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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 484 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഊർ� േകരളം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ,
�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ എം �േകഷ്  , 

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

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

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി�

ഊർ� േകരളം പ�തി �േഖന ൈകവരി�

േന��ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�ിെ� ഊർ� രംഗ�ിന്

���ണർ�് പകരാൻ അ�് വ�ത�� പ�തികൾ

േകാർ�ിണ�ി �പം നൽകിയ പ�തിയാണ്

ഊർ� േകരളാ മിഷൻ. വിതരണ�ംഖല�െട

െമ�െ���ലി�ം വികസന�ി��� 'ദ�തി

2021’, �സരണ �ംഖല െമ�െ����തി�ം,
�സരണ േശഷി വർ�ി�ി��തി�ം, �സരണ

ന�ം �റ��തി�മായി നട�ാ��

‘�ാൻസ് �ിഡ്  2.0’, സൗേരാർ�ം

ഉപേയാഗെ���ി 1000 െമഗാവാ�് ൈവദ�തി

ഉറ�വ���തിനായി ‘സൗര’, ഫിലെമ�്

ബൾ�കൾ�ം �റെസ�് വിള�കൾ�ം പകരം

കാര��മത�� എൽ.ഇ.ഡി. ബൾ�കൾ

വിതരണം െച�� 'ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം’,
ൈവദ�തി അപകട-രഹിത േകരളം ല��മി�� 'ഇ-
േസഫ്' എ�ിവയാണ് ഊർ� േകരള മിഷനിൽ

ഉൾെ��ി�� പ�തികൾ. ഇതിൽ ദ�തി�െട

�േരാഗതി �വെട േചർ��. ദ�തി 2021
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ധാനമാ�ം 3134 കി മി

HT OH ൈല�ം, 598 കി മി HT എബിസി

ക���ം, 25 കി മി HT കേവർഡ്  ക���ം, 375
കി മി HT �ഗർഭേകബി�ക�ം, 1642 കി മി LT OH
ൈല�ം, 1007 കി മി LT എബിസി ക���ം, 2835
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട �ാപന�ം, 2337
�ാൻേ�ാർമ�ക�െട അപ്�േഡഷ�ം, 260 കി മി

HT ഓവർെഹഡ്  ൈല�കൾ മാ�ി എബിസി

ക���ക�െട �ാപന�ം, 5409 കി മി LT
സിംഗിൾ േഫസ്  ൈല�കൾ മാ�ി �ീ േഫസ്

ൈല�ക�െട �ാപന�ം, 2194 കി മി HT OH
ൈല�ക�െട�ം, 59546 കി മി LT OH
ൈല�ക�െട�ം റീ-ക��റി�ം, 8471 എ�ം
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DTR മീ��ക�െട�ം, 524 എ�ം േബാർഡർ

മീ��ക�െട�ം �ാപന�ം, 17,65,910 എ�ം

േകടായ മീ��ക�െട മാ�ി �ാപന�ം നാളി�വെര

�ർ�ിയാ�ിയി��്. ഇതി�െട ൈവദ�തി തട�ം

പരമാവധി ഒഴിവാ�ാ�ം ൈവദ�തി അപകട�ൾ

�റ�െകാ�വ��തി�ം �ണേമ���

ൈവദ�തി�െട ലഭ�ത ഉറ�വ���തി�ം

സാധി�ി��്. ഊർ� േകരള മിഷൻ പ�തി�െട

ഭാഗമായി �സരണ േമഖലെയ ശ�ി

െപ���തിനായി േകരള സർ�ാർ

ആവിഷ്  �രി� �ഹ�ായ പ�തിയാണ് �ാൻസ്

�ിഡ്  2.0. ��ത പ�തിയിൽ KIIFB (Kerala
Industrial Investment Fund Board), PSDF
(Power System Development Fund), MNRE
(Ministry of New & Renewable Energy)
എ�ിവ�െട ധനസഹായേ�ാെട ഏകേദശം

10,000/- േകാടി �പ ചിലവ് കണ�ാ�ി��

���ികളാണ് ര�് ഘ��ളിലായി

�ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി�ി��ത്. ഒ�ാം

ഘ��ിൽ KIIFB, PSDF ധനസഹായേ�ാെട

ആവി�രി� പ�തികളിൽ 178 സർക��് കി മി

400െക വി ൈല�ം 845 സർക��് കി മി 220 െക വി

ൈല�ം 820 സർക��് കി മി 110െക 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 സബ്േ�ഷ�ക�ം 178 സർക��്

കി മി 400െക വി ൈല�ം 465 സർക��് കി മി

220െക വി ൈല�ം 548 സർക��് കി മി 110 െക വി

ൈല�ം ഉൾെ���. ര�ാം ഘ��ിൽ KIIFB,
MNRE എ�ിവ�െട ധനസഹായേ�ാെട 3414
േകാടി �പ�െട പ�തികളിലായി 13
സബ്േ�ഷ�ക�ം, 11 ൈലൻ പാേ��കളിലായി

248 സർക��് കി മി 400െക വി ൈല�ം 877
സർക��് കി മി 220െക വി ൈല�ം 786 സർക��് കി

മി 110െക വി ൈല�ം �ർ�ികരി�ാൻ വിഭാവനം

െച�ി��്. ഒ�ാം ഘ�ം 2022 �ം ര�ാം ഘ�ം

2024 �ം �ർ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ിരി��ത്.
േകരള സർ �ാർ ഊർ� േകരള മിഷെ� ഭാഗമായി

വിഭാവനം െച� അ� പ�തികളിൽ ഒ�ായ

ഫിലെമ�് രഹിത േകരള (FFK) പ�തി �കാരം 1
േകാടി LED വിഭാവനം െച�തിൽ 96.6 ല�ം LED
ഇതിേനാടകം വിതരണം െച�. ��തൽ

ആവശ�കത ഉ�തിനാൽ 17.5 ല�ം LED �െട

വിതരണം നട��താണ്. െക.എസ് .ഇ.ബി
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െസ�ൻ ഓഫീ�കൾ വഴിയാണ് ബൾ�കൾ

വിതരണം െച��ത്. ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി

തിരിെക േശഖരി�� സി.എഫ്.എ�കൾ

ശാ�ീയമായി സം�രി��തി�� �മതല

ഇ.എം.സി�ാണ്. ഇതിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി

െസ�ൻ ഓഫീ�കളിൽ ��ി�ിരി�� സി.
എഫ്. എ�കൾ േശഖരി�  ്ശാ�ീയമായി

സം�രി��തി� േവ�ി �ീൻ േകരള

ക�നി�മായി കരാറിൽ ഏർെ��ി��്. ഇ�മായി

ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ നട�വ��.
സം�ാന ഗവെ��ിെ� ഊർ� േകരളാ

മിഷെ� ഭാഗമായി 1000 MW-െ� സൗേരാർ�ം

സം�ാനെ� ൈവദ�തി �ംഖലയിൽ

��ിേ�ർ�ാൻ ല��മി�് നട�� പ�തിയാണ്

സൗര. ഇതിൽ 109.75 MW െ� �ൗ�് മൗ�ഡ്

�ാ�ം 500 KW െ� േ�ാ�ിംഗ് �ാ�ം േനരെ�

�വർ�നം ആരംഭി�. 500 MW േസാളാർ

പാർ�്, േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ �ട�ിയ വിവിധ

പ�തികളി�െട ൈകവരി�ാ��

�വർ�ന�ൾ നട�വ��. സൗര ഒ�ാം ഘ�

പ�തിയിൽ എ�ാ�രം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

പ�ാളികളാകാ��താണ്. ഒ�ാം ഘ��ിൽ

29.0474 MW –െ� വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
ഇത് ഡിസംബർ 31 ഓ��ടി �ർ�ിയാ�ാൻ

ല��മി��. സൗര ര�ാം ഘ� സ�ിഡി പ�തി

ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േവ�ി��താണ്.
ഇതിൽ 2019 – 20 വർഷ�ിൽ 10.2 MW
േശഷി�ം, 2020-21 വർഷ�ിൽ 36.435 MW
േശഷി�ം വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.
നാളി�വെര 10.23 MW െ� സൗര പ�തികൾ

�ർ�ിയായി. ഊർ� േകരള മിഷൻ എ�

പ�തി�െട കീഴിൽ ചീഫ് ഇല�ി�ൽ

ഇൻെ��േറ�് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ��

പ�തിയാണ് e-safe േകരള. ഈ പ�തി�െട

ഭാഗമായി പാല�ാട്  ജി�യിെല അഗളി ��ർ,
േഷാള�ർ എ�ീ പ�ായ�കളിെല 600 ഓളം

വീ�കളിെല വയറിംഗ് നവീകരി�  ്4 light point, 1
plug point എ�ിവ ELCB േയാെടാ�ം �ാപി�്

നൽകിയി��്. ഇ� �ടാെത സം�ാന�്

ഉടനീളം െപാ� ജന ൈവദ�തി േബാധവത്കരണ

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ി��്. �ടാെത

വയർെമൻ ��ർൈവസർ േമഖലകളിൽ േജാലി

െച��വർ�ായി പരിശീലന പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി���്. �വ� മാധ�മ�ളി�െട

െപാ�ജന ൈവദ�ത േബാധവത്കരണം

നട�ിയി��്.
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(ബി) േക� �ളിൽ നി�് ൈവദ�തി ലഭി��തി��ായ

സാേ�തിക അനി�ിതത��ിെ�

പ�ാ�ല�ിൽ ആഭ��ര ഉ�ാദനം

വർ�ി�ി��തിന് ആവി�രി�ി��

പ�തികെള�റി�  ്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി നിർ�ാണ�ിലിരി�� ജലൈവദ�ത

പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ

��തി�ം പരിഗണനയി�ളള മ� ജലൈവദ�ത

പ�തിക�െട നിർ�ാണം ആരംഭി��തി��ളള

നടപടികൾ എ��ി��്. ജലൈവ-
ദ�തപ�തികൾ� �റേമ നിർ�ാണ�ി�ം

പരിഗണനയി�ളള�മായ െക.എസ് .ഇ.ബി-�െട

സൗേരാർ� പ�തികൾ  �ർ�ിയാ�വാൻ

ല��മി��. ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിൽ സ�യം

പര�ാ�ത േന��തിന് വിവിധ പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാൻ വിഭാവനം െച�ി��്. സംഭരണ

േശഷിേയാ� �ടിയ ജലനിലയ�ൾ വികസി�ി�ക,
�ന�പേയാഗ േ�ാത�കളിൽ നി�ം ഉളള

ൈവദ�തി വിഹിതം വർ�ി�ി�ക, �ന�പേയാഗ

ഊർ� േമഖലയിൽ സ�കാര� നിേ�പം

േ�ാ�ാഹി�ി�ക, നിർ �ാണ�ി-ലിരി��

ജലൈവദ�തപ�തികൾ സമയ ബ�ിതമായി

�ർ�ിയാ�ക, സം�ാനെ� ജല

സംഭരണികൾ, െവളളെ��കൾ �ട�ിയിട

�ളിൽ േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ �ാപി��തി�ളള

സാധ�ത പരമാവധി �േയാജനെ���ക

�ട�ിയവയാണ് �ധാനെ�� നടപടികൾ.
ൈവദ�തി ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തിേല�ായി

�ട�ി�ിട� ജലൈവദ�ത പ�തികൾ

�നരാരംഭി�ക�ം, വിവിധ പ�തികൾ ��തായി

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്. നിർണ�ിലിരി��

പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�

�തി�ം പരിഗണനയി�ളള മ� ജലൈവദ�ത

പ�തിക�െട നിർ�ാണം ആരംഭി��തി��ളള

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ആവശ�കത�്

അ�സരി�ളള ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിനായി

ആഭ��ര ഉത്പാദനം വർ�ി�ി��തി�ളള

നടപടികൾ  �് �റേമ ദീർഘകാല കരാ�കൾ വഴി

�റ� നിര�ി�ളള ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ി വ��.
ഇ�കാരം ആഭ��ര ഉത്പാദനം

വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി കഴി�

പ�വ�ര പ�തി കാല�് 398.365
െമഗാവാ�ിെ� പ�തികളാണ് േകരള�ിൽ

�ർ�ിയാ�ിയത്. ഇതിൽ െസൗേരാർ �

പ�തികളിൽ നി�ം 310.45 െമഗാവാ�ം 15
െമഗാവാ�് േശഷി�ളള ജലൈവദ�ത പ�തികൾ

െക.എസ് .ഇ.ബി േനരി�ം 12.55 െമഗാവാ�്

േശഷി�ളള ജലൈവദ�ത പ�തികൾ സ�കാര�

സംരംഭകർ �ഖാ�ിര�ം �ടാെത കാ�ിൽ നി�ം 27
െമഗാവാ�ം ഉൾെ���. ഇതി� �റേമ



5 of 7

നിർ�ാണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിൽ ഉളള

ജലൈവദ�ത പ�തികൾ �വെട േചർ��. 9
ജലൈവദ�ത പ�തികൾ (ആെക േശഷി 193.5
െമഗാവാ�്) നിർ�ാണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിൽ

എ�ി നിൽ��. (�ത�ാൻെക�്,
െപാരി�ൽ��്, പളളിവാസൽ എ��ൻഷൻ,
േതാ�ിയാർ, െച�ളം ഓെ�േ�ഷൻ, പഴ�ിസാഗർ,
ചി�ാർ, െപ�വ�ാ�ഴി) 37.5 െമഗാവാ�്

�ാപിതേശഷി�ളള പഴ�ി സാഗർ (7.5MW),
ചി�ാർ (24MW), െപ�വ�ാ�ഴി (6 MW), എ�ീ

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നിർ�ാണം

ആരംഭി�. 2015-മാ�് �തൽ നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ �ട�ി കിട�ി�� പളളിവാസൽ

എ��ൻഷൻ �ീം – 60 MW, േതാ�ിയാർ

ജലൈവദ�ത പ�തി – 40 MW, ചാ�ൻേകാ�നട

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി – 6MW എ�ിവ

�നരാരംഭി��തി�ളള സത�ര നടപടികൾ

സ�ീകരി� തിെ� അടി�ാന�ിൽ നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ �തഗതിയിൽ �േരാഗമി� വ��.
ഇതിൽ ചാ�ൻ േകാ� നട ,അ�ർ ക�ാർ എ�ീ

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ �ർ�ിയാ�ി

ൈവദ�തി ഉത്പദാദനം ആരംഭി�. �ന�പേയാഗ

ഊർ�േ�ാത� കളിൽ നി�ം ൈവദ�ത

ഉത്പാദന�ിന് �േത�ക പരിഗണന നൽകി

വ��. േകരള�ിെ� �ിഡിൽ 1000MW
സൗേരാർ�ം ��ിേ�ർ�വാ നായി സൗര പ�തി

ഊർ� േകരള മിഷനിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി

വ��. ഇതിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി�ാൻ

ഉേ�ശി�ി�ളളത് ഇ�കാരമാണ്. �ര�റ

സൗേരാർ� പ�തികളിൽ നി�ം 500 െമഗാവാ�്

– 46.5 െമഗാവാ�് ��ിേ�ർ��തി�ളള

���ികൾ നട� വ��. ഗാർഹിക

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ളള േക� സ�ിഡി

പ�തിയിൽ അ�വദി� 250 െമഗാവാ�്

��ിേ�ർ��തി�ളള ���ികൾ നട� വ��.
നാളി�വെര 10.23 െമഗാവാ�ിെ� പ�തികൾ

�ർ�ിയായി. 200 െമഗാവാ�് റിേവ�് ഇ-ബി�ിംഗ്

�േഖന ഉളള �ൗ�് മൗ�ഡ്  േസാളാർ �ാ�ക�ം

താരിഫ് അധി�ിത െടൻഡർ നടപടികളി�െട

തിരെ��� NTPC (90mw), TATA Power
(110 MW) എ�ിവ�മായി കരാറിൽ

ഏർെ��വാൻ െറ�േല�റി ക�ിഷെ� അ�മതി

ലഭി�ി��്. 200 െമഗാവാ�് േസാളാർ പാർ�ക�ം –
കാസർേഗാഡ്  േസാളാർ പാർ�ിൽ 100 െമഗാവാ�്

�വർ�നം ആരംഭി�. മെ�ാ� 105 െമഗാവാ�്

��ിേ�ർ��തി�ളള �ല ലഭ�ത ഉറ�
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വ��ിയി��്. 150 െമഗാവാ�് േ�ാ�ിംഗ്

േസാളാർ �ാ�ക�ം – കായം�ളം NTPC
പ�തിേയാട്  േചർ�് 92 െമഗാവാ�ിെ� േ�ാ�ിംഗ്

േസാളാർ നിലയം നിർ�ാണം �േരാഗമി��.
െവ�് ക�ട േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ �ാ�് (50MW)
�ാപി��തി�ളള നടപടികൾ �േരാഗമി��.
ഇ��ി ജലസംഭര ണിയി�ം (300 MW)
ബാണാ�രസാഗർ ജലസംഭരണിയി�ം (100 MW)
േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ നിലയം �ാപി��തി�ളള

�ാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം EIA പഠനം

നട��തിന് സം�ാന വന സംര�ണ

വ��ിെന സമീപി�ക�ം െച�ി��്. ഇതി� �റേമ

നിർ�ാണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളിൽ ഉളള

പ�തികൾ �വെട േചർ��. 1. 18.96Mwp
േശഷി�ളള വിവിധ േസാളാർ േ�ാജ�ക�െട

(സം�ാനെ� ജി�ാ പ�ായ�്, കള�േറ�്,
ൈവദ�തി േബാർഡ്  െക�ിട��െട �കളിൽ

സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�� പ�തി)
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട� വ��. 2.
���രം, അഗളി, ക�ിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ

െക.എസ് .ഇ.ബി�െട അധീനതയി�ളള �ല�്

8 െമഗാവാ�ിെ� സൗേരാ� നിലയം

�ാപി��തി�ളള ���ികൾ �േരാഗമി�

വ��. ഇതിൽ ഒ� െമഗാ-വാ�ിെ� അഗളി നിലയം

�ർ�ിയായി. 3 െമഗാവാ�ിെ� ക�ിേ�ാട്

നിലയം 2021 ഡിസംബറിൽ �ർ�ിയാ�ാനാണ്

ല�� മി��ത്. 4 െമഗാവാ�ിെ� ���രം

നിലയ�ിെ� ���ികൾ �േരാഗമി ��.

(സി) േക� സർ�ാർ ൈവദ�തി കേ�ാള�ിൽ

നട�ാ�� �തിേലാമകരമായ നടപടികൾ

അതിജീവി��തി�ം കാലഘ��ിന��തമായ

ആ�നികീകരണ�ി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി.
ലിമി�ഡിെ� െപാ� കാര��മത ഉയർ��തി�ം

സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് താെഴ പറ�� നടപടികൾ

ൈകെ�ാ�ി��്. ൈവദ�തി ലഭ�ത

ഉറ�ാ��തിന് മാർ��് ടീമിെന വി�ലീകരി�ക,
എസ് .എൽ.ഡി.സി-�െട കാര��മത

വർ�ി�ി��തിനായി ‘SAMAST’ എ� പ�തി

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��. സബ്  േ�ഷ�ക�െട

�വർ�നം തൽസമയം നിയ�ി��തിനായി

SCADA സംവിധാനം വികസി�ി��തി�േവ�ി

Reliable Communication System �ട�ിയ

പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്. േകാർ�േറ�്

ഓഫീസിൽ ഇ-ഓഫീസ്  സംവിധാനം, നഗര-
െസ��കൾ�� ഇ-െമയി�നൻസ്

വാഹന�ൾ, േകാർ�േറ�് ക�മർ  -െകയർ

നവീകരണം എ�ിവ നട�ാ�ി വ��.
മ�ര�മത വർ�ി�ി�  ്രാജ�െ� മിക� 5
ൈവദ�തി ക�നികളിൽ ഒ�ായി വിലയി�-
�െ�ടാൻ െക.എസ് .ഇ.ബി ത�ാറായി വ��.
ജീവന�ാ�െട കഴിവ് വികസി�ി��തിന്
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ആവശ�മായ പരിശിലന പരിപാടികൾ �തന

സാേ�തിക വിദ�ക�െട പിൻബല�ിൽ

നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


