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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 504 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  ,
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീമതി െക.െക.രമ 

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

(എ)

സം�ാനെ� വിവിധ ൈവദ�തി പ�തികളിൽ
നി�് എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ്
ഉ�ാദി�ി��െത�് പ�തി തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ജലം, കാ�്, സൗേരാർ�ം, താേപാർ�ം

എ�ി�െന വിവിധ േ�ാത�കളിൽ നി�ം
ഏകേദശം 2916 െമഗാവാ�് ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി�വാ�� നിലയ�ൾ സം�ാന�്

ഉ�്. ഇതിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ�
നിലയ��ം സ�കാര� ഉ�ാദക�െട നിലയ��ം
ഉൾെ��ം. േ�ാത�് തിരി�� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ�ിരി��.
ഇ.എം.സിയിെല െച�കിട ജലൈവദ�ത
െ�ാേമാഷൻ െസ�ിെ� േന�ത��ിൽ 50.1 MW
േശഷി�� വിവിധ െച�കിട ജല ൈവദ�ത
പ�തികൾ സം�ാന�് ൈവദ�ത ഉത്പാദനം
സാധ�മാ�ിയി��്. അതിൽ 47 MW സ�കാര�
സംരംഭകർ�് അ�വദി� പ�തികളിൽ നി�ാണ്
ഉത്പാദി�ി��ത്. അെനർ�് �േഖന വിവിധ
പ�തികളി�െട ആെക 39.344 െമഗാവാ�്
േശഷി�� സൗേരാർ� നിലയ�ൾ
�ാപി�ി��്. ഇതിൽ 16.238 െമഗാവാ�് ഓഫ്
�ി�ം (ബാ�റി സംഭരണ സംവിധാനം ഉ�ത് -
െക.എസ് . ഇ.ബി.എൽ �ിഡ്  ബ�മി�ാ�ത്),
23.106 െമഗാവാ�് െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ �ിഡ്
ബ�ിത�മായ സൗേരാർ� �ാ�കളാണ്.

(ബി) ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത
ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യം പര�ാ�ത
ഉറ�വ��ാൻ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ വിവിധ
െച�കിട, വൻകിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ��. ഇേ�ാൾ നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി

േചർ�ിരി��. �ടാെത ൈവദ�ത ഉ�ാദന�ിൽ

സ�യംപര�ാ�ത ഉറ� വ��വാൻ �വെട
േചർ�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 1
േബാർഡിെ� സ��ം �ല�് 9.25 MW
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േശഷി�ളള �ൗ�് മൗ�ഡ്  േസാളാർ �ാ�് വഴി
�തിവർഷം ശരാശരി 8.445 MU ഇേ�ാൾ
ലഭി���്. 2 േബാർഡിെ� െക�ിട��െട
േമൽ�രയിൽ �ാപി� േസാളാർ നിലയ�ിെ�

േശഷി 3.252 MW ആണ്. അവിെട നി�ം 5.136
MU ൈവദ�തി ഇേ�ാൾ ലഭി���്. 3
േബാർഡിെ� അധീനതയി�ളള ഡാം
റിസർേവായറി� (0.5 MW), ഡാം േടാ�് (0.45
MW), കനാൻ േടാ�് (3 MW), കനാൽ ബാ�് (1
MW) ഈ നിലയ�ളിൽ നി�മായി �തിമാസം
0.301 MU ൈവദ�തി ഇേ�ാൾ ലഭി���്. 4
േബാർഡിെ� സ��ം �ല�് (ക�ിേ�ാട് ,
അഗളി, BDPP, െന�ാറ, ഏ�മാ�ർ)
എ�ിവിട�ളിലായി 10.5 MW െ� സൗേരാർ�
നിലയ��െട നിർ�ാണം നട� വ��. ഇവ
�ർ�ിയാ�േ�ാൾ 10.5 MW ൈവദ�തി
��ിേ�ർ�ാനാ�ം. 5 NHPC ഉം, WKNCEPPL ഉം
േചർ�് െവ�് ക�ടയിൽ 50 MW െ� േ�ാ�ിംഗ്
േസാളാർ �ാ�് �ാപി �ാ�ളള നടപടികൾ
നട� വ��. 6 േബാർഡിെ� നിയ�ണ�ി�ളള

ഡാ�കളിൽ SECI വഴി�ം Tariff Based Bid
വഴി�ം േസാളാർ നിലയ�ൾ �ാപി�ാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 7 NHPC �മായി
േചർ�് അഗളി (72 MW) െ� വിൻഡ്  ടർൈബൻ
�ാപി�ാ�ളള നടപടി �േരാഗമി� വ��. 8
േക� പ�തിയായ PM KUSUM ൽ ഉൾെ���ി

51 MW േസാളാർ �ാപി�ാ�ളള MNRE �െട
അ�മതി േബാർഡിന് ലഭി�ി��്. ഇതിൽ 40 MW
കർഷകർ�് േസാളാർ �ാപി�  ്ആ��ല�ം

ലഭി��തി�ം, 11 MW ഫീഡർ
േസാളൈറേസഷ�മാണ്. ഇതിെ� നടപടി
ആരംഭി�ി��്. 9 ബാ�റി എനർജി േ�ാേറജ്
സി�ം (BESS) 10 MW �ാപി�ാ�ളള

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. എ�ാ താരിഫ്
വിഭാഗ�ളി��� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

പ�ാളികളാകാ�� സൗര ഒ�ാം ഘ� പ�തിയിൽ
2895 േപർ�് 29.074 െമഗാവാ�ിെ� വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. ഇത് ഡിസംബർ 31 ഓ�
�ടി �ർ�ിയാ�ാൻ ല��മി��. ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് മാ�മാണ് സൗര ര�ാം ഘ�
സ�ിഡി പ�തിയിൽ പെ���ാനാ�ക. ഇതിൽ
2019-20 വർഷ �ിൽ 10.2 െമഗാവാ�് േശഷി�ം,
2020-21 വർഷ�ിൽ 36.435 െമഗാവാ�ി�ം വർ�്
ഓർഡർ നൽകിയി��്. ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം സംസ്  ഥാന�് 
ൈവദ�േതാദ്പാദനേശഷി വർ�ി�ി�� തിെ�
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ഭാഗമായി സ�കാര� േമഖലയിൽ ആന�ാംെപായിൽ

െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി (8 MW) ക�ീഷൻ
െച�ക�ം �ിഡിേല�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
ആരംഭി�ക�ം െച�കഴി�. അേതാ െടാ�ം
തെ� അരി�ാറ െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തി
(4.5 MW) 2021 നവംബർ മാസം ക�ീഷൻ
െച��താണ്. അ��ടാെത കനാ�കളിെല
ഒ��ിൽ നി�ം ൈഹേ�ാ ൈകന�ിക്
സാേ�തികം, പിേ�ാ / ൈമേ�ാ ൈഹേ�ാ /
ൈമേ�ാ വിൻഡ്  / ൈഹ�ിഡ്  പവർ
േ�ാജ�ക�െട സാേ�തികവിദ�കൾ വഴി��
ഊർ� ഉത്പാദന�ി��� സാധ�താ പഠന�ം,
ൈപല�് അടി�ാന�ി�� പ�തി
നിർ�ാണ�ം സർ�ാർ ല��മി�ി��്. ൈവദ�തി
ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ഉറ�വ��ാൻ

സൗേരാർ�ം, കാ�്, ൈജവ ഊർ�ം എ�ീ
�ധാനെ�� �ന�പേയാഗ േ�ാത�കൾ
പരമാവധി �േയാജനെ� ���തി�� വിവിധ
പ�തികൾ അെനർ�് �േഖന ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ിവ��. സൗേരാർ�െ� ന�െട
ൈവദ�തി ആവശ��ിനായി

വിനിേയാഗി��തി�� സംവിധാനമായ േസാളാർ
പവർ �ാ�കൾ വീ�കളി�ം, �ാപന�ളി�ം

വ�ാപകമാ� �തിന് േവ�ി�� വിവിധ
പ�തികൾ അെനർ�് �േഖന നട�ിലാ�ിവ��.
േക� നവീന നവീകരണ ഊർ� മ�ാലയം
(എം.എൻ.ആർ.ഇ) െക.എസ് .ഇ.ബി. എൽ �േഖന
നട�ിലാ�� ഗാർഹിക �ര�റ സൗേരാർ�
സ�ിഡി പ�തിയിൽ 25 െമഗാവാ�് േശഷി
അെനർ�് �േഖന �ാപി��താണ്. കാർഷിക
ആവശ��ിനായി വിനിേയാഗി�വ�� പ�കൾ
സൗേരാർ� ൈവദ�തിയിേല�് മാ���ി��

�ധാനമ�ി - ��ം പ�തി സം�ാന�്

വ�പകമാ��തി�ളള �വർ�നം ആരംഭി�ി ��്.
റിന�വബിൾ എനർജി േസവന ദാതാ�ൾ �േഖന
സ�കാര� പ�ാളി ��ിൽ േസാളാർ പവർ
�ാ�കൾ �ാപി�ക�ം ഒ� നി�ിത നിര�ിൽ
�ാപന�ൾ�് ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ക�ം െച��
െറേ�ാ (RESCO) േമാഡൽ അെനർ�് �േഖന
സം�ാന�് നട�ിലാ�� �ി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. ഇല�ി�് കാ�ക�െട ഉപേയാഗം
വർ�ി�വ��തിനാൽ ഇവ�ാവശ�മായ ചാർജിങ്
േ�ഷ�കൾ വ�ാപകമാ� �താണ്. ഇത്
സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം
വർ�ി�ി��താണ്. ആയ തിനാൽ ചാർജിങ്
േ�ഷ�കളിൽ ൈവദ�തി ഉത്പാദന�ിന്
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േ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��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                                                           

അനുബന്ധം   - 1

         ഉല്പാദന നിലയങ്ങളുടെടെ ോതസ്രോതസ്സ് തിരിച്ചുളള വിവരം

KSEBL(MW) IPP(MW) CPP(MW) ആകെകെ (MW)

ജലൈവദയുത
നിലയങ്ങള 2063 50 33 2146

കൊറ്റാടെിപ്പാടെങ്ങള 2.025 58.25 10.00 70.275

സൗോതരാര്ജ
പ്ലാന്റുകെള

10.50 102 47.93 160.43

താപനിലയങ്ങള 159.96 359.58 20 539.54

ആകെകെ 2916.245



അനുബന്ധം   - 2

                                  ഇപ്പോളപ്പോള് നടപ്പേിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള്

നമ്പര പദ്ധതിയുടെട ോളപര് ോളശേഷി
1) െപാരിങ്ങല്കുത്ത് 24 MW
2) െപരുവണ്ണാമൂഴി 6 MW
3) പഴശ്ശിസാഗര 7.5 MW
4) ഭൂതത്താന്കെകട്ട് 24 MW

5) കുറ്റ്യാടി RMU 7.5 MW
കൂടിോളച്ചേരല്

6) പള്ളിവാസല് എക്സ്റ്റന്കഷന്ക സ്കീം (3x25
MW to 3x27.5 MW)

2x30 MW

7) ോളതാട്ടിയാര HEP 1x30+1x10 MW


