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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2540 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കൽ�� മ�ല�ിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ്
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ കൽ�� നിേയാജക
മ�ല�ിൽ ൈവദ�തി വ��് നട�ാ�ിയ
വികസന �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) 2016-21 കാലയളവിൽ കൽ�� മ�ല�ിൽ

നട�ാ�ിയ വികസന �വർ�ന�ൾ താെഴ
പറ��. 1. 33 െക.വി കൽ�� സബ്േ�ഷൻ :
നിലവി�� 33/11 െക.വി 5 എം.വി.എ
�ാൻേ�ാർമർ മാ�ി 8 എം.വി.എ �ാൻേ�ാർമർ
�ാപി�. കൺേ�ാൾ �ം നവീകരി�  ്ഒ.ഡി.സി
(ഔ�് േഡാർ ക�ബി�ിൾ) പാനൽ മാ�ി 11 െക.വി
10 പാനൽ ഇൻേഡാർ ക�ബി�ിൾ �ാപി�. 2.
220 െക.വി സബ്േ�ഷൻ കണിയാ�� : 11
െക.വി 10 പാനൽ െസ�് മാ�ി �ാപി�. 3. 66
െക.വി ���� സബ്േ�ഷൻ: േശഷി
ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി താത്�ാലിക
കൺേ�ാൾ �ം നിർ�ി�. ഒ.ഡി.സി (ഔ�് േഡാർ
ക�ബി�ിൾ) ഇൻേഡാർ 10 പാനൽ െസ�് ആ�ി

മാ�ി. 4. 66 െക.വി കണിയാ�� : ����
സിംഗിൾ സർക��് ൈലൻ 110 െക.വി ഡബിൾ
സർക��് ൈലൻ ആ�ി മാ�ി േശഷി ഉയർ��ം

220 െക.വി സബ്േ�ഷൻ കണിയാ��യിൽ ഒ�
േബ നിർ�ാണ�ം. 5. 220 െക.വി സബ്േ�ഷൻ
കണിയാ�� : നിലവി�� 6.3 എം.വി.എ
�ാൻേ�ാർമർ 10 എം.വി.എ ആ�ി ഉയർ�ി. 6.
66 െക.വി സബ്േ�ഷൻ ���� : �തിയ 110
െക.വി േബ നിർ�ി�. 2016-21 കാലയളവിൽ
കൽ�� നിേയാജകമ�ല�ിൽ ആെക 21.95
േകാടി �പ�� വികസന �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിയി��. 82.61 കി.മീ 11 െക.വി ൈലൻ
വലി�ക�ം, 15.21 കി.മീ �ഗർഭ േകബിൾ
�ാപി�ക�ം, 211.23 കി.മീ േലാ െടൻഷൻ
ൈലൻ വലി�ക�ം, 68 എ�ം �ാൻേ�ാർമ�കൾ
�ാപി�ക�ം െച�ി��്. ഇ� �ടാെത 12814
ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽകിയി��്. ഇതി� �റെമ
��ത കാലയളവിൽ സ�ർണ
ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി 4545 ൈവദ�തി
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കണ�ൻ നൽ�ക�ം, 90.643 കി.മീ േലാ
െടൻഷൻ ൈലൻ വലി�ക�ം, 3.37 കി.മീ 11
െക.വി ൈലൻ വലി�ക�ം, 3എ�ം
�ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�ക�ം, ആെക

349.169 ല�ം �പ�െട ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ി�ി�്

(ബി)

2021-22 ൽ കൽ�� മ�ല�ിൽ

നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി���ം നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) 1. 66 െക.വി സബ്േ�ഷൻ ����, 110 െക.വി
ആയി ഉയർ�� �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��.
2. പടി�ാേറ�റ 33 െക.വി സബ്േ�ഷനിൽ
�തിയ കൺേ�ാൾ �ം നിർ�ാണം, 10 പാനൽ
െസ�് �ാപി�� ���ി ഒഴിെക, ബാ�ി എ�ാ
േജാലിക�ം �ർ�ിയായി. 3. കൽ��യിൽ
നിർ�ി�� �തിയ ൈവദ�തിഭവേനാട്  േചർ�്
�തിയ 110 െക.വി സബ്േ�ഷൻ
നിർ�ി�ാനാവശ� മായ സാേ�തിക പഠനം
നട�വരിക യാണ്. 4. നിലവിെല 220/66 െക.വി
കണിയാ�� സബ്േ�ഷെ� േശഷി 220/110
െക.വി ആയി ഉയർ�� പ�തി�െട
ഡി.പി.ആർ-ന് േബാർഡ്  അ�മതി നൽ�ക�ം
ഭരണാ�മതി�ായി നടപടികൾ
എ��വരിക�മാണ്. കൽ��
നിേയാജകമ�ല�ിൽ 2021-22 കാലയളവിൽ
നട�ിലാ�ിയ�ം, നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി���മായി 7.75േകാടി �പ�െട
���ിക�െട വിശദംശ�ൾ �വെട േചർ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ



Annexure - B

പ്രവൃത്വ പൂർത്ത്തീക രിവച്ചത്�क़ി പൂർത്വയാതിയാക്തിയാനുള്ളത്�क़ി

1 11 കക.വവ ലൈൻ വൈവക്ൽ (കവ.മത്തീ  ) 15.37 57.5

2 ടതിയാൻസൻതിയാർമറുകൾ സ്ഥതിയാപിക്കവക്ൽ (എണ്) 5 14

3 AB സ്വച്ചി സ്ഥതിയാപിക്കവക്ൽ (എണ്) 22 82

4 ലൈൻ നവത്തീകരിണ് (കവ.മത്തീ  ) 82..2 121

5 സൈതിയാ കൻൻഷൻ ലൈൻ വൈവക്ൽ (കവ.മത്തീ  ) 6.15 13.13

6 സൈതിയാ കൻൻഷൻ ലൈൻ കൺകവർഷൻ
 (കവ.മത്തീ  )

8.055 13.12

7 11 kV ABC ലൈൻ വൈവക്ൽ (കവ.മത്തീ  ) 0 2

8 ഇൈകവക്ി സപിക്കതിയാസ്റ്ി സ്ഥതിയാപിക്കവക്ൽ (എണ്) 80 0


