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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 190 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ന�പേയാഗ ഊർ�േ�ാത�കളിൽ നി�� െെവദ�േതാൽ�ാദനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. �ഭാകരൻ,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ 

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

(എ) സം�ാന�് �ന�പേയാഗ
ഊർ�േ�ാത�കളായ െച�കിട ജലെെവദ�ത
പ�തികൾ, കാ�്, സൗേരാർ�ം എ�ിവയിൽ
നി�് െെവദ�േതാ�ാദനം വർ�ി�ി��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് �ന�പേയാഗ
ഊർ�േ�ാത�കളായ െച�കിട ജലൈവദ�ത
പ�തികളിൽ നി�് ൈവദ�േതാ�ാദനം
വർ�ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ താെഴെകാ���.
(1)താെഴ പറ�� പ�തിക�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��. പഴ�ിസാഗർ 7.5
െമഗാവാ�് - 25.16 Mu െപ�വ�ാ�ഴി 6 െമഗാവാ�്
- 24.7 Mu �ത�ാൻെക�് 24 െമഗാവാ�് - 83.5
Mu െപാരി�ൽ��് 24 െമഗാവാ�്- 45.02 Mu
ചാ�ൻേകാ�നട േ�ജ്  – II 6 െമഗാവാ�് - 14.76
Mu പളളിവാസൽ-II - 24 Mw ചി�ാർ േ�ജ്  – I –
24 െമഗാവാ�് – 76.45 Mu (2) താെഴ പറ��
പ�തിക�െട കരാർ ഉറ�ി��തി�ളള
നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. (a) മരി�ഴ – 6
െമഗാവാ�് – 14.84 Mu (b) ഒളി�ൽ - 5 െമഗാവാ�്
– 10.26 Mu (c) �വാരം േതാട്  – 3 െമഗാവാ�് –
5.88 Mu (d) ആന�യം – 7.5 MW – 22.83 Mu
(3) താെഴ പറ�� പ�തികൾ നട�ാ��തിന്
ഭരണാ�മതി നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

�ലെമ��് നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. (a)
വളാംേതാട്– 7.5 െമഗാവാ�് – 15.29 Mu (b)
െച�്കടവ് III – 7.5 െമഗാവാ�് – 16.65 Mu (c)
ചാ�ൻേകാ�നട I – 5 െമഗാവാ�് – 12.06 Mu (d)
പ�കടവ് – 4 െമഗാവാ�് – 10.34 Mu (e) അ�ർ
െശ�ളം – 24 െമഗാവാ�് – 53.22 Mu (f) ലാ�ം -
3.5 െമഗാവാ�് – 12.13 Mu (g) മാർമല – 7
െമഗാവാ�് – 23.02 Mu (h) പി�ാട്  – 3െമഗാവാ�് –
7.74 Mu (i) െവേ�ൺ ക�ാർ - 5 െമഗാവാ�് –
17.21 Mu (j) േദവിയാർ - 24 െമഗാവാ�് – 25.94
Mu (�ലെമ��് ആവശ�മി�) സൗേരാർ�
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പ�തിക�െട �ാപി തേശഷി
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 320 െമഗാവാ�ിെ�
സൗേരാർ� പ�തികൾ �ർ�ീകരി�. ഇതിെ�
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.
���രം, അഗളി, ക�ിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി �െട അധീനതയി�� �ല�്

8 െമഗാവാ�ിെ� സൗേരാർ� നിലയം
�ാപി��തി�� ദർഘാ�കൾ �ണി�്
എ�ിെമ�് 20.01.2020 ൽ ഒ�വ�. പണി
�േരാഗമി� വ��. െവ�് ക�ടയിൽ 50
െമഗാവാ�് േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �മി
ഏെ����തി�� നടപടി �മ�ൾ
�േരാഗമി�വ��. ��ത പ�തി
എൻ.എ� .്പി.സി ആണ് നട�ാ��ത്.
കാസർേഗാഡ്  ചീേമനിയിൽ 100 Mw േസാളാർ
പ�തി�െട �ലെമ��് �േരാഗമി��. േകാ�യം
ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ വിേ�ജിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ- െ� �മിയിൽ
ആരംഭി�ിരി�� 1 െമഗാവാ�്
�ാപിതേശഷി�� �ിഡ്  ബ�ിത സൗേരാർ�
�ാ�് 2021-22 ൽ �ർ�ീകരി�വാ�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 14 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്�ാദന�ി�മാണ് ല��മി�ിരി��ത്.
പാല�ാട്  ജി�യിെല െന�ാറയി��
െക.എസ് .ഇ,.ബി �െട അധീനതയി�� �മീയിൽ
1.5 െമഗാവാ�് �ാപിത േശഷി�� സൗേരാർ�
�ാ�് നിർ�ാണ�ിനാ�� വർ�് ഓർഡർ
04.05.2021 ൽ നൽകിയി��്. ഇത് �കാരം 6
മാസ�ി��ിൽ പ�തി �ർ�ിയാ�ാനാണ്

ല��മി�ി��ത്. ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 18 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ാനാ�െമ�് �തീ�ി��. PM-
KUSUM പ�തി�െട ഭാഗമായി ആെക 40
െമഗാവാ�് സൗേരാർ� �ാ�ക�െട
നിർ�ാണ�ിനായി എം.എൻ.ആർ.ഇ ൽ നി�ം
അ�മതി ലഭി�ി��്. കർഷക�െട തരി� �മിയിൽ
സൗേരാർ� �ാ�കൾ നിർ�ി�  ്ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. ഇതിനായി കർഷകരിൽ നി�ം
രജിേ�ഷൻ സ�ീകരി�  ്അ�േയാജ�മായ തരി�
നില�ൾ കെ��ാ�� �മ�ൾ
നട�െകാ�ിരി��. ഇത് �ടാെത PM-KUSUM
പ�തി�െട ഭാഗമായി ഫീഡർ തല�ി��

സൗേരാർ�വത്�ര ണ�ിനായി

എം.എൻ.ആർ.ഇ- ൽ നി�ം അ�മതി
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ലഭ�മായി��്. 2000 �ിഡ്  ബ�ിത പ�ക�െട
സൗേരാർ�വത്� രണമാണ് ഇതിൽ
ല��മി�ി��ത്. കാർഷിക ആവശ��ിനാ��

പ�കൾ ��തലായി ഉപേയാഗി�ി��
ഫീഡ�ക�െട പരിധിയിൽ സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി�  ്�ഷിയാവശ��ിനാ�� ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. 30 ശതമാനം സ�ിഡിയാണ് ഈ
പ�തി�ായി എം.എൻ.ആർ.ഇ
വകയി��ിയി��ത്. ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി��. �ടാെത കാ�ിൽ നി�ം 74.1 MW
ൈവദ�തി ഉദ്പാദി�ി��തിനാ�ളള നടപടി
സ�ീകരി� വ��. സൗേരാർ��ിൽ നി�ം
ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി��തിെ� ഭാഗമാ��
സൗര �ര�റ പ�തി �കാരം 1000 െമഗാവാ�്
സൗേരാർ�ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
�ംഖലയിൽ ��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി��. ഇതിൽ
�ര�റനിലയ�ളിൽ നി�് 500 െമഗാവാ�ം
ഇതരമാർ��ളി�െട 500 െമഗാവാ�ം ആണ്
പ�തി �േഖന ��ിേ�ർ�െ���ത്. �ന�പേയാഗ
ൈവദ�േതാത്പദന�ിൽ �ര�റ സൗര പ�തി
�കാരം വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ി�� ഉത്പാദന
േശഷി താെഴ പറ�� �കാരമാണ് സൗര
ഒ�ാംഘ� പ�തി �കാരം 9.437 MW
�ർ�ികരി�ി��്. ര�ാംഘ� സ�ിഡി
പ�തിയിൽ 299 നിലയ�ൾ വഴി 1250kW േശഷി
�ർ�ികരി�ി��്. സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട
ആഭ��ര ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
2012-ൽ സം�ാന െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി
നയ�കാരം സ�കാര� സംരംഭകെര ഉൾെ���ി

വിവിധ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി ക�മായി
സർ�ാർ ഇ.എം.സി വഴി �േ�ാ�് േപാ�കയാണ്.
2012-ൽ സം�ാന െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി
നയ�കാരം 2016-17 കാലയളവിൽ െമാ�ം 47.4
െമഗാവാ�് �ാപിത േശഷി�� 20 (IPP only)
വിവിധ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ '��്'
(BOOT) അടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ
േവ�ി�� അ�മതി സർ�ാർ ന�ിയി��.
��ത സർ�ാർ ഉ�രവിേ�ൽ ��തൽ
വിശദീകരണേ�ാ��ടി 2021-ൽ ഉ�രവ്

�റെ��വി�. പ�തിക�െട സംരംഭകരിൽ ചിലർ
സർ�ാരിേല�� അപ് ��് �ീമിയം �ക
അട�ക�ം ഉടെന തെ� ഇം�ിെമേ�ഷൻ
എ�ിെമ�് ഒ�് വ���മാണ് എ�്
അറിയി�ി��്. അ�േപാെല ചില സംരംഭകർ
േകാവിഡ്  19 �ല��ായ സാ��ിക
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െഞ���ിൽ ഇം�ിെമേ�ഷൻ എ�ിെമ�്
െവ�വാ�ം, അപ് ��് �ീമിയം �ക അട�വാ�ം
��തൽ സമയം ആവശ�െ��ി��്. അേതാെടാ�ം
കനാ�കളിെല ഒ��ിൽനി�് (ൈഹേ�ാ
ൈകന�ി�് സാേ�തികം) ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തി�� സാധ�താ പഠന�ം ൈപല�്
അടി�ാന�ി�� പ�തി നിർ�ാണ�ം
ല��മി�് Expression of Interest (EOI) വിളി�്
േയാഗ�രായ സംരംഭകെര തിരെ���ി��്.
അ�മായി ബ�െ��് ൈപല�് പ�തി
ആരംഭി�വാ�� �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. ൈപല�് പ�തി�െട സാധ�ത
മന�ിലാ�ിയ േശഷം ഉചിതമായ കനാ�കളിൽ
��തൽ ൈഹേ�ാ ൈകന�ിക് പ�തികൾ
നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ം. �ടാെത
േകരള�ിൽ പിേ�ാ / ൈമേ�ാ ൈഹേ�ാ /
ൈമേ�ാ വിൻഡ്  / ൈഹ�ിഡ്  പവർ
േ�ാജ�ക�െട സാേ�തിക വിദ�കൾ/ആശയ�ൾ
എ�ിവ�െട സാധ�താപഠന�ി�ം ൈപല�്
െഡേമാൺേ�ഷ�ം േവ�ി 14.09.2021 -ൽ EMC
താത്പര�പ�ം �ണി�ി��്. �� ആശയ�ൾ�്
േ�ാ�ാഹനം ന�ാൻ ഉേ�ശി �ി�� ഈ
പ�തിയിൽ ലഭ�മാ�� സാേ�തിക വിദ�/
ആശയ�ൾ എ�ിവ ലഭി�� �റ�് ഇ.എം.സി
പരിേശാധി�  ്സം�ാന�ിെ� അ�േയാജ�ത
കണ�ിെല��് �ല�നിർ�യ�ം �����ിക�ം
എ�ാ മാസ�ി�ം ഒ� നി�ിത തിയതിയിൽ
�സി�ീകരി�ാ�ം അതി�െട ��തൽ സാേ�തിക
സാ��തകൾ ആരായാ�ം ല�� മി��. ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
ആന�ാംെപായിൽ െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി
(8 MW) ക�ീഷൻ െച�ക�ം �ിഡിേല�്
ൈവദ�തി ഉ�ാദനം ആരംഭി�ക�ം െച�കഴി�.
അേതാെടാ�ം തെ� അരി�ാറ െച�കിട ജല
ൈവദ�ത പ�തി (4.5 MW) COD (Commercial
Date of Operation) �് േവ�ി കാ�്

നിൽ�കയാണ്. അരി�ാറ പ�തി ഉടൻ തെ�
ഉദ്ഘാടനം നട�ാൻ സാധി�ം. 36.7 െമഗാവാ�്
േശഷി�� സൗേരാർ� �ാ�കളാണ് വിവിധ
പ�തികളി�െട അെനർ�് ഇ�വെര
�ാപി�ി��ത് . ഇതിൽ 20.3 െമഗാവാ�്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ിഡ്  ബ�ിത�ം, 16.4
െമഗാവാ�് ബാ�റി േശഖരണ സംവിധാന�� ഓഫ്
�ിഡ്  �ാ�ക�മാണ്. സം�ാനെ� വിവിധ
സർ�ാർ/ െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ ൈവദ�തി
ആവശ��ിനായി സൗേരാർ� നിലയ �ൾ
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�ാപി�� �വർ�നം െഡേ�ാസി�് വർ�്,
െട�ി�ൽ കൺസൽ�ൻസി എ�ീ രീതികളിൽ
അെനർ�് െച�വ��. േകരള�ിൽ സൗേരാർ�
േമഖലയിൽ െറേ�ാ - റിന�വബൾ എനർജി
സർവിസ്  ക�നി (റിന�വബിൾ എനർജി േസവന
ദാതാവ്) േമാഡൽ പ�തി അെനർ�് േനരി�്
സം�ാന�് നട�ിലാ��താണ്. സർ�ാർ-
െപാ� േമഖല �ാപന�ൾ സൗേരാർ�വ�

രി��തിെ� ഭാഗമായി അെനർ�ിെ� പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി  സൗര ൈവദ�ത നിലയം
�ാപി�ക�ം �ടർ�് ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി
നി�ിത നിര�ിൽ അതാത് �ാപന�ൾ�്

ലഭ�മാ�ക�ം െച��താണ് പ�തി.
ഇ�ര�ിൽ അെനർ�് െറേ�ാ ആയി�� പ�തി
�കാരം തലേ�രിയി�� റബ്േകാ�െട ഫാ�റി,
ഏറണാ�ളം ഇ��നെ� �ാേ�ാ േകബിൾ
ക�നി എ�ിവിട�ളിൽ 350 കിേലാവാ�്
േശഷി�� സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഈ �ാ�കളിൽ നി�ം �തിവർഷം 5 ല��ിൽ

അധികം �ണി�് ൈവദ�തി വീതം
ഉത്പാദി�ി�വാൻ സാധി�ം. വിവിധ സർ�ാർ
�ാപന�ളിൽ െറേ�ാ മാ�കയിൽ സൗര
ൈവദ�ത നിലയം �ാപി ��തി�� പ�തി
അെനർ�ിെ� പരിഗണനയിലാണ്. കാർഷിക
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ
സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�് മാ�� �ി��

േക�ാവി�ത പ�തിയായ PM-KUSUM
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഇ�വെര ലഭി�
അേപ�കളിൽ സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായി കെ��ിയ

100 അേപ�കർ�് പ�് �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിനായി സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ 6,000
�ഷി�ാെര കെ���തി�� നടപടികൾ
അെനർ�് സ�ീകരി��താണ്. 1 �തൽ 7.5 എ� .്പി
വെര�� േശഷി�� പ�കൾ�് േക�,
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട ധനസഹായം
ലഭ�മാ�ം. ഇ��ി ജി�യിെല രാമ�ൽേമടിൽ
സൗേരാർ��ം, കാ�ിൽ നി�� ഊർ��ം

�േയാജനെ���ി ബാ�റി
സംഭരണേ�ാ��ടി�� അ�യ ഊർ�
പാർ�ിെ� ആദ� ഘ�മായി ഒ� െമഗാവാ�്
േശഷി�� സൗേരാർ� പവർ �ാ�ിൽ 500
കിേലാവാ�ിെ� നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�. 500
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കിേലാവാ�് സൗേരാർ� പാന�കൾ �ടി
��ിേ�ർ�് ഒ� െമഗാവാ�് �ാ�് ഡിസംബർ
മാസ�ി��ിൽ �ർ�ീകരി��താണ്.
തി�വന��രം ജി�യിെല െപാൻ�ടി ഹിൽ
േ�ഷനിൽ സൗേരാർ��ം, കാ�ിൽ നി��
ഊർ��ം �േയാജനെ���ി�� ൈമ േ�ാ
�ിഡ്  പ�തി നട�ിലാ��താണ്. ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ�ാ�� ഫാ�് ചാർജിങ്
േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന്

േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി��തിന്

അ�േയാജ�മായ േ�ഷ�കളിൽ ഇതിനായി
അെനർ�് �േഖന ധനസഹായം നൽ��തി��
പ�തി നട�ിലാ��താണ്. അെനർ�് േനരി�്
പേ�ാളം േസാളാർ അധി�ിത ചാർജിങ്
േ�ഷ�കൾ ഈ വർഷം �ാപി��താണ്.
കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി  ഉത്പാദി�ി��തി��
കാ�ാടി നിലയ �ൾ �ാപി��തി��

സാേ�തിക അ�മതി നൽ��തി�� �മതല
അെനർ�ിനാണ്. അെനർ�് നൽകിയ സാേ�തിക
അ�മതി�െട അടി�ാ ന�ിൽ പാല�ാട്  ,
ഇ��ി ജി�കളിലായി 67.85 െമഗാവാ�് േശഷി�ളള
കാ�ാടി നിലയ�ൾ സ�കാര� േമഖലയിൽ
�ാപി�ി��്. കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി 
ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി�� അളവിൽ കാ�ിെ�
ലഭ�ത�� ��തൽ �ല�ൾ

കെ���തി�േവ�ി�� പഠന �വർ
�ന�ൾ അെനർ�് നട�ിവ��. സൗേരാർ�
ഉപകരണ��െട �ാപന�ി�ം,
പരിപാലന�ി�ം അംഗീ�ത സാേ�തിക
വിദഗ്ധ�െട േസവനം ഉറ�വ���തി�ം,
�ണനി ലവാര�ളള േസവന��ം, സാേ�തിക
അറി�ം ലഭ�മാ��തി�ം േവ�ി സം�ാന�്

അസം�ി നിേയാജക മ�ല അടി�ാന�ിൽ

ഊർ�മി� എ� േപരിൽ അ�യ ഊർ�
േസവന േക��ൾ അെനർ�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ

ആരംഭി�ി��്. നി�ിത നടപടി�മ�ൾ പാലി�്
സ�കാര� സംരംഭകെരയാണ് ഇതിനായി
െതരെ���ത്. �ന�പേയാഗ
ൈവദ�േതാ�ാദനേശഷി വർ�ി�ി�ാൻ
കഴി�ി��്. അെനർ�് ഇ�വെര വിവിധ
പ�തികളി�െട 36.7 െമഗാവാ�് േശഷി��
സൗേരാർ� �ാ�കളാണ് �ാപി�ി��ത് .
ഇതിൽ 20.3 െമഗാവാ�് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ
�ിഡ്  ബ�ിത�ം, 16.4 െമഗാവാ�് ബാ�റി
േശഖരണ സംവിധാന�� ഓഫ് �ിഡ്
�ാ�ക�മാണ്. കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി 
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ഉത്പാദി�ി��തി�� കാ�ാടി നിലയ�ൾ
�ാപി��തി�� സാേ�തിക അ�മതി
നൽ��തി�� �മതല അെനർ�ിനാണ്.
അെനർ�് നൽകിയ സാേ�തിക അ�മതി�െട
അടി�ാന�ിൽ പാല�ാട്  , ഇ��ി
ജി�കളിലായി 67.85 െമഗാവാ�് േശഷി�ളള
കാ�ാടി നിലയ�ൾ സ�കാര� േമഖലയിൽ
�ാപി�ി��്.

(ബി) �ന�പേയാഗ െെവദ�േതാ�ാദനേശഷി
വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ന�പേയാഗ
ഊർ�േ�ാത�കളായ െച�കിട ജലൈവദ�ത
പ�തികളിൽ നി�് ൈവദ�േതാ�ാദനം
വർ�ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ താെഴെകാ���.
(1)താെഴ പറ�� പ�തിക�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��. പഴ�ിസാഗർ 7.5
െമഗാവാ�് - 25.16 Mu െപ�വ�ാ�ഴി 6 െമഗാവാ�്
- 24.7 Mu �ത�ാൻെക�് 24 െമഗാവാ�് - 83.5
Mu െപാരി�ൽ��് 24 െമഗാവാ�്- 45.02 Mu
ചാ�ൻേകാ�നട േ�ജ്  – II 6 െമഗാവാ�് - 14.76
Mu പളളിവാസൽ-II - 24 Mw ചി�ാർ േ�ജ്  – I –
24 െമഗാവാ�് – 76.45 Mu (2) താെഴ പറ��
പ�തിക�െട കരാർ ഉറ�ി��തി�ളള
നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. (a) മരി�ഴ – 6
െമഗാവാ�് – 14.84 Mu (b) ഒളി�ൽ - 5 െമഗാവാ�്
– 10.26 Mu (c) �വാരം േതാട്  – 3 െമഗാവാ�് –
5.88 Mu (d) ആന�യം – 7.5 MW – 22.83 Mu
(3) താെഴ പറ�� പ�തികൾ നട�ാ��തിന്
ഭരണാ�മതി നൽകിയ തിെ� അടി�ാന�ിൽ

�ലെമ��് നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. (a)
വളാംേതാട്– 7.5 െമഗാവാ�് – 15.29 Mu (b)
െച�്കടവ് III – 7.5 െമഗാവാ�് – 16.65 Mu (c)
ചാ�ൻേകാ�നട I – 5 െമഗാവാ�് – 12.06 Mu (d)
പ�കടവ് – 4 െമഗാവാ�് – 10.34 Mu (e) അ�ർ
െശ�ളം – 24 െമഗാവാ�് – 53.22 Mu (f) ലാ�ം -
3.5 െമഗാവാ�് – 12.13 Mu (g) മാർമല – 7
െമഗാവാ�് – 23.02 Mu (h) പി�ാട്  – 3െമഗാവാ�് –
7.74 Mu (i) െവേ�ൺ ക�ാർ - 5 െമഗാവാ�് –
17.21 Mu (j) േദവിയാർ - 24 െമഗാവാ�്
(�ലെമ��് ആവശ�മി�) സൗേരാർ�
പ�തിക�െട �ാപി തേശഷി
വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 320 െമഗാവാ�ിെ�
സൗേരാർ� പ�തികൾ �ർ�ീകരി�. ഇതിെ�
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.
���രം, അഗളി, ക�ിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി �െട അധീനതയി�� �ല�്

8 െമഗാവാ�ിെ� സൗേരാർ� നിലയം
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�ാപി��തി�� ദർഘാ�കൾ �ണി�്
എ�ിെമ�് 20.01.2020 ൽ ഒ�വ�. പണി
�േരാഗമി� വ��. െവ�് ക�ടയിൽ 50
െമഗാവാ�് േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �മി
ഏെ����തി�� നടപടി �മ�ൾ
�േരാഗമി�വ��. ��ത പ�തി
എൻ.എ� .്പി.സി ആണ് നട�ാ��ത്.
കാസർേഗാഡ്  ചീേമനിയിൽ 100 Mw േസാളാർ
പ�തി�െട �ലെമ��് �േരാഗമി��. േകാ�യം
ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ വിേ�ജിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ- െ� �മിയിൽ
ആരംഭി�ിരി�� 1 െമഗാവാ�്
�ാപിതേശഷി�� �ിഡ്  ബ�ിത സൗേരാർ�
�ാ�് 2021-22 ൽ �ർ�ീകരി�വാ�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 14 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്�ാദന�ി�മാണ് ല��മി�ിരി��ത്.
പാല�ാട്  ജി�യിെല െന�ാറയി��
െക.എസ് .ഇ,.ബി �െട അധീനതയി�� �മീയിൽ
1.5 െമഗാവാ�് �ാപിത േശഷി�� സൗേരാർ�
�ാ�് നിർ�ാണ�ിനാ�� വർ�് ഓർഡർ
04.05.2021 ൽ നൽകിയി��്. ഇത് �കാരം 6
മാസ�ി��ിൽ പ�തി �ർ�ിയാ�ാനാണ്

ല��മി�ി��ത്. ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം
ഏകേദശം 18 ല�ം �ണി�് ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ാനാ�െമ�് �തീ�ി��. PM-
KUSUM പ�തി�െട ഭാഗമായി ആെക 40
െമഗാവാ�് സൗേരാർ� �ാ�ക�െട
നിർ�ാണ�ിനായി എം.എൻ.ആർ.ഇ ൽ നി�ം
അ�മതി ലഭി�ി��്. കർഷക�െട തരി� �മിയിൽ
സൗേരാർ� �ാ�കൾ നിർ�ി�  ്ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
ല��ം. ഇതിനായി കർഷകരിൽ നി�ം
രജിേ�ഷൻ സ�ീകരി�  ്അ�േയാജ�മായ തരി�
നില�ൾ കെ��ാ�� �മ�ൾ
നട�െകാ�ിരി��. ഇത് �ടാെത PM-KUSUM
പ�തി�െട ഭാഗമായി ഫീഡർ തല�ി��

സൗേരാർ�വത്�രണ�ിനായി

എം.എൻ.ആർ.ഇ- ൽ നി�ം അ�മതി
ലഭ�മായി��്. 2000 �ിഡ്  ബ�ിത പ�ക�െട
സൗേരാർ�വത്� രണമാണ് ഇതിൽ
ല��മി�ി��ത്. കാർഷിക ആവശ��ിനാ��

പ�കൾ ��തലായി ഉപേയാഗി�ി��
ഫീഡ�ക�െട പരിധിയിൽ സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി�  ്�ഷിയാവശ��ിനാ�� ൈവദ�തി
ഉത്�ാദി�ി�ക എ�താണ് ഈ പ�തി�െട
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ല��ം. 30 ശതമാനം സ�ിഡിയാണ് ഈ
പ�തി�ായി എം.എൻ.ആർ.ഇ
വകയി��ിയി��ത്. ഇതിെ� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി��. �ടാെത കാ�ിൽ നി�ം 74.1 MW
ൈവദ�തി ഉദ്പാദി�ി��തിനാ�ളള നടപടി
സ�ീകരി� വ��. സൗേരാർ��ിൽ നി�ം
ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി��തിെ� ഭാഗമാ��
സൗര �ര�റ പ�തി �കാരം 1000 െമഗാവാ�്
സൗേരാർ�ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
�ംഖലയിൽ ��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി��. ഇതിൽ
�ര�റനിലയ�ളിൽ നി�് 500 െമഗാവാ�ം
ഇതരമാർ��ളി�െട 500 െമഗാവാ�ം ആണ്
പ�തി �േഖന ��ിേ�ർ�െ���ത്. �ന�പേയാഗ
ൈവദ�േതാത്പദന�ിൽ �ര�റ സൗര പ�തി
�കാരം വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ി�� ഉത്പാദന
േശഷി താെഴ പറ�� �കാരമാണ് സൗര
ഒ�ാംഘ� പ�തി �കാരം 9.437 MW
�ർ�ികരി�ി��്. ര�ാംഘ� സ�ിഡി
പ�തിയിൽ 299 നിലയ�ൾ വഴി 1250kW േശഷി
�ർ�ികരി�ി��്. സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട
ആഭ��ര ഉ�ാദനം വർ�ി�ി ��തിെ� ഭാഗമായി
2012-ൽ സം�ാന െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി
നയ�കാരം സ�കാര� സംരംഭകെര ഉൾെ���ി

വിവിധ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി ക�മായി
സർ�ാർ ഇ.എം.സി വഴി �േ�ാ�് േപാ�കയാണ്.
2012-ൽ സം�ാന െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി
നയ�കാരം 2016-17 കാലയളവിൽ െമാ�ം 47.4
െമഗാവാ�് �ാപിത േശഷി�� 20 (IPP only)
വിവിധ െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ '��്'
(BOOT) അടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ
േവ�ി�� അ�മതി സർ�ാർ ന�ിയി��.
��ത സർ�ാർ ഉ�രവിേ�ൽ ��തൽ
വിശദീകരണേ�ാ��ടി 2021-ൽ ഉ�രവ്

�റെ��വി�. പ�തിക�െട സംരംഭകരിൽ ചിലർ
സർ�ാരിേല�� അപ് ��് �ീമിയം �ക
അട�ക�ം ഉടെന തെ� ഇം�ിെമേ�ഷൻ
എ�ിെമ�് ഒ�് വ���മാണ് എ�് അറിയി
�ി��്. അ�േപാെല ചില സംരംഭകർ േകാവിഡ്  19
�ല��ായ സാ��ിക െഞ���ിൽ

ഇം�ിെമേ�ഷൻ എ�ിെമ�് െവ�വാ�ം, അപ്
��് �ീമിയം �ക അട�വാ�ം ��തൽ സമയം
ആവശ�െ��ി��്. അേതാെടാ�ം കനാ�കളിെല
ഒ��ിൽനി�് (ൈഹേ�ാ ൈകന�ി�്
സാേ�തികം) ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തി��
സാധ�താ പഠന�ം ൈപല�് അടി�ാന�ി��

പ�തി നിർ�ാണ�ം ല��മി�് Expression of
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Interest (EOI) വിളി�  ്േയാഗ�രായ സംരംഭകെര
തിരെ���ി��്. അ�മായി ബ�െ��്

ൈപല�് പ�തി ആരംഭി�വാ�� �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ൈപല�്
പ�തി�െട സാധ�ത മന�ിലാ�ിയ േശഷം
ഉചിതമായ കനാ�കളിൽ ��തൽ ൈഹേ�ാ
ൈകന�ിക് പ�തികൾ നട�ിലാ ��തി��
നടപടി സ�ീകരി�ം. �ടാെത േകരള�ിൽ പിേ�ാ /
ൈമേ�ാ ൈഹേ�ാ / ൈമേ�ാ വിൻഡ്  /
ൈഹ�ിഡ്  പവർ േ�ാജ�ക�െട സാേ�തിക
വിദ�കൾ/ആശയ�ൾ എ�ിവ�െട
സാധ�താപഠന�ി�ം ൈപല�്
െഡേമാൺേ�ഷ�ം േവ�ി 14.09.2021 -ൽ EMC
താത്പര�പ�ം �ണി�ി��്. �� ആശയ�ൾ�്
േ�ാ�ാഹനം ന�ാൻ ഉേ�ശി �ി�� ഈ
പ�തിയിൽ ലഭ�മാ�� സാേ�തിക വിദ�/
ആശയ�ൾ എ�ിവ ലഭി�� �റ�് ഇ.എം.സി
പരിേശാധി�  ്സം�ാന�ിെ� അ�േയാജ�ത
കണ�ിെല��് �ല�നിർ�യ�ം �����ിക�ം
എ�ാ മാസ�ി�ം ഒ� നി�ിത തിയതിയിൽ
�സി�ീകരി�ാ�ം അതി�െട ��തൽ സാേ�തിക
സാ��തകൾ ആരായാ�ം ല�� മി��. ഈ
സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
ആന�ാംെപായിൽ െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി
(8 MW) ക�ീഷൻ െച�ക�ം �ിഡിേല�്
ൈവദ�തി ഉ�ാദനം ആരംഭി�ക�ം െച�കഴി�.
അേതാെടാ�ം തെ� അരി�ാറ െച�കിട ജല
ൈവദ�ത പ�തി (4.5 MW) COD (Commercial
Date of Operation) �് േവ�ി കാ�്

നിൽ�കയാണ്. അരി�ാറ പ�തി ഉടൻ തെ�
ഉദ്ഘാടനം നട�ാൻ സാധി�ം. 36.7 െമഗാവാ�്
േശഷി�� സൗേരാർ� �ാ�കളാണ് വിവിധ
പ�തികളി�െട അെനർ�് ഇ�വെര
�ാപി�ി��ത് . ഇതിൽ 20.3 െമഗാവാ�്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ിഡ്  ബ�ിത�ം, 16.4
െമഗാവാ�് ബാ�റി േശഖരണ സംവിധാന�� ഓഫ്
�ിഡ്  �ാ�ക�മാണ്. സം�ാനെ� വിവിധ
സർ�ാർ/ െപാ�േമഖല �ാപന�ളിൽ ൈവദ�തി
ആവശ��ിനായി സൗേരാർ� നിലയ �ൾ
�ാപി�� �വർ�നം െഡേ�ാസി�് വർ�്,
െട�ി�ൽ കൺസൽ�ൻസി എ�ീ രീതികളിൽ
അെനർ�് െച�വ��. േകരള�ിൽ സൗേരാർ�
േമഖലയിൽ െറേ�ാ - റിന�വബൾ എനർജി
സർവിസ്  ക�നി (റിന�വബിൾ എനർജി േസവന
ദാതാവ്) േമാഡൽ പ�തി അെനർ�് േനരി�്
സം�ാന�് നട�ിലാ��താണ്. സർ�ാർ-
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െപാ� േമഖല �ാപന�ൾ സൗേരാർ�വ�

രി��തിെ� ഭാഗമായി അെനർ�ിെ� പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി  സൗര ൈവദ�ത നിലയം
�ാപി�ക�ം �ടർ�് ഉത്പാദി�ി�� ൈവദ�തി
നി�ിത നിര�ിൽ അതാത് �ാപന�ൾ�്

ലഭ�മാ�ക�ം െച��താണ് പ�തി.
ഇ�ര�ിൽ അെനർ�് െറേ�ാ ആയി�� പ�തി
�കാരം തലേ�രിയി�� റബ്േകാ�െട ഫാ�റി,
ഏറണാ�ളം ഇ��നെ� �ാേ�ാ േകബിൾ
ക�നി എ�ിവിട�ളിൽ 350 കിേലാവാ�്
േശഷി�� സൗേരാർ� �ാ�്
�ാപി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഈ �ാ�കളിൽ നി�ം �തിവർഷം 5 ല��ിൽ

അധികം �ണി�് ൈവദ�തി വീതം
ഉത്പാദി�ി�വാൻ സാധി�ം. വിവിധ സർ�ാർ
�ാപന�ളിൽ െറേ�ാ മാ�കയിൽ സൗര
ൈവദ�ത നിലയം �ാപി ��തി�� പ�തി
അെനർ�ിെ� പരിഗണനയിലാണ്. കാർഷിക
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ
സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�് മാ�� �ി��

േക�ാവി�ത പ�തിയായ PM-KUSUM
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഇ�വെര ലഭി�
അേപ�കളിൽ സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായി കെ��ിയ

100 അേപ�കർ�് പ�് �ാപി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിനായി സൗേരാർ� �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ 6,000
�ഷി�ാെര കെ���തി�� നടപടികൾ
അെനർ�് സ�ീകരി��താണ്. 1 �തൽ 7.5 എ� .്പി
വെര�� േശഷി�� പ�കൾ�് േക�,
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട ധനസഹായം
ലഭ�മാ�ം. ഇ��ി ജി�യിെല രാമ�ൽേമടിൽ
സൗേരാർ��ം, കാ�ിൽ നി�� ഊർ��ം

�േയാജനെ���ി ബാ�റി
സംഭരണേ�ാ��ടി�� അ�യ ഊർ�
പാർ�ിെ� ആദ� ഘ�മായി ഒ� െമഗാവാ�്
േശഷി�� സൗേരാർ� പവർ �ാ�ിൽ 500
കിേലാവാ�ിെ� നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�. 500
കിേലാവാ�് സൗേരാർ� പാന�കൾ �ടി
��ിേ�ർ�് ഒ� െമഗാവാ�് �ാ�് ഡിസംബർ
മാസ�ി��ിൽ �ർ�ീകരി��താണ്.
തി�വന��രം ജി�യിെല െപാൻ�ടി ഹിൽ
േ�ഷനിൽ സൗേരാർ��ം, കാ�ിൽ നി��
ഊർ��ം �േയാജനെ���ി�� ൈമേ�ാ
�ിഡ്  പ�തി നട�ിലാ��താണ്. ഇല�ിക്
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വാഹന�ൾ�ാ�� ഫാ�് ചാർജിങ്
േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന്

േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി��തിന്

അ�േയാജ�മായ േ�ഷ�കളിൽ ഇതിനായി
അെനർ�് �േഖന ധനസഹായം നൽ��തി��
പ�തി നട�ിലാ��താണ്. അെനർ�് േനരി�്
പേ�ാളം േസാളാർ അധി�ിത ചാർജിങ്
േ�ഷ�കൾ ഈ വർഷം �ാപി��താണ്.
കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി  ഉത്പാദി�ി��തി��
കാ�ാടി നിലയ �ൾ �ാപി��തി��

സാേ�തിക അ�മതി നൽ��തി�� �മതല
അെനർ�ിനാണ്. അെനർ�് നൽകിയ സാേ�തിക
അ�മതി�െട അടി�ാ ന�ിൽ പാല�ാട്  ,
ഇ��ി ജി�കളിലായി 67.85 െമഗാവാ�് േശഷി�ളള
കാ�ാടി നിലയ�ൾ സ�കാര� േമഖലയിൽ
�ാപി�ി��്. കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി 
ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി�� അളവിൽ കാ�ിെ�
ലഭ�ത�� ��തൽ �ല�ൾ

കെ���തി�േവ�ി�� പഠന �വർ
�ന�ൾ അെനർ�് നട�ിവ��. സൗേരാർ�
ഉപകരണ��െട �ാപന�ി�ം,
പരിപാലന�ി�ം അംഗീ�ത സാേ�തിക
വിദഗ്ധ�െട േസവനം ഉറ�വ���തി�ം,
�ണനി ലവാര�ളള േസവന��ം, സാേ�തിക
അറി�ം ലഭ�മാ��തി�ം േവ�ി സം�ാന�്

അസം�ി നിേയാജക മ�ല അടി�ാന�ിൽ

ഊർ�മി� എ� േപരിൽ അ�യ ഊർ�
േസവന േക��ൾ അെനർ�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ

ആരംഭി�ി��്. നി�ിത നടപടി�മ�ൾ പാലി�്
സ�കാര� സംരംഭകെരയാണ് ഇതിനായി
െതരെ���ത്. �ന�പേയാഗ
ൈവദ�േതാ�ാദനേശഷി വർ�ി�ി�ാൻ
കഴി�ി��്. അെനർ�് ഇ�വെര വിവിധ
പ�തികളി�െട 36.7 െമഗാവാ�് േശഷി��
സൗേരാർ� �ാ�കളാണ് �ാപി�ി��ത് .
ഇതിൽ 20.3 െമഗാവാ�് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ
�ിഡ്  ബ�ിത�ം, 16.4 െമഗാവാ�് ബാ�റി
േശഖരണ സംവിധാന�� ഓഫ് �ിഡ്
�ാ�ക�മാണ്. കാ�ിൽ നി�ം ൈവദ�തി 
ഉത്പാദി�ി��തി�� കാ�ാടി നിലയ�ൾ
�ാപി��തി�� സാേ�തിക അ�മതി
നൽ��തി�� �മതല അെനർ�ിനാണ്.
അെനർ�് നൽകിയ സാേ�തിക അ�മതി�െട
അടി�ാന�ിൽ പാല�ാട്  , ഇ��ി
ജി�കളിലായി 67.85 െമഗാവാ�് േശഷി�ളള
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കാ�ാടി നിലയ�ൾ സ�കാര� േമഖലയിൽ
�ാപി�ി��്.

(സി) െെവദ�തി�െട ഊർ��മത വർ�ി�ി�ാൻ
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ഊർ� �മത വർ�ി�ി��തിനായി േകരള
േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  നട�ിലാ�ിയ
പ�തികൾ �വെട േചർ��:
1.വിതരണേമഖലയിൽ ഊർ�ന�ം

�റ��തിനായി �ാൻേ�ാർമ�ക�െട നവീകരണം.
ൈവദ�തി വിതരണ േമഖലയിൽ ഊർ� ന�ം
�റ��തി�ം കാര��മമാ��തി�മായി
വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�കൾ ഉ�ത
നിലവാര�ിെല�ി�� �വർ� ന�ൾ
�ട��. ഇതിെ� ഭാഗമായി അടിമാലി, രാജ�ാട് ,
ഒ�ർ െസ��ക�െട�ം പരിധിയി�ളള എ�ാ
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട�ം നവീകരണ
�വർ�ന��ം �ടർ�് ക�ർ, തി�ർ, ആല�ഴ
ഇല�ി�ൽ സർ�ി�കൾ�് കീഴി�ളള വിതരണ
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട നവീകരണ േജാലിക�ം
�ർ�ീകരി�ി��്. 2.ൈഹേവാൾേ�ജ്
ഡി�ിബ�ഷൻ സി�ം (എ� .്വി.ഡി.എസ്) പ�തി.
ൈവദ�തി വിതരണ ന�ം �റ��തിനായി
നട�ിലാ�� ൈഹേവാൾേ�ജ്  ഡി�ിബ�ഷൻ
സി�ം (എ� .്വി.ഡി.എസ്) പ�തി
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ വിജയകരമായി
തി�വന��രം ജി�യിൽ േപയാട്  ഇല�ി�ൽ
െസ�നിൽ നട�ിലാ�ിയി��. ഇതി�െട
ൈവദ�തി തട��ം അപകട��ം നെ�ാരളവ് വെര
ഒഴിവാ�വാൻ കഴി���്. ��ത പ�തി
വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി പ�നംതി�,
േകാ�ി ഇല�ി�് െസ��കളിൽ
എ� .്വി.ഡി.എസ്  പ�തി നട�ിലാ�ി. �ടാെത
2018-19 െല 40 ല�ം �പ�െട സർ�ാർ ഫ�്
വിനിേയാഗി�  ്തി�ർ 15 െകവിഎ �െട 20
�ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി�� ൈഹേവാൾേ�ജ്
ഡി�ിബ�ഷൻസി�ം (എ� .്വി.ഡി.എസ്)
പ�തി�െട �വർ�ന��ം നട�ിയി��്.
പാല�ാട്  ജി�യിൽ �ൽ�ാൻേപ� ഇല�ി�ൽ
െസ�െ� പരിധിയിൽ 40 ല�ം �പ�െട
എ� .്വി.ഡി.എസ്  പ�തി�െട �വർ� ന��ം
ഹരി�ാട്  ഇല�ി�ൽ സർ�ിളി� പരിധിയിൽ 46
ല�ം �പ�െട എ� .്വി.ഡി.എസ്  പ�തി�െട
നിർ�ാണ �വർ�ന��ം �േരാഗമി� വ��. 3.
ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി േകരള സർ�ാർ
ഊർ� േകരള മിഷെ� ഭാഗമായി വിഭാവനം െച�
അ� പ�തികളിൽ ഒ�ായ ഫിലെമ�് രഹിത
േകരള (FFK) പ�തി �കാരം ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ായി സഹായ വിലയിൽ
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�ണേമൻമ�� LED ബൾ�കൾ വിതരണം െച�
വ��. ടി പ�തി െക.എസ് . ഇ.ബി.എൽ-െ�
േന�ത��ിൽ ഇ.എം.സി �െട പ�ാളി�േ�ാ�

�ടിയാണ് നട�ാ��ത്. ഉപേഭാ�ാ��െട

ൈകവ ശ�� സാധാരണ ബൾ�ക�ം
സി.എഫ്.എൽ-ക�ം തിരിെ���ാ�ം അവ
�ര�ിതമായി സം�രി��തി���
�മീകരണ�ം ഇതിൽ ഉൾെ���. ഈ പ�തി
�ാവർ�ികമാ��േതാ��ടി ഏകേദശം 250
െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ലാഭി�വാൻ കഴി�െമ�്
കണ�ാ�ി യി��്. �ടാെത ഫിലെമ�്
ബൾ�കളിെല െമർ�റി ��ി�� മലിനീകരണ
സാധ�ത �റ�വാ�ം ഹരിത�ഹവാതക
ഉ�ർജനം �റ��തി�ം സാധി��. ഈ
പ�തി വഴി ഇതിേനാടകം 95 ല��ിൽപരം LED
ബൾ�കൾ വിതരണം െച�ി��്. േകരള�ിെല

പിേ�ാ/ൈമേ�ാ ൈഹേ�ാ/ൈമേ�ാ വിൻഡ് /
ൈഹ�ിഡ്  പവർ േ�ാജ�ക�െട
സാേ�തികവിദ�കൾ ആശയ�ൾ എ�ിവ�െട
സാധ�താ പഠന�ി�ം ൈപല�്
െഡേമാൺേ�ഷ�ം േവ�ി 14.09.2021 -ൽ EMC
താത്പര�പ�ം �ണി�ി��്. ഊർ� �മത
ഉൾെ�െട�� �തന ആശയ�ൾ�് �േത�ക
പരിഗണന നൽകിെ�ാ�് ഈ സാേ�തിക
വിദ�കൾ/ആശയ�ൾ എ�ിവ ലഭി�� �റ�്
പരിേശാധി�  ്സം�ാന�ിെ� അ�േയാജ�ത
കണ�ി െല��് �ല�നിർ�യ�ം �����ിക�ം
എ�ാ മാസ�ി�ം ഒ� നി�ിത തീയതിയിൽ
�സി�ീകരി�ാ�ം അതി�െട ��തൽ ��തൽ
സാേ�തിക സാ��തകൾ ആരായാ�ം
ല��മി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                         അനബനം  –  *  190

നം. പദ്ധതിയുടെടെ േപര്
സ്ഥാപിത

േശേഷി (െമെഗാ
വാട്ട്)

പൂര്ത്തീകരിച
തീയതി

I .           റൂഫ് േടൊപ്പ് േസോളാര്  ,     േഫ്ലോട്ടിംഗ് േസോളാര്  ,    ഗ്രൗണ്ട് മൌണ്ടഡ് േസോളാര്

1 െകാല്ലങ്കേങ്കാടെ് സേബ് േസ്റ്റേഷന് പരിസേരത്ത് 1.00 08.08.2016

2 പടെിഞ്ഞാറത്തറ ഡാമെിന മുകളില 0.40 29.08.2016

3 ഇടെയാര് സേബ് േസ്റ്റേഷന് െസേക്ഷന് & ഓഫിസേ് 
പരിസേരത്ത് 1.25 05.09.2016

4 ജനേറഷന് റൂഫ് േടൊപ്പ് പദ്ധതി 17 എണ്ണം 0.7 07/2017

5 പാലക്കാടെ് 5 ആദിവാസേി േകാളനി (ഡി.ഡി.ജി) 0.047 30.11.2016

6 പാലക്കാടെ് 2 ആദിവാസേി േകാളനികള (ഡി.ഡി.ജി) 0.018 30.11.2016

7 ബാരാേപാള കനാല േടൊപ്പ് ഗ്രിഡ് കണക്ട് കനാല േടൊപ്പ് 3.00 17.11.2016

8 െക.എസേ്.ഇ.ബി  ട്രാന്സ്മിഷന് വിഭാഗത്തിെല 
അനേയാജയമൊയ െകട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകളില (27 നം) 0.910 02/2018

9 െക.എസേ്.ഇ.ബി ഡിസ്ട്രിബയൂഷന്  വിഭാഗത്തിെല 
അനേയാജയമൊയ െകട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകളില  (12 നം) 0.46 21.12.2017

10 തിരുവനന്തപുരം ൈവദയുതി ഭവനത്തിെന്റെ മുകളില 0.03 17.05.2017

11 ബാണാസുരസോഗര് റിസേര്െവായര്/ കക്കയം ഗ്രിഡ് 
കണക്ട് േഫ്ലോട്ടിംഗ്

0.5 04.12.2017

12 െക.എസേ്.ഇ.ബി പ്രസേരണ-വിതരണ വിഭാഗങ്ങളിെല 
അനേയാജയമൊയ െകട്ടിടെങ്ങളുടെടെ മുകളില (24 എണ്ണം)

0.495 31.05.2019

13 ഗവണ്മെമെന്റെ് ഇന്സ്റ്റേിറ്റ്യൂഷന്സേ് സേൗത്ത് (4 നം.) 0.0575 09/2019

14 മെേഞ്ചേശേവരം കാസേര്േഗാഡ് 0.50 30.05.2017

15 കുറ്റ്ിപ്പുറം 0.50 28.11.2017

16 േപഴയ്ക്കാപ്പള്ളി-മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം 1.25 15.01.2018

17 േപാത്തന്േകാടെ് സേബ് േസ്റ്റേഷന്  പരിസേരത്ത് 2.00 02.02.2018

18 പീരുേമെടെ്, ഇടുക്കി 0.50 23.04.2018



19 തലക്കുളത്തൂര്, േകാഴിേക്കാടെ് 0.65 22.04.2017

20 ബാരാേപാള കനാല ബാങ്ക് ഗ്രിഡ് കണക്ട് കനാല ബാങ്ക് 1.00 07.11.2016

21 െപാന്നാനി, മെലപ്പുറം 0.5 16.01.2019

22 െകാട്ടിയം, െകാല്ലങ്കം 0.6 24.01.2020

23 കഞ്ചേിേക്കാടെ് (െഗ്രൗണ്ട് െമൌണ്ടഡ്) 1.00 20.08.2015

24
ചാലയൂര് ആദിവാസേി േകാളനിയിെല വീടുകളുടെടെ 
േമെലക്കൂരയില 0.096 31.08.2015

25 െപാരിങ്ങലകുത്ത് പവര്െഹൗസേിെന്റെ േമെലക്കൂരയില 0.050 10.09.2015

26
േഫ്ലോട്ടിംഗ് േസോളാര് -  ബാണാസുരസോഗര് 
റിസേര്േവായറില 0.010 21.01.2016

27

ബാണാസുരസോഗര് റിസേര്േവായറില പരിസേരത്തുള്ള
േസോളാര് ട്രീ, േസോളാര് ഫൗണ്ടന്, േസോളാര് ഫ്ലേവര്, 
േസോളാര് കയാനപ്പി

0.003372 21.01.2016

ആെക 17.526872

II കണ്മസേയൂേമെഴ്സ് (റൂഫ് േടൊപ്പ് ഇന്സ്റ്റേേലഷന്) 152.5791

III സേിയാല 39.44

IV അനര്ട്ട്, കുഴലമെന്ദം 2

V KMRL 5.395

VI HINDALCO 3

VII അമ്പലത്തറ േസോളാര് പാര്ക്ക് 50

VIII ൈപേവളിൈക 50

ആെക ( I to VI I I ) 302.414
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( 1) െപെരുവണ്ണാമൂഴി െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി

ോകാഴിോക്കാട് ജില്ലയില് െപെരുവണ്ണാമൂഴി ജലവോസേചെന പെദ്ധതിോയാടനുബന്ധിച്ച് നിര്മ്മിക്കുന
6 െമെഗാവാട്ട് സ്ഥാപെിത ോശഷിയും  24.70  മെിലവയന് യൂണിറ്റ് വാര്ഷിക ഉല്പൊദനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന
ഈ പെദ്ധതിയുെട പ്രതീക്ഷിത െചെലവവ് 91.61 ോകാടി രൂപെയാണ്. 4/2018 ല് സേിവില് ോജാലവികളുടോടയും
2/2021  ല്  ഇലവക്ട്രിക്കല്  ോജാലവികളുടോടയും  എഗ്രിെമെന്റുകള്  വച.  സേിവില്  ോജാലവികളുടെട  60
ശതമൊനോത്താളം  പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.  ടണല്  നിര്മ്മാണം  പൂര്ണ്ണമൊയിട്ടുണ്ട്.  സേര്ജ്ജ്,  െപ്രഷര്
ഷാഫ്റ്റ്,  െപെന്ോസ്റ്റാക്ക്,  ഇന്ോടക്ക്  എനിവ  ഉള്െപ്പടുന  ജലവവാഹക  സേംവിധാനത്തിെന
നിര്മ്മാണം പുരോരാഗമെിക്കുന. ഇതില് ഇന്ോടക്ക് 76 ശതമൊനവും സേര്ജ്ജ് 71  ശതമൊനവും െപ്രഷര്
ഷാഫ്റ്റ്  53  ശതമൊനവും  പുരോരാഗതി  ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  െപെന്ോസ്റ്റാക്കിെന  നിര്മ്മാണം  ഇതുവെരയും
തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.  പെവര്ഹൗസേിെന എസ്കവോവഷന് ോജാലവികള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  31.03.2023 ല് മുഴുവന്
ോജാലവികളുടം  പൂര്ത്തിയാക്കാന്  കഴിയും  വിധം  നിര്മ്മാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പുരോരാഗമെിക്കുനണ്ട്.
ഉലവക്ട്രിക്കല്  ോജാലവികള്  2021  നവംബര്  മൊസേം  ആരംഭിച  2023  ഒക്ടോക്ടാബര്  മൊസേം
പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് ഉോദ്ദേശിക്കുനത്.

(2)  പെഴശ്ശി സോഗര് െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി

കണ്ണൂര് ജില്ലയിെലവ പെഴശ്ശി ജലവോസേചെന പെദ്ധതിോയാടനുബന്ധിച്ച് നിര്മ്മിക്കുന ഈ പെദ്ധതി
7.5  െമെഗാവാട്ട് സ്ഥാപെിതോശഷിയും 25.12  മെിലവയന് യൂണിറ്റ് വാര്ഷിക ഉല്പൊദനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന
പെദ്ധതിയാണ് .  ആെക പ്രതീക്ഷിക്കുന നിര്മ്മാണ െചെലവവ്  113.02  ോകാടി രൂപെയാണ് . 9/2017-ല്
സേിവില് ോജാലവികളുടോടയും  2/2021 ല് ഇലവക്ട്രിക്കല് ോജാലവികളുടോടയും എഗ്രിെമെന്റുകള് വച.  ചൊനലും
സ്റ്റീല് ൈലവന്ഡ് ടണലും 3 െമെഷീനുകളുടള്ള പെവര് ഹൗസും ഉള്െപ്പടുന സേിവില് ോജാലവികള് 46.41
ോകാടി  രൂപെയ്ക്കാണ്  കരാര്  ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് .  32 ശതമൊനോത്താളം  നിര്മ്മാണ  പുരോരാഗതി
ോനടിയിട്ടുണ്ട്. െഫെബ്രുവരി 2023 ആണ്  പ്രതീക്ഷിക്കുന പൂര്ത്തീകരണ സേമെയം. അപ്രതീക്ഷിതമൊയി
മെഴക്കാലവത്ത്  ടണലവിലുണ്ടായ  നീെരാഴുക്ക്, ടണല്  നിര്മ്മാണത്തിനായി  പൊറ  െപൊട്ടിക്കുനതിനും
രാത്രികാലവ  ോജാലവികള്ക്കും  എതിെര  സ്ഥലവവാസേികളുടെട  എതിര്പ്പ്,  ോകാവിഡ്  19,  തുടര്നള്ള
ോലവാക്ക്ഡൗണ്  തുടങ്ങിയവ  പെദ്ധതിയുെട  നിര്മ്മാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങെള  മെന്ദീഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പെദ്ധതിയുെട നടത്തിപ്പുമൊയി  ബന്ധെപ്പട്ട്  ജലവ വിഭവ വകുപ്പൂമൊയി  െക.എസേ്.ഇ.ബി ഒക്ടപ്പു വോയ്ക്കണ്ട
MOU സേംബന്ധിച്ച് ഗവെണ്മെനിെന അന്തിമെ തീര്പ്പ് ലവഭയമൊോകണ്ടതുണ്ട്.

സേിവില് ോജാലവികള് െഫെബ്രുവരി  2023  ലും ഇലവക്ട്രിക്കല് ോജാലവികള് െസേപ്തംബര്  2023-ലും
പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിയും എനാണ്  പ്രതീക്ഷിക്കുനത് . 

അപ്പര് െചെങ്കുളം െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി   (1  x24 MW /53.22 Mu)

ഇടുക്കി  ജില്ലയിെലവ  ോദവികുളം  താലൂക്കില്  െവള്ളത്തൂവല്  ഗ്രാമെ  പെഞ്ചായത്തിലവാണ്  ഈ
പെദ്ധതി  വിഭാവനം  െചെയ്തിരിക്കുനത്.  നിര്മ്മാണം  പുരോരാഗമെിക്കുന  പെദ്ധതികളായ  െചെങ്കുളം
ഓഗ്മെഗ്മെന്റോനഷന്  സ്കവീമും  പെള്ളിവാസേല്  എക്സ്റ്റന്ഷന്  സ്കവീമും  പ്രവര്ത്തന ക്ഷമെമൊയതിനുോശഷം
െചെങ്കുളം  ബാലവന്സേിംഗ്  റിസേര്വോവായറില്  പ്രതീക്ഷിക്കുന  അധിക  ജലവം  ഉപെോയാഗിച്ചാണ്
ൈവദയുോതാല്പ്പാദനം നടത്താന് ഉോദ്ദേശിക്കുനത്.

ഈ പെദ്ധതിക്കു ോവണ്ടി 3.3 മെീറ്റര് വയാസേവും 2659.10 മെീറ്റര് നീളവുമുള്ള ഒക്ടരു ടണല്, 10 മെീറ്റര്
വയാസേവും 60 മെീറ്റര് താഴ്ചയുമുള്ള ഒക്ടരു സേര്ജ് ടാങ്ക്,  2.8 മെീറ്റര് വയാസേവും 985.14 മെീറ്റര് നീളവുമുള്ള ഒക്ടരു
പ്രഷര്ഷാഫ്റ്റ്, 179 മെീറ്റര് നീളവും ം 4  മെീറ്റര് വയാസേവുമുള്ള ഒക്ടരു അഡിറ്റ്   34.55 മെീറ്റര് നീളവും  18.70
മെീറ്റര്  വീതിയുമുള്ള  പെവര്െഹൗസേ്  തുടങ്ങിയവയാണ്  പ്രധാനമൊയും  നിര്മ്മിോക്കണ്ടത്. ഈ
പെദ്ധതിക്കായി പുരതിയ അണെക്കട്ടിെന ആവശയമെില്ല.  



ഈ പെദ്ധതിയുെട സ്ഥാപെിതോശഷി  24  െമെഗാവാട്ടും  (1x24),  ഉത്പൊദനം  പ്രതിവര്ഷം 53.22
ദശലവക്ഷം യൂണിറ്റും ആകുന.

ഈ പെദ്ധതിക്ക് ആെക  6.2339  െഹക്ടര് ഭൂമെി  മൊത്രമൊണ് ആവശയമുള്ളത്.  അതില്  0.95
െഹക്ടര് വനഭൂമെിയും  0.6084  െഹക്ടര് റവനയൂ ഭൂമെിയും  3.6755  െഹക്ടര് സേവകാരയഭൂമെിയും  1  െഹക്ടര്
ൈവദയുതി ോബാര്ഡിെന ഭൂമെിയുമൊണ്. 

ഈ  പെദ്ധതിയുെട  െമൊത്തം  ചെിലവവ്  (2016  DSR  പ്രകാരം)  276.20  ോകാടി  രൂപെയാണ്.
നിര്മ്മാണ കാലവാവധി 4 വര്ഷമൊണ്.  പെദ്ധതിക്കാവശയമൊയ ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുത്തതിനുോശഷം നിര്മ്മാണ
ോജാലവികള്ക്കുള്ള ദര്ഘാസേ് ക്ഷണിക്കുനതാണ്.  

പെദ്ധതിയുെട നടത്തിപ്പിന് ആവശയമൊയ പ്രീകണ്സ്ട്രക്ഷന് സേര്ോവ്വേ പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.  11
ോപെരില്  നിനം  സേവകാരയഭൂമെി  ഏറ്റെറ്റടുക്കുനതിനായി  6,17,74,638/-  രൂപെ  ോബാര്ഡ്  അനുമെതി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  അത്  ഏറ്റെറ്റടുക്കുനതിനുള്ള നടപെടികള് പുരോരാഗമെിക്കുന.  ഇനി  പെവര്ഹൗസേിെന
സ്ഥലവം  കൂടി  ഏറ്റെറ്റടുോക്കണ്ടതുണ്ട്.  വനഭൂമെി  ഏറ്റെറ്റടുക്കുനതിനുള്ള  വനം  വകുപ്പിെന  അന്തിമെ
അനുമെതിയും ഗവണ്െമെന് ഉത്തരവും ലവഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര് നടപെടികള് പുരോരാഗമെിക്കുന.    
പെീച്ചാട് െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി   (3 MW/ 7.7 Mu)

ഇടുക്കി  ജില്ലയിെലവ  ോദവികുളം  താലൂക്കിലവാണ് പെീച്ചാട്  െചെറുകിട  ജലവൈവദയുത  പെദ്ധതി
നിര്മ്മിക്കാന് ഉോദ്ദേശിക്കുനത്.  മുതിരപ്പുഴയാറിെന ൈകവഴിയായ കല്ലാറിെലവ നീെരാഴുക്കും നിര്ദ്ദേിഷ
അപ്പര്  കല്ലാര്  െചെറുകിട  ജലവൈവദയുത  പെദ്ധതിയുെട  െടയില്  െറയിസേില്  നിനള്ള
നീെരാഴുക്കുമൊണ് ഈ പെദ്ധതിയുെട ജലവ ോസ്രാതസ്സ്.

60  മെീറ്റര് നീളമുള്ള ോകാണ്ക്രീറ്റ്  തടയണയും  495  മെീറ്റര് നീളമുള്ള െപെന്ോസ്റ്റാക്ക് ൈപെപ്പും
ഒക്ടനര  െമെഗാവാട്ട്  ോശഷിയുള്ള  രണ്ട്  ഫ്രാന്സേിസേ്  ടര്ൈബനുകളുടള്ള  പെവര്ഹൗസുമൊണ്
പെദ്ധതിയുെട  പ്രധാന  ഘടകങ്ങള്.  പെദ്ധതിയില്  നിനള്ള  വാര്ഷിോകാല്പാദനം  7.7  മെിലവയണ്
യൂണിറ്റാണ്. 

പെദ്ധതിയ്ക്ക്  ോവണ്ടി  11.11.2008-ല്  1746  ലവക്ഷം  രൂപെയ്ക്ക്  ോബാര്ഡിെന  ഭരണാനുമെതിയും
29.04.2014-ല് സേര്ക്കാരിെന ഭരണാനുമെതിയും  ലവഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ടി.  പെദ്ധതിയ്ക്ക്  5.5296  െഹക്ടര് ഭൂമെി
ആവശയമൊണ്. പെദ്ധതിക്ക് ോവണ്ടിയുള്ള സ്ഥലവെമെടുപ്പ് ോജാലവികള് പുരോരാഗമെിച വരുന.

െവോസ്റ്റണ് കല്ലാര് െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി   (5MW/17.41 Mu)

ഇടുക്കി  ജില്ലയിെലവ  ോദവികുളം  താലൂക്കില്,  ആനവിരട്ടി  വിോല്ലജില്  പെീച്ചാടി  െചെറുകിട
ജലവൈവദയുത  പെദ്ധതിയ്ക്ക്  താെഴയായി  കല്ലാറില് നിര്മ്മിക്കാന്  ഉോദ്ദേശിക്കുന  ഈ  പെദ്ധതിയ്ക്ക്
11 .09.2015-ല്  ഭരണാനുമെതി  ലവഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ോപ്രാജക്ട്  റിോപ്പാര്ട്ട്  പ്രകാരം  ഈ  പെദ്ധതിയുെട
പെവര്ഹൗസേിെന  സ്ഥാനം  നദിയുെട  വലവതുഭാഗത്താണ്  നിശ്ചയിച്ചിരുനത്.  ഇടുക്കി  ഗ്രാമെ
പെഞ്ചായത്തിെന  50  MW സ്ഥാപെിത  ോശഷിയുള്ള  ഒക്ടരു  െചെറുകിട  പെദ്ധതി  ഈ  ഭാഗത്ത്
നിലവനില്ക്കുനതിനാല് കല്ലാറിെന വലവതുഭാഗോത്തക്ക് പെവ്വേര്ഹൗസേ് മൊോറ്റണ്ടതുണ്ട്.  ഈ വിഷയം
പെരിോശാധിച്ച് നടപെടികള് സേവീകരിചവരുന. 

ലവാഡ്രം െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി   (3.5 MW/ 12.13 Mu)

3.5 െമെഗാവാട്ട്  സ്ഥാപെിതോശഷിയുള്ള  ലവാഡ്രം  െചെറുകിട  ജലവൈവദയുത  പെദ്ധതി  ഇടുക്കി
ജില്ലയിെലവ  പെീരുോമെട്  വിോല്ലജിലവാണ്  വിഭാവനം  െചെയ്തിരിക്കുനത്.  ഇടുക്കി  പെദ്ധതിയുെട
ആെഗ്മെന്റോനഷന് പെദ്ധതിയായ അഴുത ൈഡവര്ഷന് ടണലവില്ക്കൂടി വരുന ജലവവും െപെരിയാറിെന
ൈകവഴിയായ  ലവാഡ്രം  ോതാടിെലവ  ജലവവുമൊണ്  പെദ്ധതിക്കായി  ഉപെോയാഗിക്കുനത്.  പെദ്ധതിയുെട
പ്രധാന ഘടകങ്ങള്  5.0  മെീറ്റര് ഉയരവും  42  മെീറ്റര് നീളവുമുള്ള ോകാണ്ക്രീറ്റ് തടയണയും  15  മെീറ്റര്
നീളവും  9  മെീറ്റര്  വീതിയുമുള്ള  ഇന്വോടക്ക്  കനാലും  915  മെീറ്റര്  നീളവും  3.5  മെീറ്റര്  വീതിയുമുള്ള  D-
ആകൃതിയിലുള്ള  തുരങ്കവും  19  മെീറ്റര്  പെരമൊവധി  നീളവും  14  മെീറ്റര്  വീതിയും  ഉള്ള  ോകാോമ്പാസേിറ്റ്
ോഫൊര്വോബയും 39 മെീറ്റര് നീളവും 1.40 മെീറ്റര് വയാസേവും 297 മെീറ്റര് നീളവും 1.15 മെീറ്റര് വയാസേവും ഉള്ള



െപെന്ോസ്റ്റാക്ക് ൈപെപ്പുകളുടം 27 x 10 x 20 മെീറ്റര് വലുപ്പമുള്ള പെവ്വേര്െഹൗസും 17 മെീറ്റര് നീളമുള്ള
െടയില് ോറസും 1.75 െമെഗാവാട്ട് വീതം ോശഷിയുള്ള രണ്ട് ഫ്രാന്സേിസേ് ടര്ൈബനുകളുടമൊണ്. 

ഈ  പെദ്ധതിയുെട  ഭരണാനുമെതി   3009  ലവക്ഷം  രൂപെയ്ക്ക്  11.02.2011-ല്  െക.എസേ്.ഇ.ബി
നല്കി. തുടര്ന് പുരതുക്കിയ വിലവനിലവവാരമെനുസേരിച്ച് പെരിഷ്കരിച്ച ഭരണാനുമെതി 4498 ലവക്ഷം രൂപെയ്ക്ക്
21.01.2017-ല്  നല്കി.  പെദ്ധതിക്കാവശയമൊയ  4.608  െഹക്ടര്  ഭൂമെി  ഏറ്റെറ്റടുക്കുനതിനുള്ള
അനുമെതിക്കായി  ോബാര്ഡ്  ഉത്തരവും  06.02.2017-ല്  നല്കി.  ോകരള  ഗവണ്െമെനില്  നിനം
പെദ്ധതിക്കുള്ള ഭരണാനുമെതി 27.04.2017-ല് ലവഭിച. ോകരള ഗവണ്െമെന് 21.05.2018-ല് പെദ്ധതിയ്ക്കായി
4.483 െഹക്ടര് പെട്ടയ ഭൂമെി വാങ്ങുനതിോലവക്കായി ഉത്തരവായി. ജില്ലാതലവ പെര്ോച്ചസേ് കമ്മിറ്റി മുോഖേന
ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുക്കുനതിന് റവനയു വകുപ്പിെന ഉത്തരവ് ലവഭയമൊയിട്ടില്ല.  മൂന് വര്ഷം െകാണ്ട് പെദ്ധതി
പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് സോധിക്കുനതാണ്.

 
മൊര്മ്മലവ െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി   (7.00 MW/23.02 Mu)

ോകാട്ടയം  ജില്ലയിെലവ  മെീനച്ചില്  താലൂക്കില്  തലവനാട്  പെഞ്ചായത്തിെലവ  മൊര്മ്മലവ
െവള്ളച്ചാട്ടത്തിന്  330  മെീറ്റര്  മുകളിലവായി  വിഭാവനം  െചെയ്തിരിയ്ക്കുന  െചെറുകിട  ജലവൈവദയുത
പെദ്ധതിയാണിത്.  12  മെീറ്റര്  ഉയരവും  86  മെീറ്റര്  നീളവുമുള്ള  ോകാണ്ക്രീറ്റ്  തടയണയും  2.8  മെീറ്റര്
വയാസേവും  407  മെീറ്റര്  നീളവുമുള്ള  തുരങ്കവും  6.5  മെീറ്റര്  വയാസേമുള്ള  സേര്ജ്  ടാങ്കും  1.2  മെീറ്റര്
വയാസേമുള്ളതും  495  മെീറ്റര്  നീളമുള്ളതുമൊയ  ഉരുക്കു  ൈപെപ്പ്,  27  മെീറ്റര്  x 12  മെീറ്റര്  x  19  മെീറ്റര്
അളവുകളുടള്ള പെവര്െഹൗസേ്,  3.5  െമെഗാവാട്ട്  ോശഷിയുള്ള രണ്ട് ഫ്രാന്സേിസേ് ടര്വൈബനുമൊണ്
പെദ്ധതിയുെട പ്രധാന ഘടകങ്ങള്.  പെദ്ധതിയുെട വാര്ഷിോകാല്പാദനം  23.02  മെിലവയണ് യൂണിറ്റാണ്.
ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കുന  ൈവദയുതി  ഈരാറ്റുോപെട്ടയിെലവ  നിലവവിലുള്ള  33  െക.വി  ൈലവനിോലവയ്ക്കു  നല്കുവാന്
സോധിയ്ക്കും. 

ടി പെദ്ധതിയ്ക്ക് 24.12.2014-ല് 70.18 ോകാടി രൂപെയ്ക്ക് ോബാര്ഡിെന ഭരണാനുമെതിയും 16.02.2015-
ല്  സേര്ക്കാരിെന  ഭരണാനുമെതിയും  ലവഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പ്രീ  കണ്സ്ട്രക്ഷന്  സേര്െവ്വേ  പൂര്ത്തിയായി.  ടി.
പെദ്ധതിയ്ക്ക്  7.4726  െഹക്ടര് ഭൂമെി  ആവശയമൊണ്.  അതില്  5.9099  െഹക്ടര് പെട്ടയ ഭൂമെിയും  1.5627
െഹക്ടര് പെട്ടയ രഹിത ഭൂമെിയുമൊണ്. പെട്ടയ ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുക്കുനതിന് ഗവണ്െമെനില് നിനം അനുമെതി
ലവഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എനാല്  പെട്ടയ  രഹിത  ഭൂമെി  ഏറ്റെറ്റടുക്കുനതിന്  ഗവണ്െമെനില്  നിനം  അനുമെതി
ലവഭിച്ചിട്ടില്ല.  Principal  Secretary,  Revenue  Department  –െന  നിര്ോദ്ദേശപ്രകാരം  LARR  Act  2013
അനുസേരിച്ച്  ഭൂമെി  ഏറ്റെറ്റടുക്കല് നടപെടികള് പുരോരാഗമെിക്കുനതിനുോവണ്ടി  Special  Thahasilar  (LA),
Pala  യുെട  ആവശയപ്രകാരം  contingency  charge  ആയ  4,38,243/-  രൂപെ  10.06.2021-ല്
െക.എസേ്.ഇ.ബി.എല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഭൂമെി LARR Act 2013 പ്രകാരം ഏറ്റെറ്റടുക്കുനതിനായി
റവനയു  വകുപ്പില്  നിനം  ഉത്തരവ്  ലവഭയമൊക്കുെമെന്  19.07.2021-ല്  ോകാട്ടയം  ജില്ലാ  കളക്ടര്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ോദവിയാര് െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി   (24MW  /  25.94 Mu)

ഈ  പെദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള  ഭരണാനുമെതി  ലവഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നിലവവില്  പെണി  പുരോരാഗമെിച
െകാണ്ടിരിക്കുന െതാട്ടിയാര് ജലവൈവദയുത പെദ്ധതിയുെട രണ്ടാംഘട്ടമൊണ് ഈ പെദ്ധതി. െതാട്ടിയാര്
ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിച്ചതിനുോശഷം നിര്മ്മാണം ആരംഭിക്കുവാനാണ്  ഉോദ്ദേശിക്കുനത്.

ബ്രഹ്മപുരരം, അഗളി, കഞ്ചിോക്കാട് എനിവിടങ്ങളില് െക.എസേ്.ഇ.ബി യുെട അധീനതയിലുള്ള
40 ഏറ്റക്കോറാളം സ്ഥലവത്ത് യഥാക്രമെം  4  െമെഗാവാട്ട്, 1  െമെഗാവാട്ട്, 3  െമെഗാവാട്ട് കപ്പാസേിറ്റിയുള്ള
സേൗോരാര്ജ്ജ നിലവയം സ്ഥാപെിക്കുനതിനുള്ള ദര്ഘാസുകള് ക്ഷണിച്ച് എഗ്രിെമെന്  20.01.2020  ല്
ഒക്ടപ്പുവച. പെണി പുരോരാഗമെിക്കുന. ഈ പെദ്ധതിയ്ക്കായി 44.99 ോകാടി രൂപെ െചെലവവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന. ഈ
പെദ്ധതി  M/s.  INKEL  Ltd  എന  കമ്പനിയ്ക്കാണ്  കരാര്  നല്കിയിരിക്കുനത്.  അഗളിയില്  (1
െമെഗാവാട്ട്)  95  ശതമൊനോത്താളം  പെണി  പൂര്ത്തിയായി.  കഞ്ചിോകാട്  3  െമെഗാവാട്ടിെന  പെണി
പുരോരാഗമെിച വരുന.  ബ്രഹ്മപുരരത്ത് ഡീസേല് പെവര് പ്ലാനിെന സ്ഥലവത്ത്  23  ഏറ്റക്കര് ഭൂമെിയാണ്
പെദ്ധതിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതില് 0.3 െമെഗാവാട്ട് പെദ്ധതിക്ക് ആവശയമൊയ  സ്ഥലവത്തിന് വനം 



വകുപ്പിെന  അനുമെതി  ലവഭിച.  മെരം  മുറിച  മൊറ്റുനതിനുള്ള  അനുമെതിക്കാവശയമൊയ  നടപെടികള്
തവരിതഗതിയില് പുരോരാഗമെിച വരുന. 

       െവസ്റ്റ് കല്ലടയില് NHPC മുോഖേന 50 െമെഗാവാട്ട് ോഫ്ലാട്ടിഗ് ോസോളാര് നടപ്പിലവാക്കുനതിന്
UMREPP   ോസോളാര്  പൊര്ക്ക്  പെദ്ധതി  ോകന്ദ്ര  സോമ്പത്തിക  സേഹായം  ഉപെോയാഗെപ്പടുത്തി
നിര്മ്മിക്കാന്  തീരുമൊനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പെദ്ധതി  നടത്തിപ്പിനായി  WKNCEPPL എന  കമ്പനി
രൂപെവല്കരിച്ച്  പെദ്ധതിക്കാവശയമൊയ  ഭൂമെി  വNHPC ഏറ്റെറ്റടുത്തു  പെദ്ധതി  നടപ്പാക്കാന്
തീരുമൊനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  െക.എസേ്.ഇ,.ബി.എല്  െന  ോനാഡല്  ഏറ്റജന്സേിയായി  വയ്ക്കാന്  സേര്ക്കാര്
ഉത്തരവ് ആവശയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ോകാട്ടയം  ജില്ലയില്  ഏറ്ററ്റുമൊനൂര്  വിോല്ലജില്  െക.എസേ്.ഇ.ബി.എല്-  െന  ഭൂമെിയില്
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന 1 െമെഗാവാട്ട് സ്ഥാപെിതോശഷിയുള്ള ഗ്രിഡ് ബന്ധിത െസേൗോരാര്ജ്ജ പ്ലാന് 2021-
22  ല് പൂര്ത്തീകരിക്കാനാണ് പെദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുനത്.  ഇതില് നിനം പ്രതിവര്ഷം ഏറ്റകോദശം  14
ലവക്ഷം യൂണിറ്റ് ൈവദയുതി ഉത്പ്പാദനമൊണ് ലവക്ഷയമെിട്ടിരിക്കുനത്
     പൊലവക്കാട് ജില്ലയിെലവ െനന്മാറയിലുള്ള െക.എസേ്.ഇ,.ബി യുെട അധീനതയിലുള്ള ഭൂമെീയില്
1.5  െമെഗാവാട്ട്  സ്ഥാപെിതോശഷിയുള്ള  െസേൗോരാര്ജ്ജ  പ്ലാന്  നിര്മ്മാണത്തിനായുള്ള  വര്ക്ക്
ഓഗ്മര്ഡര്  04.05.2021-  ല്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത്  പ്രകാരം  6  മൊസേത്തിനുള്ളില്  പെദ്ധതി
പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് ലവക്ഷയമെിട്ടിട്ടുള്ളത്.  ഇതില് നിനം പ്രതിവര്ഷം ഏറ്റകോദശം  18  ലവക്ഷം യൂണിറ്റ്
ൈലവദയുതി ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കാനാവുെമെന് പ്രതീക്ഷിക്കുന. 
     PM-KUSUM  പെദ്ധതിയുെട  ഭാഗമൊയി  ആെക  40  െമെഗാവാട്ട് സേൗോരാര്ജ്ജ  പ്ലാന്റുകളുടെട
നിര്മ്മാണത്തിനായി  എം.എന്.ആര്.ഇ-  ല് നിനം  അനുമെതി  ലവഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കര്ഷകരുെട  തരിശ
ഭൂമെിയില്  െസേൗോരാര്ജ്ജ  പ്ലാന്റുകള്  നിര്മ്മിച്ച്  ൈവദയുതി  ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുക  എനതാണ്  ഈ
പെദ്ധതിയുെട  ലവക്ഷയം.  ഇതിനായി  കര്ഷകരില്  നിനം  രജിോസ്ട്രഷന്  സേവീകരിക്കുകയും
അനുോയാജയമൊയ  തരിശനിലവങ്ങള് കെണ്ടത്താനുള്ള  ശ്രമെങ്ങള്  നടനെകാണ്ടിരിക്കുന.  ഇത്
കൂടാെത  PM-KUSUM  പെദ്ധതിയുെട  ഭാഗമൊയി  ഫെീഡര്  തലവത്തിലുള്ള
െസേൗോരാര്ജ്ജവത്ക്കരണത്തിനായി എം.എന്.ആര്.ഇ- ല് നിനം അനുമെതി ലവഭയമൊയിട്ടുണ്ട്. 2000
പെമ്പുകെള  െസേൗോരാര്ജ്ജവത്ക്കരിക്കാനുള്ള  2000  ഗ്രിഡ്  ബന്ധിത  പെമ്പുകളുടെട
െസേൗോരാര്ജ്ജവത്ക്കരണമൊണ്  ഇതില്  ലവക്ഷയമെിട്ടിട്ടുള്ളത്.  കാര്ഷിക  ആവശയത്തിനായുള്ള
പെമ്പുകള്  കൂടുതലവായി  ഉപെോയാഗിച്ചിട്ടുള്ള  ഫെീഡറുകളുടെട  പെരിധിയില്  െസേൗോരാര്ജ്ജ  പ്ലാന്
സ്ഥാപെിച്ച്  കൃഷിയാവശയത്തിനായുള്ള ൈവദയുതി ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുക എനതാണ് ഈ പെദ്ധതിയുെട
ലവക്ഷയം.  30  ശതമൊനം  സേബ്സേിഡിയാണ്  ഈ  പെദ്ധതിയ്ക്കായി  എം.എന്.ആര്.ഇ
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിെന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോരാഗമെിക്കുന.

കാറ്റില്  നിനളള  പെദ്ധതികെള  സേംബന്ധിക്കുന  വിവരം  താെഴ  ോചെര്ക്കുന.  സേംസ്ഥാന
സേര്ക്കാരും എന്.എച്ച്.പെി.സേി യും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി പ്രകാരം പൊലവക്കാട് അഗളിയില്   72
െമെഗാവാട്ട് ോശഷിയുള്ള കാറ്റാടിപ്പാടം സ്ഥാപെിക്കാന് ഉോദ്ദേശിക്കുന.  പെദ്ധതി നടപ്പിലവാക്കനതിനു
ോവണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ നടപെടികള് എന്.എച്ച്.പെി.സേി സേവീകരിച  വരുന. കൂടാെത
സേവകാരയസേംരംഭകരായ രാമെക്കല്ോമെട് ൈപ്രവറ്റ് ലവിമെിറ്റഡ് – 2  െമെഗാവാട്ട് പെദ്ധതി
നടപ്പിലവാക്കി വരുന.  ഇതിനു പുരറോമെ പൊലവക്കാട്, ‘ോകാട്ടമെലവ’എന സ്ഥലവെത്ത 100 kW ോശഷിയുളള
െവര്ട്ടിക്കല്  വിന്ഡ്  ടര്ൈബന്  ജനോററ്റര്  സ്ഥാപെിക്കാനുളള  നടപെടി  െക.എസേ്.ഇ.ബി.എല്.
സേവീകരിചവരുന.
     െസേൗോരാര്ജ്ജ  ഉത്പൊദനം  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുനതിനായി  ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള  സേംസ്ഥാന
ഗവണ്വെമെനിെന പെദ്ധതിയാണ് െസേൗര. െസേൗര പെദ്ധതിയുെട വിശദാംശങ്ങള് താെഴ പെറയുന.

െസേൗര  ഒക്ടനാംഘട്ട  പെദ്ധതിയില്  െസേൗര  ഒക്ടനാം  ഘട്ട  പെദ്ധതിയില്  എല്ലാ  താരിഫെ്
വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഉപെോഭാക്താക്കള്ക്ക് പെങ്കാളികളാകാവുനതാണ്. ഇതില് മൂന് ോമൊഡലുകളാണ്
ഉള്ളത്. ോമൊഡല് 1,2 എനിവ KSEBL മുതല് മുടക്കില് 28MW ആണ് നടപ്പാക്കുനത്. [ോമൊഡല് 3-
ല്  Consumers-െന മുതല് മുടക്കില്  22MW ആണ്സോധയമൊക്കുനത്.  ോമൊഡല്  1-ല് സ്ഥാപെിക്കുന
നിലവയത്തിെന  10%  ഊര്ജ്ജ ഉത്പൊദനം ഉപെോഭാക്താവിന് തെന ഉപെോഭാഗത്തില് കുറവ് െചെയ
നല്കുന.  ോമൊഡല്  2-ല്  ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന  ഊര്ജ്ജം  ഉപെോഭാക്താവിന്  ോസോളാര്  താരിഫെില്
ഉപെോയാഗിക്കാവുനതാണ്.  ോമൊഡല്  3  ഉപെോഭാക്താവ്  മുതല്  മുടക്കുന  പെദ്ധതിയാണ്.
നിലവയത്തില് നിനമുള്ള ഊര്ജ്ജം ഉപെോഭാക്താവിന് ലവഭിക്കുന.  ഉപെോഭാകത്തിനുോശഷമുള്ള 



ഊര്ജ്ജം ോശഷിക്കുനത് KSEBL –െന െനറ്റ് മെീറ്റര് അടിസ്ഥാനത്തില് ബില്ല് െചെയ്യുന.    
ഒക്ടനാം ഘട്ടത്തില് 27.1MW ശഷിയുെട വര്ക്ക് ഓഗ്മര്ഡര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 9.437MW-

െന നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിക്കുകയും െചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ഒക്ടനാംഘട്ടം ഡിസേംബര് 31-ഓഗ്മടുകൂടി പൂര്ത്തിയാക്കാന് ലവക്ഷയമെിടുന. 

സേബ്സേിഡി ോപ്രാഗ്രാം
രണ്ടാംഘട്ട  സേബ്സേിഡി  ോപ്രാഗ്രാമെില്  ഗാര്ഹിക  ഉപെോഭാക്താക്കള്ക്കാണ്

പെെങ്കടുക്കാനാവുക.  ഈ പെദ്ധതിയുെട ഭാഗമൊയി  1  മുതല്  3  KW ോശഷിവെരയുള്ള നിലവയങ്ങള്ക്ക്
40%   സേബ്സേിഡിയും  3-ന് മുകളില്  10  kW  വെര ോശഷിയുള്ള നിലവയങ്ങള്ക്ക് ആദയ  3  kW –ന്
40% തുടര്ന്, 20% സേബ്സേിഡി എന രീതിയിലവാണ് ോകന്ദ്രസേര്ക്കാര് ധനസേഹായം നല്കുനത്. 

സോമ്പത്തിക സേൗകരയമെില്ലാത്ത ഉപെോഭാക്താക്കെളകൂടി ഈ പെദ്ധതിയുെട ഭാഗമൊക്കാന് മൂന്
തനതായ ോമൊഡലുകളുടം  KSEB  ഒക്ടരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതില് ആെക മുതല് മുടക്കിെന  12%, 20,  25%
എനിങ്ങെന  മുടക്കാവുന  മൂന്  ോമൊഡലുകളാണ്  KSEBL  മുോനാട്ട്  വച്ചിരിക്കുനത്.  ഇതില്
ഭാഗഭാക്കാവുനവര്ക്ക് മുതല് മുടക്കിെന ോതാതനുസേരിചം ഉത്പൊദിപ്പിക്കുന ൈവദയുതിയുെട  25%
മുതല് 50% വെര വിഹിതം ലവഭിക്കും. 

രണ്ടാം  ഘട്ട    സേബ്സേിഡി  പെദ്ധതിയില്  2019-20  വര്ഷത്തില്  10.MW  ോശഷി  വര്ക്ക്
ഓഗ്മര്ഡര്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  292  നിലവയങ്ങള്  (1065KW)  പൂര്ത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  2020-21
വര്ഷോത്തക്കുള്ള എം പൊനല് ലവിസ്റ്റ് 2021 ജൂലൈലവ മൊസേത്തില് പ്രസേിദ്ധീകരിച. 
ഏറ്റഴ് ോകാണ്ട്രാക്ടര്മൊരാണ് ഇതില് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇതില്  നിനം  23.6  MW-െന  വര്ക്ക്  ഓഗ്മര്ഡര്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  കൂടാെത  3KW-ല്
താെഴയുള്ള  നിലവയങ്ങള്ക്കായി  കൂടുതല്  ോകാണ്ട്രാക്ടര്മൊെര  ലവഭിക്കുനതിനായി  െസേപ്റ്റംബര്
മൊസേത്തില് ഒക്ടരു െടന്ഡര്കൂടി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 പുരനരുപെോയാഗ  ഊർജ്ജ പെദ്ധതികൾ സേംസേ് ഥാനത്ത്  നടപ്പിലവാക്കുനതിെന ഭാഗമൊയി
െചെറുകിട ജലവ ൈവദയുത പെദ്ധതികളുടെട നടത്തിപ്പിനാണ് ഇ.എം സേി കഴിഞ്ഞ കാലവങ്ങളിൽ കൂടുതൽ
ശ്രദ്ധ ോകന്ദ്രികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2012-ൽ സേംസ്ഥാന െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതി നയപ്രകാരം 2016-
17 കാലവയളവില് െമൊത്തം 47.4 െമെഗാവാട്ട് സ്ഥാപെിതോശഷിയുള്ള 20 (IPP only)വിവിധ  െചെറുകിട
ജലവൈവദയുത  പെദ്ധതികള്  'ബൂട്ട്'  (BOOT)  അടിസ്ഥാനത്തില്  നടപ്പിലവാക്കാന്  ോവണ്ടിയുള്ള
അനുമെതി  സേർക്കാർ  നല്കിയിരുന.  പ്രസ്തുത  സേര്ക്കാര്  ഉത്തരവിോന്മല്  കൂടുതല്
വിശദീകരണോത്താടുകൂടി  2021-ല്  ഉത്തരവ്  പുരറെപ്പടുവിച.  പുരതിയ ഉത്തരവ് വനതിന് ോശഷം
ഇടത്തനാല്കുത്ത് (0.5 MW), മുള്ളരിങ്ങാട് (0.15 MW), ബാലവന്ോതാട് (0.25 MW), മെന്തന്െപൊട്ടി (3
MW),  പെഴുക്കക്കാനം (2  MW)  എനീ  പെദ്ധതികളുടമൊയി മുോനാട്ട് ോപൊകാൻ സോോങ്കതികമൊയും,
സോമ്പത്തികമൊയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉെണ്ടന് പെദ്ധതി സേംരംഭകർ 
.എം.സേിെയ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന പെദ്ധതികളായ ആറ്റെലവ I (6 MW), ആറ്റെലവ II (6 MW),
കാങ്ങാപ്പുഴ  (0.75  MW)  കളുടെട  സേംരംഭകർ  സേർക്കാരിോലവക്കുള്ള  അപ്പ്ഫ്രണ്ട്  പ്രീമെിയം  തുക
അടയ്ക്കുകയും  ഉടെന  തെന  ഇംപ്ലിെമെോനഷന്  എഗ്രിെമെന്  ഒക്ടപ്പ്  വയ്ക്കുനതുമൊണ് എന്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന പെദ്ധതികളുടെട സേംരംഭകരിൽ ചെിലവർ ോകാവിഡ് 19 ോലവാക്ക് ഡൗൺ
കാരണം സോമ്പത്തിക െഞെരുക്കത്തിലവായതിനാൽ  ഇംപ്ലിെമെോനഷന് എഗ്രിെമെന് ഒക്ടപ്പ്  വയ്ക്കുവാൻ
ഫെര്ോലവാങ്ങ്കര  (0.35  MW),  കാഞ്ഞിരപ്പുഴ  (1  MW),  കിള്ളിക്കല്ല്  (3  MW),  കുളിരാമുട്ടി  (3  MW),
ഓഗ്മനിപ്പുഴ (1.5 MW), ോപെരുവ (2 MW), ഉരുട്ടിപ്പുഴ (1 MW), മെന്തൻെപൊട്ടി (3 MW), വളോന്താട് (3 MW)
പെദ്ധതികളുടെട സേംരംഭകർ കൂടുതൽ സേമെയം വീണ്ടും ആവശയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
           അോതാെടാപ്പം കനാലുകളിെലവ ഒക്ടഴുക്കില്നിന്  (ൈഹോഡ്രാൈകനറ്റിക്ക് സോോങ്കതികം)
ൈവദയുതി  ഉല്പാദിപ്പിക്കുനതിനുള്ള  സോധയതാപെഠനവും  ൈപെലവറ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  പെദ്ധതി
നിര്മ്മാണവും  ലവക്ഷയമെിട്ട്  Expression  of  Interest  (EOI)  വിളിച്ച്  ോയാഗയരായ  സേംരംഭകെര
തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്.  അതുമൊയി  ബന്ധെപ്പട്ട്  ൈപെലവറ്റ്  പെദ്ധതി  ആരംഭിക്കുവാനുള്ള
തുടർനടപെടികൾ  സേവീകരിച  വരുന.   ൈപെലവറ്റ്  പെദ്ധതിയുെട  സോധയത  മെനസ്സിലവാക്കിയ  ോശഷം
ഉചെിതമൊയ കനാലുകളില് കൂടുതല് ൈഹോഡ്രാ ൈകനറ്റിക്  പെദ്ധതികള്  നടപ്പിലവാക്കുനതിനുള്ള
നടപെടി സേവീകരിക്കും. കൂടാെത പെിോക്കാ/ൈമെോക്രാ ൈഹോഡ്രാ/ൈമെോക്രാ വിൻഡ്/ൈഹബ്രിഡ് പെവർ
ോപ്രാജക്റ്റുകളുടെട സോോങ്കതികവിദയകള്/ആശയങ്ങള് എനിവയുെട സോധയതാപെഠനത്തിനും ൈപെലവറ്റ്
െഡോമൊണ്ോസ്ട്രഷനും ോവണ്ടി  14.09.2021  -ൽ  EMC  താത്പെരയപെത്രം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.  RESCO/ EPC
ോമൊഡലവിൽ ോകരളത്തിെലവ അനുോയാജയമൊയ സ്ഥലവങ്ങളിൽ 1 മുതല് 50 കിോലവാവാട്ട് ോശഷിയുള്ള 



പെിോക്കാ/  ൈമെോക്രാ-ൈഹോഡ്രാ/  ൈമെോക്രാ  വിൻഡ്/  ൈഹബ്രിഡ്  പെവർ  ോപ്രാജക്ടുകളുടെട
സോധയതയ്ക്കുള്ള  പെഠനവും  ൈപെലവറ്റ്  ഇൻസ്റ്റാോളഷനും  ആണ്  ലവക്ഷയം.  വിജയകരമൊയ  ൈപെലവറ്റ്
പെദ്ധതിയുെട  മൊതൃകയില്  സോധയമൊയ  ഇടങ്ങളില്  ഘട്ടം  ഘട്ടമൊയി  െസ്പെഷയല്  പെര്പ്പസേ്
െവഹിക്കിള്, ോജായിന് െവഞ്ചവർ മുതലവായ മൊര്ഗങ്ങളിലൂെട കൂടുതല് പെദ്ധതികള് നടപ്പിലവാക്കും. പുരതു
ആശയങ്ങള്ക്ക് ോപ്രാത്സാഹനം നല്കാന് ഉോദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പെദ്ധതിയില് ലവഭയമൊകുന സോോങ്കതിക
വിദയ/ആശയങ്ങള്  എനിവ  ലവഭിക്കുന  മുറയ്ക്ക്  എം  സേി  പെരിോശാധിച്ച്  സേംസ്ഥാനത്തിലുള്ള
അനുോയാജയത  കണക്കിെലവടുത്ത്  മൂലവയനിർണ്ണയവും  ചുരുക്കപ്പട്ടികയും  എല്ലാ  മൊസേത്തിലും  ഒക്ടരു
നിശ്ചിത തിയതിയില് പ്രസേിദ്ധീകരിക്കാനും അതിലൂെട കൂടുതല് കൂടുതല് സോോങ്കതിക സോദ്ധയതകള്
ആരായാനും ലവക്ഷയമെിടുന.  െഡോമൊണ്ോസ്ട്രഷന് പെദ്ധതികൾ ഏറ്റെറ്റടുക്കാനുള്ള സോധയതെയക്കുറിച്ച്
സേമെയാസേമെയങ്ങളിൽ തീരുമൊനം എടുക്കുനതാണ് . 
     ഈ  സേർക്കാർ  അധികാരത്തിൽ  വനതിന്  ോശഷം  ആനക്കാംെപൊയിൽ  െചെറുകിട  ജലവ
ൈവദയുത പെദ്ധതി (8 MW) കമ്മീഷൻ െചെയ്യുകയും ഗ്രിഡിോലവക്ക് ൈവദയുതി ഉല്പാദനം ആരംഭിക്കുകയും
െചെയകഴിഞ.  അോതാെടാപ്പം  തെന  അരിപ്പാറ  െചെറുകിട  ജലവ  ൈവദയുത  പെദ്ധതി  (4.5  MW)
Commercial Date of Operation (COD)യ്ക്ക് കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അരിപ്പാറ പെദ്ധതി ഉടൻ തെന
ഉത് ഘാടനം നടത്താൻ സോധിക്കും

അോതാെടാപ്പം പൊരമ്പോരയതര ഊർജ്ജ പെദ്ധതികൾ സേംസ്ഥാനത്ത്  നടപ്പിലവാക്കുനതിെന
ഭാഗമൊയി  െചെറുകിട  ജലവ  ൈവദയുത  പെദ്ധതികളുടെട  നടത്തിപ്പിനാണ്  ഇ.എം.സേി  കഴിഞ്ഞ
കാലവങ്ങളിൽ  കൂടുതൽ  ശ്രദ്ധ ോകന്ദ്രികരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  2012-ൽ  സേംസ്ഥാന  െചെറുകിട  ജലവൈവദയുത
പെദ്ധതി നയപ്രകാരം 2016-17 കാലവയളവില് 47.4 െമെഗാവാട്ട് സ്ഥാപെിതോശഷിയുള്ള 20 (IPP only)
െചെറുകിട ജലവൈവദയുത പെദ്ധതികള് 'ബൂട്ട്' (BOOT) അടിസ്ഥാനത്തില് നടപ്പിലവാക്കാന് ോവണ്ടിയുള്ള
അനുമെതി  സേർക്കാർ  നല്കിയിരുന.  പ്രസ്തുത  സേര്ക്കാര്  ഉത്തരവിോന്മല്  കൂടുതല്
വിശദീകരണോത്താടുകൂടി  2021-ല്  ഉത്തരവ്  പുരറെപ്പടുവിച.  പുരതിയ ഉത്തരവ് വനതിന് ോശഷം
ഇടത്തനാല്കുത്ത് (0.5 MW), മുള്ളരിങ്ങാട് (0.15 MW), ബാലവന്ോതാട് (0.25 MW), മെന്തന്െപൊട്ടി (3
MW),  പെഴുക്കക്കാനം (2  MW)  എനീ  പെദ്ധതികളുടമൊയി മുോനാട്ട് ോപൊകാൻ സോോങ്കതികമൊയും,
സോമ്പത്തികമൊയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉെണ്ടന് പെദ്ധതി സേംരംഭകർ ഇ.എം.സേിെയ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി
വരുന പെദ്ധതികളായ  ആറ്റെലവ  I  (6  MW),  ആറ്റെലവ  II  (6  MW),  കാങ്ങാപ്പുഴ  (0.75 MW)  കളുടെട
സേംരംഭകർ  സേർക്കാരിോലവക്കുള്ള  അപ്പ്ഫ്രണ്ട്  പ്രീമെിയം  തുക  അടയ്ക്കുകയും  ഉടെന  തെന
ഇംപ്ലിെമെോനഷന്  എഗ്രിെമെന്  ഒക്ടപ്പ്  വയ്ക്കുനതുമൊണ് എന്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി  വരുന
പെദ്ധതികളുടെട  സേംരംഭകരിൽ  ചെിലവർ  ോകാവിഡ്  19  ോലവാക്ക്  ഡൗൺ  കാരണം  സോമ്പത്തിക
െഞെരുക്കത്തിലവായതിനാൽ  ഇംപ്ലിെമെോനഷന് എഗ്രിെമെന് ഒക്ടപ്പ് വയ്ക്കുവാൻ  ഫെര്ോലവാങ്ങ്കര  (0.35
MW), കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (1 MW), കിള്ളിക്കല്ല് (3 MW), കുളിരാമുട്ടി (3 MW), ഓഗ്മനിപ്പുഴ (1.5 MW), ോപെരുവ (2
MW),  ഉരുട്ടിപ്പുഴ  (1 MW),  വളോന്താട്  (3 MW)  പെദ്ധതികളുടെട സേംരംഭകർ കൂടുതൽ സേമെയം വീണ്ടും
ോചൊദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
   പെിോക്കാ/ൈമെോക്രാ  ൈഹോഡ്രാ/ൈമെോക്രാ  വിൻഡ്/ൈഹബ്രിഡ് പെവർ ോപ്രാജക്റ്റുകളുടെട
സോോങ്കതികവിദയകള് ആശയങ്ങള് എനിവയുെട സോധയതാപെഠനത്തിനും ൈപെലവറ്റ്
െഡോമൊണ്ോസ്ട്രഷനും ോവണ്ടി  14.09.2021  -ൽ EMC  താത്പെരയപെത്രം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.  RESCO/ EPC
ോമൊഡലവിൽ ോകരളത്തിെലവ അനുോയാജയമൊയ സ്ഥലവങ്ങളിൽ 1 മുതല്  50 കിോലവാവാട്ട്  ോശഷിയുള്ള
പെിോക്കാ/  ൈമെോക്രാ-ൈഹോഡ്രാ/  ൈമെോക്രാ  വിൻഡ്/  ൈഹബ്രിഡ് പെവർ ോപ്രാജക്ടുകളുടെട
സോധയതയ്ക്കുള്ള പെഠനവും ൈപെലവറ്റ്  ഇൻസ്റ്റാോളഷനും ആണ് ലവക് ഷയം.  ഊർജ്ജ  ക്ഷമെത
ഉൾെപ്പെടയുള്ള നൂതന ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രോതക പെരിഗണ നൽകിെക്കാണ്ടാണ് ഇ.എം.സേി ഈ
താത്പെരയപെത്രം ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിജയകരമൊയ ൈപെലവറ്റ്  പെദ്ധതിയുെട മൊതൃകയില് സോധയമൊയ 
ഇടങ്ങളില്  ഘട്ടം  ഘട്ടമൊയി  െസ്പെഷയല്  പെര്പ്പസേ്  െവഹിക്കിള്,  ോജായിന്  െവഞ്ചവർ  മുതലവായ
മൊര്ഗങ്ങളിലൂെട കൂടുതല് പെദ്ധതികള് നടപ്പിലവാക്കും.  പുരതു ആശയങ്ങള്ക്ക് ോപ്രാത്സാഹനം നല്കാന്
ഉോദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള  ഈ  പെദ്ധതിയില്  ലവഭയമൊകുന  സോോങ്കതിക  വിദയകള്/ആശയങ്ങള്  എനിവ
ലവഭിക്കുന മുറയ്ക്ക് ഇ.എം സേി പെരിോശാധിച്ച്  സേംസ്ഥാനത്തിലുള്ള അനുോയാജയത കണക്കിെലവടുത്ത്
മൂലവയനിർണ്ണയവും  ചുരുക്കപ്പട്ടികയും  എല്ലാ  മൊസേത്തിലും  ഒക്ടരു  നിശ്ചിത  തീയതിയില്
പ്രസേിദ്ധീകരിക്കാനും അതിലൂെട കൂടുതല്  സോോങ്കതിക സോദ്ധയതകള് ആരായാനും ലവക്ഷയമെിടുന.
െഡോമൊണ്ോസ്ട്രഷന്  പെദ്ധതികൾ  ഏറ്റെറ്റടുക്കാനുള്ള  സോധയതെയക്കുറിച്ച്  സേമെയാസേമെയങ്ങളിൽ
തീരുമൊനം എടുക്കുനതാണ് . 



                  36.7  െമെഗാവാട്ട് ോശഷിയുള്ള സേൗോരാര്ജ്ജ പ്ലാന്റുകളാണ് വിവിധ പെദ്ധതികളിലൂെട
അെനര്ട്ട്  ഇതുവെര സ്ഥാപെിച്ചിട്ടുള്ളത് .  ഇതില്  20.3  െമെഗാവാട്ട്  െക.എസേ്.ഇ.ബി.എല് ഗ്രിഡ്
ബന്ധിതവും, 16.4  െമെഗാവാട്ട് ബാറ്ററി ോശഖേരണ സേംവിധാനമുള്ള  ഓഗ്മഫെ് ഗ്രിഡ്  പ്ലാന്റുകളുടമൊണ്.
ഇതില്  ആെക  29.12  െമെഗാവാട്ട്  15,299  വീടുകളില്  ഗാര്ഹിക  ആവശയത്തിനാണ്
ഉപെോയാഗിക്കുനത്. 361  സ്ഥാപെനങ്ങളിലവായി ആെക  5.58  െമെഗാവാട്ട് ോശഷിയുള്ള സേൗോരാര്ജ്ജ
പ്ലാന്റുകളാണ്  അെനര്ട്ട്  മുോഖേന  സ്ഥാപെിച്ചിട്ടുള്ളത് .  ഇത്  ആ  സ്ഥാപെനങ്ങളിെലവ  ൈവദയുതി
ആവശയത്തിനാണ്   ഉപെോയാഗിക്കുനത്.   ഇതില്  സേര്ക്കാര്  ഓഗ്മഫെീസുകള്.  െപൊതുോമെഖേലവാ
സ്ഥാപെനങ്ങള്, സ്കൂളുടകള്, ആശുപെത്രികള്, വയാപൊര സ്ഥാപെനങ്ങള് എനിവ ഉള്െപ്പടുനതാണ്.  

രണ്ട് െമെഗാവാട്ട്  ോശഷിയുള്ള സേംസ്ഥാനെത്ത ആദയെത്ത ശൃഖേലവാബന്ധിത  (IPP  ോമൊഡൽ)
ോസോളാർ  പെവർ  പ്ലാന്  പൊലവക്കാട്  കുഴൽമെന്ദത്ത്  അെനർട്ടിെന  സേവന്തമൊയുള്ള  സ്ഥലവത്ത്
സ്ഥാപെിച്ച് ൈവദയുതി െക.എസേ്..ബി ഗ്രിഡിോലവക്ക് നൽകി വരുന.  ഇതുവെര 120 ലവക്ഷം യൂണിറ്റ്
ൈവദയുതി െക.എസേ്.ഇ.ബി യുെട ഗ്രിഡിോലവക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

നിലവവില്  ൈവദയുതി  എത്താത്ത  വിദൂരസ്ഥലവങ്ങളിെലവ  18  അംഗന്വാടികളില്  ൈവദയുതി
ആവശയത്തിനായി  അെനര്ട്ട്  മുോഖേന  ോസോളാര്  സേംവിധാനം  സ്ഥാപെിക്കുനതിന്  സേംസ്ഥാന
വനിതാ  ശിശു വികസേന വകുപ്പ്   നടപെടി  സേവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അെനര്ട്ട്   സ്ഥലവ പെരിോശാധനയും,
െടണ്ടര് നടപെടിയും പൂര്ത്തിയാക്കി. 

ൈവദയുതി എത്താത്ത വിദൂരസ്ഥലവങ്ങളിെലവ 74 ആദിവാസേി ോകാളനികളിെലവ പെഠന മുറികള്ക്ക്
ആവശയമൊയ  ൈവദയുതി  ലവഭയമൊക്കുനതിനായി  ോസോളാര്  സേംവിധാനം  സ്ഥാപെിക്കുനതിന്
സേംസ്ഥാന  പെട്ടികവര്ഗ്ഗ  വികസേന  വകുപ്പ്  അെനര്ട്ടിെന  ചുമെതലവെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിെന
അടിസ്ഥാനത്തില്  ഈ  സ്ഥലവങ്ങള്  സേന്ദര്ശിച്ച്  ഫെീസേിബിലവിറ്റി  റിോപ്പാര്ട്ട്  തയ്യാറാക്കിയതിെന
അടിസ്ഥാനത്തില്  61  ോകാളനികളിലവായി  5  കിോലവാവാട്ട്  വീതം  ോശഷിയുള്ള  സേൗോരാര്ജ്ജ
പ്ലാന്റുകള് (ആെക 305 കിോലവാവാട്ട്) സ്ഥാപെിക്കുനതിനുള്ള നടപെടി സേവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

കൂടാെത  അെനര്ട്ടിെന  വിവിധ  പെദ്ധതികളില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  സേര്ക്കാര്/െപൊതുോമെഖേലവ
സ്ഥാപെനങ്ങളില്  സേൗോരാര്ജ്ജ  നിലവയങ്ങള്  സ്ഥാപെിക്കുന  പ്രവര്ത്തനവും  നടത്തുന.  ഇതിെന
ഭാഗമൊയി  ഒക്ടനാം  ഘട്ടെമെന നിലവയില് ഏറ്ററണാകുളം  ജില്ലയിെലവ  48  ോപൊലവിസേ്  ോസ്റ്റഷനുകളില്
അെനര്ട്ട് സേൗോരാര്ജ്ജ  നിലവയങ്ങള്  സ്ഥാപെിച. 

സേംസ്ഥാനത്ത്  സേര്ക്കാര്  സ്ഥാപെനങ്ങളില്  ബാറ്ററി  സേംഭരണോത്താടുകൂടിയ  സേൗോരാര്ജ്ജ
നിലവയം  സ്ഥാപെിക്കുന  ോകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പെദ്ധതി  അെനര്ട്ട്  മുോഖേന  നടപ്പിലവാക്കിവരുന.
എം.എന്.ആര്.ഇ നിശ്ചയിക്കുന െബഞ്ച്മൊര്ക്ക് വിലവോയാ, മെത്സരാധിഷ്ഠിത പ്രക്രിയ വഴി ലവഭിക്കുന
വിലവോയാ  ഇതില്  ഏറ്റതാോണാ  കുറവ്  അതിെന  30%  ആണ്  സേബ്സേിഡിയായി  ോകന്ദ്രം
നല്കുനത്.  സേംസ്ഥാനത്ത്  64  സേര്ക്കാര് സ്ഥാപെനങ്ങളില് ഈ പെദ്ധതി പ്രകാരം  316  കിോലവാ
വാട്ട് ോശഷിയുള്ള സേൗോരാര്ജ്ജ നിലവയം സ്ഥാപെിക്കുന പ്രവര്ത്തി പൂര്ത്തിയാക്കി.

ഇടുക്കി  ജില്ലയിെലവ  രാമെക്കല്ോമെടില്  സേൗോരാര്ജ്ജവും,   കാറ്റില്  നിനള്ള  ഊര്ജ്ജവും
പ്രോയാജനെപ്പടുത്തി  ബാറ്ററി  സേംഭരണോത്താടുകൂടിയുള്ള  അക്ഷയ  ഊർജ്ജ  പൊർക്കിെന  ആദയ
ഘട്ടമൊയി  ഒക്ടരു  െമെഗാവാട്ട്  ോശഷിയുള്ള  െസേൗോരാർജ്ജ  പെവർ  പ്ലാനിൽ  500  കിോലവാവാട്ടിെന
നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച.   അെനർട്ട്  സേി-ഡാക്കുമൊയി  ോചെർന് നടപ്പാക്കുന ഈ പെദ്ധതിയുെട
ഭാഗമൊയി തോദ്ദേശീയമൊയി ഗ്രിഡ്-ൈറ്റ ഇൻവർട്ടർ സോോങ്കതികവിദയ വികസേിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലവക്ട്രിക്കൽ
ഇൻസ്പെക്ടോററ്റിെന പെരിോശാധന പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഇത് കമ്മീഷൻ െചെയ്യാൻ സോധിക്കും.  തുടർന്
500 കിോലവാവാട്ട് െസേൗോരാർജ്ജ പൊനലുകൾ കൂടി കൂട്ടിോച്ചർത്ത് ഒക്ടരു െമെഗാവാട്ട് പ്ലാന് ഡിസേംബര്
മൊസേത്തിനുള്ളിൽ  പൂർത്തീകരിക്കുനതാണ്.  പൊര്ക്കിെന  ോശഷി  മൂന്  െമെഗാവാട്ടായി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുനതാണ്.  


