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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 202 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ര�റ സൗേരാ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 

�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

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

(എ) അ� വർഷംെകാ�് സം�ാന�്

ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തിയിൽ പ�തി�ം
�ന�പേയാഗ േ�ാത�കളിൽ
നി�ായിരി�ണെമ�് ല��മി�ളള
�വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സൗേരാർ� പ�തിക�െട �ാപിതേശഷി

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 320 െമഗാവാ�ിെ�
സൗേരാർ� പ�തികൾ �ർ�ീകരി�. ഇതിെ�
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.
���രം, അഗളി, ക�ിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.െ� അധീനതയി�ളള
�ല�് 8 െമഗാവാ�ിെ� സൗേരാർ� നിലയം
�ാപി��തി�ളള ദർഘാ�കൾ �ണി�്
എ�ിെമ�് 20.01.2020ൽ ഒ�െവ�. പണി
�േരാഗമി� വ��. െവ�് ക�ടയിൽ 50
െമഗാവാ�് േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �മി
ഏെ����തി�ളള നടപടി �മ�ൾ �േരാഗമി�
വ��. ��ത പ�തി എൻ.എ� .്പി.സി ആണ്

നട�ിലാ��ത്. കാസർേഗാഡ്  ചീേമനിയിൽ
100MW �ൗ�് മൗ�ട്  േസാളാർ �ാ�്
�ാപി��തി�� �ലെമ��് �േരാഗമി��.
േകാ�യം ജി�യിൽ ഏ�മാ�ർ വിേ�ജിൽ
െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� �മിയിൽ
ആരംഭി�ിരി�� 1 െമഗാവാ�്
�ാപിതേശഷി�ളള �ിഡ്  ബ�ിത

സൗേരാർ� �ാ�് 2021-22 ൽ
�ർ�ീകരി�ാനാണ് പ�തിയി�ിരി��ത്.
ഇതിൽ നി�ം �തിവർഷം ഏകേദശം 14 ല�ം
�ണി�് ൈവദ�തി ഉൽ�ാദനമാണ്
ല��മി�ിരി��ത്. പാല�ാട്  ജി�യിെല
െന�ാറയി�ളള െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ�
അധീനതയി�ളള �മിയിൽ 1.5 െമഗാവാ�്
�ാപിതേശഷി�ളള സൗേരാർ� �ാ�്
നിർ�ാണ�ിനാ�ളള വർ�് ഓർഡർ 04.05.2021
ൽ നൽകിയി��്. ഇത് �കാരം 6
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മാസ�ി�ളളിൽ പ�തി �ർ�ിയാ�ാനാണ്

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

എം.എൻ.ആർ.ഇ.യിൽ നി�ം അ�മതി
ലഭ�മായി��്. 2000 �ിഡ്ബ�ിത പ�ക�െട
സൗേരാർ� വൽ�രണമാണ് ഇതിൽ
ല��മി�ി�ളളത്. കാർഷിക ആവശ��ിനാ�ളള

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

�േരാഗമി��. �ടാെത കാ�ിൽ നി�ം 74.1
െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉൽപാദി�ി��തിനാ�ളള
നടപടി സ�ീകരി�വ��. സൗേരാർ�ം, കാ�്,
ൈജവ ഊർ�ം എ�ിവയാണ് േകരള�ിൽ

ലഭ�മായി�ളള �ധാനെ�� �ന�പേയാഗ
േ�ാത�കൾ. ഇതിൽ �ലഭമായി ലഭി��
സൗേരാർ�െ� ന�െട ഊർ�
ആവശ��ിനായി �േയാജനെ����തി��
വിവിധ പ�തികളാണ് സം�ാന�് ആ��ണം

െച�് നട�ിലാ�ിവ��ത്. �ര��കാശ�ിൽ

നി�ം ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി��തി��
സംവിധാനമായ േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ ഇ�്
വീ�കളി�ം, �ാപന�ളി�ം

വ�ാപകമായിെകാ�ിരി�കയാണ്. കാർബൺ
രഹിത �ഷിയിട�ൾ എ� ല��േ�ാ��ടി

കാർഷിക ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി�വ��
പ�കൾ സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�്
മാ��തി�� PM-KUSUM പ�തി
സം�ാന�് വ�ാപകമാ��തി�ളള �വർ�നം
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ആരംഭി�ി��്. സം�ാനെ� േസാളാർ
പാന�കൾ �ാപി�ാൻ �ല സൗകര���
എ�ാ കർഷക�േട�ം പ�കൾ സൗേരാർ�
ൈവദ�തിയിേല�് മാ��തിന് ഈ ഇന�ിൽ

േവ�ിവ�� ൈവദ�തിയിൽ �ന�പേയാഗ
േ�ാത�ക�െട പ�് വർ�ി�ി��താണ്.
സൗേരാർ� �ാ�് േമഖലയിൽ െറേ�ാ -
റിന�വബിൾ എനർജി സർ�ീസ്  ക�നി
(റിന�വബിൾ എനർജി േസവന ദാതാവ്) േമാഡൽ
പ�തി സം�ാന�് അെനർ�് �േഖന
നട�ിലാ��താണ്. സർ�ാർ-െപാ�േമഖല
�ാപന�ൾ സൗേരാർ� വ�രി��തിെ�
ഭാഗമായി അെനർ�ിെ� പ�തിയി�ൾെ���ി

സൗര ൈവദ�ത നിലയം �ാപന�ളിൽ

�ാപി�ക�ം �ടർ�് ഉത്പാദി�ി��
ൈവദ�തി നി�ിത നിര�ിൽ അതാത്
�ാപന�ൾ�് ലഭ�മാ�ക�ം െച��താണ്
പ�തി. െറേ�ാ മാ�കയിൽ സൗര ൈവദ�ത
നിലയം �ാപി��തി�െട �ന�പേയാഗ
േ�ാത�ക�െട വിനിേയാഗം
വർ�ി�ി�ാ��താണ് . ഇല�ിക് കാ�ക�െട
ഉപേയാഗം വർ�ി� വ��തിനാൽ
ഇവ�ാവശ�മായ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കൾ
വ�ാപകമാ��താണ്. ഇത് സം�ാനെ�

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം വർ�ി�ി��താണ്.
ആയതിനാൽ ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�കളിൽ
ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന് േസാളാർ �ാ�കൾ
�ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ �ല

ലഭ�ത�� േ�ഷ�കളിൽ ഇതിനാ�� പ�തി
അെനർ�് �േഖന നട�ിലാ��താണ്. കാ�ിൽ
നി�ം ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി�വാൻ കഴി��
അളവിൽ കാ�ിെ� ലഭ�ത�� ��തൽ �ല�ൾ

കെ���തി�േവ�ി�� പഠന
�വർ�ന�ൾ അെനർ�് �േഖന നട�ിവ��.
അ�േയാജ�മായി കെ��� �ല�ളിൽ

സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട കാ�ാടി പാട�ൾ
�ാപി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്. സം�ാന�് തിരമാലയിൽ
നി�ം ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി��തി�ം,
ൈഹ�ജൻ ഇ�നം ഗതാഗത രംഗ�് 
�േയാജനെ����തി�ം ഉ� സാധ�തക�ം
പരിേശാധി�വ��.

(ബി) ആയിരം െമഗാവാ�് സൗേരാർ�ം ല��മി��
സൗര പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയിരം െമഗാവാ�് സൗേരാർ�ം സം�ാനെ�

ൈവദ�ത �ംഖലയിൽ ��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി��
പ�തിയായ സൗര�െട ഭാഗമായി 500 െമഗാവാ�്
�ര�റ നിലയ�ളിൽ നി�ം േശഷി�� 500
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െമഗാവാ�് േസാളാർ പാർ�്, സ�കാര� സംരംഭകർ,
േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ എ�ി�െന�ം
ൈകവരി�ാ�ളള �വർ�ന�ളാണ്

നട�വ��ത്. 'സൗര' ഒ�ാംഘ� പ�തിയിൽ
എ�ാ�രം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

പ�ാളികളാകാ��താണ്. ഇതിൽ ��്
േമാഡ�കളാ�ളളത്. േമാഡൽ 1,2 എ�ിവ
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �തൽ �ട�ിൽ (28
െമഗാവാ�്) ആണ് നട�ാ��ത്. േമാഡൽ 3
ഉപേഭാ�ാവ് �തൽ �ട�� 22 െമഗാവാ�്
പ�തിയാണ്. 28 െമഗാവാ�ിെ� െക.എസ് .ഇ.ബി.
ലിമി�ഡിെ� �തൽ �ട�ിൽ 25.923 െമഗാവാ�ിന്
2702 നിലയ�ൾ�് നിലവിൽ വർ�് ഓർഡർ
നൽകിയി��്. കൺസ�മർ പണം �ട�� 22
െമഗാവാ�് പ�തിയിൽ 2276 കൺസ�േമ�ിന്
േമാഡൽ 3 ൽ ൈഫനൽ സർേ�
�ർ�ിയാെയ�ി�ം 1.2 െമഗാവാ�ിെ� 84
ഉപേഭാ�ാ�ൾ മാ�മാണ് �േ�ാ�് വ�ി�ളളത്.
ഇ��കാരം ഒ�ാംഘ��ിൽ ആെക 27.123
െമഗാവാ�് (25.923+1.2MW) േശഷി�െട 2786
നിലയ�ൾ�് വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്. ഇത്
ഡിസംബർ 31 ഓ��ടി �ർ�ിയാ�ാൻ

ല��മി��. ഈ ഒ�ാംഘ��ിൽ 9.43
െമഗാവാ�ിൽ 1264 നിലയ�ൾ �ർ�ീകരി�ി��്.
ര�ാംഘ� സ�ിഡി പ�തിയിൽ 10.204
െമഗാവാ�് േശഷി�് 2956 ൈസ�കൾ�് വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. ഇതിൽ 299 നിലയ�ൾ
(1250 കിേലാവാ�്) �ർ�ീകരി�ി��്. 2020-21
വർഷേ��ളള എംപാനൽ ലി�് �സി�ീകരി�.
ഏഴ്  േകാൺ�ാ�ർമാരാണ് ഇതിൽ ഉൾെ��ി�ളളത്.
ഇതിൽ നി�ം 23.6 െമഗാവാ�്, 5220
ൈസ�കൾ�് വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
�ടാെത 3 കിേലാവാ�ിൽ താെഴ�ളള
നിലയ�ൾ�ായി ��തൽ േകാൺ�ാ�ർമാെര
ലഭി��തിനായി െസപ്�ംബർ മാസ�ിൽ ഒ�
െടൻഡർ �ടി �ണി�ി��്.

(സി) ജന��െട അ��ലമായ �തികരണം പരിഗണി�്
�ര�റ സൗേരാർ��ാ�് നിർ�ാണ�ിൽ

��തൽ ക�നികെള ഉൾെ���ി �ാ�്
നിർ�ാണം ത�രിതെ���ാൻ

നടപടിെയ��ി�േ�ാ; �ര�റ സൗേരാ�
പ�തിയിൽ �ണേഭാ�ാ�ൾ��ാ��

േന��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ര�ാംഘ� പ�തിയിൽ ��തൽ ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� േവ�ി 2020-21
വർഷേ��ളള എം-പാനൽ ലി�് �ൈല
മാസ�ിൽ �സി�ീകരി�. നിലവി�ളള 3
േകാൺ�ാ�ർമാർ�് �റേമ ഏഴ്
േകാൺ�ാ�ർമാരാണ് ഇതിൽ ഉൾെ��ി�ളളത്.
�ടാെത ജന��െട അ��ല �തികരണം
പരിഗണി�  ്സൗര ര�ാംഘ� സ�ിഡി
പ�തിയിൽ ��തൽ രജിേ�ഷൻ െച�ി�ളള 3
കിേലാവാ�ിൽ താെഴ�ളള നിലയ�ൾ�ായി
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��തൽ േകാൺ�ാ�ർമാെര ലഭി��തിനായി
െസപ്�ംബർ മാസ�ിൽ ഒ� െടൻഡർ �ടി
�ണി�ി��്. േന��ൾ 'സൗര' ഒ�ാംഘ�
പ�തിയിൽ േമാഡൽ 1,2 എ�ിവ െക.എസ് .ഇ.ബി
�തൽ�ട�ിലാണ് നട�ാ��ത്. േമാഡൽ 1ൽ
�ാപി�� നിലയ�ിെ� 10 ശതമാനം ഊർ�
ഉൽ�ാദനം ഉപേഭാ�ാവ് തെ� ഉപേഭാഗ�ിൽ

�റവ് െച�് നൽ��. േമാഡൽ 2ൽ
ഉൽ�ാദി�ി�� ഊർ�ം ഉപേഭാ�ാവിന്

േസാളാർ താരിഫിൽ ഉപേയാഗി�ാ��താണ്.
അ�േപാെല സ�ിഡി േ�ാ�ാമിൽ 1 �തൽ 3
കിേലാവാ�് വെര േശഷി�ളള നിലയ�ൾ�് 40
ശതമാനം സ�ിഡി�ം 4 �തൽ 10 വെര
േശഷി�ളള നിലയ�ൾ�് ആദ� 3 കിേലാവാ�ിന്
40 ശതമാന�ം �ടർ�് 20 ശതമാന�ം
സ�ിഡി�ം ലഭി�ം. അ�േപാെല സാ��ിക

സൗകര�മി�ാ� ഉപേഭാ�ാ�െള പ�തി�െട
ഭാഗമാ�ാൻ േവ�ി ആെക �തൽ �ട�ിെ� 12
ശതമാനം, 20 ശതമാനം, 25 ശതമാനം എ�ി�െന
മാ�ം �ട�ാ�� ��് േമാഡ�കളാണ്
െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡ്  �േ�ാ�് വ�ിരി��ത്.
ഇ�വഴി ഉപേഭാ�ാവിന് 25 ശതമാനം �തൽ 50
ശതമാനം വെര ഉൽപാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട
വിഹിതം ലഭി�ം. േസാളാർ പവർ �ാ�കളിൽ
ഉത്�ാദി�ി�െ��� ൈവദ�തി
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. �ി�മായി
ബ�ി�ി��തി�െട അവ �ാപി��

െക�ിട�ിെല ൈവദ�താവശ�ം നിറേവ��തി�ം
അധികമായി ഉത്�ാദി�ി�െ��� ൈവദ�തി
�ിഡിേല�് കയ�മതി െച��തി�ം കഴി��.
അ�െന ഉത്പാദി�ി�  ്നൽ�� ൈവദ�തി�െട
അളവ് �ണേഭാ�ാവിന് സ��ം ബി�ിൽ �റവ്
െച�കി�ക�ം െച�ം. �ിഡിേല�് അധികമായി
നൽകിയ ൈവദ�തി�് നി�ിത നിര�ിൽ �ക
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. - ൽ നി�് ലഭി�ക�ം
െച�ം.
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