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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4307 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ച�നാേ�രി മ�ല�ിെല െക.എസ് .ഇ.ബി. പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ)

ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.
നട�ാ�ിവ�� പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിൽ KSEB Ltd.
െ� തനത് പ�തിയായ ദ�തി 2021, േകരള
സർ�ാരിെ� പ�തികളായ നിലാവ്, ഫിലെമ�്
രഹിത േകരളം, അ�ണവാടി ൈവദ�തീകരണം,
തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന��െട പണം
വകയി��ിെകാ�� �ീ�് ൈല�മായി
ബ�െ�� ���ികൾ 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�ാർമ�കൾ
�ാപി�ൽ, �ാൻേ�ാർമ�ക�െട േശഷി
വർധി�ി�ൽ �ട�ിയ ���ികൾ നട�ാ�ി
വ��. �ടാെത ച�നാേ�രി മ�ല�ിൽ, െക.
എസ് . ഇ.ബി ച�നാേ�രി 66 െക.വി
സബ്േ�ഷ�ം അ�ബ� ൈല�ം 110 െക.വി
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�� ���ിയാണ്

നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ��ത്. ��ത പ�തി�്
44.05 േകാടി �പ�െട ���ിയ ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. പ�തി െടൻഡർ െച��തി�ളള
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി വ��. ടി പ�തി 2023-24
കാലയളവിൽ �ർ�ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.
ച�നാേ�രി മ�ല�ിെ� പരിസര�ളിലായി
േകാ�യം ജി�യിൽ താെഴ �ചി�ി��
�ല�ളിൽ ഇല�ി�ൽ െവഹി�ിൾ ചാർ�ിംഗ്

േ�ഷെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട�
വ��. 1. േകാ�യം ഈ�് െസ�ൻ 2. പ�ം,
TMR ഡിവിഷൻ പരിസരം 3. ഗാ�ിനഗർ

െസ�ൻ, േകാ�യം

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം

അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�േമാ?
(ബി) 1. ദ�തി പ�തിയിൽെ���ി 710.36 ല�ം

�പ�െട ���ികളാണ് 2021-22 - ൽ
വകയി��ിയിരി��ത്. ഇതിൽ 146.17 ല�ം
�പ�െട ���ികൾ ഇതിേനാടകം തെ�
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�ർ�ീകരി�ി��്. 564.19 ല�ം �പ�െട
���ികൾ നട�വ��. 2. "നിലാവ്"
പ�തിയിൽ ഇതിേനാടകം 2175 LED �ീ�്
ൈല�കൾ �ാപി�. ര�ാം ഘ�മായി 3782 LED
�ീ�് ൈല�കൾ �ാപി�� ���ി

നട�വ��. 3. "ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം"
പ�തിയിൽ 18,306 LED ബൾ�ക�െട വിതരണം
നട�വ��. 4. േകരള സർ�ാരിെ� 100 ദിന
പ�തിയിൽെ���ി 15980 �പ െചലവിൽ 8
അംഗൻവാടികൾ�് �തിയ ൈവദ�തി കണ�ൻ
നൽകിയി��്. 5. സ�യംഭരണ�ാപന��െട

പണം വകയി��ിെകാ�� �ീ�് ൈലൻ
ദീർഘി�ി�ൽ, �ീ�് ൈല�ിനായി �തിയ ൈലൻ
വലി�ൽ, േപാ�് മാ�ി �ാപി�ൽ, �ീ�് ൈല�്
മീ�റിങ്  എ�ീ ���ികൾ�ായി 5,45,053 �പ
അ�വദി �ക�ം പണം ഒ��ിയ എ�ാ
���ിക�ം �ർ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്.
ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിൽ സൗര
�ര�റ പ�തി�െട ഭാഗമായി സൗര ഒ�ാംഘ�
പ�തിയിൽ നാ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നിലയം
�ാപി�ാ�ളള വർ�് ഓർഡർ നൽകി (15KW).
��് നിലയ��െട പണി �ർ�ിയായി (13 kwp).
��് നിലയ�ൾ ക�ീഷൻ െച� (10KW). േഫസ്
I സ�ിഡി �ീമിൽ 22 ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വർ�്
ഓർഡർ നൽകി (95.4KW) അട�ൽ �ക
6,95,500/- .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


