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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5851 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാൻ��ി ഡ്  2.0 പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി.സി�ിഖ് ,
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി �സരണ �ംഖല

െമ�െ����തി�ം �സരണ േശഷി

വർ�ി�ി��തി�ം �സരണ ന�ം

�റ��തി�മായി ആവി�രി�ി�� �ാൻ��ി ഡ്

2.0 പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� �സരണ �ംഖല�െട േശഷി

വർ�ി�ി�  ്�സരണ ന�്ടം �റ��തിനായി

വിഭാവനം െച�ി�� വൻകിട പ�തിയാണ്

�ാൻ��ിഡ്  2.0. ഒ�ാം ഘ��ിൽ 2017-22
കാലയളവിൽ �ർ�ീകരി�ാൻ വിഭാവനം െച�

KIIFB, PSDF ധനസഹായേ�ാെട ആവി�രി�

പ�തികളിൽ 178 circuit കി മി 400െക വി

ൈല�ം 845 circuit കി മി 220 െക വി ൈല�ം 820
കി മി സർക��് 110 െക വി ൈല�ം ഉൾെ��� 9
ൈലൻ പാേ��ക�ം 12 സബ്േ�ഷ�കൾ

ഉൾെ��� 5 പാേ�� ക�ം ഉ�്. ഇതിൽ 1697
േകാടി �പ�െട ���ികൾ �ർ�ിയായി

കഴി�. �ർ�ിയായ പ�തികളിൽ 6 സബ്

േ�ഷ�ക�ം (മേ�രി, േകാതമംഗലം, ചാല�ടി

എ�ീ 220 kV എയർ ഇൻ�േല�ഡ്

സബ് േ�ഷൻ (AIS), ആ�വ, ക�ർ, ��മംഗലം

എ�ീ 220 kV ഗ�ാസ്  ഇൻ�േല�ഡ്

സബ് േ�ഷൻ (GIS)) 178 circuit കി മി 400െക വി

ൈല�ം 465 circuit കി മി 220െക വി ൈല�ം 548
circuit കി മി 110െക വി ൈല�ം ഉൾെ���.
(മാട��റ - മലാ�റ�് – അരീേ�ാട്  400/220
kV MCMV Line, �തി�ർ ക�ർ 220 kV DC
േകബിൾ, മല�റം മേ�രി 110 kV ഡ�ിൾ

സർക��് ൈലൻ, ക�യം ന�ളം 110 kV DC line,
ആ�വ -പ�ി�ര, ആ�വ - എട�ല

-േകാതമംഗലം, ���രം-�തി�ർ ൈലൻ,
ക��ടം - േകാതമംഗലം കീഴിേ�രി-േചളാരി,
േചളാരി -ന�ളം, െകാ��ഴി –ചാല�ടി, മലയ� -
��മംഗലം എ�ീ 220/110 kV MCMV
ൈല�കൾ:-. ആ�വ - പ�ിവാസൽ, ��യാട്  –
തലേശരി, െകാ���ർ - ഇരി�ാല�ട, േകാ�യം-
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ഏ�മാ�ർ, േകാ�യം - �റ�ർ എ�ീ 220/110 kV
MCMV ൈല�ക�െട നിർ�ാണം �ത ഗതിയിൽ

�ർ�ിയായി വ��. ഈ പ�തികൾ 2021
ഡിസംബർ മാസേ�ാെട�ം, ��യാട്- മയിലാ�ി

220/110 െക വി MCMV ൈലൻ 2022
മ��േ�ാെട�ം നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി

ക�ീഷൻ െച�ാനാണ് ല��മാ��ത്.
�ാൻ��ിഡ്  2 ര�ാം ഘ��ിെല 3414 േകാടി

�പ�െട പ�തികളിൽ 11 ൈലൻ പാേ��ക�ം,
13 സബ് േ�ഷ�ക�ം ഉൾെ���. ശബരി

220/110 kV ൈലൻ, ��ിവേപ�ർ 220/110 kV
ൈലൻ എ�ീ പ�തികൾ നിർ�ാണം ആരംഭി�.
പ�നംതി�, ക�ാട്  220 kV GIS
സബ് േ�ഷ�ക�െട നിർ�ാണ�ി�� െടൻഡർ

നടപടി �മ�ൾ �ർ�ിയായി കഴി�.
ശാ�ാംേകാ� 220 kV GIS സബ്േ�ഷൻ,
െകാ�ം, തി�വിതാം�ർ ൈലൻ പാേ��കൾ,
ആ�വ െകാ���ർ 220/110 kV MCMV ൈലൻ

എ�ീ പ�തിക�െട െടൻഡർ നടപടികൾ

�േരാഗമി��. ര�ാം ഘ��ിൽ ഉൾെ��ി��

തി�ർ, ഇരി�ാല�ട, �റ�ർ എ�ീ 220 kV GIS
സബ് േ�ഷ�ക�െട �ലം ഏെ���ൽ

നടപടികൾ �േരാഗമി��. വ�വനാട്  പാേ�ജ്

(പാല�ാട്  - മ�ാർ�ാട്  220/110 kV ൈലൻ)
തലേ�രി - ��മംഗലം 220/110 kV ൈലൻ എ�ീ

പ�തികൾ സാേ�തിക സാ��ിക

അ�മതി�ായി കിഫ്ബി�് സമർ�ി�ി��താണ്.
220 kV പാ�ാൾ GIS സബ് േ�ഷൻ, 400 kV
എടമൺ GIS സബ് േ�ഷൻ, ഇരി�ാല�ട -
പ�വിൽ 220/110 kV ൈലൻ, ആ�വ - ചാല�ടി

220/110 MCMV ൈലൻ എ�ീ പ�തികൾ�്

വിശദമായ പ�തി റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി

െകാ�ിരി��. �ീൻ േകാറിേഡാർ പ�തിയിൽ

െപ� വയനാട്  - കാസർേകാട്  ൈലനിെ�

നിർ�ാണ�ി�� െടൻഡർ നടപടികൾ

�േരാഗമി��. മ�് �ീൻ േകാറിേഡാർ പ�തികൾ

ആയ �യിലിമല �ീൻ േകാറിേഡാർ പ�തി, 400
kV വയനാട്  GIS, അ��ാടി GCP (220 kV GIS
മ�ാർ�ാട് , 220 kV GIS േകാ��റ), 220 kV
GIS ക��ന എ�ിവ�് MNRE (Ministry of Non
Renewable Energy)�െട അ�മതി ലഭി��

�റ�് െടൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭി��താണ്.
2024 ലാണ് ഈ പ�തികൾ �ർ�ികരി�

�തിനായി വിഭാവനം െച�ി��ത്.

(ബി) ��ത പ�തി�െട െടൻഡർ നടപടി സംബ�ി�

ആേരാപണ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�മായി

(ബി) �ാൻ��ിഡ്  2.0 പ�തിയിെല ര�് ഘടക

പ�തിക�െട െട�ർ നടപടികൾ സംബ�ി�്
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ബ�െ��് േകാടതികളിൽ േക�കൾ

നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
ചില ആേരാപണ�ൾ കഴി� നിയമ സഭ�

��ാെക ഉ�യി�െ��ി��്. �ാൻ��ിഡ്

പ�തിയിെല മെ�ാ� ഉപ പ�തിയായ �ാവൻ�ർ

ൈലൻസ്  പാേ�ജിെ� െട��മായി ബ�െ��്

േപാളികാബ് ഇ�� ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്  എ� ക�നി

േകരള ൈഹേ�ാടതിയിൽ W.P (C)
No.17117/2021 (L) dated 24.08.2021 ന�രായി

ഒ� േക�ം ഫയൽ െച�ി��്.

(സി) ��ത പ�തി�ായി വകയി��ിയ �ക�്

പ�തി �ർ�ീകരി��തിന് സാധി�േമാെയ�്

ക���േ�ാ?

(സി) �ാൻ��ിഡ്  പ�തി�ായി 10,000 േകാടി

�പയാണ് �ാഥമിക ചിലവ് കണ�ാ�ി യി��ത്.
ഈ �ക�് പ�തി �ർ�ീകരി� െമ�് ക���.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


