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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5855 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ��ാട്  മ�ല�ിെല പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) കാ��ാട്  മ�ല�ിൽ കഴി� അ�്

വർഷ�ി��ിൽ ൈവദ�തി വ��്

നട�ാ�ിയി�� പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) കാ��ാട്  മ�ല�ിൽ 2016 �തൽ സ�ർ�

ൈവദ�തീകരണ പ�തി, �ാമ �േദശ�ളിെല

ൈവദ�തീകരണ �വർ�ന�ൾ�ായി നട�ി

ലാ�ിയ DDUGJY പ�തി, ആേഗാള

നിലവാര�ി� ��ം തട�രഹിതമായ�ം

�ണേമ�േയറിയ�ം അപകടരഹിത�മായ

ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��തിനായി

വിതരണ േമഖലയിൽ 2018 �തൽ KSEBL
നട�� “ദ�തി” പ�തി, സം�ാ ന�് ഊർ�

രംഗ�് ���ണർവ്  പകരാൻ സം�ാന

സർ�ാർ �പം നൽകിയ, ഊർ� േകരളാ

മിഷനിൽ ഉൾെ���ി ഊർ�

സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി� ഫിലെമ�്

രഹിത േകരളം, േകരള�ിെല എ�ാ പര�രാഗത

െത�വ് വിള�ക�ം എൽ.ഇ.ഡി ൈല�കൾ ആ�ി

മാ�ാനായി തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട നട�ിലാ�� "നിലാവ്"
�ട�ിയ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്.
േമൽ�റ� പ�തികളിൽ 522.17 ല�ം �പ�െട

���ികൾ DDUGJY പ�തിയി�ം (72.974 km
സിംഗിൾ േഫസ്  ൈലൻ നിർ�ാണം, 2.67 km �ീ

േഫസ്  ൈലൻ നിർ�ാണം, 17.32 km HT ൈലൻ

നിർ�ാണം, 12058 മീ�ർ മാ�ി വ�ൽ, 1025
സർവീസ്  കണ�ൻ), �ടാെത 2506 സർവീസ്

കണ��കൾ�ായി, 202.92 ല�ം �പ�െട

���ികൾ സ�ർ� ൈവദ�തീകരണ

പ�തിയി�ം, 2018-19 �തൽ, 42
�ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�ൽ, 30.6 km HT
ൈലൻ നിർ�ാണം, 92.6km �ീ േഫസ്  ൈലൻ/
കൺെവർഷൻ, 25.5 km LT ൈലൻ നിർ�ാണം

എ�ിവയിൽ 1277.72 ല�ം �പ�െട

���ികൾ ദ�തി പ�തിയി�ം ഉൾെ���ി,
െമാ�ം 2002.81 ല�ം �പ�െട ���ികൾ
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�ർ�ീകരി�ി��്. ഇേതാെടാ�ം ഫിലെമ�് രഹിത

േകരളം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 103804
എൽ.ഇ.ഡി ബൾ�കൾ വിതരണം െച�.
"നിലാവ്" പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 1463
എൽ.ഇ.ഡി ൈല�കൾ �ാപി�. �സരണ

രംഗ�് താെഴ പറ�� ���ികൾ

�ർ�ീകരി�. 1. 33 െക.വി സബ്  േ�ഷൻ,
രാജ�രം. 2. 220 െക.വി േസാളാർ സബ്  േ�ഷൻ,
അ�ല�റ. 3. 33 െക.വി സബ്  േ�ഷൻ,
കാ��ാട്  ടൗൺ. കാ��ാട്  സബ്  േ�ഷൻ

പരിസര�് DC ഫാ�് EV ചാർ�ിംഗ് േ�ഷെ�

നിർ�ാണ �വർ�നം നട� വ��. ര�്

മാസ�ൾ�കം �വർ�നം �ർ�ിയാ�െമ�്

�തീ�ി��.. കാസറേഗാഡ്  ജി�ാ

പ�ായ�ിെ� േസാളാർ പ�തിയിൽ

ഉൾ െ���ി ആെക 335 KWP Solar Plant താെഴ

പറ�� �ാപന�ളിൽ DIistribute െച�്

�ാപി�ി��്. 1. GHSS ��ള - 15 KWP 2.
GHSS ച�ഗിരി - 20 KWP 3. GHSS െമാ�ാൻ

��ർ - 100 KWP 4. ഡി�ിക് ആ�ർ േവദ

േഹാ�ി�ൽ, പട��ാട്-15 KWP 5. ഡി�ിക്

ആ�ർ േവദ േഹാ�ി�ൽ, കാ��ാട്  185 KWP
�കളിൽ പറ� �ാപന�ളിൽ ഡി�ി�്

ആ�ർ േവദ േഹാ�ി�ൽ, പട��ാട് , ഡി�ി�്

ആ�ർ േവദ േഹാ�ി�ൽ, കാ��ാട്  ഇവ

കാ��ാട്  നിേയാജകമ�ലം പരിധിയിലാണ്.
കാ��ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിൽ

സൗരപ�തി�െട കീഴിൽ 2019-21
കാലഘ��ിൽ നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�ൾ താെഴ പറ��: കാ��ാട്

മ�ല�ിൽ സൗര ഒ�ാംഘ� പ�തിയ�സരി�്

9 ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വർ�് ഓർഡർ നൽ�ക�ം

(147 KW), 4 ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നിലയം

�ാപി�ക�ം െച� (110 KW). സൗര സ�ിഡി

ര�ാം ഘ� പ�തിയിൽ 56 ൈസ�കൾ�് വർ�്

ഓർഡർ നൽകിയി��് (249 KW). ഒ�

ഉപേഭാ�ാവിന് സൗരനിലയം �ാപി� (4 KW).

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?
(ബി) ദ�തി പ�തിയിൽ 2021-22 വർഷ�ിൽ ഇ�വെര,

4 �ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�ൽ, 3km HT
ൈലൻ നിർ�ാണം, 13km �ീ േഫസ്  ൈലൻ/
കൺെവർഷൻ, 7km സിംഗിൾ േഫസ്  ൈലൻ

നിർ�ാണം, 5km �ീ േഫസ്  ൈലൻ നിർ�ാണം,
1km HTറീ ക��റിംഗ്, 30.8km LTറീ

ക��റിംഗ്, 7km HT ABC ൈലൻ നിർ�ാണം,
6�ാൻേ�ാർമ�ക�െട േശഷി വർധി�ി �ൽ

�ട�ിയ ���ികൾ �ർ�ിയായി��്. ബാ�ി
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���ികൾ നട�ിലാ�ി വ��. 1. 33 െക.വി

സബ്  േ�ഷൻ, രാജ�രം നിലവിൽ �ർ�േതാതിൽ

�വർ�ി�വ��. 2. 220 െക.വി േസാളാർ

സബ്  േ�ഷൻ, അ�ല�റ നിലവിൽ

�ർ�േതാതിൽ �വർ�ി�വ��. ഒ� 100
എം.വി.എ 220/110 െക.വി �ാൻേ�ാർമർ

�ാപി�. ര�ാമെ� 100 എം.വി.എ 220/100
െക.വി   �ാൻേ�ാർമർ �ാപി��തിെ� ���ി

�േരാഗമി� വരികയാണ്. 3. 33 െക.വി

സബ്  േ�ഷൻ, കാ��ാട്  ടൗൺ നിലവിൽ

�ർ�േതാതിൽ �വർ�ി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


