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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5850 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ദ�തി പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. െ� ദ�തി 2021-ൽ
ഉൾെ���ി നട�ാ�ിവ�� പ�തികൾ

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ ദ�തി പ�തിയിൽ ഈ
സാ��ിക വർഷം 233.14 ല�ം �പ�െട

താെഴ�റ�� ���ികൾ നട�ിലാ�ി

വ���്.ഇതിൽ താെഴ�റ�� ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. ദ�തി പ�തിയിൽ നാളി�വെര

17 �ാൻേ�ാർമ�ക�ം 27.6 കി.മീ. 11 െക.വി.
ൈല�ം 1 കി.മീ. � ജി േകബി�ം 3.5 കി.മീ.
കേവർഡ്  ക��ർ ൈല�ക�ം ഉൾെ�െട��

���ികൾ നിർവഹി�ി��്. 2018, 2019
വർഷ�ളിെല മഹാ�ളയ��ം, േകാവിഡ്-19 െ�

ഭാഗമായി ഏർെ���ിയ സ�ർ� േലാ�്ഡൗൺ

എ�ിവ കാരണം ഉേ�ശി� �േരാഗതി ദ�തി

പ�തിയിൽ, ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�ി�.
എ�ി��ാ�ം �ർ�ീകരി�ാ�� ���ികൾ

2022 മാർ�  ്മാസ�ി��ിൽ

�ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.

(ബി)

ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക വീതമാണ്

െചലവഴി��െത�ം അവ�െട നിലവിെല

�ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ ദ�തി പ�തിയിൽ ഈ
സാ��ിക വർഷം 233.14 ല�ം �പ�െട

താെഴ�റ�� ���ികൾ നട�ിലാ�ി

വ���്.ഇതിൽ താെഴ�റ�� ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. ദ�തി പ�തിയിൽ നാളി�വെര

17 �ാൻേ�ാർമ�ക�ം 27.6 കി.മീ. 11 െക.വി.
ൈല�ം 1 കി.മീ. � ജി േകബി�ം 3.5 കി.മീ.
കേവർഡ്  ക��ർ ൈല�ക�ം ഉൾെ�െട��

���ികൾ നിർവഹി�ി��്. 2018, 2019
വർഷ�ളിെല മഹാ�ളയ��ം, േകാവിഡ്-19 െ�

ഭാഗമായി ഏർെ���ിയ സ�ർ� േലാ�്ഡൗൺ

എ�ിവ കാരണം ഉേ�ശി� �േരാഗതി ദ�തി

പ�തിയിൽ, ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�ി�.
എ�ി��ാ�ം �ർ�ീകരി�ാ�� ���ികൾ

2022 മാർ�  ്മാസ�ി��ിൽ

�ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.
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(സി) ��ത ���ികളിൽ �ർ�ീകരി�വ

ഏെത�ാെമ�ം �ർ�ീകരി�ാ�വ എ�േ��്

�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ ദ�തി പ�തിയിൽ ഈ
സാ��ിക വർഷം 233.14 ല�ം �പ�െട

താെഴ�റ�� ���ികൾ നട�ിലാ�ി

വ���്.ഇതിൽ താെഴ�റ�� ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ി��്. ദ�തി പ�തിയിൽ നാളി�വെര

17 �ാൻേ�ാർമ�ക�ം 27.6 കി.മീ. 11 െക.വി.
ൈല�ം 1 കി.മീ. � ജി േകബി�ം 3.5 കി.മീ.
കേവർഡ്  ക��ർ ൈല�ക�ം ഉൾെ�െട��

���ികൾ നിർവഹി�ി��്. 2018, 2019
വർഷ�ളിെല മഹാ�ളയ��ം, േകാവിഡ്-19 െ�

ഭാഗമായി ഏർെ���ിയ സ�ർ� േലാ�്ഡൗൺ

എ�ിവ കാരണം ഉേ�ശി� �േരാഗതി ദ�തി

പ�തിയിൽ, ൈകവരി�ാൻ സാധി�ി�ി�.
എ�ി��ാ�ം �ർ�ീകരി�ാ�� ���ികൾ

2022 മാർ�  ്മാസ�ി��ിൽ

�ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.

(ഡി) ദ�തി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േകാതമംഗലം

മ�ല�ിൽ എ� �ക�െട എെ��ാം �തിയ

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ദ�തി പ�തിയിൽ േകാതമംഗലം സബ് േ�ഷൻ

�തൽ േകാതമംഗലം ടൗൺ വെര 6 കി.മീ. � ജി

േകബിൾ ഇ��തി� 104 ല�ം �പ�െട ���ി

ഉൾെ���ാൻ നിർ  േ�ശം ത�ാറാ�ിയി��്.

(ഇ)

ദ�തി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േകാതമംഗലം

മ�ല�ിൽ ��തൽ പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) സ�ീകരി� വ��. വിതരണ േമഖലയിൽ ൈവദ�തി

വിതരണ�ിെ� �ണനിലവാര�ം വിശ�ാസ�ത�ം

െമ�െ���ാ�ം �സരണ വിതരണ ന�ം

�റ�ാ�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ

��ി��തി�മായി േക�സഹായ പ�തിയായ

Revamped Distribution Sector Scheme ൽ
ഉൾെ���ി covered conductor/ABC/UG cable
എ�ിവ ഉപേയാഗി�� ൈലൻ നിർ�ാണം,
�ാൻസ്   േഫാർമർ �ാപി�ൽ, ൈല�ക�െട റീ

ക��റിങ്  ���ികൾ �ട�ിയവ

നട�ിലാ�വാൻ DPR ത�ാറാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 
                                        അനുബനന

പ്രവൃതത്തി   Quantum തുക
പുതത്തിയ 11 കക വത്തി ലലൈൻ 
സസ്ഥാപത്തിക്കൽ 

2.5 കത്തി.മമ. 17.88 
ലൈകന

11 കക വത്തി  ഭൂഗർഭ കകബത്തിൾ 
സസ്ഥാപത്തിക്കൽ 

2.5 കത്തി.മമ. 43.07 
ലൈകന

എ ബത്തി സത്തി  ഉപകയസ്ഥാഗത്തിചച്ച് 
പുതത്തിയ 11 കക വത്തി ലലൈൻ 
സസ്ഥാപത്തിക്കൽ 

0.16 കത്തി.മമ. 3.16 
ലൈകന

ലലൈനുകളുകടെ കശേഷത്തി 
വർധത്തിപത്തിക്കുന്ന കജസ്ഥാലൈത്തി 

238.98 
കത്തി.മമ.

150.76 
ലൈകന

ടസ്ഥാൻസച്ച് കഫസ്ഥാർമർ 
സസ്ഥാപത്തിക്കുന്ന കജസ്ഥാലൈത്തി

6 എണന 14.06 
ലൈകന

എ ബത്തി സസത്തിചച്ച് സസ്ഥാപത്തിക്കുന്ന
കജസ്ഥാലൈത്തി

13 എണന 4.21 
ലൈകന

 
പ്രവൃതത്തി   Quantum തുക
പുതത്തിയ 11 കക വത്തി ലലൈൻ 
സസ്ഥാപത്തിക്കൽ 

2 കത്തി.മമ. 12.92 
ലൈകന

ലലൈനുകളുകടെ കശേഷത്തി 
വർധത്തിപത്തിക്കുന്ന കജസ്ഥാലൈത്തി 

25.205 
കത്തി.മമ.

16.44 
ലൈകന

ടസ്ഥാൻസച്ച് കഫസ്ഥാർമർ 
സസ്ഥാപത്തിക്കുന്ന കജസ്ഥാലൈത്തി

6 എണന 4.21 
ലൈകന

എ ബത്തി സസത്തിചച്ച് സസ്ഥാപത്തിക്കുന്ന 
കജസ്ഥാലൈത്തി

13 എണന 4.21 
ലൈകന

  


