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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2522 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ�ട മ�ല�ിെല െെവദ�തി വ��് ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിൽ െെവദ�തി വ��്
�േഖന നട�വ�� ���ികൾ ഏെതാെ�;
ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി�ം �ക�ം
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈവദ�തി വ��്
�േഖന നട� വ�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.
േവാൾേ�ജ്  ഇം�വ്െമ�് �ീമിൽ ഉൾെ���ി 5.5
കി.മീ. HT ൈലൻ വലി��തി�ം, 3.25കി.മീ. LT
സിംഗിൾ േഫസ്  ൈലൻ �ീ േഫസ്
ൈലനാ��തി�ം, 4 �തിയ �ാൻേ�ാർമ�കൾ
�ാപി�� ���ി�ം സി�ം ഇം�വ്െമ�്
�ീമിൽ ഉൾെ���ി �തിയ 8.3കി.മീ. HT ൈലൻ
വലി��തി�ം, 1.98 കി.മീ. HT �ഗർഭ േകബിൾ
�ാപി��തി�ം, 3.7കി.മീ. LT ൈലൻ
വലി��തി�ം, 24.3 കി.മീ. LT ൈലൻ േശഷി
വർ�ി�ി��തി�ം, �തിയ 16 AB Switch
�ാപി�� ���ി�ം

�ാൻേഡൈഡേസഷെ� ഭാഗമായി 2.750കി.മീ.
HT ൈലനിെ��ം, 18 �ാൻേ�ാർമർ
േ�ഷ�ക�െട�ം നവീകരണ �വർ�ിക�ം,
ൈല�കൾ താ�് കിട�� ഭാഗ�ളിൽ 145
േപാ�കൾ �ാപി�� ���ി�ം

നട�ിലാ�വാൻ ല��മി�ി��്. മ�ട നിേയാജക
മ�ല�ിൽ സൗര പ�തി�െട കീഴിൽ നട�
�വർ�ന�ൾ ഇ�കാരമാണ്. ച�ി�റ�,
�ഴ�ാ�ിരി, അ�ാടി�റം എ�ീ ഇല�ി�ൽ
െസ��ക�െട പരിധി��ിൽ ഒ�ാം ഘ� സൗര
പ�തിയി�ൾെ���ി 11, സൗേരാർ�
നിലയ�ൾ �ാപി�. �ാപിതേശഷി 103 KW.
മ�ട മ�ല�ിൽ 66 െക.വി. മ�ട സബ്േ�ഷൻ
110 െക.വി. ആയി ഉയർ��തി��
���ികൾ �േരാഗമി��. ഇതിെ� ഒ�ാം ഘ�ം
�ർ�ീകരി�. ഒ� 12.5 MVA, 110/11 െകവി.
�ാൻേ�ാർമർ ആണ് നിലവിൽ �ാപി�ി��ത്.
െചലവ് - സബ്േ�ഷൻ - 295 ല�ം ൈലൻ - 148
ല�ം ര�ാം ഘ�മായി എലേ�ാല �തൽ മല�റം
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സബ്േ�ഷൻ വെര�� 9.49 കി.മീ. 66 െക.വി.
സിംഗിൾ സർക��് ൈലൻ 110 െക.വി. ഡബിൾ
സർക��് ൈലൻ ആ�ി ഉയർ�� ���ി�ം

110 െക.വി. മ�ട സബ്േ�ഷനിൽ ര�ാമെ�
12.5 MVA, 110/11 െകവി. �ാൻേ�ാർമർ
�ാപി�� ���ി�ം 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ െച�ാൻ ഉേ�ശി�ി��്. എലേ�ാല
�തൽ മല�റം സബ്േ�ഷൻ വെര�� സിംഗിൾ
സർക��് ൈലൻ 110 െക.വി. ഡബിൾ സർക��്
ൈലൻ ആ�ി ഉയർ�� ���ി�െട DPR
ത�ാറാ�ിയി��്.

(ബി) 2021-22 ൽ മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� ���ികൾ ഏെതാെ�;
���ിക�െട �ൻഗണനാ�മ�ി�ളള വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈവദ�തി വ��്
�േഖന നട� വ�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.
േവാൾേ�ജ്  ഇം�വ്െമ�് �ീമിൽ ഉൾെ���ി 5.5
കി.മീ. HT ൈലൻ വലി��തി�ം, 3.25കി.മീ. LT
സിംഗിൾ േഫസ്  ൈലൻ �ീ േഫസ്
ൈലനാ��തി�ം, 4 �തിയ �ാൻേ�ാർമ�കൾ
�ാപി�� ���ി�ം സി�ം ഇം�വ്െമ�്
�ീമിൽ ഉൾെ���ി �തിയ 8.3കി.മീ. HT ൈലൻ
വലി��തി�ം, 1.98 കി.മീ. HT �ഗർഭ േകബിൾ
�ാപി��തി�ം, 3.7കി.മീ. LT ൈലൻ
വലി��തി�ം, 24.3 കി.മീ. LT ൈലൻ േശഷി
വർ�ി�ി��തി�ം, �തിയ 16 AB Switch
�ാപി�� ���ി�ം

�ാൻേഡൈഡേസഷെ� ഭാഗമായി 2.750കി.മീ.
HT ൈലനിെ��ം, 18 �ാൻേ�ാർമർ
േ�ഷ�ക�െട�ം നവീകരണ �വർ�ിക�ം,
ൈല�കൾ താ�് കിട�� ഭാഗ�ളിൽ 145
േപാ�കൾ �ാപി�� ���ി�ം

നട�ിലാ�വാൻ ല��മി�ി��്. മ�ട നിേയാജക
മ�ല�ിൽ സൗര പ�തി�െട കീഴിൽ നട�
�വർ�ന�ൾ ഇ�കാരമാണ്. ച�ി�റ�,
�ഴ�ാ�ിരി, അ�ാടി�റം എ�ീ ഇല�ി�ൽ
െസ��ക�െട പരിധി��ിൽ ഒ�ാം ഘ� സൗര
പ�തിയി�ൾെ���ി 11, സൗേരാർ�
നിലയ�ൾ �ാപി�. �ാപിതേശഷി 103 KW.
മ�ട മ�ല�ിൽ 66 െക.വി. മ�ട സബ്േ�ഷൻ
110 െക.വി. ആയി ഉയർ��തി��
���ികൾ �േരാഗമി��. ഇതിെ� ഒ�ാം ഘ�ം
�ർ�ീകരി�. ഒ� 12.5 MVA, 110/11 െകവി.
�ാൻേ�ാർമർ ആണ് നിലവിൽ �ാപി�ി��ത്.
െചലവ് - സബ്േ�ഷൻ - 295 ല�ം ൈലൻ - 148
ല�ം ര�ാം ഘ�മായി എലേ�ാല �തൽ മല�റം
സബ്േ�ഷൻ വെര�� 9.49 കി.മീ. 66 െക.വി.
സിംഗിൾ സർക��് ൈലൻ 110 െക.വി. ഡബിൾ
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സർക��് ൈലൻ ആ�ി ഉയർ�� ���ി�ം

110 െക.വി. മ�ട സബ്േ�ഷനിൽ ര�ാമെ�
12.5 MVA, 110/11 െകവി. �ാൻേ�ാർമർ
�ാപി�� ���ി�ം 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ െച�ാൻ ഉേ�ശി�ി��്. എലേ�ാല
�തൽ മല�റം സബ്േ�ഷൻ വെര�� സിംഗിൾ
സർക��് ൈലൻ 110 െക.വി. ഡബിൾ സർക��്
ൈലൻ ആ�ി ഉയർ�� ���ി�െട DPR
ത�ാറാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

പ്രവൃത്വയുടെയുടെ പേെ പേര്പേര് 
 നവലവവടെല സവതവ ആടെെ

പ്രതരതീകവക്കുന
ചിലവവലവപേര് 

പേവളള്പേട്ടേജ്പേര്
ഇനപ്രൂവ്മെടെ്രൂവ്മെന്റ് പേര്
പ്രവൃത്വെള്

2.35 െവ.്രൂവ്മെരതീ.  HT
ലലൻ
വലവകളനുള
പ്രവൃത്വ

1.24  െവ.്രൂവ്മെരതീ.  പൂരത്വയായിളയായിവ,   1.11
െവ.്രൂവ്മെരതീ.  പ്രവൃത്വെൾ
പുപേര്ളഗ്രൂവ്മെവക്കുന്നുണ്ട് �പേര് 

20.28  ലകന
രൂെ പേ

6.825  െവ.്രൂവ്മെരതീ.   LT
സവനഗവള് പേ ഫേസപേര്
ലലന് തരതീ പേ ഫേസപേര്
ലലന് ആക്കുന
പ്രവൃത്വ

1.75 െവ.്രൂവ്മെരതീ.  പൂരത്വയായിളയായിവ,
5.075 െവ.്രൂവ്മെരതീ. പുപേര്ളഗ്രൂവ്മെവക്കുന്നുണ്ട് �പേര് 

16.68 ലകന രൂെ പേ

2  പുതവയായി
ടളന്പോളര്രൂവ്മെറുെള്
സളെ പേവക്കുന
പ്രവൃത്വ

ടെയുടെണ്ട് �ര നയുടെെ പേയുടെവെള് പൂരത്വയായിളയായിവ 7.27 ലകന രൂെ പേ

സവസന ഇനപ്രൂവ്മെടെ്രൂവ്മെന്റ് പേര്
പ്രവൃത്വെള്

പുതവയായി 2.385  െവ.്രൂവ്മെരതീ.
LT  ലലന്
വലവകളനുള
പ്രവൃത്വ

0.17 െവ.്രൂവ്മെരതീ.  പൂരത്വയായിളയായിവ,
2.215 െവ.്രൂവ്മെരതീ. പുപേര്ളഗ്രൂവ്മെവക്കുന്നുണ്ട് �പേര്

15.75 ലകന രൂെ പേ

0.1 െവ.്രൂവ്മെരതീ.  ABC
ലലന്
വലവകളനുള
പ്രവൃത്വ

ടെയുടെണ്ട് �ര നയുടെെ പേയുടെവെള് പൂരത്വയായിളയായിവ

24.94 െവ.്രൂവ്മെരതീ.   LT
ലലന് പേ ശേഷവ
വരവപ്വകളനുള
പ്രവൃത്വ

12.41 െവ.്രൂവ്മെരതീ.  പൂരത്വയായിളയായിവ.
12.53 െവ.്രൂവ്മെരതീ. പുപേര്ളഗ്രൂവ്മെവക്കുന്നുണ്ട് �പേര്

10.72 ലകന രൂെ പേ

സളന്പേറന്പേറലറപേസ
പേസ ഷൻ പ്രവൃത്വ 

2  െവ.്രൂവ്മെരതീ.  HT
ലലനവടെന്റ് യുന,  6
ടളന്പോളര്രൂവ്മെർ
പേസഷനുെളുടെയുടെയുന
നവരതീെര്ണ
പ്രവൃത്വെൾ

ടെയുടെണ്ട് �ര നയുടെെ പേയുടെവെള് പൂരത്വയായിളയായിവ 21.84 ലകന രൂെ പേ


