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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5840 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പിറവം മ�ല�ിെല ൈവദ�തി വ��് ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) പിറവം മ�ല�ിൽ ൈവദ�തി വ��് �േഖന

നട�� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ

���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം �ക�ം

സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിൽ ദ�തി പ�തിയിൽ

നാളി�വെര 21 �ാൻേ�ാർമ�ക�ം, 37.4 കി.മീ 11
െക വി ൈല�ം 2.4 കി.മീ �.ജി. േകബി�ം 8കി.മീ

എൽ ടി എബിസി ൈല�ക�ം ഉൾ  െ�െട 37.79
േകാടി �പ�െട പ�തികൾ നിർവഹി�ി��്. ദ�തി

പ�തിയിൽ ഈ സാ��ിക വർഷം 257.44
ല�ം �പ�െട താെഴ പറ�� ���ികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. 1. �തിയ 11 െക.വി. ൈലൻ

�ാപി�ൽ - 9.225 കി.മീ. (68.59 ല�ം �പ) 2.
11 െക.വി. �ഗർഭ േകബിൾ �ാപി�ൽ - 6.35
കി.മീ. (109.39 ല�ം �പ) 3. എൽ.ടി. OH ൈലൻ

വലി�ൽ - 5.957 കി.മീ. (18.45 ല�ം �പ) 4.
എൽ.ടി. ൈല�ക�െട േശഷി വർ�ി�ി��

േജാലി - 33.71 കി.മീ. (24.2 ല�ം �പ) 5. എ.ബി.
സ�ി�  ്�ാപി�� േജാലി - 60 എ�ം. (22.13
ല�ം �പ) 6. �ാൻേ�ാർമർ �ാപി�� േജാലി

- 4 എ�ം. (16.68 ല�ം �പ) ഇതിൽ താെഴ

പറ�� ���ികൾ നട�ിലാ�ിയി��്. 1.
�തിയ 11 െക.വി. ൈലൻ �ാപി�ൽ - 1.65
കി.മീ. (10.66 ല�ം �പ) 2. 11 െക.വി. �ഗർഭ

േകബിൾ �ാപി�ൽ - 1 കി.മീ. (17.23 ല�ം

�പ) 3. എൽ.ടി. OH ൈലൻ വലി�ൽ - 1.407
കി.മീ. (3.65 ല�ം �പ) 4. എൽ.ടി. ൈല�ക�െട

േശഷി വർ�ി�ി�� േജാലി - 18.7 കി.മീ. (13.33
ല�ം �പ) 5. �ാൻേ�ാർമർ �ാപി�� േജാലി

- 1 എ�ം. (3.63 ല�ം �പ) �ടാെത

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.െ� തന� ഫ�ിൽ നി�ം

ര�് അംഗനവാടികൾ�് സൗജന�മായി

കണ��കൾ നൽ�ക�ം ഫിലെമ�് �ീ

പ�തിയിൽ െപ��ി 30202 എ�ം എൽ.ഇ.ഡി

ബൾ�കൾ വിതരണം െച�ക�ം നിലാവ്

പ�തിയിൽെപ��ി 450 ഓളം എൽ.ഇ.ഡി

െത�വ് വിള�കൾ �ാപി�ക�ം െച�ി��് . 66



2 of 2

െക വി ��ാ��ളം സബ്  േ�ഷനിൽ 66/11 െക വി

�െട ര�് �ാൻേ�ാർമ�കൾ ആണ് 
ഉ�ായി��ത്. അതിൽ ഒ� 66/11 �ാൻേ�ാർമർ

മാ�ി �തിയ 12.5 MVA, 110/11 kV
�ാൻേ�ാർമ�ം ര� 110 െക വി ഫീഡർ േബ ക�ം

�ാപി�  ്29.01.2021 ൽ ��ാ��ളം 66 െക വി

സബ്  േ�ഷൻ 110 െക വി ആയി

ഉയർ�ിയി��താണ്. ��ത ���ി�ായി

നാളി�വെര 6 േകാടിേയാളം �പ ചിലവ് വ�ി��്

(ബി)

2021-22 വർഷം മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി�� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം

അവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

�ൻഗണനാ�മ�ി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) 2021-22 വർഷ�ിൽ പിറവം മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� ���ികൾ

താെഴപറ��. �തിയ 11 െക.വി. ൈലൻ

�ാപി�ൽ - 7.575 കി.മീ. (57.93 ല�ം �പ) 11
െക.വി. �ഗർഭ േകബിൾ �ാപി�ൽ - 5.35 കി.മീ.
(92.16 ല�ം �പ) എൽ.ടി. OH ൈലൻ വലി�ൽ

- 4.55 കി.മീ. (14.8 ല�ം �പ) എൽ.ടി.
ൈല�ക�െട േശഷി വർ�ി�ി�� േജാലി - 15.01
കി.മീ. (10.87 ല�ം �പ) എ.ബി. സ�ി�്

�ാപി�� േജാലി - 60 എ�ം. (22.13 ല�ം

�പ) �ാൻേ�ാർമർ �ാപി�� േജാലി - 3
എ�ം. (13.05 ല�ം �പ) 110 kV ��ാ��ളം

സബ്  േ�ഷനിൽ നി�ം െതാ��ഴ

സബ്  േ�ഷനിേല�് 66 െക.വി സൈ�  ന��തിന് 
��ാ��ള�് ഒ� 110/66 െക വി 40 MVA
�ാൻേ�ാർമ�ം ബ�െ�� മ�് ഉപകരണ��ം

�ാപി�� േജാലികൾ �േരാഗമി��. ഈ
���ി 2021 ഡിസംബർ അവസാനം

�ർ�ീകരി� ചാർജ്  െച�ാൻ കഴി�ം. ഇതിന്

13.11 േകാടി �പേയാളം ചിലവ് കണ�ാ��.
ര�ാംഘ� വികസന �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി

��ാ��ളം സബ്  േ�ഷനിൽ, �റവില�ാട്

നി�� 110 െക.വി ഫീഡ�കൾ�� ര�് ഫീഡർ

േബ�ം ര�ാമെ� 110/11 െക.വി 12.5 MVA,
�ാൻേ�ാർമ�ം �ാപി�� േജാലി 2021
ഡിസംബർ മാസേ�ാ��ടി ആരംഭി���ം 2022
െമയ്  മാസേ�ാ��ടി �ർ�ീകരി�വാ�ം

ഉേ�ശി��.. ആയതിന് ഏകേദശം 6.5
േകാടിേയാളം �പ ചിലവ് കണ�ാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


