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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5835 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി ൈലൻ വലി�േ�ാൾ പാലിേ�� മാനദ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�-സ�കാര� �ല�ളി�െട ൈവദ�തി ൈലൻ
വലി�േ�ാൾ എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ്

പാലിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) Central Electricity Regulation Authority
(Measures relating to Safety and Electric
Supply) Regulations 2010 -ൽ
�തിപാദി�ിരി�� വ�വ�കൾ ആണ് ൈവദ�തി
ൈലൻ വലി�േ�ൾ നിലവിൽ പാലി� വ��ത്.
െപാ�-സ�കാര� �ല�ളി�െട ൈവദ�തി ൈലൻ
വലി�േ�ാൾ െസൻ�ൽ ഇല�ിസി�ി
അേതാറി�ി�െട െറ�േലഷൻ 58, 59, 60, 61, 69
എ�ിവയിൽ നി�ർഷി�� ലംബ തിര�ീന
അകല�ൾ നിർബ�മാ�ം പാലിേ��താണ്.
റ�േലഷൻ 58 (1) – െപാ�വഴി�് ��െക ൈലൻ
വലി�കയാെണ�ിൽ ൈവദ�ത ൈലനിെ� ഏ��ം
താഴെ� conductor-ന് �ൗ�ിൽ നി�ളള മിനിമം
അകലം I. 650 േവാൾ�ി� താെഴ�ളളവ�് - 5.8
മീ�ർ II. 650 േവാൾ�ി� �കളിൽ 33 കിേലാ വാ�ി�
താെഴ - 6.1 മീ�ർ റ�േലഷൻ 58 (2)-
െപാ�വഴി�െട അരികി�െട ൈലൻ
വലി�കയാെണ�ിൽ 1. 650 േവാൾ�ി�
താെഴ�ളളവ�് - 5.5 മീ�ർ 2. 650 േവാൾ�് �തൽ
33 കിേലാ േവാൾ�് വെര - 5.8 മീ�ർ 58 (3)-
റ�േലഷൻ 58 (1) �ം 58 (2) �ം ഉൾെ�ടാ�
�ല�ളിൽ 1. 11 കിേലാ േവാൾ�് വെര�ളള
അനാ�ത ൈല�കൾ�് - 4.6 മീ�ർ 2. 11 കിേലാ
േവാൾ�് വെര�ളള ആവരണ�ളള ൈല�കൾ�് -
4.0 മീ�ർ 3. 11 കിേലാ േവാൾ�് �തൽ 33 കിേലാ
േവാൾ�് വെര�ളളവ�് - 5.2 മീ�ർ 4. 33 കിേലാ
േവാൾ�ിന് �കളിൽ ഉളളവ�് - 5.2 മീ�ർ + ഓേരാ
33000 േവാൾ�ി�ം 0.3 എ� കണ�ിൽ
(�റ�ത് 6.1 വര�� വിധം) റ�േലഷൻ 60 -
െക�ിട��ം (താത്�ാലിക�ം, �ിര�മായ) 650
Volt-ൽ താെഴ�ളള ൈവദ�തി ൈല�ക�ം
സർ�ീസ്  ൈല�ക�ം ത�ിൽ പാലേ�� �റ�
അകലം (1) a) പര� േമൽ�ര, �റ� ബാൽ�ണി
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എ�ിവ�െട �കളി�െട േപാ�� ൈല�കൾ�്
2.5 മീ�ർ ലംബ അകലം (ഏ��ം ഉയർ�
േപായി�ിൽ നി�്) b) െക�ിട�ിെ�

വശ�ളി�െട േപാ�� ൈല�കൾ�് 1.2 മീ�ർ
തിര�ീന അകലം (ഏ��ം അ�� േപായി�ിൽ
നി�ം) (2) ��െന�ളള േമൽ�രകൾ�് a)
ലംബം അകലം - 2.5 മീ�ർ b) തിര�ീന അകലം -
1.2 മീ�ർ �കളിൽ നി�ർഷി�ിരി�� അകലം
ഇ�ാെത ൈവദ�തി ൈലൻ വലി�കയാെണ�ിൽ
��ത ൈലനിന് അ�േയാജ�മായ ഇൻ�േലഷൻ
ഉ�ായിരി�ണം. �ടാെത ഉചിതമായ
ഇടേവളകളിൽ അനാ�തമായ എർ�് bearer wire
�ാപി�ക�ം േവണം. റ�േലഷൻ 61 – 650 Volt-
ൽ �ടിയ ൈവദ�തി ൈല�കൾ�് െക�ിട��മായി
ഉ�ായിരി േ�� അകലം I 650 Volt-ൽ �ടിയ
ൈവദ�തി ൈല�കൾ െക�ിട�ി� �കളി�െടേയാ
അ���ടിേയാ േപാ�േ�ാൾ െക�ിട�ിെ�

ഏ��ം ഉയർ� ഭാഗ� നി�ം താെഴ പറ��
അകലം എ�ി�ം ഉ�ായിരിേ�ാ�താണ്. (1) 650
Volt �തൽ 33,000 Volt വെര�ളള ൈല�കൾ�് -
3.7 മീ�ർ (ii) 33000-ൽ �ടിയ ൈവദ�തി
ൈല�കൾ�് - 3.7 meter + 0.3 (ഓേരാ അധിക
33000 Volt-േനാ അതിെ� ഭാഗ�ിേനാ) II
െക�ട�ം ഏ��ം അ��ളള ൈലൻ ക���ം
ത�ി��ായിരിേ�� �റ� തിര�ീന അകലം
1. 650 Volt �തൽ 11000 Volt വെര�ളള
ൈല�കൾ�് - 1.2 meter 2. 11000 Volt �തൽ
33000 Volt വെര�ളള ൈല�കൾ�് - 2.0 meter
3. 33000 Volt-ന് അധികമായ Voltage ഉളള
ൈല�കൾ�് - 2.0 meter + 0.3 meter (ഓേരാ
അധിക 33000 volt-േനാ അതിെ� ഭാഗ�ിേനാ)
III ൈഹ േവാൾേ�ജ്  DC current line-കൾ�്
െക�ിട��മായി താെഴ�റ�� മിനിമം അകലം
ഉ�ായിരി�ണം. ഇത് സംബ�ി� വിവരം
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ�ിരി��. റ�േലഷൻ
69 ൈവദ�തി ൈല�കൾ പര�രം മറികട�േയാ
സമീപ��ടി േപാ�കേയാ െച�േ�ാൾ
ഉ�ായിരിേ�� മിനിമം അകലം അ�ബ�ം II
ആയി േചർ�ിരി��. ഒ� ശിേരാപരി ൈവദ�തി
ൈലൻ മെ�ാ� ൈവദ�തി ൈലനിെന
മറികട�േപാ�ക യാെണ�ിൽ ഉ�ായിരിേ��
മിനിമം അകലം അ�ബ�ം III ആയി
േചർ�ിരി��.

(ബി) ഇ�രം ൈല�കൾ �ാപി�േ�ാൾ

െപാ�ജന��െട �ര��ായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാനായി ൈല�ം
�തി�ാപന��ം ത�ിൽ �ാ���റി �ിയറൻസ്
ഉറ�വ����്. കാലാകാ ല�ളിൽ മര�ി�കൾ
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െവ�ി ഒ��ി ൈല�ക�െട �ര� ഉറ�ാ���്.
അപകട ��റിയി�് േബാർ�കൾ �ാപി�ക�ം

ശരിയായ എർ�ിംങ്  നൽ�ക�ം െച���്.
െപാ�ജന��െട �ര��ായി, ൈല�കൾ
െപാ�ി വീ��ത് തടയാൻ ആവശ�മായ
�ല�ളിൽ, ൈല�കളിൽ ഘ�ം ഘ�മായി
േ�സർ സംവിധാനം ൈലൻ മൗ�ഡ്  ഗാർഡിങ്
എ�ിവ �ാപി� വ��. �ര� ��തൽ
ആവശ��ളള �ല�ളിൽ, ദ�തി പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ഘ�ം ഘ�മായി എബിസി
ക���ക�ം കേവർഡ്  ക���ക�ം �ഗർഭ
േകബി�ക�ം �ാപി�െകാ�ം നിർ�ി��
ൈല�ക�െട �ണേമ� �ർ�മാ�ം
ഉറ�വ��ിെ�ാ�ം AAC ക���കൾ മാ�ി
ACSR ക���കൾ �ാപി�െകാ�ം ൈവദ�തി
ൈല�കൾ െപാ�ി വീ��ാ�� അപകട�ൾ
ഒഴിവാ�ാൻ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ ��ി�
വ��. 1. ൈല�കൾ െപാ�ി വീ��ത്
തട�വാനായി ശിേരാപരി ൈല�ക�െട എ�ാ
ക���ക�െട breaking strength 350 kg-Â
��തൽ ഉളളതായിരി�ം. പേ� 250 volt-ൽ
താെഴ ഉളള�ം 15 meter താെഴ നീള�ളള�ം
കൺസ�മ�െട വീ�വള�ിൽ �ടി വലി���മായ
ൈല�കൾ�് breaking strength 150 kg
മതിയാ��താണ്. ശിേരാപരി ൈല�കളിെല ഒ�
ക��റി�ം ഒ� Span-ൽ ഒ�ിൽ ��തൽ joint-
കൾ വരാെത ��ി�ക�ം ക���കൾ
�ിടയിെല േജായി�കൾ എ�ാ അർ��ി�ം

�ര�ിതമാ�ക�ം െച�ം. ടി ൈല�കൾ�്
�ാൻേ�ാർമർ േ�ഷ�കളിൽ ഫ�സ്  െ�ാ��ൻ
നൽകാ��്. 2. 33000 volt-ന് താെഴ�ളള
ൈവദ�തി ൈല�കൾ േറാ�കേളാ, െത��കേളാ
മറികട� േപാ�േ�ാൾ earth guarding നൽ��.
ഒ� ശിേരാപരി ൈലൻ മെ�ാ� ശിേരാപരി
ൈലനിെ� സമീപം �ാപി�കേയാ

മറികട�കേയാ െച�േ�ാ�ം earth guarding
നൽ��. 3. 33000 volt-ൽ �ടിയ ൈവദ�തി
ൈല�കൾ 250 volt-ൽ �ടിയ ൈവദ�തി
ൈല�കേളയാ, േറാഡിേനയാ മറികട�േ�ാൾ
റ�േലഷൻ 58-ൽ പറ�� അകല�ൾ പാലി�ി
�െ��ിൽ guarding-െ� ആവശ�മി�. 650
േവാൾ�് �കളി�ളള ൈവദ�തി ൈല�കൾ�്
സർക��് േ��ർ ഉൾെ�െട�ളള �ര�ാ
ഉപകരണ�ൾ സബ്േ�ഷ�കളിൽ ന��.

(സി) ഇത് സംബ�ി�  ്ലഭ�മാേ�� അ�മതി
പ��ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ൈല�കൾ ചാർ�് െച��തിനായി Power and
Telecommunication Coordination Committee-
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�െട അ�മതി, ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�ിെ�
അ�മതി �ട�ിയവ ആവശ�മായ സ�ർഭ�ളിൽ
വാ�ാ��്. �ടാെത സ�കാര� വ��ിക�െട

�ല�ളി�െട ൈവദ�തി ൈലൻ വലി�േ�ാൾ
വ�വിെ� ഉടമ�െ� പ�ൽ നി�ം ൈലൻ
�ാപി�ാ�� അ�മതി േരഖാ�ലം വാ�ാ��്.
650 േവാൾ�ി� �കളി�ളള ൈവദ�തി ൈല�കൾ
�ാപി��തി�ം ഊർ�ീകരി ��തി�ം
ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�് വ��ിൽ നി�ം
ഊർ�ീകരണാ�മതി ആവശ�മാണ്.

(ഡി)

സ�കാര�-െപാ� �ല�ളി�െട വീ�കളിേല�്
ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽ�േ�ാൾ ��ിേ��
കാര��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ൈല�ം �തി�ാപന��ം ത�ിൽ �ാ���റി
�ിയറൻസ്  പാലി�െ��ം കണ�ൻ നൽ��
വീ�കളിൽ E.L.C.B വ�ി�േ�ാെയ�ം wiring,
earthing �ര�ിതമാേണാ എ� ഉറ�
വ��ക�ം െച��. �ടാെത മ� വ��ിക�െട

�രയിട�ിൽ �ടി ൈലൻ വലി�  ്ൈവദ�തി
കണ�ൻ നൽേക�ി വ�� സ�ർഭ�ളിൽ
വ�വിെ� ഉടമ�െ� പ�ൽ നി�ം ൈലൻ
�ാപി�ാ�� അ�മതി േരഖാ�ലം വാ�ാ��്.
ഇത് ലഭ�മെ��ിൽ എ.ഡി.എം-െന സമീപി�ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                                                                      അനുബന്ധഞ്ചാം   -1

Sl.No DCകവൈഞളക കടജക(KV) ലൈഞ്ചാംബ അകേലൈഞ്ചാം
മശററതിലൈക 

തതിരശശന അകേലൈഞ്ചാം
മശററതിലൈക 

1 100KV 4.6 2.9

2 200KV 5.8 4.1

3 300KV 7.0 5.3

4 400KV 7.9 6.2

5 500KV 9.1 7.4

6 600KV 10.3 8.6

7 800KV 12.4 10.7

 



                                                  അനുബന്ധഞ്ചാം   -2

Sl.

No

System
Voltage

11-16KV 110-132
kV

220KV 400KV 800KV

1 Lowand
Medium

2.44 3.05 4.58 5.49 7.94

2 11-66KV 2.44 3.05 4.58 5.49 7.94

3 110-132
KV

3.05 3.05 4.58 5.49 7.94

4 220KV 4.58 4.58 4.58 5.49 7.94

5 400KV 5.49 5.49 5.49 5.49 7.94

6 800KV 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94



                                        അനുബന്ധഞ്ചാം   -3

Sl.

No

System
Voltage
AC/DC

100KV

DC

200kV

DC

300KV

DC

400KV

DC

500KV

DC

600 KV

DC

1 Lowand
Medium
AC

3.05 4.71 5.32 6.04 6.79 7.54

2 11-66
KVAC

3.05 4.71 5.32 6.04 6.79 7.54

3 110-132
KVAC

3.05 4.71 5.32 6.04 6.79 7.54

4 220  KV
AC

4.58 4.71 5.32 6.04 6.79 7.54

5 200  KV
DC

4.71 4.71 5.32 6.04 6.79 7.54

6 300  KV
AC

5.32 5.32 5.32 6.04 6.79 7.54

7 400  KV
AC

5.49 5.49 5.49 6.04 6.79 7.54

8 400  KV
DC

6.04 6.04 6.04 6.04 6.79 7.54

9 500  KV
DC

6.79 6.79 6.79 6.79 6.79 7.54

10 600  KV
DC

7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54

11 800  KV
DC

7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94


