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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 191 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജല ൈവദ�ത നിലയ��െട നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ ജി �ീഫൻ, 

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) 

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

(എ)

േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  ലിമി�ഡിെ�
ജലൈവദ�ത പ�തികൾ മി�വ�ം പഴ�ം
െച�വയായതിനാൽ അ�രം നിലയ��െട
നവീകരണ�ിന് പരിപാടി�േ�ാ;

(എ) ഡാ�ക�െട �ര��ം �വർ�ന��ം

െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി േക�ജല
ക�ീഷെ� സാേ�തിക േമൽേനാ��ി�ം

േലാകബാ�ിെ� സാ��ിക സഹായ�ാ�ം

ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷൻ & ഇം�വ്െമ�് േ�ാജ�്
(DRIP) നട�ാ�ി വ��. േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്  ലിമി�ഡിെ� പഴയ
ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നവീകരണ
�വർ�ന�ൾ നട� വരികയാണ്. ഈ വകയിൽ
നവീകരണ �വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി�

പ�തികൾ �വെട േചർ��. 1. ഇ��ി
ജലൈവദ�ത പ�തി 1st stage (3x130 MW)
R&M 2. േഷാളയാർ ജലൈവദ�ത പ�തി
(3x18xMW) R&M 3. േഷാളയാർ െപൻേ�ാ�്
നവീകരണ പ�തി 4. െപാരി�ൽ��് (4x8 MW
to 4x9 MW) RMU 5. െപാരി�ൽ��്

െപൻേ�ാ�് നവീകരണപ�തി ഇവ �ടാെത
���ാടി (3x25 MW to 3x27.5 MW) പ�തി�െട
നവീകരണ �വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��.

(ബി) 2011-16 കാലയളവിൽ �ട�ി�ിട� ഏെത�ാം
പ�തികളാണ് കഴി� സർ�ാർ
�നരാരംഭി�െത�ം അവ�െട
�ർ�ീകരണ�ിനായി നട�വ��
�വർ�ന��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2011-16 കാലയളവിൽ നിർ�ാണം �ട�ി�ിട�
െതാ�ിയാർ ജലൈവദ�തി പ�തി (40MW/99Mu)
06.04.2018-�ം െച�ളം ആെ�േ�ഷൻ �ീം (85
Mu) 18.03.2019-�ം കഴി� സർ�ാർ
�നരാരംഭി�ി��്. �ടാെത, ചാ�ൻ േകാ�നട – II
(6Mw-14.76Mu) �നരാരംഭി�ക�ം പണി
�ർ�ിയാ �ക�ം െച�ി��്. പളളിവാസൽ
വി�ലീകരണ പ�തി (2x30 െമഗാവാ�്)
�ട�ി�ിട� േജാലികൾ Re-Tender-�െട
�നരാരംഭി�ക�ം അ�� വർഷം െമയ്
മാസേ�ാ��ടി �ർ�ിയാ��തി�ളള

നടപടിക�ം എ��ി��്. ��ത കാലയളവിെല
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െപാരി�ൽ��് െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി
(24MW) �െട നിർ�ാണം �േരാഗമി�കയാണ്.
ഇേ�ാൾ പ�തി�െട 95.94 ശതമാനം പണി
�ർ�ിയായി��്. 2022 ജ�വരി ആദ� ആ�യിൽ

തെ� െമ�ാനി�ൽ �ി�ിംഗ് നട�ി പ�തി
�ർ�ീകരണ�ിേല�് എ�ി�ാ�ളള തീ�
�മ�ിലാണ്. 2012-ൽ സം�ാന െച�കിട
ജലൈവദ�ത പ�തി നയ�കാരം 2013-14
കാലയളവിൽ െമാ�ം 110.45 െമഗാവാ�്
�ാപിതേശഷി�� 25 വിവിധ െച�കിട
ജലൈവദ�ത പ�തികൾ '��്' (BOOT)
അടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി��
അ�മതി സർ�ാർ ഇ.എം.സി വഴി ന�ിയി��.
ഈ അേലാ�് െച� പ�തികളിൽ നി�ം കഴി�
സർ�ാർ (2016-21) കാലയളവിൽ പാതംകയം (8
MW) �ർ�ിയാ�ി �ിഡിൽ ൈവദ�തി
എ�ി�ക�ം. ആന�ാംെപായിൽ (8 MW),
അരി�ാറ (4.5 MW) എ�ീ പ�തികൾ
�ർ�ികരണ�ിെ� അവസാന ഘ��ിൽ

എ�ക�ം െച�ി��്.

(സി) സം�ാന�് ഇനി �ഹദ് ജലൈവദ�ത
പ�തിക�െട സാധ�ത �റവായതിനാൽ െച�കിട
പ�തികൾ �ാവർ�ികമാ��തി�ം ഇ��ിയിൽ
ര�ാം ൈവദ�ത നിലയം �ാപി��തി�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിനായി
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) താെഴ പറ�� പ�തിക�െട നിർ�ാണ
���ികൾ �േരാഗമി� വ�� (a) പഴ�ിസാഗർ
7.5 െമഗാവാ�് - 25.16 Mu - ക�ർജി� (b)
െപ�വ�ാ�ഴി 6 െമഗാവാ�് - 24.7 Mu -
േകാഴിേ�ാട്  (c) �ത�ാൻെക�് – 23 െമഗാവാ�് -
83.5 Mu (d) െപാരി�ൽ��് 24 െമഗാവാ�് -
45.02Mu (e) ചാ�ൻേകാ�നട േ�ജ്  – II, 6
െമഗാവാ�് - 14.76 Mu (f) ചി�ാർ േ�ജ്  – I – 24
െമഗാവാ�് - 76.45 Mu (g) െതാ�ിയാർ - 40
െമഗാവാ�് - 99Mu (h) പളളിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ
- 60 െമഗാവാ�് - 153.9 Mu (i) െച�ളം
ആെ�േ�ഷൻ - 85 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) �വാരംേതാട്  – 3 െമഗാവാ�് –
5.88Mu (d) ആന�യം – 7.5 െമഗാവാ�് –
22.83Mu (3) താെഴ പറ�� പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയ�ം
�ലെമ��് നടപടികൾ �േരാഗമി� വ���മാണ്
(a) വളാം േതാട്  – 7.5 െമഗാവാ�് – 15.29Mu (b)
െച�്കടവ് III – 7.5 െമഗാവാ�് – 16.65 Mu (c)
ചാ�ൻേകാ�നട I – 5 െമഗാവാ�് – 12.06 Mu (d)
പ��ടവ് – 4 െമഗാവാ�് – 10.34 Mu (e)
അ�ർെശ�ളം – 24 െമഗാവാ�് – 53.22 Mu (f)
ലാ�ം – 3.5 െമഗാവാ�് – 12.13 Mu (g) മാർമല –
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7 െമഗാവാ�് – 23.02 Mu (h) പീ�ാട്  – 3 െമഗാവാ�്
– 7.74 Mu (i) െവേ�ൺ ക�ാർ - 5 െമഗാവാ�് –
17.21 Mu (j) േദവിയാർ - 24 െമഗാവാ�് – 25.94
Mu �ടാെത 13 ഓളം െച�കിട പ�തികൾ
സാധ�താ പഠന ഘ��ിലാണ്. ഇ��ിയിൽ ര�ാം
ൈവദ�തി നിലയം ആേലാചനയി��്.
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 �ഖാ�ിരം �േ�ാ�്
േപാ�കയാണ്. 2012-ൽ സം�ാന െച�കിട
ജലൈവദ�ത പ�തി നയ�കാരം 2016-17
കാലയളവിൽ െമാ�ം 47.4 െമഗാവാ�്
�ാപിതേശഷി�� 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�താപഠന�ം ൈ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 ഇ.എം.സി
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 പീേ�ാ / ൈ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
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താത്പര�പ�ം �ണി�ി��്. �� ആശയ�ൾ�്

േ�ാ�ാഹനം ന�ാൻ ഉേ�ശി�ി�� ഈ
പ�തിയിൽ ലഭ�മാ�� േ�ാജ�് നിർേ�ശ�ൾ/
ആശയ�ൾ ഇ.എം.സി പരിേശാധി�്
സം�ാന�ിെ� അ�േയാജ�ത കണ�ി
െല��് �ല�നിർ�യ�ം �����ിക�ം എ�ാ
മാസ�ി�ം ഒ� നി�ിത തീയതിയിൽ
�സി�ീകരി�ാ�ം അതി�െട ��തൽ
സാേ�തിക സാ��തകൾ ആരായാ�ം

ല��മി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


