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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4299 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറ�ാല മ�ല�ിെല െക.എസ് .ഇ.ബി. �വ ൃ�ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

ജനവാസേമഖലകളി�െട�ം �ഷിയിട�ൾ�്

�കളി�െട�ം കട�േപാ�� 11 െക.വി.
ൈല�കൾ �ര�ിത�ാനേ��് മാ�ി

�ാപി��തിന് ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��ത്; ഇതിനാ�� മാനദ���െട

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(എ) �ിരമായി ൈവദ�തി തട���ാ��േതാ

അപകട��ാകാൻ സാധ�ത��േതാ ആയ 11
െക.വി. ൈല�കൾ, നിലവിൽ ദ�തി പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി െപാ� നിര�ിേല�് മാ�ി

�ാപി�വ��. ഒ� വ��ി�െടേയാ, ഒ���ം

വ��ിക�െടേയാ ആവശ�ാ�സരണം 11 െക.വി.
ൈല�കൾ, െപാ� നിര�ിേല�് മാ�ി

�ാപി��തിനായി ആവശ�മായ വർ�്

െഡേ�ാസി�് അടയ്  േ���ം സമീപവ�

ഉടമ�െട അ�മതി ആവശ�മായി വ��പ�ം

സ�തപ�ം ഹാജരാേ� ��മാണ്.

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി. പാറ�ാല മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�ി വ�� �വ ൃ�ികൾ ഏെത�ാെമ�ം

ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിൽ KSEB Ltd.
െ� തനത് പ�തിയായ ദ�തി 2021, േകരള

സർ�ാരിെ� പ�തികളായ നിലാവ്, ഫിലെമ�്

രഹിത േകരളം, അ�ണവാടി ൈവദ�തീകരണം

എ�ിവ നിലവിൽ നട�വ��. ദ�തി

പ�തിയിൽെ���ി �തിയ 11 kV OH
ൈല�കൾ, 11 kV ABC ൈല�കൾ, LT OH
ൈല�കൾ, LT ABC ൈല�കൾ �ട�ിയവ�െട

നിർ�ാണം; �ാൻേ�ാർ മ�കൾ �ാപി�ൽ,
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട േശഷി വർധി�ി�ൽ, LT
ൈലൻ കൺെവർഷൻ, HT/LT റീ-ക��റിങ്

�ട�ിയ ���ികൾ നട�ിലാ�ിവ��. ദ�തി

പ�തിയിൽെ���ി 892.04 ല�ം �പ�െട

���ികൾ ഇതിേനാടകം തെ�

�ർ�ീകരി�ി��്. 4.4 കി മി HT
�ഗർഭേകബി�ക�ം, 8.24 കി മി LT OH ൈല�ം,
16 �ാൻേ�ാർമ�ക�െട �ാപന�ം, 40.8 കി മി

LT സിംഗിൾ േഫസ്  ൈല�കൾ മാ�ി �ീ േഫസ്

ൈല�ക�െട �ാപന�ം, 847.86 കി മി LT OH
ൈല�ക�െട റീ-ക��റി�ം, നട�ിലാ�ി

വ��. "നിലാവ്" പ�തിയിൽ ഇതിേനാടകം 500
LED �ീ�് ൈല�കൾ �ാപി�. ര�ാം ഘ�മായി
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4104 LED �ീ�് ൈല�കൾ �ാപി�� ���ി

നട�വ��. "ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം"
പ�തിയിൽ 89187 LED ബൾ�ക�െട വിതരണം

�ർ�ീകരി�ി��്. 39346 LED ബൾ�ക�െട

വിതരണം നട�വ��. േകരള സർ�ാരിെ� 100
ദിന പ�തിയിൽെ���ി 5220 �പ െചലവിൽ 3
അംഗൻവാടികൾ�് �തിയ ൈവദ�തി കണ�ൻ

നൽകിയി��്.

(സി)

��ത മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ

അവേശഷി�� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാറ�ാല മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി�� ���ികൾ താെഴ പറ�� . 1.
മലേയാര �േദശ�ളായ െപ��ടവിള, െവ�റട,
ഒ�േശഖരമംഗലം, അ�രി എ�ിവിട�ളിെല

േവാൾേ�ജ്  �ാമം പരിഹരി��തിേല�ായി

ഒ�േശഖരമംഗല�് ഒ� 110 kV സബ് േ�ഷൻ

നിർ�ി��തി�� െ�ാേ�ാസൽ േക�ാവി�ത

പ�തിയായ RDSS - ൽ ഉൾെ���ി െച�ാൻ

ഉേ�ശി��. ടി സബ് േ�ഷെ� നിർമാണ�മായി

ബ�െപ� �ാഥമിക റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി KSEB
�െട Plan ൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഈ
െ�ാേ�ാസൽ നട�ിലാ��തി�� സാേ�തിക

പഠന�ൾ നട� വ��. ഭരണാ �മതി�ം

സബ് േ�ഷൻ നിർ�ാണ�ി �� �മി�ം കി��

�റ�് പ�തി ആരംഭി��താണ്. 2. പാറ�ാല 110
kV സബ് േ�ഷനിൽ നിലവി�� ര� 12.5MVA
110/11 kV �ാൻേ�ാർമ�കൾ മാ�ി ര� 20 MVA
110/11 kV �ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�  ്ടി

സബ് േ�ഷെ� േശഷി വർധി�ി��തി��

���ി േക�ാ വി�ത പ�തിയായ RDSS-ൽ
ഉൾെ���ി െച�ാൻ ഉേ�ശി��. 3. െവ�റട

33 kV സബ് േ�ഷനിൽ നി�ം െവ�റട അ�രി

ഭാഗേ��് 11 kV ഫീഡർ നിർ�ി��തിന്

േവ�ി ടി സബ് േ�ഷനിൽ പാന�ക�ം അ�ബ�

ഉപകരണ��ം �ാപി�� ���ി

േക�ാവി�ത പ�തിയായ RDSS-ൽ ഉൾെ���ി

െച�ാൻ ഉേ�ശി��.

(ഡി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ആരംഭി��ം

�ർ�ിയാ�ാൻ ബാ�ി���മായ ���ികൾ

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി)
�ൻ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ആരംഭി� എ�ാ

���ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


