി��. കാസർേഗാഡ്  േസാളാർ
പാർ�ിെ� ഭാഗമായി 5MW �ാ�്
�ാപി��തിെ� െടൻഡറിംഗ് നടപടികൾ
�േരാഗമി��.1 നിലയം ഉടൻ �വർ�നം

ആരംഭി��താണ് . ഇതി��റെമ 44
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്  (190.6 KW) വർ�്  ഓർഡർ
നൽകിയി��്. സൗര സ�ിഡി �ീമിൽ 4
കിേലാവാ�ിെ� ഒ� �ാ�്  ആണ്  �ാപി�ി�ളളത് .

(ബി) ഇവയിൽ ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല
�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 33 െക.വി േബ�ർ ഓ�്  േഡാർ സബ് േ�ഷനിൽ
11െക.വി ഇൻേഡാർ പാനൽ �ാപി�� ���ി

നട�െകാ�ിരി��. ദ�തി പ�തിയിൽ 2018-
19,2019-20, 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ
എ�  ്.ടി ൈലൻ, എൽ.ടി ൈലൻ എ�ിവ
നിർമി�� ���ികൾ, �തിയ �ാ൯േ�ാമ�കൾ
�ാപി�ൽ, ൈലൻ റീ ക��റിങ്   നട��
���ികൾ എ�ിവ�ായി ആെക 1277.72 ല�ം
�പ െചലവഴി�ി��് . 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ി�ൾെ��ിരി�� ���ികൾ

നട�ിലാ�ി വ�� നിലാവ്  പ�തി �കാരം
മടിൈ�, പന�ടി, കാ��ാട്  , അജാ�ർ
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എ�ീ പ�ായ�കളിലായി 2500 എൽ.ഇ.ഡി
ബൾ�കൾ �ാപി�ാൻ തീ�മാനി�തിൽ 1463
എൽ.ഇ.ഡി ബൾ�കൾ �ാപി�ി��് . �ടാെത
110 െക.വി സബ്േ�ഷൻ കാ��ാട്  
സബ്േ�ഷൻ േകാം�ൗ�ി��ിൽ ഒ� ഇല�ി�് 
െവഹി�ിൾ ചാർ�ിംഗ്  േ�ഷെ� നിർ�ാണ
േജാലി �േരാഗമി��. 2021 നവംബർ
മാസേ�ാെട ��ത ���ി �ർ�ിയാ�െമ�് 
�തീ�ി��. അ�ല�റ 220 െക.വി േസാളാർ
സബ്സ്  േ�ഷനിൽ ��തായി ഒ� 220/110 െക.വി
100 എം.വി.എ �ാൻേ�ാർമർ �ാപി��

���ി 2022 മാർ�  ് മാസേ�ാെട

�ർ�ിയാ�ാെമ�്  �തീ�ി��.

(സി)

��ത മ�ല�ിൽ ��തായി നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 1. േബ�ർ 33 െക.വി സബ്സ്  േ�ഷനിൽ
�ാൻേ�ാർമറിെ� േശഷി 10 എം.വി.എ യിൽ
നി�ം 16 എം.വി.എ ആയി വർ�ി�ി�� ���ി

ഡീ�യിൽഡ്   േ�ാജ�് ത�ാറാ�ി, ഭരണാ�മതി�് 
േവ�ി�� നടപടികൾ ഉടെന ആരംഭി��താണ് .
2. കാ��ാട്   110 െക.വി സബ്േ�ഷനിൽ
�ാൻേ�ാർമറിെ� േശഷി 25 എം.വി.എയിൽ
നി�ം 40 എം.വി.എ ആയി വർ�ി�ി��
���ി�േവ�ി�� ഡീ�യിൽഡ്   േ�ാജ�് 
റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ�ി. ടി േജാലി�്  േവ�ി��
ഭരണാ�മതി ഉടൻ നൽ��താണ്. ൈവദ�തി
വിതരണ�ിെ� �ണനിലവാര�ം വിശ�ാസ�ത�ം
െമ�െ���ാ�ം �സരണ വിതരണ ന�ം
�റ�ാ�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
��ി��തിനായി വിതരണ േമഖലയിെല
��ിലി�ികൾ�്  സാ��ിക സഹായം
നൽ��തി�� േക�സഹായ പ�തിയായ
Revamped Distribution Sector Scheme െ� DPR
ത�ാറാ�� ���ികൾ കാ��ാട്  
നിേയാജക മ�ല�ി�ം നട� വ��.
െക.എസ്  .ഇ.ബി.എൽ �േഖെന ഡി�ി�് 
ആ�ർേവദ േഹാ�ി�ൽ, ജി.എ�  ്.എസ്  .എസ്  .
ക�മ�്  െച�വ�ർ എ�ീ �ാപന�ൾ

കാസർേഗാഡ്   ജി�ാ പ�ായ�ിെ� ഫ�് 
ഉപേയാഗി�  ് (െഡേ�ാസി�്  വർ�് ) 35 kwp�െട
േസാളാർ �ാ�്  �ാപി��തി�ളള പ�തി�െട
DPR ത�ാറാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


